
Nárast využívania podnikových sociálnych médií sa v poslednom 
období odráža nielen na zvýšení efektívnosti interných procesov, 
ale sa aj závažným spôsobom podieľa na zvyšovaní váhy zamest-
naneckého hlasu v spoločnostiach. A interný komunikátor sa tak 
prirodzene stáva významným konektorom medzi všetkými ver-
tikálnymi a horizontálnymi štruktúrami firmy a tým aj dôležitým 

prispievateľom do problematiky hľadania cesty pre zabezpečenie rastu a úspeš-
nosti celej spoločnosti.

Štatistiky hovoria jasne. Využitím aktuálnych 
technologických možností v  procese internej 
komunikácie sa dajú komunikovať a  merať 
mnohé aspekty z vnútra firmy až do takej miery, 
že môžu zásadne strategicky pomôcť top ma-
nažmentu v ich už spomínaných výzvach a pro-
blémoch. Nie je to teda iba o oblasti ušetrenia 
nákladov, času a efektívnosti komunikácie, ale 
aj v oblasti prispievania do balíka inovatívnosti 
a konkurencieschopnosti. A tým do zvyšovania 
rastu celej spoločnosti. 

Avšak, ani najkvalitnejší systém interných ko-
munikačných kanálov 21. storočia nevydá zo 
seba svoju pridanú hodnotu, pokiaľ spolu s jeho 
zavádzaním neprejde spoločnosťami postupná 
kultúrna zmena smerujúca k  empatickému 
komunikačnému modelu, ktorý spoločne vyu-
žívajú všetky horizontálne a vertikálne štruktú-
ry spoločnosti.

Ak sú teda sociálne médiá merateľne nápo-
mocné a  úsporné pre jedného zamestnanca, 
nie je dôvod aby si „novinku” neosvojili a nepo-
užívali aj tí, ktorí sa tomu z  rôznych dôvodov 
vyhýbajú. A  ak chceme naozaj komunikovať 
spôsobom, ktorý nám moderná technológia 
poskytuje, je nevyhnutné, aby sme si presne 
stanovili základné právidlá komunikácie a aby 
sa nám empatia, rešpektovanie názoru iných 
či neanonymné prevzatie zodpovednosti za svoj 
názor stali každodennou samozrejmosťou. Buď 
moderne komunikujeme všetci alebo nikto. 
V opačnom prípade sú vnútrofiremné investície 
do tejto oblasti úplne zbytočné. 

komunikátor, informáCia, iniCiatíva
A  tu sa javí byť úloha interného komuniká-
tora jedinečná. Nikto iný nemá takú možno-
sť vidieť vzájomné prepojenia či odklonenia 
medzi jednotlivými štruktúrami spoločnosti.  

Či už v oblasti tak zásadnej ako je plnohodnot-
né využívanie interných komunikačných proce-
sov, v oblasti názorových rozporov a chápania 
vzájomných motívov, či nedostatku súčinnosti  
medzi oddeleniami a ich vplyv na ďalšie proce-
sy. Napríklad podľa zistení Melcrum, 86% ma-
nažérov nemenovanej spoločnosti si myslí, že 
komunikáciu majú zvládnutú veľmi dobre, ich 
názor však zdieľa iba 17% zamestnancov. Aj 
naša prax častokrát odhaľuje podobné rozdiely 
medzi vnímaním manažmentu a zamestnan-
cov. Cieľom je tieto rozdiely stierať.

Otázkou však je, kedy bude mať interný komu-
nikátor takú pozíciu, že sa stane pre svojich 
kolegov strategickým partnerom? Odpoveď 
je jednoduchá a  zložitá zároveň. Nikdy, pokiaľ 
si ju sám/sama v  rámci povahy manažmentu 
a zamestnancov ako aj povahy internej kultú-
ry nevybojuje. Nejestvuje totiž žiadna poučka 
či zázračná formulka, ktorá by to z  večera do 
rána zariadila.

Interný komunikátor, z  pozície premostenia 
medzi top manažmentom, manažmentom 

kríza vS. raSt, interný komunikátor a teChnolÓgie
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Oblasť Frekvencia odpovedí (% zobrazení) Úroveň zmeny
(z frekvencie odpovedí)

Zvýšená rýchlosť prístupu k znalostiam 30%

Zníženie nákladov na komunikáciu 20%

Zvýšená rýchlosť prístupu k interným 
expertom 30%

Redukcia prevádzkových nákladov 10%

Zvýšenie úspešnosti implementácie 
inovácií 20%

Zvýšenie príjmov/obratu 20%

Zdroj: McKinsey on Business Technology priemer 22%

>>>

http://www.aico.sk/sk
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a zamestnancami, sa musí vydať na dlhú ces-
tu spoznávania a definovania východísk, cieľov 
a motívov všetkých svojich kolegov tak, aby prá-
ve prostredníctvom ich povahy vedel iniciatívne 
vstupovať svojimi postrehmi a možnosťami do 
vnútornej problematiky a výziev. 

Aj naša prax častokrát odhaľuje 
rozdiely vo vnímaní kvality internej 
komunikácie z perspektív manaž-
mentu a zamestnancov. Našim 
cieľom je tieto rozdiely stierať.

Zdôrazňujem „všetkých svojích kolegov” vo vý-
zname celej hierarchie spoločnosti. Zameranie 
sa iba na manažment, ako na rozhodujúcu silu 
v spoločnosti, je síce logické, ale z pohľadu ele-
mentárnej povahy „internej komunikácie” veľmi 
krátkozraké – hlavnou pridanou hodnotou tejto 
cesty je rovnocenná znalosť povahy tak manaž-
mentu ako aj zamestnancov (a  navyše, z  histó-
rie vieme, že podpora „zdola” je k nezaplateniu). 

Následne, je nevyhnutné byť iniciatívny. Tí 
z  komunikátorov, ktorí majú to šťastie, že ich 
top manažment prirodzene chápe potrebu  
empatickej komunikácie na všetkých úrovniach 
(a nie sú to iba tí, ktorí si prešli v spoločnosti viace-
rými pozíciami) to asi budú mať ľahšie, v každom 
prípade pre každého komunikátora, ktorý vidí veľký 
nedocenený priestor svojej pozície, je nevyhnutné 
chopiť sa iniciatívy a aktívne prispievať svojimi ná-
zormi a postrehmi do celkového diania. A postup-
ne si tak budovať svoju pozíciu z „vykonávača” na 
strategického partnera. Získať si dôveru a vážnosť 

je síce ťažká cesta, ale zároveň najprirodzenejšia 
a najzdravšia forma budovania si svojej pozície.

komu, ako
Na jednej strane teda stojí znalosť a  množ-
stvo informácií, ktoré sa k nám dostávajú a na 
strane druhej vlastný názor a  iniciatíva z  toho 
vyplývajúca. Len vy mnohokrát viete, aké mož-
nosti majú (prípadne by mohli mať) komuni-
kačné nástroje, ktoré máte k  dispozícii a  ako 
by sa dali využiť v prospech dosahovania cieľov 
a inovácií. (aby sa nestávalo, že keď sa dozviete 
o myšlienke vnútrofiremného projektu “X” je už 
tak neskoro, že nemá zmysel už čokoľvek pri-
pomienkovať…)

V rámci vlastnej iniciatívy samozrejme odporúča-
me dodržiavať komunikačnú hierarchiu priamych 
nadriadených, avšak je dobré využiť každú príleži-
tosť na konfrontovanie vaších iniciatív s čo najšir-
ším spektrom ľudí, kolegov, manažérov. Naším 
cieľom je propagovať možnosti internej komuni-
kácie ako strategického partnera, ktorý má veľké 
množstvo nástrojov, informácií a pohľadov a ktorý 
dokáže tvorivo pristupovať k mnohým otázkam od 
riadenia až po zlepšovanie biznisu spoločností.

Zároveň, ako vlastne pri každom iniciatívnom 
procese, je treba hovoriť jazykom cieľovej 
skupiny, jazykom kolegov, ich potrieb, cieľov 
a motívov. Obchodníci to poznajú veľmi dobre. 
Tí každodenne presviedčajú svojich klientov 
o „užitočnosti” ich riešenia a o „úžitkoch”, kto-
ré im takéto riešenie môže priniesť. Nie teda 
iba o  parametroch, ktoré dokáže interná ko-
munikácia sprostredkovať, ale hlavne o príno-
soch ku KPI, ktoré denne plníme.

Martin Grach má niekoľkoroč-
né skúsenosti ako konzultant, 
tréner a kouč pre oblasť zlepšo-
vania manažérskych a komuni-
kačných nástrojov a  zručností. 
V minulosti pracoval na rôznych 
manažérskych a  projektových 
pozíciách obchodných spo-
ločností, vrátane poradenskej 
spoločnosti Mercuri Internati-
onal. Martin sa riadi myšlien-
kou, že „nie je umenie človeka 
z  práce vyhodiť, väčšou výzvou 
je pracovať na jeho zlepšovaní 
sa a  lojálnosti.“ Martin spo-
lupracuje a  koučuje mnohých 
manažérov na Slovensku a v za-
hraničí, sústreďuje sa na tvor-
bu a  zefektívňovanie komuni-
kačných a  riadiacich nástrojov, 
správnej selekcii pracovníkov 
a rozvojovom nastavení zamest-
nancov ako aj meraní a  zhod-
nocovaní vykonanej práce, či 
už na úrovni spätnej väzby od 
„interného“ ako aj „externé-
ho“ zákazníka. Martin je kon-
zultantom skupiny PMP Group  
a zároveň členom odbornej rady 
AICO.

martin graCh
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