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jednoduchšia. Lenže, keď sa pozriete 

na fi remnú kultúru v mnohých 

spoločnostiach, ľudia majú pocit, 

že poznanie je moc. Keď  zdieľam 

svoje znalosti, zdieľam svoju moc. 

A preto je dôležité chrániť si svoje 

vedomosti, aby som bol jediný, 

kto má z nich prospech. A tu vidím 

obrovskú bariéru pri implementácii 

podnikových sociálnych médií. 

Firemnú kultúru preto považujem 

Podnikové sociálne média sú často označované ako poklad skrytý 

za fi remným fi rewallom. Dokážu zvýšiť angažovanosť vašich 

zamestnancov, zdieľanie skúseností, zvýšiť konkurencieschopnosť 

vašej spoločnosti. A v neposlednom rade aj jej ziskovosť. Prečo 

a ako začať s podnikovými sociálnymi médiami sme sa rozprávali 

s Luisom Suarezom, rečníkom AICO Summit: Towards 2014.

people people

Chcete zlepšiť

pravda, platí to pre akýkoľvek druh 

podnikania. Podľa môjho názoru 

sociálny biznis nie je technológia, 

nie je to ani sada nástrojov, je to 

cesta, vízia, ako transformovať svoje 

podnikanie na biznis 21. storočia, 

ktorý je založený na vedomostiach 

o vzťahoch, ktoré ovplyvňujú 

podnikanie.

Čo považujete 
za najväčšie prekážky 
pri implementácii 
podnikových sociálnych 
médií. 
Je ich viac, ale spomenul by som 

dve základné. Prvou je technológia. 

Keď prechádza biznis zmenou, sú 

dôležité investície. To znamená, 

že ľudia potrebujú mať k dispozícii 

všetky správne nástroje, aby 

implementácia bola úspešná. To 

ale nikdy nie je zadarmo. Preto 

je nesmierne dôležité investovať 

do zabezpečenia správnej platformy, 

techniky a vzdelávania. Mnoho fi riem 

si ale myslí, že to získajú zadarmo. 

Nezískajú. Tu vidím prvú prekážku.

Ešte väčšou prekážkou je 

však fi remná kultúra. V tých 

spoločnostiach, ktoré sú otvorené 

zdieľaniu vedomostí a k spolupráci, 

implementácia podnikových 

sociálnych médií by mala byť 

V súčasnosti sa vedie 
diskusia o vhodnosti 
podnikových sociálnych 
médií pre rôzne typy 
a veľkosti spoločností. 
Aký je váš názor - sú 
vhodné pre väčšie 
korporácie alebo sa 
uplatnia aj v stredne 
veľkých podnikoch?
Existuje tu veľa mýtov, všakže? 

Veľa ľudí si myslí, že „sociálny 

biznis“ je len pre IT fi rmy. Ale je to 

omyl. Je vhodný pre každú fi rmu, 

ktorá pracuje so znalosťami a ich 

zdieľaním. Ďalší mýtus, ktorý sa 

začal objavovať je, že nástroje 

podnikových sociálnych sietí, 

respektíve sociálny biznis, môžu 

byť súčasťou vízie len v prípade 

veľkých podnikov. Nie je to 

Luis Suarez pôsobí v IBM 15 

rokov. Špecializuje sa na oblasť 

„knowledge management“, 

spoluprácu a budovanie komunít. 

Počas posledných rokov začal Luis 

experiment s využívaním fi remných 

sociálnych médií namiesto fi remných 

emailov. Už 10 rokov pôsobí 

v oblasti sociálneho computingu 

a sociálneho softvéru. V súčasnej 

dobe pracuje v programe BlueIQ 

(v rámci skupiny IBM Software) ako 

„knowledge manager“.

AICO Summit: Towards 2014 

je interaktívne podujatie určené 

najmä pre CEO, generálnych 

riaditeľov a ďalších top manažérov 

pre oblasť strategického 

plánovania, internej komunikácie, 

HR a ďalších funkčných oblastí 

podnikov. Jednoducho pre 

všetkých, ktorí majú kompetenciu, 

odhodlanie a cieľ zvýšiť výkonnosť 

a konkurencieschopnosť svojich 

fi riem – v krátkodobom, ako aj 

dlhodobom horizonte. Cieľom 

podujatia je poukázať na dôležitosť 

strategickej internej komunikácie 

ako kľúčového partnera top 

manažmentu a zároveň poskytnúť 

praktické a aplikovateľné návody, 

nástroje a skúsenosti. Summit sa 

bude konať 7. júna 2013 v Hoteli 

Kempinski River Park, Bratislava. 

Viac informácií nájdete na www.

aicosummit.sk

Sociálny biznis prináša väčšiu 

zapojenosť zamestnancov. 

Tým, že ľudia pracujú v sieťach 

a komunitách, dávate im väčší 

pocit spolupatričnosti, vlastníctva 

a zodpovednosti. 

Zaujímavosťou podnikových 

sociálnych médií je, že okrem 

spomínaných výhod prinášajú nové 

návyky zamestnancov. Zamestanci 

sú viac otvorení spolupráci. 

Namiesto boja, ktorý z nich je lepší, 

sa starajú sami o seba a rozvíjajú 

produkty. Výsledkom sú spokojní 

zákazníci, ktorých ste potešili svojimi 

produktami a riešeniami.

S Luisom Suarezom sa rozprával 

Martin Onofrej, zakladateľ AICO, 

Viac informácií o podujatí 

AICOsummit: Towards 2014, 

na ktorom vystúpi aj Luis Suarez, 

nájdete na ww.aicosummit.sk

za kľúčový aspekt a dôvod prečo 

niektoré spoločnosti v krátkom čase 

boli tak úspešné, a prečo iné stále 

zvažujú, či sa chcú vydať touto 

zmenou.

Aké benefi ty môžu 
priniesť podnikové 
sociálne médiá?
Vždy zdôrazňujem, že sociálny biznis 

prináša výhody pre každého. Ale 

v skratke, zamestnanci budú dávať 

a zdieľať svoje myšlienky omnoho 

otvorenejšie a tým sa zrýchlia aj 

inovácie. 

Kľúčovou výhodou je aj 

transparentnosť a otvorenosť, ktoré 

sociálny biznis prináša. Ďalším 

benefi tom je možnosť pýtať si 

potrebné informácie od ľudí takmer 

v reálnom čase - čiže zrýchlenie toku 

správnych informácií a ideí, ktoré 

vašu prácu zeefektívnia. 

Vitajte vo svete
knižnej produkcie

vytvoríme grafický návrh v komplexne vybavenom grafickom štúdiu 
- spracujeme tla ové podklady na CTP zariadení 
 AGFA  Avalon N8-20 s formátom 707×1000 mm

ve koformátová tla  vysokej kvality do rozmeru 920×630 mm 
na hárkovom stroji RYOBI 925
- tla  menších a stredne ve kých zákaziek na hárkovom 
 stroji HEIDELBERG SM 74 
- elektronicky kontrolované riadenie nanášania farby Printflow 
- rota ná tla  ve kých nákladov ZIRKON RO 66

V1 - mäkká šitá väzba - znášacia a zošívacia linka 
 HEIDELBERG ST 100.2 
V2 - mäkká lepená väzba - znášacia 
 a lepiaca linka HORIZON CABS 4000 
V8 - kompletná knižná väzba od formátu A6 do formátu B4, 
 ktorú realizujeme na nových moderných linkách 
 KOLBUS BF 512 a KOLBUS DA 260. Hrúbka väzby až 80 mm.
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obchodné výsledky vašej fi rmy?

AICO je profesijné združenie, 

ktorého hlavným poslaním je 

zvyšovanie úrovne internej 

komunikácie v organizáciach. 

Dobrovoľne združuje fyzické a 

právnické osoby, ktoré sa zaujímajú 

o oblasť internej komunikácie. 

AICO nadväzuje spoluprácu aj s 

ďalšími inštitúciami a jednotlivcami 

s podobným poslaním v Európe. 

Prostredníctvom svojej činnosti 

aktívne prispieva k vnímaniu internej 

komunikácie ako strategického 

nástroja pre posilnenie výkonnosti 

organizácií. Snaží sa tiež profi lovať 

tento odbor ako významnú súčasť 

integrovanej marketingovej 

komunikácie. Viac informácii o 

asociácii nájdete na www.aico.sk


