
 
 



 
 



 
 



 
 

ABSTRAKT 

 

Práca sa zaoberá skúmaním procesov personálnej politiky od získavania zamestnancov 

cez ich školenie a rozvoj aţ po ich dlhodobé udrţanie. Výstupom tejto diplomovej práce 

je návrh personálnej politiky a jej jednotlivých častí a popis konkrétnych opatrení 

aplikovateľných v danej spoločnosti v reálnom čase na vyriešenie problémov a úskalí 

v personálnej práci manaţéra ako riadiaceho prvku. 

 

 

ABSTRACT 

 

This work analyses processes in a staff policy from the recruitment phase thru training 

and development up to employee retention. The output of this work is a proposal of 

personnel policy and a detailed description of specific measures applicable in the 

company in real time resulting problems in human resource management. 

 

 

DER ABSTRAKT  

 

In dieser Arbeit wird es mit den Prozessen von Personalpolitik beschäftigt, zwar von der 

Belegschaftsbeschaffung durch gute zwischenmenschlichen Beziehungen und 

Qualifizierungslehrgang bis zur Aufrechterhaltung. Der Output dieser Arbeit ist ein 

Entwurf der Personalpolitik und eine präzise Beschreibung der konkreten und in der 

Echtzeit durchführbaren Maßnahmen für die Bewältigung der Probleme 

in der Personalarbeit. 
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ÚVOD 
 

Cieľom tejto diplomovej práce je jednak stabilizovať pracovnú silu 

v spoločnosti EKOfence, s.r.o. pomocou sformalizovania nepísanej personálnej 

stratégie a politiky a na druhej strane vyriešiť aktuálne problémy a úskalia 

v personálnej práci, resp. v personálnych úlohách role topmanaţéra ako riadiaceho 

prvku a oba ciele splniť tak, aby boli aplikovateľné v danej spoločnosti v reálnom čase. 

V podmienkach silnej podnikovej kultúry sa zvyšuje motivácia a lojalita 

zamestnancov, čím sa podnik stáva konkurencieschopným. Táto diplomová práca má 

napomôcť spoločnosti naplno rozvinúť a vyuţiť potenciál zamestnancov nielen 

k spokojnosti zamestnávateľa, ale taktieţ a predovšetkým k spokojnosti zamestnancov. 

EKOfence, s.r.o. som si vybrala ako vhodný príklad spoločnosti, ktorá nemá 

vypracovanú personálnu stratégiu a taktieţ písomne spracovanú zamestnaneckú 

politiku, podobne ako väčšina slovenských malých aţ stredne veľkých podnikov, a teda 

nemá systémový prístup k svojim zamestnancom. Metódy skúmania som si volila 

na základe viacerých kritérií ako je: účel a efektívnosť výskumu a odbornosť 

poskytovateľov informácií. Brala som do úvahy aj časové hľadisko. 

Výstupom tejto diplomovej práce sú moje návrhy čiastkových personálnych 

politík, ktoré definujú štruktúru personálnej práce a pomocou akčných plánov dokáţu 

zastabilizovať zamestnancov pracujúcich v spoločnosti EKOfence, s.r.o.  
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1. TEORETICKÉ VYMEDZENIE PERSONÁLNEJ PRÁCE 
 

Spoločnosti sa v minulosti väčšinou na prvom mieste zaoberali zaobstaraním si 

nových technológií a na rozvoj zamestnancov im tak nezostával dostatok financií. 

Zavedenie novej technológie však nemusí byť vţdy podmienkou úspechu. Stále viac 

spoločností si začína uvedomovať, ţe bez kvalifikovaných zamestnancov sa nemôţe 

ďalej rozvíjať a zvyšovať svoju konkurencieschopnosť, pretoţe tvorivý prístup 

zamestnancov je dnes povaţovaný za limitujúci prvok úspešnosti. Kľúčovým 

predpokladom úspechu na globálnom, ale aj lokálnom trhu sa tak stáva schopnosť 

získavať, udrţiavať si a rozvíjať svojich zamestnancov. 

Obrázok 1: Vplyv ľudských zdrojov na jednotlivé zloţky stratégie spoločnosti 

 Zdroj: vlastné spracovanie 

Pre úspešné zvládnutie týchto náročných úloh si musí kaţdá spoločnosť 

jednotlivo definovať svoju celkovú politiku, či uţ v písanej alebo nepísanej forme, 

z ktorej budú vychádzať všetky ostatné politiky. Podľa M. VETRÁKOVEJ (1996, s. 27) 

politikou vo všeobecnosti rozumieme „vyhlásený spôsob konania v budúcnosti. Politika 

je výpoveďou o zámeroch manaţmentu, o pravidlách správania a spôsobe dosiahnutia 

vytýčených cieľov.“  

Ľudské 
zdroje 

Výkon a 
kvalita

STRATÉGIA 

Technológie a 
inovácie
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1.1. Definícia personálnej politiky a hodnoty v nej obsiahnuté 

 

Autori, ktorí sa venujú problematike ľudských zdrojov, pouţívajú rôzne 

pomenovania na vyjadrenie politiky podniku týkajúcej sa vzťahu podniku 

k zamestnancov. Niektorí autori stotoţňujú personálnu a zamestnaneckú politiku, ďalší 

ju nazývajú politikou manaţmentu ľudských zdrojov (VETRÁKOVÁ, 2001, s. 29). 

Ďalší autori pouţívajú k pojmu personálna politika skôr slovenské synonymum politika 

riadenia ľudských zdrojov, a spresňujú, ţe „personálna politika definuje hodnoty 

filozofie prostredníctvom systému stabilných zásad, pravidiel a opatrení, ktorými sa 

usmerňuje správanie zamestnancov pri napĺňaní zámerov a cieľov spoločnosti. 

Zabezpečuje, ţe pri zaobchádzaní so zamestnancami bude uplatnený taký prístup, ktorý 

je v súlade s podnikovými hodnotami.“ Hodnoty obsiahnuté v podnikovej kultúre 

rozoberieme v tejto diplomovej práci neskôr (KACHAŇÁKOVÁ, 2001, s. 33).  

Personálna politika je jednou zo súčastí politiky spoločnosti. Vyjadruje jej 

hodnoty vo vzťahu ku všetkým zamestnancom a upravuje vzťahy medzi zamestnancami 

a spoločnosťou. Vychádza z kultúry spoločnosti a zároveň pomáha pri jej tvorbe 

(VETRÁKOVÁ, 2001, s. 28).  

Podľa M. ARMSTRONGA (1999, s. 183) personálnu politiku predstavujú 

„stabilné pravidlá prístupu k riadeniu ľudí, ktoré hodlá spoločnosť uplatňovať. 

Personálna politika definuje filozofiu a hodnoty firmy týkajúce sa spôsobu 

zaobchádzania s ľuďmi a z nich odvodené princípy očakávaného konania manaţérov 

pri riešení personálnych záleţitostí. Personálna politika tak odporúča, ako vytvárať 

praktické postupy personálneho riadenia.“  

Vo výkladovom slovníku Lidské zdroje (PALÁN, s. 152) je zamestnanecká 

politika chápaná ako systém relatívne stabilných zásad pre riadenie personálneho 

rozhodovania na všetkých úrovniach spoločnosti alebo ako súbor opatrení v zmysle 

stabilných pravidiel na ovplyvňovanie a riadenie zamestnancov a usmerňovanie ich 

správania sa tak, aby ich úsilie bolo totoţné s úlohami, zámermi a cieľmi spoločnosti. 
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V tejto diplomovej práci budem pouţívať pojem personálna politika 

(manaţment ľudských zdrojov: MĽZ; human resource management: HRM) ako 

politika určitej spoločnosti vo vzťahu k jej zamestnancom a budem ju chápať ako: 

a,  systém zásad, ktorými sa spoločnosť riadi v oblasti ľudských zdrojov,  

b, súbor opatrení, ktorými sa v spoločnosti ovplyvňuje a usmerňuje oblasť práce 

(viď Obrázok 2). 

Obrázok 2: Oblasti, ktoré ošetruje personálna politika 

 

Zdroj: http://www.strath.ac.uk/hrm/about/whatishrm/ 

Hodnoty vyjadrené v personálnej politike sa môţu explicitne alebo implicitne 

týkať týchto pojmov (ARMSTRONG, 1999, s. 185): 

a, spravodlivosť – zaobchádzať so zamestnancami slušne a podľa ich zásluh 

a uplatňovať zásadu nestrannosti. To znamená chrániť zamestnanca pred akýmkoľvek 

nespravodlivým rozhodnutím manaţérov, poskytovať mu rovnaké príleţitosti pri 

zamestnávaní a povyšovaní a uplatňovať spravodlivý systém odmeňovania. 

Spravodlivosť znamená tieţ rovnocenný prístup zamestnancov ku vzdelávaniu.  Ide 

tu teda o distributívnu spravodlivosť, ktorá je zaloţená na princípe, aby sa nároky 

pri rozdeľovaní statkov posudzovali a uspokojovali podľa rovnakých kritérií platných 

pre kaţdého. Praktickým prejavom spravodlivosti je rešpekt pred prácou zamestnancov.  
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b, kvalita pracovného ţivota – posilňovanie pocitu uspokojenia zamestnancov 

z práce, dosahovaného pokiaľ moţno redukovaním monotónnosti, vedomým 

a neustálym zvyšovaním rozmanitosti a zodpovednosti a obmedzovanie situácií, keď 

sú ľudia vystavení príliš veľkému stresu. Spokojnosť zamestnancov s prácou 

a pracovnými podmienkami je najdôleţitejšou súčasťou personálnej politiky organizácie 

a je nutnou podmienkou pre efektívne vyuţívanie pracovnej sily. „Svoj subjektívny 

vzťah k práci zamestnanci obvykle vyjadrujú špecifickým hodnotením jej obsahu 

a charakteru podmienok, za ktorých je vykonávaná.“ (PAUKNEROVÁ, s. 18).   

c, pracovné podmienky – zabezpečovať zdravé, bezpečné a pokiaľ moţno 

i príjemné pracovné podmienky. Tie sa týkajú najmä časových podmienok práce, 

faktorov pracovného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), napr. 

poskytovať ochranné pracovné pomôcky alebo pravidelne overovať technický stav 

sluţobných automobilov. Aj Európska Únia stanovuje, ako má vyzerať pracovné miesto 

zamestnanca pracujúceho s počítačom (viď Obrázok 3). 

Obrázok 3: Správne nastavenie podmienok pre zamestnanca pracujúceho s počítačom   

 

Zdroj: smernice Európskej Únie 
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1.1.1. Tvorba a orientácia personálnej politiky 

 

Personálna politika vychádza z filozofie ľudských zdrojov. Definuje stabilné 

pravidlá prístupu k riadeniu ľudí, ktoré firma uplatňuje a hodnoty, ktoré firma vyznáva. 

Je to systém zásad, ktorými sa riadi vedenie spoločnosti a personálny útvar 

pri rozhodovaní o otázkach, ktoré sa dotýkajú ľudských zdrojov na jednej strane, a aby 

bol zabezpečený úspešný rozvoj spoločnosti na strane druhej.  

Obrázok 4: Východiská personálnej politiky 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Pri formulovaní personálnej politiky je treba zo strany personálneho útvaru dbať 

na podporu slušnosti a spravodlivosti v záleţitostiach týkajúcich sa zamestnávania 

a odmeňovania a postupovať v týchto krokoch (ARMSTRONG, 1999, s. 182-191): 

1. Zadefinovať firemnú kultúru a jej zdieľané hodnoty. 

2. Analyzovať existujúcu politiku – písanú i nepísanú.  

potreby HRM

personálny 
marketing

výber 
zamestnancov

adaptácia 
zamestnancov

udržanie 
zamestnanov

odchod 
zamestnancov
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personálna 
politika

kultúra

hodnoty

vnútorné 
zmeny

názory 
zamestnancov

názory 
manažérov

politika 
spoločnosti

vonkajšie 
vplyvy

3. Analyzovať vonkajšie vplyvy – vnútroštátna legislatíva a európske právne 

predpisy týkajúce sa zamestnávania ľudí  

4. Vyhodnotiť všetky oblasti, kde je potrebná nová politika alebo kde existujúca 

politika uţ nezodpovedá potrebám. 

5. Zistiť názory manaţérov a zamestnancov na personálnu politiku. 

6. Analyzovať získané informácie a pripraviť návrh personálnej politiky. 

7. Prekonzultovať, prerokovať a nechať schváliť politiku manaţmentom a 

informovať o nej všetkých zamestnancov spoločnosti spolu so sprievodnými pokynmi 

k praktickej realizácii. 

Obrázok 5: Vplyvy, ktoré by mali byť zohľadnené pri tvorbe personálnej politiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

1.1.2. Význam personálnej politiky vo formálnej podobe 

  

Všetky spoločnosti majú svoju personálnu politiku. Niekedy však personálna 

politika existuje implicitne ako filozofia manaţmentu a postoj k zamestnancom, ktorý je 

vyjadrený v spôsobe, akým sa narába so záleţitosťami zamestnancov. Explicitne 
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vyjadrená politika znamená jej jasné, zreteľné a otvorené zdokumentovanie a 

sformalizovanie najčastejšie v písomnej alebo v elektronickej forme. V anglosaskom 

prostredí bolo v roku 2004 opytovaných 267 stredne veľkých spoločností ohľadom 

personálnej politiky. Výsledky výskumu prezentuje nasledujúca Tabuľka 1. 

Tabuľka 1: Existencia vízie a stratégie 267 stredne veľkých spoločností v r. 2004 (v %) 

 ÁNO NIE 

 písaná nepísaná 

vízia (poslanie) spoločnosti 49,8 9,4 40,8 

firemná stratégia  47,6 25,5 27 

personálna stratégia 29,8 29,4 41,5 

Zdroj: http://www.emeraldinsight.com/fig/0140230105003.png 

Formalizovaná personálna politika môţe manaţérom poskytnúť návod, ktorý 

potrebujú pre riadenie zamestnancov. Pouţíva sa pri zapracovaní nových zamestnancov, 

aby im pomohla pochopiť filozofiu a hodnoty firmy a tieţ to, aké správanie sa od nich 

očakáva. Ak bude súčasne v súlade s firemnou kultúrou, pomôţe ju zároveň aj utvárať. 

Výhoda explicitnej politiky z hľadiska primeranosti a pochopení sa môţe zdať zrejmá, 

má však isté nevýhody: písaná politika môţe byť nepruţná a obmedzujúca. Podľa 

môjho názoru však výhody politiky v písanej forme prevyšujú jej nedostatky. 

Tabuľka 2: Porovnanie výhod a nevýhod formalizovanej a neformalizovanej politiky 

Personálna politika výhody Nevýhody 

formalizovaná  jasná 

 zreteľná 

 záväzná pre všetkých 

 pomôcka pri riadení 

 nepruţná 

 obmedzujúca 

neformalizovaná  pruţne prispôsobiteľná 

 aplikovateľná na všetky 

situácie v spoločnosti 

 nejasné zásady 

 netransparentné vzťahy, 

neprehľadná komunikácia  

Zdroj: vlastné spracovanie  
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oslovenie 
uchádzačov

inzercia

letáky

internet

personálne 
agentúry

odporúčania

výberové konanie

technológia

technika

miestnosť

občerstvenie

zber údajov

životopis

rozhovor

testy

dotazník

assesment 
centre

analýza údajov

obsahová

intuícia

syntéza

výber 
uchádzača

1.2. Získavanie, výber a udrţiavanie zamestnancov 

 

Na získavanie zamestnancov spoločne s výberom je potrebné pozerať sa ako 

na súčasť celkového procesu formovania pracovného potenciálu spoločnosti. Tento 

proces sa označuje ako staffing (KACHAŇÁKOVÁ, 2001, s. 64). Kvalitatívny prístup 

pri staffingu znázorňuje Obrázok 6, ktorý pre prehľadnosť nepodáva vyčerpávajúce 

informácie o jednotlivých krokoch. 

Obrázok 6: Formovanie pracovnej sily 

  

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Získavanie zamestnancov je začiatočnou etapou obsadzovania pracovného 

miesta vo spoločnosti. Od jeho profesionality závisí kvantita a kvalita uchádzačov 

o ponúkanú prácu, odvíjajú sa od neho moţnosti výberu a v konečnom dôsledku 

ovplyvňuje charakteristiky kľúčového zdroja transformačného procesu. 

Získavanie a výber zamestnancov je procesom realizácie zámerov personálnej 

politiky. Získavanie ľudských zdrojov je spolu s výberom zamestnancov jednou 

z dôleţitých personálnych činností tým, ţe rozhoduje o tom, koľko a akých 

zamestnancov bude mať firma k dispozícii. Utvorenie vhodných východísk predpokladá 

dôkladná, presná a aktuálna analýza práce a popis pracovného miesta. Získavanie 

zamestnancov ako personálna činnosť berie do úvahy dlhodobú potrebu obsadenia 

pracovného miesta a moţné dlhodobé dôsledky rozhodnutia o výbere zamestnanca. Len 
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výberom vhodného zamestnanca sa eliminuje nebezpečenstvo zlej adaptácie a následne 

odchodom novoprijatého zamestnanca zo spoločnosti.  

Získavanie zamestnancov je proces, ktorého účelom je s primeranými nákladmi 

a v ţiadanom čase zabezpečiť, aby na zverejnenú ponuku voľných pracovných miest 

pozitívne reagoval dostatočne veľký počet vhodných uchádzačov z okolia spoločnosti i 

uchádzačov z radov zamestnancov. Získavanie teda spočíva v rozpoznávaní 

a vyhľadávaní vhodných pracovných zdrojov, informovanie o ponuke voľných 

pracovných miest, v zaobchádzaní s potenciálnymi zamestnancami 

a v administratívnom zabezpečení všetkých týchto činností (KOUBEK, 2001, s. 117). 

V procese získavania zamestnancov dochádza k dvojsmernej komunikácii. 

Záujemcovia, resp. uchádzači o prácu potrebujú čo najpresnejšie informácie o tom, čo 

im konkrétna spoločnosť a práca v nej môţe v budúcom zamestnaní poskytnúť, alebo čo 

bude vyţadovať. Spoločnosť na druhej strane vyţaduje presné informácie o pracovno-

osobnostnom obraze záujemcu, resp. uchádzača ako potenciálneho zamestnanca. 

Obidve strany by sa mali správať tak, aby pritom podnietili o seba záujem 

(KACHAŇÁKOVÁ, 2001, s. 63).  

Výberové konanie sa uskutočňuje po získavaní uchádzačov, resp. záujemcov. Či 

bol vybraný kandidát najvodnejší pre danú pracovnú pozíciu, to sa ukáţe aţ časom, 

preto aj tejto fáze je potrebné venovať náleţitú pozornosť. Vhodnosť uchádzača sa 

posudzuje z viacerých hľadísk pomocou metód získavania a výberu zamestnancov. 

 

1.2.1. Metódy získavania a výberu zamestnancov 

 

Proces získavania zamestnancov vyţaduje presný metodologicky prepracovaný 

postup. Spoločnosť pri zverejňovaní svojho záujmu o obsadenie niektorého pracovného 

miesta pouţíva rôzne metódy. K najčastejšie pouţívaným metódam získavania 

zamestnancov patria (KACHAŇÁKOVÁ, 2001, s. 69 – 77): 

a, inzercia v médiách a odborných periodikách – ide o zostavenie obsahu 

inzerátu, výber vhodných médií na zverejnenie inzerátu a vyhodnotenie odozvy naň. 
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b, vývesky, letáky, plagáty – získavanie zamestnancov spôsobom obdobným 

inzercii v médiách, s tým rozdielom, ţe majú zväčša zúţený okruh oslovených. 

c, zverejnenie ponuky cez internet – rýchlym prístupom k informáciám hrozí 

oslabenie lojality zamestnancov k firme, najmä ak tí disponujú úzkoprofilovou 

kvalifikáciou a cez internet sa im ponúkajú atraktívne projekty. 

d, sprostredkovanie skrze úrady práce – pre spoločnosti finančne nenáročná 

metóda, keďţe náklady na tieto činnosti sú hradené zo štátneho rozpočtu. Na druhej 

strane sa v ponuke úradov práce objavujú najmä z rôznych dôvodov ťaţšie 

umiestniteľné skupiny uchádzačov. Ďalšou nevýhodou, ale na druhej strane aj 

príleţitosťou, je skutočnosť, ţe spoločnosti v stredoeurópskom priestore v oveľa menšej 

miere vyuţívajú úrady práce na prilákanie záujemcov neţ na západe. 

e, spolupráca so vzdelávacími inštitúciami (campus recruiting) – získavanie 

nastávajúcich absolventov priamo na pôde vysokých škôl pomocou prezentácií 

spoločností, exkurzií do spoločností,  skrátených foriem pracovných úväzkov, 

absolvovaním pracovných stáţí a praxe vo firmách, účasti na rôznych odborných 

podujatiach firiem a riešeniach konkrétnych projektov, napr. aj moţnosťou písania 

seminárnej, bakalárskej alebo diplomovej práce. Ďalším nástrojom môţe byť 

poskytovanie účelovo viazaných štipendií. 

f, vyuţitie sluţieb sprostredkovateľských a poradenských agentúr – 

špecializované agentúry za honorár vykonajú inzerciu, rozhovory a predvýber 

uchádzačov, resp. záujemcov o ponúkané voľné pracovné miesto. 

g, odporúčania vlastných zamestnancov – tí sú zväčša odmeňovaní, ak 

do spoločnosti privedú novú schopnú pracovnú silu. 

h, evidencia náhodných ţiadateľov a bývalých zamestnancov – predpokladá 

rozvinutý personálny informačný systém.  

i, personálny lízing – prenajímanie zamestnancov, ktorým mzdu poskytuje 

pôvodný zamestnávateľ, najčastejšie personálna agentúra.    
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Výber zamestnancov je proces, v ktorom manaţéri na základe rôznych činností 

a získaných informácií o uchádzačoch a záujemcoch rozhodujú, ktorý z nich je 

najvhodnejší vzhľadom na kritériá určitého pracovného miesta. Pod uchádzačom 

rozumieme človeka evidovaného na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, tzv. 

nezamestnaný. Záujemcu chápeme ako človeka zamestnaného, ktorý si ale aktívne 

hľadá nové pracovné miesto. 

Selekcia súboru uchádzačov, resp. záujemcov o zamestnanie sa vykonáva 

na základe rôznych metód, ktorých pouţitie je podmienené charakterom pracovného 

miesta, štruktúrou výberového tímu, finančnými prostriedkami určenými na výber, 

situáciou na trhu práce, časovými moţnosťami výberu. Neexistuje metóda, pomocou 

ktorej by bolo moţné úplne, presne a objektívne zistiť predpoklady uchádzača na danú 

prácu (Kachaňáková, 2001, s. 86). Najčastejšie pouţívanými metódami výberu sú: 

a, výberový rozhovor – umoţňuje zistiť chýbajúce informácie o uchádzačovi, 

poznať jeho reakcie, vyjadrovacie schopnosti, posúdiť jeho entuziazmus aj inteligenciu 

a poskytnúť mu potrebné doplňujúce informácie na dokreslenie jeho predstavy 

o spoločnosti a práci, ktorú by mal vo nej vykonávať. 

b, štruktúrovaný dotazník – vo väčších spoločnostiach patrí k základným 

metódam získavania informácií o uchádzačoch. Umoţňuje za krátky čas zhromaţdiť 

údaje v koncentrovanej podobe od veľkého mnoţstva uchádzačov. 

c, ţivotopis v moţnej kombinácii s referenciami – analyzované dokumenty 

poskytujú hlavne informácie o priebehu zamestnania a zmene pracovných miest. Kým 

referencie sú v západnej Európe a Amerike nevyhnutnosťou, v stredoeurópskom 

priestore nie sú veľmi vyuţívané, vyţadujú si ich zväčša len zahraničné spoločnosti. 

V Nemecku sú referencie povýšené aţ takmer na úroveň umenia. Kaţdému človeku, 

ktorý či uţ dobrovoľne alebo nedobrovoľne odišiel zo zamestnania, musí byť vystavený 

dokonca tzv. Arbeitszeugnis, teda niečo ako vysvedčenie z práce, v ktorom 

zamestnávateľ v rozsahu cca. 1 A4 hodnotí celkový rozvoj, úlohy a spokojnosť s prácou 

odchádzajúceho. Tieto vysvedčenia sa píšu vo veľmi komplikovanom vyjadrovacom 

jazyku a pri výbere spomedzi uchádzačov sa dokonca prizve osoba – špecialista 

na interpretovanie tohto vysvedčenia.  
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c, výberové testy – predstavujú objektívne a štandardizované meranie vzorky 

individuálneho správania umoţňujúce porovnávanie viacerých osôb. M. VETRÁKOVÁ 

(2001, s. 71) rozlišuje testy inteligenčné, testy schopností, testy odborných vedomostí, 

zdravotné testy a grafologické testy. 

d, assessment centre – tzv. diagnosticko-výcvikové programy, ktorých boom 

nastal v 90-tych rokoch 20. storočia v USA. Do Čiech, na Slovensko i do ďalších 

stredoeurópskych krajín dorazil tento trend s niekoľkoročným omeškaním. F. HRONÍK 

(s. 46) píše: „Assessment centre je časovo ohraničená multisituačná skúška prebiehajúca 

za účasti najmenej troch interných a externých pozorovateľov a nemá jednoznačne 

správny výsledok. Multisituačnosťou rozumieme situácie, ktoré umoţňujú opakované 

zhodnotenie individuálnej a skupinovej práce inými a posudzovanie seba samého.“ 

Assessment centre chápem ako metodologický prístup, ktorý umoţňuje získať 

komplexné informácie o aktuálnej úrovni účastníkov a ich kompetencií, ktoré 

zabezpečujú na danom pracovnom mieste štandardný alebo nadštandardný výkon. 

Assessment centre skúma uchádzača z viacerých hľadísk (viď Obrázok 7). 

Obrázok 7: Assessment centre 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Uvedené spôsoby výberu zamestnancov v ţiadnom prípade nepredstavujú ich 

vyčerpávajúci zoznam, ilustrujú však výberu zamestnancov v našej kultúre. V praxi 

spoločností sa výberové konanie môţe uskutočniť vo viacerých kolách, ktoré 

kombinujú alebo modifikujú rôzne spôsoby výberu. 
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  1.2.2. Stabilizácia verzus fluktuácia zamestnancov 

 

Po ukončení výberového konania je úspešný kandidát oslovený, či ešte stále má 

záujem a ochotu pracovať pre danú spoločnosť. Ak áno, začína sa proces jeho 

adaptácie. Zvládnutie adaptačného procesu ešte neznamená, ţe novoprijatý zamestnanec 

zostane v spoločnosti aj naďalej pracovať, avšak adaptačný proces má na jeho zotrvanie 

vo nej rozhodujúci vplyv. Adaptačný proces sa začína dňom príchodu novoprijatého 

zamestnanca do spoločnosti. Tento deň má rozhodujúci vplyv na ďalšie zotrvanie 

nového zamestnanca v spoločnosti, pretoţe on si vtedy utvára o nej „prvý dojem“. 

Zamestnanca by mala privítať osoba, ktorú z tej spoločnosti uţ pozná, teda človek, 

ktorý si ho spomedzi ostatných uchádzačov vybral. Zvyšuje to pocit dôleţitosti nového 

zamestnanca. V prvý deň by mal byť predstavený najbliţším osobám, s ktorými bude 

spolupracovať, s priamym nadriadeným, prípadne i podriadenými. V tejto oblasti môţe 

veľmi dobre napomôcť vhodne vypracovaná písomná personálna politika alebo na jej 

základe vypracovaná príručka pre novoprijatých zamestnancov. Zamestnanec by mal 

byť zoznámený s kaţdodenným chodom spoločnosti a so svojimi úlohami a mal by 

poznať svoje právomoci. Mali by mu byť vysvetlené priority a hodnoty spoločnosti. 

Dôleţité je ho aj priestorovo zorientovať. 

Kaţdá spoločnosť je osobitá a špecifická, ale v kaţdej z nich pracujú ľudia. 

Úspešnosť spoločnosti je teda úmerná kvalite výkonov, na ktoré vplýva firemná kultúra. 

A teda výkonná a efektívna spoločnosť musí riadiť aj rozvoj, stabilizáciu a výkonnosť.  

Vo väčšine spoločností by teda hlavným cieľom v oblasti formovania personálu malo 

byť dosiahnutie plnohodnotných a stabilizovaných zamestnancov, ktorý by sa mal 

prelínať všetkými funkciami riadenia ľudských zdrojov od získavania a výberu 

zamestnancov cez adaptáciu aţ po motivovanie a vedenie. Aj podľa príručky Retaining 

Your Best People (Harvard Business Press, s. 56) je prvým krokom k stabilizácii 

zamestnancov taká ponuka práce, ktorá priláka ľudí, ktorých organizácia potrebuje 

a ktorí do nej zapadnú. 

Podľa BRANHAMA (s. 23) neexistuje ţiadny univerzálny návod či zázračný 

spôsob, ako odpovedať na otázku udrţania správnych zamestnancov. Udrţiavanie 

správnych ľudí zahŕňa pouţitie mnoţstva čiastkových postupov, ktoré nám tieţ slúţia 
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na zvýšenie motivácie, výkonnosti a spokojnosti s prácou. Treba sa zamerať 

na zamestnancov, ktorých si organizácia chce udrţať najviac, a dať si záväzok 

neustáleho uplatňovania najviac osvedčených postupov k ich udrţaniu v organizácii či 

na oddelení. Postupy udrţania akoby prirodzene spadali do štyroch oblastí, ktoré viac či 

menej kopírujú fázu ţivotného cyklu zamestnancov v spoločnosti:  

1. byť spoločnosťou, pre ktorú chcú ľudia pracovať,  

2. vybrať tých pravých ľudí a dať im pocit dobrého štartu,  

3. vytvoriť im optimálne pracovné prostredie, 

4. viesť ich a odmeňovať za dodrţiavanie záväzkov. 

 

Obrázok 8: Východiská stabilizácie zamestnancov 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Podľa KOUBEKA (2003, s. 51, 93)  sa stabilizácia, udrţanie si zamestnancov 

(angl. employee retention) chápe ako snaha udrţať si kvalitných zamestnancov, aby 

nedochádzalo k ich odchodu do iných organizácií.  Kvantitatívne sa dá stabilizácia 

zamestnancov v širšom slova zmysle vyjadriť ukazovateľom miery stability 
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zamestnancov, ktorá vyjadruje percentuálny podiel zamestnancov, ktorí nezmenili 

zamestnanie dlhšie ako jeden rok.  

Vysoká miera stabilizácie však môţe v sebe zahŕňať zamestnancov podávajúcich 

nízky výkon. Spoločnosť by mala chcieť maximalizovať stabilizáciu len zamestnancov 

kvalitných a takých, ktorých je ťaţké po odchode nahradiť  (CARSEN, s. 2). 

„Spôsoby stabilizácie zamestnancov môţu byť efektívne, ale vyţadujú 

permanentné spracovávanie a aktualizáciu. Lepšou metódou je implementácia stratégií, 

ktoré zahŕňajú celé pracovisko atmosférou vysokého stupňa  stabilizácie, tvorením 

kultúry, z ktorej nebudú zamestnanci ľahko odlákaní. Charakteristikami takejto kultúry 

sú jasne definovaná vízia a poslanie organizácie, starajúci sa manaţment, flexibilná 

práca a benefity, otvorená komunikácia, motivujúce pracovné prostredie, odmeny podľa 

výkonu, ocenenie a uznanie, vzdelávanie a rozvoj, mzda porovnateľná s konkurenciou, 

rešpekt zamestnancov alebo odmeny za vernosť.“  (CARSEN, 2002, s. 10). 

KOUBEK (2003, s. 163) uvádza index stability, čo je „ukazovateľ vyjadrujúci 

v percentách pomer medzi počtom zamestnancov zamestnaných v spoločnosti dlhšie 

ako jeden rok a evidovaným počtom zamestnancov v predchádzajúcom roku. Index 

stability signalizuje tendenciu dlhodobejších zamestnancov zostávať v spoločnosti 

a teda ukazuje mieru kontinuity zamestnania.“ 

Úroveň spokojnosti zamestnancov úzko súvisí najmä s takým fenoménom ako je 

absentérizmus a fluktuácia, a v najširšom slova zmysle i s fyzickým a psychickým 

zdravím zamestnancov (PAUKNEROVÁ, s. 185). 

Špeciálna pozornosť sa venuje fluktuácii vedúcich zamestnancov, pretoţe 

v extrémnom prípade môţe dôjsť k situácii, keď odchádzajúci manaţér si so sebou 

vezme aj svoj tím alebo jeho časť. Rozhovory s odchádzajúcimi zamestnancami môţu 

spoločnosti poskytnúť cenné informácie, ktorých vyuţitím spoločnosť dokáţe zabrániť 

odchodu ostatného personálu.  

Na druhej strane aj dosiahnutie nulového percenta fluktuácie je neţiaduce, 

a v podstate to ani nie je reálne dosiahnuteľné. „Nulová fluktuácia je neţiaduca z dvoch 

dôvodov. Po prvé, pokiaľ by všetci zamestnanci zostali a organizácia sa stabilne 
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rozrastala, väčšina zamestnancov by bola na vrchole svojho platového rozpätia alebo 

blízko neho a výdavky na mzdy by boli extrémne vysoké. Po druhé, s novými 

zamestnancami prichádzajú nové nápady, prístupy, schopnosti a postoje, čo zabraňuje 

stagnácii diania v organizácii. Následkom toho je určitá miera fluktuácie povaţovaná 

za ţiaducu.“ (BRANHAM, s. 9). 

Fluktuácia patrí k jedným z fenoménov trhového hospodárstva. Slúţi na to, aby 

si zamestnanci mohli nájsť pre nich vyhovujúce zamestnanie a aby spoločnosti mohli 

hľadať a nájsť pre seba potrebných vhodných zamestnancov a aby sa mohli oslobodiť 

od tých, ktorí pre ne nie sú vhodnými alebo od tých, ktorých nepotrebujú.  

V anglosaskej literatúre sa pojem fluktuácia v širšom chápaní ustálil ako 

turnover a povaţuje sa za disfunkčné správanie zamestnanca. K pojmu turnover sa 

pridávajú ďalšie prívlastky, ktoré by ho mali bliţšie špecifikovať. Medzi rôznymi 

pojmami rozlišuje KOUBEK (2003, s. 51, 93, 178): „employee turnover, tieţ labour 

turnover alebo aj turnover of labour/staff je výraz pouţívaný v rôznom zmysle.“ 

Niektorí autori ho rozumejú ako úhrn počtu zamestnancov, ktorí jednak 

do spoločnosti prišli, jednak z nej odišli, teda obrat pohybu zamestnancov, t.j. ako 

vonkajšiu mobilitu zamestnancov. Niektorí tento pojem však pouţívajú v zmysle 

odchodu zamestnancov zo spoločnosti.“ Ani nemecky píšuci autori nevymedzili 

jednotne obsah pojmu fluktuácia. Najčastejšie sa však pod fluktuáciou rozumie zmena 

zamestnanca z určitého pracovného miesta na iné pracovné miesto. Z časového hľadiska 

ide o dlhotrvajúcu stratu. Uţšie sa rozoznáva pojem prirodzenej fluktuácie (napr. 

odchod do dôchodku, invalidita, choroba, úmrtie, ťarchavosť). Rozoznáva sa fluktuácia 

dobrovoľná a nedobrovoľná, resp. fluktuácia vyvolaná zamestnancom a fluktuácia 

vyvolaná firmou. (WAAS, s.159). Keďţe sa situácia na trhu i v spoločnostiach výrazne 

zmenila, dobrovoľná fluktuácia zamestnancov prestala byť problémom. Na dobrovoľnú 

fluktuáciu však aj v týchto časoch vplýva aj taká skutočnosť, akou je napríklad 

identifikácia, t.j. splynutie so spoločnosťou, v ktorej zamestnanec pracuje. Je to 

ochota cítiť sa príslušníkom a súčasťou spoločnosti, jej ciele zobrať za svoje. 

Identifikácia so spoločnosťou prebieha tým skôr, 

 čím lepšia je spolupráca v spoločnosti, 
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 čím menšia je súťaţivosť vo vnútri spoločnosti, 

 čím je väčšia prestíţ alebo čím je lepší imidţ spoločnosti, 

 čím je pracovná skupina menšia. Tu však hrozí, ţe zamestnanec sa so svojou 

pracovnou skupinou, resp. oddelením identifikuje, proces identifikácie 

neprebehne však na úrovni spoločnosti. 

 

Veľmi vysokú mieru fluktuácie vo všeobecnosti môţeme pozorovať v prvom 

roku prijatia do zamestnania. Tá sa odvíja od nenaplnených očakávaní zamestnanca, 

preťaţenia, resp. nedostatočného vyťaţenia zamestnanca, nejasnosti vo svojej pozícii 

alebo aj v chýbajúcej spätnej väzbe (tieţ feedback) zo strany nadriadeného. 

„Zvyšujúce sa náklady na fluktuáciu delíme do kategórií: náklady na prepustenie 

zamestnanca, náklady na znovuobsadenie pracovného miesta a náklady na rozvoj 

zamestnanca. K nákladom na fluktuáciu v širšom slova zmysle sa pripočítavajú tieţ 

predčasné a následné opatrenia na zníţenie fluktuácie.“ (WAAS, s. 186-190). 

Obrázok 9: Náklady na fluktuáciu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Súhrnne môţem konštatovať negatíva súvisiace s fluktuáciou: strata zaškolených 

zamestnancov a s nimi aj strata zákazníkov alebo zhoršenie starostlivosti o nich, moţný 

únik citlivých informácií, moţnosť straty dôveryhodnosti u dodávateľov, zvýšené 

náklady na udrţanie funkčných procesov a zamedzenie prepadov predaja, zvýšené 

personálne náklady, pocity neistoty a preťaţovanie u zostávajúcich zamestnancov alebo 

zníţenie dôveryhodnosti spoločnosti z pohľadu potenciálnych zamestnancov. 

Môţem však hovoriť aj o prínosoch fluktuácie, pretoţe udrţuje fungovanie vnútorného 

„trhu práce“ – vytváranie príleţitostí k postupu, je mementom pre podpriemerných 

zamestnancov, podnecuje príliv nových ľudí a nápadov, riedenie stereotypov a 

prevádzkovej slepoty a optimalizuje a zlacňuje proces personálneho plánovania, 

riadenia rozvoja. V neposlednom rade stabilizuje produktívny personál, čo je vlastne 

konečným cieľom personálnej práce. 

 

1.2.2.1. Lojalita  

 

Východiskom pre porozumenie vzťahu zamestnanca a zamestnávateľa je 

psychologický kontrakt. Podľa J. URBANA (s. 63) „psychologický kontrakt zahŕňa 

vzájomné očakávania toho, čím zamestnanec spoločnosti prispeje a ako ho za tento 

príspevok spoločnosť odmení. Psychologický kontrakt nie je písomný a mnohokrát ani 

úplne výrečný: zamestnávatelia spravidla očakávajú, ţe zamestnanci prispejú 

spoločnosti svojimi schopnosťami a zručnosťami, pracovným úsilím a osobným 

nasadením, ţe zachovajú lojalitu. Zamestnanci naopak očakávajú, ţe spoločnosť im 

poskytne dohodnutú finančnú odmenu, zamestnanecké výhody, spoločenský status, 

pracovné istoty, moţnosti sebarealizácie. Miera súladu obidvoch subjektov pracovného 

vzťahu sa prejavuje navonok predovšetkým spokojnosťou zamestnancov, pracovnou 

motiváciou, lojalitou a nízkou mierou fluktuácie.“ Vzťah človeka k práci nie je 

výhradne len psychologický pojem. Všeobecne sa pouţíva na vyjadrenie toho, ako 

človek vzhľadom k sebe a celej spoločnosti hodnotí vykonávanú pracovnú činnosť, aké 

miesto zaujíma v jeho preţívaní a konaní. 
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Lojálne vzťahy by mali byť zaloţené na vzájomnom emocionálnom prepojení. 

Dôleţitý je pocit, ţe vzťah má nejakú hlbšiu hodnotu a nie je len sumou obchodných 

transakcií medzi zamestnancom a zamestnávateľom.  

Lojalita sa dá charakterizovať ako ochota zamestnanca zostať v zamestnaní 

bez ohľadu na zmenu podmienok. Pretoţe ide o psychologický, a nie písomný kontrakt 

medzi spoločnosťou a zamestnancom, vytvára sa veľký priestor pre nedorozumenia, 

pre rozdiely v očakávaniach a následnú nespokojnosť. Zamestnávatelia robia častú 

chybu v tom, ţe lojalitu chápu ako jednostranný atribút, ktorý sa týka len zamestnancov, 

ale ich nie. 

V krajných prípadoch strata lojality prechádza do skutkov na hranici zákona, 

ktoré zamestnávateľovi doslova škodia, napríklad keď nelojálny zamestnanec ukradne 

firemný majetok. Za slabnúcou vernosťou je však aj nevšímavosť k potrebám a 

ţiadostiam zamestnancov (http://openiazoch.zoznam.sk/info/zpravy/more).  

Prínosy lojálnych zamestnancov sa dajú zhrnúť do niekoľkých bodov: lojalita prispieva 

k nárastu produktivity; má pozitívny vplyv na kvalitu produktov a sluţieb; zniţuje 

náklady na hľadanie, výber, zaškoľovanie a tréning nových zamestnancov a zniţuje 

negatívne dopady na kultúru spoločnosti. Lojalita zamestnancov má väzbu i na lojalitu 

zákazníkov, má pozitívny vplyv na zisk a výkonnosť spoločnosti. Svojej práci sú 

zamestnanci "verní" nielen kvôli peniazom, ale aj kvôli tomu, ţe ich práca baví. 

 

1.2.2.2. Motivácia 

 

Motivácia vyjadruje psychologické príčiny – motívy - konania a správania sa. 

Tieto motívy potom jedinca aktivizujú a vzbudenú aktivitu udrţujú. Jeho správanie 

charakterizujú tri modely: pocit silnej vnútornej túţby pracovať pre spoločnosť aj 

v budúcnosti, pozitívne vyjadrovanie o spoločnosti, nasadenie pre zlepšovanie 

výsledkov. Do tohto procesu vstupuje rola manaţéra, resp. priameho nadriadeného 

a jeho schopnosti vedieť motivovať ostatných. Systém motivácie zamestnancov sa má 

opierať o dva základné nástroje a to pracovné prostredie a systém odmien.  
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Do fyzického pracovného prostredia patria oblasti naznačené na Obrázku 10. 

Obrázok 10: Fyzikálne faktory pracovného prostredia pôsobiace na zamestnancov 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.ipaslovakia.sk/slovnik_view.aspx?id_s=165  

V rámci pracovného prostredia pôsobia však aj iné ako fyzikálne veličiny. Ide 

najmä o pracovné vzťahy, ktoré sa daného zamestnanca bezprostredne týkajú, a teda 

vzťahy s nadriadenými a s podriadenými. Pre výkon podriadených je dôleţitá atmosféra 

podpory. Zo strany nadriadeného sa zase cení vyjadrenie uznania za dobrý výkon 

a poskytovanie spätnej väzby buduje pocit ocenenia a rešpektu. Nedostatok uznania 

je jednou z hlavných príčin, prečo ľudia opúšťajú svoje pracovné miesta.  

Schopnosť zamestnancov spolu navzájom otvorene komunikovať je nielen 

kritickým faktorom úspechu spoločnosti, ale i dôleţitým faktorom motivácie ich 

zamestnancov. Ak chce manaţér získať motivovaných zamestnancov, mal by ich viesť 

takým spôsobom, aby sa nebáli pracovať samostatne a aby nemali obavy zveriť sa 

s neúspechmi (URBAN, s. 93-95). Deľba práce signalizuje, ţe zamestnanci sú potrební 

a dôleţití, čo býva pre nich jedným z najsilnejších motivačných faktorov. Prináša 

výhody vedúcemu zamestnancovi i zamestnancom jemu podriadeným. Manaţér 

delegovaním právomocí zvýši svoju výkonnosť a následne produktivitu celej 

spoločnosti vďaka novozískanému času a poverením podriadených úlohami im je 

dovolené rozvíjať a prehlbovať svoje schopnosti, čo vedie ich k väčšej zainteresovanosti 

v spoločnosti. Ak je zamestnancom umoţnené zúčastniť sa rozhodovacieho procesu, 

spoločnosť získa nielen dobré nápady, ale aj zvýšenú motiváciu zamestnancov.  
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Obrázok 11: Najdôleţitejšie zloţky motivácie 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Jedným zo základných prvkom, pre ktorý zamestnanec vykonáva určitú prácu, je 

finančná odmena (viď Obrázok 11). Jej variabilná súčasť závisí buď na individuálnom 

výkone alebo na rozvoji spoločnosti alebo na oboch. Medzi faktory, ktoré sú dôleţité 

pri odmeňovaní, patria: analýza a úsudok; bystrosť; zručnosť; tvorivosť; fyzické 

a duševné úsilie; rozváţnosť; vzdelávanie; kontakt s ľuďmi a diplomacia; obratnosť; 

presnosť; fyzické poţiadavky; hospodárenie so zdrojmi; iniciatíva; komplexnosť 

v prístupe k pracovným úlohám; zloţitosť práce; odborná príprava a skúsenosti; 

zodpovednosť za peniaze, materiál, zariadenie, informácie. 

Aj keď v súčasnom období prichádzajú rôzne progresívne formy motivovania 

pracovníkov, finančná motivácia má svoje opodstatnenie a pevné miesto i v dnešnej 

dobe. Finančnú motiváciu môţeme povaţovať za veľmi presvedčivý nástroj na zvýšenie 

výkonnosti pracovných aktivít. Kaţdý manaţér od svojich podriadených 

spolupracovníkov očakáva, ţe budú vyvíjať maximálne pracovné úsilie. A práve tu 
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forma finančnej motivácie môţe byť účinný stimul. Finančná odmena zamestnanca 

zaväzuje, aby so svojho pracovného úsilia nepoľavil. Naopak, ak chce manaţér 

eliminovať neţelateľný výkon, môţe pouţiť zdrţanie odmeny.  

 

1.2.2.3. Rozvoj zamestnancov 

 

Spoločnosti si svoju potrebu zamestnancov s vysokou úrovňou pracovnej 

spôsobilosti riešia nielen systematickým vyhľadávaním schopných, odborne 

a psychicky pripravených uchádzačov o prácu z vonkajších zdrojov, ale aj odbornou 

prípravou a rozvojom vlastných zamestnancov v súlade so svojimi strategickými 

záujmami a potrebami za predpokladu ujasnenej strategickej vízie, cieľov a následne 

stratégie, ktorá sa preklopí aj do personálnej oblasti. 

Aj podľa M. VETRÁKOVEJ (2006, s.118) „zamestnávatelia podporujú 

vzdelávanie, ktoré je v súlade s ich potrebami, cieľmi a filozofiou. Vzdelávanie sa spája 

s formovaním pracovných schopností a osobných vlastností a potenciálu jednotlivcov, 

s rozvojom ich kariéry. Predpokladom odborného vzdelávania i rozvoja je ponuka 

a vyuţitie vzdelávacích aktivít a zodpovedajúce pracovné zaradenie.“  

Vzdelávanie musí zapadať do celkového systému riadenia ľudských zdrojov, 

pretoţe je ďalšou z foriem komunikácie. Moţno ho charakterizovať ako permanentný 

proces, v ktorom nastáva prispôsobovanie a zmena pracovného správania 

zamestnancov, úrovne ich vedomostí a zručností.  

Osobný rozvoj nie je len osvojovanie a rozvíjanie znalostí a zručností, teda 

odbornosti, ale zahŕňa i celkové formovanie osobnosti kaţdého zúčastneného jedinca, 

formovanie jeho pracovného a sociálneho správania tak, aby jeho odbornosť prinášala 

náleţitý efekt. Rozvíjané stránky správania sa a osobnosti totiţ zamestnanec neuplatňuje 

len pri výkone svojej práce, prenáša ich aj do rodiny a spoločenských aktivít. Tak 

prispievajú k skvalitneniu vzťahov s ostatnými, s ktorými prichádza do styku i mimo 

pracoviska, a to spätne pozitívne pôsobí na jeho pohodu v práci, a tým aj na pracovný 

výkon. (http://www.sme.sk/c/3743731/Problem-mozu-mat-mladi.html). 

http://www.sme.sk/c/3743731/Problem-mozu-mat-mladi.html
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Zamestnanci majú moţnosť získať a rozšíriť si vedomosti nielen v odbore, v ktorom 

pracujú. Ďalšie vzdelávanie zvyšuje ich konkurencieschopnosť na trhu práce. Práve 

z tohto dôvodu je investovanie do vzdelávania pre firmu dvojsečnou zbraňou. Spravidla 

sa preto zamestnanci musia zaviazať, ţe po doškolení zostanú v spoločnosti pracovať 

ešte niekoľko rokov.  

 

1.2.2.4. Zamestnanecké výhody 

 

Zamestnanecké výhody sú v súčasnej dobe trendom, lebo sú menej nákladné a 

dokáţu úspešne nahradiť finančné bonusy bez toho, aby zamestnanec tento rozdiel 

pociťoval. Zamestnaneckou výhodou, ktorá myslí na dobro zamestnancov 

do budúcnosti, je dôchodkové pripoistenie. Mnohé spoločnosti vytvárajú svoje vlastné 

ponuky, ako zabezpečiť svojich zamestnancov v starobe. Najčastejším inštrumentom je 

úprava, keď sa časť mzdy vyčlení na penzijné zabezpečenie. Obdobnými benefitmi sú 

ţivotné a úrazové poistenie, či účelové sporenie (najmä stavebné) zamestnancov 

so spoluúčasťou zamestnávateľa, pričom zamestnávateľ sám určuje výšku príspevku 

jednotlivým zamestnancom osobitne. 

 Zamestnanecké akcie a majetkové podiely sú benefitom, ktorého účinky 

siahajú taktieţ do budúcnosti. Hoci takýto postup odmeňovania nie je na Slovensku 

rozšírený, vo svete je beţnou praxou. Základným cieľom pri predaji podielov či akcií 

zamestnancom je udrţať zamestnancov v spoločnosti a vytvoriť puto, ktoré konkurenti 

len tak ľahko nepretrhnú. Ak totiţ zamestnanec odíde skôr, príde o zvýhodnený balík 

bonusových akcií. Zníţenie fluktuácie a ocenenie výkonu je hlavný, no nie jediný cieľ 

sprístupnenia majetkových podielov spoločnosti zamestnancom. Keďţe zatiaľ nejde 

o rozšírený benefit, môţe zamestnávateľovi poskytnúť aj konkurenčnú výhodu. 

 Inou formou zamestnaneckých výhod je poradenstvo zdarma, či uţ finančného, 

právneho alebo iného charakteru zväčša odborníkom, ktorý je v danej spoločnosti 

zamestnaný alebo má s ňou podpísanú zmluvu o spolupráci. 

Ďalšími benefitmi sú výhodný predaj výrobkov, pôţičky, príplatky alebo 

preplácanie cestovného, príplatky na bývanie a voľnočasové aktivity, napr. sluţby 
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športových, kultúrnych, rekreačných a zdravotných zariadení, prípadne poskytnutie 

doplnkovej dovolenky. Všeobecne v podmienkach postkomunistických krajín boli 

príspevky na aktivity vo voľnom čase značne rozšírené a tešili sa veľkej obľube. Štátne 

podniky mali svoje vlastné chaty a ozdravovne, v ktorých mali zabezpečený pobyt 

zamestnanci spolu s rodinnými príslušníkmi.  Pádom socializmu a transformáciou 

ekonomík na trhový systém boli tieto benefity zaznávané. Postupne však spoločnosti 

zisťujú, ţe ich poskytovanie je oprávnené a slúţi na upevnenie vzťahu zamestnanca 

so spoločnosťou. Medzi ďalšie nefinančné zamestnanecké výhody môţeme zaradiť 

bezplatné poskytovanie nápojov na pracovisku, oddychovú miestnosť, dni 

dovolenky navyše alebo preventívne prehliadky, ktoré pomáhajú včas odhaliť 

prípadné ochorenia spôsobujúce práceneschopnosť. V prípade ţivotných alebo 

pracovných jubileí sú namieste aj dary. Sluţobný mobil, notebook, byt a firemné 

auto sú pre mnohých manaţérov štandardom. Štandardom sa stáva aj preberanie 

nákladov nových manaţérov na sťahovanie kvôli práci. Ţiadanou zamestnaneckou 

výhodou vyšších manaţérov je napríklad aj členstvo v golfovom klube. 

Obrázok 12: Vyuţívané zamestnanecké výhody v roku 2008 v 400 spoločnostiach v SR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: SODEXO PASS SR, s.r.o., 

Zamestnanecké výhody môţe spoločnosť poskytovať dvomi spôsobmi. Prvý 

spôsob spočíva v plošnom poskytovaní všetkých benefitov všetkým zamestnancom a je 
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iba na nich, či ich vyuţívajú alebo nie. V posledných rokoch však začali spoločnosti 

uplatňovať princíp, v ktorom umoţňujú zamestnancovi vybrať si v rámci stanoveného 

finančného limitu tie benefity, ktoré mu najviac „sadnú“. Takýto pruţný systém sa 

nazýva aj cafeteria systém.  

Cafeteria systém je forma odmeny, pri ktorej si zamestnanec sám volí, resp. 

kombinuje benefity ponúkané v širokej palete sociálnych výkonov v rámci určitého 

rozpočtu (http://www.unternehmerinfo.de/Lexikon/C/Cafeteria_System.htm).  

EDINGER (s. 7) vysvetľuje, ţe „ide o čiastku hrubej mzdy, ktorej sa 

zamestnanec zriekne v prospech výhod. Pri niektorých výhodách, ako sú napr. 

poukáţky, zamestnanec profituje, pretoţe tie sa uţ ďalej nezdaňujú, zatiaľ čo by sa táto 

suma v peňaţnej podobe zdaniť musela.“ Zamestnanec tak získa zo svojho pohľadu 

viac, pričom je celkový rozpočet spoločnosti na tieto benefity rovnaký alebo dokonca 

niţší ako pri plošnom systéme. 

Obrázok 13: Najdôleţitejšie zamestnanecké výhody z pohľadu zamestnancov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://hnonline.sk/ekonomika/c1-39061440-ako-si-ziskate-zamestnancov 

http://www.unternehmerinfo.de/Lexikon/C/Cafeteria_System.htm
http://hnonline.sk/ekonomika/c1-39061440-ako-si-ziskate-zamestnancov
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Dá sa polemizovať, aká motivácia je adresnejšia. Aj finančná aj nefinančná motivácia 

majú svoje opodstatnenie.  Kombinácia obidvoch alternatív závisí od konkrétnej 

situácie a filozofie spoločnosti. Jedným z hlavných faktorov, ktoré na rozdiel 

od finančnej, krátkodobej motivácie, povaţujem za stabilizačný faktor zamestnancov je 

práve nefinančná motivácia, hoci v čase, keď spoločnosti prepúšťajú aj ľudí, ktorých 

pred rokom komplikovane zháňali, strácajú podobné aktivity na lesku. Ale aj napriek 

tomu sa mnohé spoločnosti na Slovensku a v Česku sa uberajú smerom kvality 

nefinančných benefitov. Vyuţívané sú skôr u väčších spoločností, najmä u tých 

so zahraničnou kapitálovou účasťou. 

 

1.2.3. Vplyv štýlu vedenia a osobnosti manaţéra na  zamestnancov 

 

Vplyv jednotlivých ľudí na dianie v spoločnosti nie je rovnaký. Vo všeobecnosti 

pripadá najvyššia miera vplyvu zamestnancom na manaţérskej pozícii. Ale aj medzi 

jednotlivými manaţérmi môţu byť rozdiely ich vplyvu značné. Smerovanie manaţérov 

k vlastnej osobnej kvalite je prínosom nielen pre nich samotných, svojim rozvojov však 

prispievajú aj k výkonnosti a dlhodobej prosperite spoločnosti, v ktorej pracujú 

(FRANKOVÁ, s.10). Osobnosť manaţéra sa dá skúmať v dvoch základných rovinách: 

štruktúra a dynamika osobnosti. 

Pri štúdiu štruktúry osobnosti sa pozorujú najmä súvislosti a vzájomné vzťahy 

jednotlivých zloţiek, ktoré tvoria osobnosť. Sú to napríklad vlastnosti, schopnosti, 

charakter, temperament, vôľové dispozície, adaptačný mechanizmus, psychické 

procesy, ktoré spolu vytvárajú určitý typ osobnosti.  

Analyzovať a poznať štruktúru osobnosti ako aj jej jednotlivé dimenzie má 

veľký význam pre teóriu a prax manaţmentu a to najmä v otázkach riadenia a vedenia 

ľudí v organizácii ako aj v otázkach ich výberu a rozmiestňovania v podniku. 

Na rozdiel od štruktúry osobnosti, dynamika osobnosti skúma a triedi, analyzuje 

a klasifikuje všetky sily, ktoré uvádzajú človeka do činnosti. Dynamika osobnosti 

manaţéra a jej štúdium obsahuje teda predovšetkým analýzu faktorov motivácie 

a stimulácie ľudského správania a konania v spoločnosti.  
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1.2.3.1. Personálna práca a osobnosť manaţéra 

 

Podľa SZARKOVEJ (s. 85) personálnu prácu vykonáva v podstate kaţdý 

riadiaci a vedúci zamestnanec podniku. Jeho úspešnosť je podmienená jeho odbornými 

zručnosťami, ktoré predpokladajú znalosť právnych noriem a zákonných ustanovení, 

hlavne Zákonníka práce, ale aj znalosť ekonomiky, procesnej stránky práce, znalosť 

administratívnych postupov a taktieţ znalosť a dodrţiavanie organizačných princípov 

a noriem v pracovnom procese. Významnou charakteristikou ľudskej činnosti, zvlášť 

činnosti pracovnej, je, ţe sa uskutočňuje v sociálnych podmienkach súčinnosti človeka 

s človekom. Na to by mal dbať kaţdý vedúci zamestnanec v spoločnosti, a preto by mal 

byť (BARTES, 2008, s. 28): 

a, rýchly a rozhodný, nie však ľahkomyseľný, 

b, schopný dôverovať svojim podriadeným a vedieť im dať najavo, ţe ich výkon 

bude náleţite odmenený a zároveň tento sľub aj splniť, 

c, orientovaný na vzťahy medzi ľuďmi, chápať problémy podriadených 

a oceňovať ich prácu nielen peňaţne, ale aj slovne, 

d, mať odvahu uskutočňovať dôleţité rozhodnutia a vedieť aj riskovať, 

e, viesť príkladný ţivotný štýl udrţujúci disciplínu, ktorá je podstatnou 

podmienkou vysokej produktivity.    

Úspech manaţéra závisí taktieţ na psychologických zručnostiach 

determinovaných psychickými vlastnosťami a schopnosťami manaţéra, a to najmä 

vedieť odhadnúť osobnostný potenciál zamestnancov a vedieť si ich získať prirodzenou 

autoritou (Szarková, s. 85). 

Psychologické zručnosti sa získavajú hlavne praxou, no aj v rámci tréningových 

aktivít, ktoré sú zamerané na rozvoj jednotlivých metód a postupov personálneho 

manaţmentu. Tu sa javí priestor pre tzv. kreatívnu inteligenciu. Pod ňou rozumieme 

zvláštny a veľmi dôleţitý typ schopnosti manaţéra, ktorý nachádza kreatívne riešenia 

v tradičnom prostredí spoločnosti a posúva svojou fantáziou hranice dovtedy poznaných 

moţností spoločnosti.  
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Personálny manaţér musí okrem určitých zručností, ktoré boli spomenuté 

v predchádzajúcej časti disponovať aj so schopnosťami vykonávať personálnu činnosť. 

Schopnosti sú tie vlastnosti, ktoré umoţňujú človeku, aby sa niečo naučil a úspešne 

uskutočňoval najrôznejšie úkony. Vrodený základ schopností psychológovia označujú 

ako vlohy. Schopnosti sú vlastne naučenými zručnosťami. Podľa ARMSTRONGA 

(2002, s. 110) efektívny personálny manaţér by mal dbať na: 

a, strategické schopnosti: personálny manaţér sa usiluje o účasť 

pri formulovaní stratégie a prispieva k rozvoju podnikovej stratégie, taktieţ zvaţuje 

personálne otázky v širokých súvislostiach strategických plánov spoločnosti, 

b, podnikateľské vedomosti: rozumie činnostiam, procesom a technológiám 

spoločnosti, identifikuje príleţitosti ako prispievať k vytváraniu pridanej hodnoty 

a posilňovať konkurenčnú výhodu prostredníctvom ľudského kapitálu,  

c, odborný rozvoj a rozumové chápanie: neustále zdokonaľuje svoje odborné 

zručnosti a znalosti, 

d, interné konzultácie: uplatňuje postupy konzultačného prístupu 

pri analyzovaní, diagnostikovaní a riešení problémov organizácie a ľudí, 

e, efektívnosť organizácie: prispieva k rozvoju vysoko kvalitnej, oddanej 

a flexibilnej pracovnej sily, pomáha vytvárať tímy a prispieva k presadzovaniu 

a zavádzaniu zmien, 

f, kvalitu: identifikuje, definuje a vychádza v ústrety poţiadavkám zákazníkov 

a rýchlo reaguje na ich potreby. 

Medzi základné faktory zabezpečenia úspešného pôsobenia manaţéra patrí 

taktieţ trvalé vzdelávanie v oblasti informačných technológií, pretoţe moderná technika 

je nielen veľmi účinná, ale i náročná na obsluhu. Manaţér si ďalej musí uvedomiť 

nevyhnutnosť zmeny ako súčasti ţivota a neexistenciu stereotypných kariérnych 

postupov. Na manaţéra sa kladú určité úlohy a očakáva sa od neho okrem zvládnutia 

personálnych činností aj: 

a, dlhodobá i krátkodobá pamäť na jednotlivé skutočnosti pracovného ţivota 

a ich vzájomné súvislosti a vzťahy, 

b, logicky presné myslenie s pochopením podstaty vecí a vplyvov, 
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c, vyjadrovacia schopnosť v písomnom aj ústnom prejave, 

d, všeobecná rozumová kapacita so schopnosťou logickej syntézy a analýzy dát, 

e, nielen sociálne, ale aj technické chápanie vzťahov, 

f, emocionálna vyrovnanosť a vyspelosť, 

g, sebakontrola, sebaovládanie a cieľavedomosť, 

h, samostatnosť, ale na druhej strane aj schopnosť spolupráce, 

i, rešpektovanie daných pravidiel, 

j, optimizmus a elán, 

k, pozitívny vzťah k riziku.   

Ďalej je nutné sa neprestajne v tejto oblasti školiť buď privátne alebo vyuţiť 

ponuky špecializovaných kurzov so zameraním napr. na psychológiu osobnosti 

(charakteristiky temperamentu) a  komunikáciu v medziľudských vzťahoch (reč tela). 

Úspech personálneho manaţéra je proces, ktorý znázorňuje nasledujúci Obrázok 14. 

Obrázok 14: Práca personálneho manaţéra 

 

 Zdroj: http://www.mktraining.sk/cpm.jpg 
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1.2.3.2. Etika manaţéra 

 

Personálny manaţment obsahuje mnoţstvo metód, úloh a postupov riešení, ktoré 

hraničia s morálnymi a etickými pravidlami. Preto je dôleţité, aby personálny manaţér 

poznal a v praxi dodrţiaval základné etické princípy a normy, ktoré vychádzajú 

z hodnôt spoločnosti, v ktorej pracuje (SZARKOVÁ, s. 88):  

a, dodrţiavanie etického kódexu spoločnosti, 

b, etické narábanie s informáciami, 

c, vnášanie etických princípov do medziľudských vzťahov na pracovisku, 

d, tresty prehreškov voči etickým princípom uvedeným v etickom kódexe. 

 

Pod etiku môţem zahrnúť aj sociálnu zodpovednosť. Sociálnou 

zodpovednosťou manaţérov sa rozumie ochota, morálna a kvalifikačná pripravenosť 

niesť dôsledky svojho konania voči vnútornému a vonkajšiemu spoločenskému 

prostrediu a rešpektovať jeho potreby. V súčasnom manaţmente sa väčšinou pochybuje 

o moţnosti jasne stanoviť hranicu medzi ekonomickou racionalitou a sociálnou 

zodpovednosťou, etikou a kultúrou v jednaní manaţéra voči vnútornému a vonkajšiemu 

prostrediu. Etické chovanie manaţérov predpokladá dodrţiavať určité, v danej komunite 

všeobecne uznávané normy správania sa. Niektoré môţu byť deklarované v písomnej 

forme, iné sú nepísané pravidlá. Zatiaľ čo jasne deklarované etické normy sú 

v manaţmente brané ako dané a mimo diskusiu, jasne nedeklarované pravidlá sú často 

chápané rozporuplne.  

Etika manaţéra dnes vyţaduje taktieţ značnú sebadisciplínu a starostlivosť o 

morálnu bezúhonnosť, kde úplatky, korupcia, nátlaky, lobbing nemajú miesto. Etické, či 

neetické jednanie má silný vplyv i na to, ako morálny profil manaţérov vidia 

spolupracovníci. Pod týmto pojmom sa obvykle chápe osobný imidţ manaţéra, t.j. 

charakteristické rysy jeho správania sa a vzťahov k iným ľuďom. Manaţérska etika sa 

povaţuje za inováciu budúceho štýlu manaţmentu a očakáva sa od nej, ţe pozitívne 

ovplyvní vývoj manaţmentu a zvýši jeho efektívnosť.  
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2. ANALÝZA PERSONÁLNEJ PRÁCE V SPOLOČNOSTI 

EKOfence, s.r.o. 

 

Spoločnosť EKOfence, s.r.o. (ďalej len EKOfence) je výrobno-obchodnou 

spoločnosťou, ktorá v rámci svojho výrobného programu ponúka plotové systémy, 

príslušenstvo brán a plotov, garáţové brány, pohony brán, schodiská, kované 

a antikorové polotovary, parkovacie zábrany, zemné kotviace skrutky, kotviaci 

a spojovací materiál – všetko v ekologickom prevedení. K servisu patrí neodmysliteľne 

zameranie zákazky a jej montáţ a samozrejme aj odborné poradenstvo. Vzhľadom na 

to, ţe ide o relatívne mladú spoločnosť zaloţenú v máji 2009, zamestnáva v centrále 

(Prešov) a štyroch pobočkách (Humenné, Ţilina, Trenčín, Nitra) na Slovensku zatiaľ 20 

ľudí. Podľa top manaţéra sa posilňuje postavenie spoločnosti EKOfence, a to hlavne vo 

východoslovenskej oblasti. Spoločnosť EKOfence pôsobí v partnerskej základni siete 

UMAKOV – spoločnosti zaoberajúcej sa zákazkami a predajom kovaných 

a antikorových výrobkov.     

Kaţdá organizácia je hierarchicky usporiadaným socio-technickým systémom 

začleneným do špecifického kultúrneho prostredia. Technický subsystém tvorí 

v spoločnosti EKOfence hlavne softvér, technické a technologické vybavenie budov, 

generel podniku, stroje a zariadenia a ostatné peňaţne vyčísliteľné veci, ktoré podniku 

prináleţia. Sociálny subsystém firmy tvoria ľudia. Tí napomáhajú tvorbe a rozvoju 

technického subsystému a prinášajú viac ako len ekonomicky vyčísliteľné hodnoty, 

podporujú aj jej goodwill a značku. Organizačná štruktúra spoločnosti EKOfence je 

znázornená na Obrázku 15 na nasledujúcej strane.  
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Obrázok 15: Organizačná štruktúra spoločnosti EKOfence 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe skutočného stavu v spoločnosti EKOfence   

 

2.1 Vstupný predvýskum 

 

Vstupný predvýskum, ktorý nám bude slúţiť ako podklad pre hlavnú analýzu, 

som urobila metódou NON – nedostatky, ťaţkosti, neznáme. Výsledkom mi boli: 

NEDOSTATKY 

- chýbajúca analýza práce a pracovných miest 

- hlavný nedostatok: technické a jazykové zručnosti top manaţéra sa zniţujú 

a, definícia problému: Top manaţér ťaţkopádnejšie zaobchádza s novou 

výpočtovou technikou, nedorozumie sa v ţiadnom cudzom jazyku. 

b, príčina: Top manaţér to nepovaţuje za podstatné, pretoţe technika sa rýchlo 

mení a to, čo by sa naučil dnes, zajtra by to znovu bolo nepouţiteľné. Vekom sa 

aj ťaţšie učí cudzí jazyk. 

c, dôsledky: Technické úlohy rieši top manaţér zdĺhavo. Navyše muselo byť 

vytvorené jedno pracovné miesto pre prekladateľa s anglickým a jedno 

s nemeckým jazykom 

d, eliminácia: počítačový, resp. jazykový kurz 
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e, ČO: školenie (či uţ externé alebo interné) 

   AKO: jazyková škola minimálne dve hodiny týţdenne, technické školenie 

pomocou zamestnancov minimálne jednu hodinu týţdenne  

   KTO: lektor, resp. samoučiaci sa top manaţér, mladší zamestnanci 

   NÁKLADY: časové: na pochopenie a osvojenie si vedomostí, finančné: 

poplatky školiteľom 

 

ŤAŢKOSTI 

- väčšina stredných manaţérov patrí do kategórie tzv. „kindermanaţmentu“ 

- zamestnanec nezapadajúci do kolektívu 

- hlavná ťaţkosť: neochota zamestnancov robiť nadčasy  

a, definícia problému: Rapídny prírastok mladých ľudí v kolektíve znamená aj 

ich inú hodnotovú orientáciu. Vyznačuje sa tým, ţe po skončení pracovnej doby 

„chcú mať pokoj“ a nie sú ochotní ostať dlhšie, aby dokončili rozpracované 

úlohy. Tým klesá pracovná morálka aj u ostatných zamestnancov. 

b, príčina: Necítia sa vo firme dobre? Nevhodný spôsob riadenia? 

Nestotoţnenie sa s filozofiou firmy? Prácu berú ako povinnosť. 

c, dôsledky: oneskorené plnenie úloh, zníţenie celkovej pracovnej disciplíny 

d, eliminácia: zvýšením motivácie 

e, ČO: zmena riadenia 

    AKO: nový štýl riadenia prijateľnejší pre skupinu mladších zamestnancov  

    KTO: top manaţér 

    NÁKLADY: finančné – školenie, psychologické a časové – časovo náročný 

proces zmeny zmýšľania ako u top manaţéra, tak aj u manaţovaných 

zamestnancov 
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NEZNÁME 

- Ako sa správajú zamestnanci, šíria dobré meno spoločnosti EKOfence?  

- hlavná neznáma: Ako sa prejaví neskoré a nedostatočné plnenie úloh? 

a, definícia problému: zamestnanec sa vyhýba určitým typom úloh. 

b, príčina: osobné problémy, nedostatočne rozvinutá schopnosť potrebná 

na splnenie úlohy, nízka priorita úlohy 

c, dôsledky: potenciálne chyby v servise a prístupe k zákazníkovi 

d, eliminácia: „dotlačiť“ zamestnanca k splneniu úlohy 

e, ČO: opätovné zadanie úlohy s písomne deklarovanými podmienkami 

   AKO: strhnutie odmeny pri nesplnení úlohy a naopak, pri jej splnení bonus 

   KTO: top manaţér 

   NÁKLADY: nefinančný bonus (napr. poukáţka v symbolickej hodnote 5 €) 

 

Vzhľadom na prispôsobovanie návykov a preferencií v stredoeurópskom regióne 

celosvetovým trendom porovnám personálnu prácu v spoločnosti EKOfence 

s modernými trendmi vyspelých štátov Západu. V oblasti personálnej práce spoločnosť 

zaostáva za vyspelými západnými firmami hlavne v tom, ţe nemá vypracovanú 

formálnu personálnu politiku v písomnej podobe. V spoločnosti funguje len v rámci 

nepísaných pravidiel. To v sebe skrýva nebezpečenstvo ich rôznorodej interpretácie, 

percepcie a realizácie. Okrem toho nejednotnosť a chýbajúca deklarácia pravidiel môţe 

úzko súvisieť s ďalšími personálnymi problémami, ktoré vidíme nielen v nedostatočnej  

angaţovanosti zamestnancov, ale aj v štýle vedenia zamestnancov. Takisto spoločnosti 

chýba aj personálna stratégia a písomne vypracovaný popis pracovných miest.  
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2.2 Analýza súčasného stavu personálnej práce v EKOfence 

 

Personálna politika, postavenie zamestnancov v nej, aj ich motivácia a osobnosť 

top manaţéra budú predmetom analýzy tejto diplomovej práce. Pred analýzou si však 

stanovím hypotézy, celkom ich bude päť. 

Hypotéza je otázna, nepreukázaná a neverifikovaná predpoveď. Hypotéza je teda 

výpoveďou, od ktorej sa skutočnosť zistená v tejto diplomovej práci môţe odlišovať. 

Vo svojej diplomovej práci uvaţujem takto: 

1. hypotéza: na základe školenia si top manaţér uvedomí nutnosť zavedenia 

analýzy práce a vypracovanie popisu práce. Takisto sformalizuje vzťahy na pracovisku 

písomnou personálnou politikou. 

 

2. hypotéza: mäkké zručnosti (nazývané aj soft skills) top manaţéra sa po školení 

zlepšia, bude vedieť zdieľať aj nepríjemné správy prijateľným spôsobom. Zároveň 

zamestnanci príjmu kritiku lepšie, ak im bude podaná prijateľným spôsobom. 

 

3. hypotéza: Nedostatočné plnenie úloh moţno zlepšiť metódou tzv. 

belastungsorientierte Auftragsfreigabe. Ide o metódu pouţívanú na riadenie výrobného 

procesu, kde sa do výroby dostávajú zákazky podľa ich poţiadavky na výrobnú 

kapacitu. V mojej interpretácii by to znamenalo prideľovanie a rozvrhovanie úloh 

zamestnancom podľa priority. Ak by sa vyskytla súrna úloha, môţe byť pridelená nielen 

zamestnancovi, do ktorého kompetencií spadá, ale aj inému zamestnancovi, ktorý sa 

v danej problematike aţ tak nevyzná, ale za pomoci inštrukcií je schopný pomôcť 

vyťaţenému zamestnancovi. Stanovenie priorít a odbremenenie zamestnancov od 

súrnych, ale nie aţ tak dôleţitých úloh, by malo napomôcť lepšej organizácii práce 

a vyššej produktivite zamestnanca, ako aj včasnému plneniu termínov. Tým by 

odzvonilo šibeničným termínom, o ktorých hovorí jeden zo zamestnancov: „Keby 

neexistovala posledná chvíľa, nič by som nestihol.“ 

 

4. hypotéza: ak sa manaţér bude intenzívne 2 hodiny týţdenne venovať 

osvojovaniu si angličtiny, zlepšia sa jeho jazykové zručnosti v tomto jazyku. 
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5. hypotéza: Zistením ţelaní zamestnancov a poskytnutím obsahovej náplne práce, 

ktorá by ich bavila, sa zvýši aj ich motivácia a ochota zostať v práci pracovať nadčasy. 

Čo sa týka samotného výskumu, základným súborom môjho výskumu budú 

piati výrobní zamestnanci, 1 predajca, obidvaja technicko-hospodárski zamestnanci, 

všetci strední manaţéri a top manaţér spoločnosti EKOfence, dohromady 15 ľudí. 

Reprezentatívnosť by teda mala byť zaistená na všetkých úrovniach a pokrývať všetky 

pracovné pozície. Môj aplikovaný terénny praktický výskum v spoločnosti EKOfence 

sa týka vyššie popísaných oblastí. Empiricky overím hypotézy a získané výsledky 

budem povaţovať za hodnoverné podklady pre moje ďalšie činnosti a rozbory. 

Techniky výskumu volím: štruktúrovaný rozhovor, pozorovanie a dotazník. 

Štruktúrovaný individuálny rozhovor s voľnými, otvorenými odpoveďami 

budem viesť s top manaţérom firmy, t.j. pre nás jedným z najkompetentnejších zdrojov, 

keďţe by mal mať jasný prehľad o dianí v jeho vlastnej spoločnosti. Samozrejme, pôjde 

iba o vnímanú, subjektívnu realitu z pohľadu top manaţéra. Rozhovor je výhodnou 

technikou zberu informácií v tomto prípade, pretoţe top manaţér sa rád vyjadruje ústne.   

Pozorovanie som uplatnila strednodobé (v cykloch; 1 cyklus predstavuje zhruba 

1 mesiac pozorovania a 3 mesiace pauzy) a zúčastnené, t.j. pozorovateľ je súčasťou 

skupiny, ktorú pozoruje a jeho prítomnosť v skupine nie je rušivá. 

Štruktúrovaná odpoveď v mojom dotazníku je tvorená pripraveným systémom 

odpovedí a opýtaný vyberá jednu (pri niekoľko málo otázkach môţe vybrať aj viacero) 

z predloţených odpovedí. Nemôţem opomenúť skutočnosť, ţe top manaţér sa 

nezúčastnil vypĺňania dotazníka, pretoţe by nám jeho participácia mohla ovplyvniť 

výsledky zistené takouto metódou. Tým pádom sa vypĺňania dotazníka zúčastnilo 14 

zamestnancov spoločnosti EKOfence. 

Postavenie top manaţéra ako personálneho manaţéra spoločnosti EKOfence má 

svoje odôvodnenie. Spoločnosť EKOfence má štíhlu organizačnú štruktúru, v ktorej top 

manaţér kumulovane preberá aj úlohy personálneho manaţéra do svojich kompetencií.  
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Popri klasických riadiacich úlohách top manaţéra sa v jeho práci objavujú aj 

personálne úlohy operatívneho, taktického a strategického charakteru. Má na starosti 

personálny marketing, získavanie zamestnancov, koučovanie a utuţovanie pracovného 

kolektívu, manaţment výkonov a odmeňovania, rozvoj zamestnancov a prepúšťanie. 

Top manaţér pri plnení týchto neľahkých úloh vyuţíva personálne procesy, nástroje 

a systémy (viď Obrázok 16). 

Obrázok 16: Integrovaný procesný model MĽZ v spoločnosti EKOfence 

   

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

2.2.1 Komunikácia a pracovný kolektív 

 

Z dotazníka (otázka 1) vyplynulo, ţe spolupracovníci sú pre zamestnancov 

veľmi dôleţití v 11 prípadoch a dôleţití v troch prípadoch. Nikto nepovaţuje 

zamestnancov za nedôleţitých, čo som prijala ako určitú premisu uţ v teoretickej časti 

tejto diplomovej práce.  

Keďţe v spoločnosti pracuje malý počet zamestnancov, mohla som skúmať ich 

názor na štýl vedenia top manaţéra (viď Graf 1 na nasledujúcej strane podľa otázky 6), 

s ktorým sú v dennom kontakte. 
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Graf 1: Názor zamestnancov na štýl vedenia top manaţéra v spoločnosti EKOfence 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastné spracovanie údajov získaných dotazníkom 

 Top manaţéra charakterizuje obojstranná komunikácia o navrhovaných úlohách 

a rozhodnutiach, ako aj o postupoch na ich zvládnutie. Niekedy však top manaţér viac-

menej svojich podriadených vníma v úlohe štábu ako poradný orgán, ale rozhodne sám. 

V štýle vedenia objavujem aj prvky byrokratického štýlu, keďţe zamestnanci potrebujú 

pre svoju prácu aj povolenia a potvrdenia. Top manaţér je ale v častom kontakte 

s kaţdým zamestnancom a nájde si pre nich čas, keď to potrebujú, väčšinou okamţite. 

Malá spoločnosť čo do počtu ľudí môţe v tomto dennodennom kontakte takmer 

všetkých zamestnancov navzájom pripomínať rodinu. Top manaţér, ktorý je zároveň aj 

vlastníkom, tak môţe byť vnímaný ako „otec rodiny“ na základe lepších znalostí 

a skúseností vychádzajúcich z vyššieho veku top manaţéra. Všetci zamestnanci sú 

v produktívnom veku, ţeny sú výlučne skupinou starších ţien (viac ako 45 rokov). Pre 

úplnosť uvádzam, ţe priemerný vek zamestnancov v spoločnosti EKOfence je 35,5 

roka, z toho iba dvaja zamestnanci sú starší ako top manaţér. Podľa odborného 

internetového článku Personalarbeit und Führung im demographischen Wandel (DGFP; 

http://www.dgfp.de/de/content/articles/personalarbeit-und-fuehrung-im-

demografischen-wandel-688/, videné 18. 1. 2010) je v praxi vyspelých 

západoeurópskych krajín najúspešnejší kooperatívny štýl vedenia.  

 Top manaţér spoločnosti EKOfence na margo pracovnej sily prízvukuje, ţe je 

treba venovať pozornosť demografickým zmenám v obyvateľstve, ktoré budú vplývať 

taktieţ na vývoj trhu práce. Top manaţér ďalej zdôrazňuje potrebu informovanej 

http://www.dgfp.de/de/content/articles/personalarbeit-und-fuehrung-im-demografischen-wandel-688/
http://www.dgfp.de/de/content/articles/personalarbeit-und-fuehrung-im-demografischen-wandel-688/


 

49 
 

2

6

6

výborne

dobre

s menšími chybami

a multitalentovanej pracovnej sily, ako aj zmeny v zmýšľaní, ktorá stále pretrváva ešte 

zo socialistických časov. Pri výberovom konaní top manaţér hľadá zodpovedných 

a technicky zdatných ľudí, ktorí dokáţu pomôcť a poradiť zákazníkovi. V neposlednom 

rade sa snaţí vybrať človeka, ktorý zapadne do existujúceho kolektívu a koncepcie 

firemnej filozofie. Za kľúčové oblasti a konkurenčnú výhodu top manaţér v spoločnosti 

EKOfence povaţuje práve tímovú prácu a klímu kooperácie a obojstrannej dôvery. 

Procesy v spoločnosti EKOfence prebiehajú podľa zamestnancov (otázka 15) tak, ako to 

znázorňuje Graf 2. 

Graf 2: Názor zamestnancov na priebeh organizačných procesov v spoločnosti 

EKOfence 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastné spracovanie údajov získaných dotazníkom 

 Tieto výsledky analogicky pretransformované do školskej klasifikačnej stupnice, 

leţia niekde medzi známkou dva aţ tri. Príčinu tohto stavu vidím v nezdokumentovanej 

organizačnej politike, ktorá takisto ovplyvňuje aj personálnu politiku. 

 Top manaţéra absolvoval seminár o komunikácii v troch dvojdňových 

víkendových blokových výučbách, t.j. dohromady plných 6 dní. V rámci seminára mu 

boli okrem iného zadávané úlohy na tréning komunikačných zručností, ako aj domáce 

úlohy, ktorými si mal precvičiť a zlepšiť svoju komunikáciu.  

 Zamestnanci v dotazníku, ktorý som realizovala s časovým odstupom cca. 3,5 

mesiaca po ukončení daného seminára, si myslia (otázka 7), ţe sa manaţér mierne 

zlepšil v prejavení pochvaly ako aj v oblasti prerozdeľovania pracovných úloh a tým sa 
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zmultiplikoval efekt zo zavádzania na seminári odporúčaných praktík, čím sa zvýšila 

spokojnosť zamestnancov. Pozorovaním môţem konštatovať, ţe sa top manaţér zlepšil 

i v oblasti organizácie práce. Naopak, v oblasti podávania kritiky sa 

podľa zamestnancov top manaţér nezmenil. Príčinou môţu byť osobnostné rysy tak 

na strane top manaţéra, ako aj na strane kritiku prijímajúceho.  

 Z rozhovoru s top manaţérom vyplynulo, ţe individuálne poţiadavky a nápady 

zamestnancov sa snaţí zladiť s cieľmi spoločnosti EKOfence. Usiluje sa nepotláčať 

nápady zamestnancov a ak sa tak stane, tak sa im svoj protichodný názor snaţí 

vysvetliť, zdôvodniť a dospieť ku konsenzu. Top manaţér oceňuje nové nápady 

pracovných  úloh. Korektné vzťahy sú pridanou hodnotou, ale aj konkurenčnou 

výhodou spoločnosti EKOfence vo vzťahu tak k jej zamestnancom, ako aj k jej 

zákazníkom a partnerom.  

Štýl vedenia tohto konkrétneho top manaţéra je, ako vyplýva zo zobrazených 

výsledkov, zmesou prvkov jednotlivých štýlov. Aţ polovica zamestnancov si myslí, ţe 

manaţér väčšinou uplatňuje demokratický štýl.  

Top manaţér ešte úplne nepochopil alebo si neosvojil účinné techniky podávania 

kritiky. Týmto sa druhá hypotéza formulovaná v tejto diplomovej práci potvrdila len 

čiastočne. Top manaţér sa zlepšil v určitých komunikačných a organizačných, ako aj 

procesných zručnostiach, má však ešte nedostatky v oblasti podania kritiky. 

   

2.2.2. Spokojnosť zamestnancov 

 

Dva nasledujúce grafy (otázky 2 a 3 z dotazníka) zobrazujú, ako sa zamestnanci 

cítia byť dôleţití v práci. Vnímame dva posuny: jeden zamestnanec cítiaci sa v práci 

nedôleţitý by sa chcel cítiť dôleţitý a naopak, jeden cítiaci sa veľmi dôleţitý, by sa 

chcel cítiť „iba“ dôleţitý. Dôvodom pre výpoveď tohto zamestnanca môţe byť jeho 

príliš veľká zodpovednosť, na ktorú sa nemusí cítiť.  
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Graf 3: Vnímanie dôleţitosti vlastnej osoby v spoločnosti EKOfence  

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastné spracovanie údajov získaných dotazníkom 

 

Graf 4: Samoţelaná dôleţitosť vlastnej osoby v spoločnosti EKOfence 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastné spracovanie údajov získaných dotazníkom 

 Ďalším zaujímavým zistením je fakt, ţe jeden zamestnanec cítiaci sa nedôleţitý, 

by sa skutočne chcel cítiť nedôleţitým. Odvodzujem z toho, ţe pýtanému chýbajú 

vyššie ambície. S náplňou práce (otázka 4) sú 12 zamestnanci spokojní, dvaja nie sú ani 

spokojní, ani nespokojní. Jeden nepodstatný sa chce cítiť dôleţitý, napriek tomu je však 

v práci spokojný. Nikto sa o svojej pracovnej náplni nevyjadril, ţe je s ňou veľmi 

spokojný. Tento fakt môţe byť spôsobený obavou jednotlivých zamestnancov, ţe ak by 
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to uviedli, spoločnosť EKOfence by sa o nich starala rovnako alebo dokonca horšie ako 

doteraz a nesnaţila by sa o zlepšovanie pracovného okolia. Ak by sme však od tejto 

úvahy abstrahovali, ponúka sa otázka, ako je moţné pomocou efektívnejšej personálnej 

práce „pretiahnuť“ odpovede z kolónky „spokojný“ do kolónky „veľmi spokojný“. 

Touto úlohou sa budem bliţšie zaoberať v návrhovej časti. Dvaja zamestnanci neskôr 

doplnili, ţe ich práca ich napĺňa aj baví zároveň.  

 V kontrolnej otázke k otázke o spokojnosti s náplňou práce (otázka 14) sa 

zamestnanci zachovali podobne, preto môţem tieto odpovede prehlásiť za pravdivé.  

 Zamestnanci sa ďalej vyjadrovali k pracovným úlohám (otázka 13), ktoré sú 

obsahovou náplňou ich práce. Pracovná úloha je postupnosť činností alebo operácií, 

ktoré má zamestnanec vykonať. Pracovné úlohy povaţujú zamestnanci za (viď Graf 5): 

Graf 5: Vnímanie pracovných úloh zamestnancami firmy EKOfence 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastné spracovanie údajov získaných dotazníkom 

 

Z grafov vyplýva, ţe väčšina zamestnancov kladne hodnotí obsahovú náplň ich 

pracovných úloh. Táto skutočnosť môţe byť spôsobená aj tým, ţe práve vďaka 

nespísaným popisom pracovných miest sa pracovná náplň kaţdej pozície dohodne 

so zamestnancom tak, aby mu vyhovovala pri súčasnom splnení poţiadaviek 

spoločnosti.  Top manaţér spoločnosti povaţoval pred seminárom analýzu práce a popis 

pracovných miest za zbytočnosť práve z dôvodu nepruţnosti.  
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Na seminári však top manaţér pochopil dôleţitosť tohto nástroja a v súčasnosti pracuje 

na zavedení popisov práce a všetkých pracovných miest v spoločnosti a spolu s tým 

zavádza pravidelný týţdenný a denný časový harmonogram „ergonomicky“ 

prispôsobený poţiadavkám ľudského organizmu na rozdelenie dňa do času na prácu 

a času na prestávku podľa výkonnostnej krivky kaţdého zamestnanca. Týmito faktami 

sa potvrdila prvá hypotéza mojej diplomovej práce.      

  

2.2.4 Vzdelávanie, rozvoj zamestnancov a kariérny postup  

  

 Čo sa týka vývoja kariéry jednotlivých zamestnancov, svoj osobný kariérny rast 

(otázka 12) vidia v spoločnosti EKOfence tak, ako to znázorňuje Graf 6.  

Graf 6: Postoj zamestnancov k príleţitostiam postupu vo firme EKOfence 

  

 

 

 

  

  

 

Zdroj: vlastné spracovanie údajov získaných dotazníkom 

Všetci traja, ktorí vyuţívajú príleţitosti postupu, uvádzajú, ţe pre nich sú pracovné 

úlohy výzvou. Naopak jeden zamestnanec, ktorý sa v práci cíti nedôleţitý, by sa chcel 

cítiť dôleţitým, nevníma príleţitosti postupu. Ak zamestnanci chcú ďalej rozvíjať svoju 

kariéru a pritom nevidia moţnosti postupu, musia aj oni samotní byť aktívni 

a prichádzať so svojimi nápadmi priamo za top manaţérom.  
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 Deviati z opýtaných zamestnancov ďalej v dotazníku (otázka 5) uviedli, ţe sa 

ich pracovný a súkromný ţivot ovplyvňujú pozitívne, traja odpovedali, ţe sa ich 

pracovný a súkromný ţivot neovplyvňujú, dvaja neuviedli ţiadnu odpoveď.  

 U zamestnancov som ďalej skúmala (otázka 8) ich pracovný rozvoj na základe 

školení. Polovici zamestnancov sa zdá ich počet akurát, polovica si myslí, ţe ich je 

málo. Od zaloţenia spoločnosti EKOfence boli zrealizované dokopy 3 školenia. Ďalšie 

názory zamestnancov na školenia sú zobrazené v nasledujúcich grafoch. 

 

Graf 7: Subjektívne vnímanie trvania školení jednotlivými zamestnancami 

  

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastné spracovanie údajov získaných dotazníkom  

Graf 8: Názor zamestnancov na dôleţitosť informácií zo školení pre ich pracovný ţivot  

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastné spracovanie údajov získaných dotazníkom 
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Graf 9: Dôleţitosť informácií zo školení podľa zamestnancov pre ich mimopracovný 

ţivot 

  

 

 

 

 

Zdroj: vlastné spracovanie údajov získaných dotazníkom 

 

Z grafov uvedených na predchádzajúcej strane vyplýva, ţe časové trvanie školení 

zamestnancom vyhovuje, informácie podávané na školení sú pre väčšinu zamestnancov 

veľmi dôleţité aţ dôleţité pre pracovný aj mimopracovný ţivot. Traja zamestnanci 

odpovedali na otázku týkajúcu sa informácií zo školenia pre mimopracovný ţivot, ţe 

nevedia, či sú pre nich tieto informácie dôleţité. Zároveň títo traja vyjadrili, ţe sa ich 

pracovný a mimopracovný ţivot neovplyvňujú, a teda odpoveď „neviem“ môţe byť 

dôsledkom oddeľovania pracovného a mimopracovného ţivota. 

 

2.2.5 Pracovné prostredie 

 

 Dotazníkové výpovede zamestnancov spoločnosti EKOfence týkajúce sa 

pracovného prostredia (otázka 16) uvádzam v Grafe 10 na nasledujúcej strane. 
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Graf 10: Názor zamestnancov na pracovné prostredie v spoločnosti EKOfence 

  

 

 

 

 

Zdroj: vlastné spracovanie údajov získaných dotazníkom 

Zo zobrazeného vyplýva, ţe zamestnanci sú celkom spokojní s ich pracovným 

prostredím. Okrem toho si spoločnosť EKOfence ešte len vytvára nové priestory, preto 

sa dá očakávať zlepšenie situácie v tomto ohľade a odstránenie nedostatkov súčasného 

stavu. Férový prístup k zamestnancom dláţdi cestu k zdravým vzťahom na pracovisku 

a odráţa sa najmä v hodnotení práce zamestnancov.  

  

2.2.6 Hodnotenie pracovného výkonu 

  

 Šiesti zamestnanci uviedli (otázka 17), ţe dostanú spätnú väzbu hneď 

po prevedení úlohy, ostatní v priemere o 4,6 dňa odo dňa výkonu. Čo si zamestnanci 

myslia o objektivite hodnotenia výkonu, zobrazujú ďalšie grafy (otázky 18, 19 a 20). 

Graf 11:  Spravodlivosť ústneho hodnotenia pracovného výkonu podľa zamestnancov 

 

     

      

 

  

Zdroj: vlastné spracovanie údajov získaných dotazníkom 
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Graf 12: Názor zamestnancov na spravodlivosť finančného hodnotenia pracovného 

výkonu 

  

 

 

 

 

Zdroj: vlastné spracovanie údajov získaných dotazníkom 

S finančným ohodnotením svojho výkonu nie je spokojný jeden zamestnanec, 

ktorý tieţ uviedol, ţe ústne hodnotenie je niekedy spravodlivé a niekedy nespravodlivé. 

Uvádza takisto, ţe aj organizačné procesy aj pracovné prostredie majú menšie 

nedostatky. Takisto nie je so svojou prácou ani spokojný, ani nespokojný.  

Ako som uţ spomínala, v dotazníku hodnotili zamestnanci aj benefity, ktoré im 

spoločnosť EKOfence poskytuje. Výsledky dopadli nasledovne (viď Graf 13): 

Graf 13: Názor zamestnancov spoločnosti EKOfence na zloţenie benefitového portfólia 

  

  

 

 

 

Zdroj: vlastné spracovanie údajov získaných dotazníkom  

Ako vyplynulo z rozhovoru s top manaţérom, ten zistil, ţe manaţéri vyslovujú 

hodnotenia bez dostatočných informácií. Preto za svoju prvoradú úlohu v personálnej 

oblasti povaţuje nastaviť jednoznačné, navzájom rešpektované postupy manaţmentu 

ľudských zdrojov, takisto ako reguláciu odmeňovania a motivačného systému, ktoré by 

mali odráţať priamu závislosť vyplatenej mzdy od produktivity práce.  
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Zamestnancom na druhej strane ponúkané výhody vyhovujú, resp. väčšinou 

vyhovujú, čo vychádza z povahy ich poskytovania. Portfólio benefitov v spoločnosti 

EKOfence je zloţené z výhod uvedených na nasledujúcej strane: 

- relatívne flexibilná pracovná doba, pri ktorej si môţu zamestnanci vybrať 

ľubovoľný príchod do aj odchod z práce, avšak v časovom rozpätí od 7 do 19 hodiny; 

- vianočné a novoročné balíčky a pre zamestnancov s deťmi aj balíčky pre 

kaţdé z ich detí na Deň detí; 

- firemné akcie pri významných príleţitostiach ako je výročie zaloţenia 

firmy, vianočné a koncoročné posedenia, okrúhle ţivotné jubileum, a pod; 

- finančný príspevok pri významných príleţitostiach, ako je svadba, 

narodenie dieťaťa, príp. ţivotné jubileum zamestnanca; 

- teambuildingové akcie ako napr. paintball, jednodňový pobyt 

v termálnom parku spolu s obedovým menu; 

- nákup firemných produktov so zľavou 

- pre top manaţérov platby mobilného paušálu; 

- príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie (voliteľné); 

- školenia s obedovým menu; 

- zabezpečenie nápojov ako káva, čaj, perlivá aj neperlivá voda; 

- poskytovanie stravných lístkov (voliteľné; podľa dohody 

so zamestnancom); 

- parkovisko pre zamestnancov oddelené od parkoviska pre zákazníkov. 

Či sú zamestnanci vôbec ochotní pracovať nadčas, a ak áno, za akých 

podmienok, ukazuje nám Graf 14 na nasledujúcej strane (v otázke 20 bolo moţné 

zaškrtnúť viacero odpovedí). 
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Graf 14: Ochota zamestnancov pracovať nadčas pri zmene podmienok 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastné spracovanie údajov získaných dotazníkom 

Tabuľka 3: Priemerný počet odpracovaných hodín denne  

 priem. počet 

odprac. hodín 

denne 

norma (hod) rozdiel (hod) 

výrobný 

zamestnanec 
7,25 8 

-0,75 (o tri štvrte 

hodiny menej) 

predajca 
8,5 8 

o 0,5 viac ako 

celoštátna norma 

THP 

7 8 

o 1 hodinu menej 

ako celoštátna 

norma 

stredný manaţér 8 8 norma zachovaná 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe interných materiálov spoločnosti EKOfence 

 Z faktov získaných rozborom interných materiálov spoločnosti EKOfence plynú 

jasné výsledky. Najviac sa v práci zdrţia predajcovia, ktorí robia nadčasy hlavne z toho 

dôvodu, ţe zásobovanie (prijímanie, prebierka tovaru) prebieha mimo pracovnej doby.  
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Čo sa týka tretej hypotézy, neviem posúdiť, či sa nám potvrdila, pretoţe k tomu chýbajú 

merateľné veličiny. V spoločnosti totiţ nie sú stanovené metriky výkonu zamestnancov, 

hlavne stredných manaţérov a THP. Súčasne kvôli nevypracovaným analýzam práce je 

zloţité prehadzovať úlohy podľa vyťaţenosti jednotlivých zamestnancov. Jedinou 

pracovnou pozíciou, ktorú sú schopní iní nahradiť, je pozícia predajcu.   

Platnosť štvrtej hypotézy takisto neviem posúdiť, keďţe sa top manaţér nevenuje 

angličtine v hypotéze stanovenej dostatočnej miere 2 hodiny týţdenne. 

Dotazníkom som testovala piatu hypotézu mojej diplomovej práce. Zo zobrazeného 

grafu je zrejmé, ţe zamestnanci sú v podstate ochotní pracovať nadčas, najviac by ich 

však pre prácu nadčas motivovalo, keby sa im zlepšilo finančné ohodnotenie, prípadne 

aj slovné ohodnotenie vo forme spätnej väzby na ich odvedenú prácu. Týmto môţeme 

povaţovať piatu hypotézu za splnenú. Spätná väzba od top manaţéra k zamestnancovi 

prichádza u polovice zamestnancov hneď po ukončení zadanej úlohy, u ďalšej polovice 

sa spätná väzba uskutočňuje neskôr, v priemere aţ o 4,6 dňa odo dňa, kedy bola daná 

pracovná úloha vykonaná.  

 

2.3 Záverečné súhrnné analýzy 

 

Rýchlym testom som otestovala manaţment ľudských zdrojov v spoločnosti 

EKOfence pomocou nemeckého softvéru Q-Per, ktorý je voľne dostupný na internete 

pod http://www.check-personalwirtschaft.de/osp/output/check/confirm.php#chart. 

Výsledkom nám bol tento nie veľmi potešujúci Graf 15, ktorý ukazuje nelichotivý stav 

spoločnosti EKOfence v tejto oblasti (červený krúţok s prázdnym stredom). Táto 

analýza nám však umoţňuje identifikovať problémy, ktoré, ako vidíme, má spoločnosť 

ako v strategickom, tak aj v taktickom personálnom manaţmente. Tento jednoduchý 

softvér však netestoval všetky aspekty personálnej práce (napr. portfólio benefitov, 

spokojnosť zamestnancov a ich výkony) a preto situáciu v spoločnosti EKOfence 

nevidíme aţ v takých červených výsledkoch a určite sa dajú „postihnuté“ oblasti riešiť. 
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Graf 15: Stav spoločnosti EKOfence v oblasti manaţmentu ľudských zdrojov 

   strategický MĽZ 

              silný 

 

 

slabý        silný operatívny MĽZ 

 

 

    slabý 

Zdroj: výsledky analýzy Q-Per nami preloţené z nemčiny 

 

Súčasťou analýzy situácie v spoločnosti EKOfence je aj tzv. SWOT analýza, 

ktorá umoţňuje top manaţérovi sa v predstihu zaoberať slabými stránkami a hrozbami, 

resp. na základe silných stránok a príleţitostí identifikovať priestor na marketingové 

aktivity spoločnosti EKOfence ako atraktívneho zamestnávateľa, v ktorom má značka 

moţnosť získať konkurenčnú výhodu. Vo svojej podstate ide o metódu, pri ktorej sú 

identifikované kľúčové faktory v štyroch základných oblastiach: 

S – silné stránky firmy (vnútorné prostredie spoločnosti), 

W – slabé stránky firmy (vnútorné prostredie spoločnosti), 

O – príleţitosti firmy (vonkajšie prostredie spoločnosti), 

T – ohrozenia firmy (vonkajšie prostredie spoločnosti). 

V tabuľkovom prevedení vyzerá súčasná situácia  EKOfence nasledovne (viď 

Tabuľka 4 na nasledujúcej strane): 
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Tabuľka 4: SWOT analýza súčasného stavu spoločnosti EKOfence v personálnej oblasti 

S 

- Stabilizovaná štruktúra zamestnancov 

a stabilné zamestnanecké vzťahy 

-  Úzky vzťah top manaţér – zamestnanec, 

ako aj zamestnanec – zamestnanec 

-    Nízky priemerný vek zamestnancov 

W 

- Chýbajúce metódy zaškolenia a výcviku 

pracovnej sily 

- Nevhodný systém motivácie tvorivých 

pracovných síl 

-    Nesúlad s najnovšími trendmi v HRM 

O 

-    Zlá ekonomická situácia obyvateľov 

-    Moţnosť získania a zaškolenia 

nekvalifikovaných zamestnancov 

-    Podpora ekologicky zameraných 

projektov z fondov EÚ a SR 

T 

-    Vstup zahraničných konkurentov  

-    Obmedzenie moţnosti parkovania 

súkromných vozidiel zamestnancov 

-    Po prekonaní krízy nedostatok 

kvalifikovanej pracovnej sily 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe výskumu 

Manaţment spoločnosti EKOfence by mal riešiť tieto faktory tak, aby: 

a, silné stránky firmy boli zachované ako konkurenčná výhoda i v budúcnosti, 

b, slabé stránky boli v ďalšom vývoj eliminované, 

c, príleţitosti boli efektívne vyuţité, 

d, ohrozenia boli v ďalšom vývoji odrazené, aby im naša firma predišla. 

Na záver vypracúvam ešte výstupnú NON analýzu. 

NEDOSTATKY 

- plánovanie ľudských zdrojov: chýbajúca analýza práce a pracovného miesta, 

- hlavný nedostatok: chýbajúce stanovenie kľúčových zamestnancov: 

a, definícia problému: V pracovnej skupine sú najhodnotnejší tí 

zamestnanci, ktorí sa vyznačujú dvomi charakteristikami: sú dobrými tímovými hráčmi, 

pripravení a schopní zladiť svoje osobné ciele s cieľmi spoločnosti; usmerňujú, zaúčajú 



 

63 
 

a podporujú prácu svojich kolegov. V spoločnosti EKOfence nie sú títo zamestnanci 

explicitne top manaţérom stanovení a vyprofilovaní. 

b, príčina: manaţér si neuvedomuje podstatu rozlíšenia týchto kľúčových 

zamestnancov, ktorí sú akýmisi ťahúňmi celého kolektívu a značnou mierou prispievajú 

k rozvoju a napredovaniu spoločnosti EKOfence.  

c, dôsledky: kľúčovým zamestnancom sa nevenuje vyššia pozornosť a tým 

môţe dôjsť k ich odchodu zo  spoločnosti EKOfence, prípadne svoju nespokojnosť 

so zamestnávateľom budú šíriť aj do svojho okolia. 

d, eliminácia: prispôsobiť personálnu politiku pre týchto zamestnancov 

motivujúco nielen pre nich samotných, ale tak, aby boli aj ostatní zamestnanci 

motivovaní k takým výkonom, ktoré by ich do tejto výlučnej kategórie zamestnancov 

posunuli. 

e, ČO: rozlíšiť rôzne výstupy zamestnancov a tým ich zakategorizovať 

AKO: stanovenie metrík výkonu  

KTO: top manaţér    

NÁKLADY: časové náklady na stanovenie metrík a následne na ich 

preverenie v praxi, ďalej na zoznámenie zamestnancov s týmito metrikami, 

vyhodnotenie metrík a stanovenie kategórii zamestnancov podľa ich výkonov 

do kategórií. 

 

ŤAŢKOSTI 

- v hodnotení výkonu kvôli trom činiteľom: spätná väzba, odmeňovanie 

a kariérny postup; a ţiadny popis „tvrdých“ a „mäkkých“ kritérií pracovného výkonu 

nadväzujúci na ťaţkosti so stanovením vhodných metrík  

- hlavná ťaţkosť: vypracovanie koherentnej personálnej politiky 

a krátkodobá orientácia na ľudské zdroje: 

a, definícia problému: kvôli formálne nestanovenej podnikovej stratégii je 

ťaţké vytvoriť formalizovanú personálnu politiku.  

b, príčina: top manaţér nie je úplne znalý problematiky manaţmentu 

ľudských zdrojov a tvorí personálne postupy za pochodu na základe svojich skúseností. 
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c, dôsledky: mladý kolektív potrebuje iné vedenie ako kolektív starší. Ak 

mladší zamestnanci nepocítia zmenu vo vedení, môţe ich to demotivovať a postupne 

ich môţe omrzieť boj Dávida s Goliášom, čo môţe mať za následok odchod zo 

spoločnosti EKOfence. 

d, eliminácia: kurzy a dodatočné vzdelanie top manaţéra v tejto oblasti 

e, ČO: školenie 

AKO: v pracovnej, resp. mimopracovnej dobe po dobu minim. 1 mesiaca  

KTO: externý školiteľ, poradca alebo kouč 

NÁKLADY: časové: na úplné presné pochopenie úloh dnešného 

personálneho manaţmentu; finančné: na sluţby externého školiteľa. 

 

 NEZNÁME 

- hlavná neznáma: akou časťou sa prejaví tréning a rozvoj zamestnancov 

vo výkonoch spoločnosti 

a, definícia problému: tréning sa v spoločnosti pouţíva ako všeliek 

na riešenie akútnych problémov v produkcii a predaji, neprihliada sa na to, aby sa 

tréning začlenil do celkového konceptu rozvoja spoločnosti EKOfence, neexistuje teda 

ţiaden systematický tréningový plán takisto ako aj tréningový plán rozvoja kariéry 

b, príčina: neexistujúci koncept a následné hodnotenie tréningových aktivít 

c, dôsledky: často zbytočné tréningy alebo tréningy pre nevhodnú skupinu 

zamestnancov spoločnosti EKOfence, a tým aj plytvanie finančných prostriedkov 

d, eliminácia: premysleným konceptom vzdelávania zamestnancov 

e, ČO: zostavenie tréningového plánu  

AKO: definovať potreby vzdelávania kaţdému zamestnancovi jednotlivo 

KTO: top manaţér v spolupráci s jednotlivými zamestnancami 

NÁKLADY: časové: na zostavenie tréningového a vzdelávacieho plánu; 

finančné: na jeho realizáciu. 
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3. NÁVRHY NA STABILIZÁCIU PERSONÁLU A 

ZLEPŠENIE PERSONÁLNEJ PRÁCE V SPOLOČNOSTI 

EKOfence, s.r.o. 

 

Analýza situácie ukázala, kde ma spoločnosť EKOfence nedostatky 

v personálnej oblasti. V tejto časti sa so zreteľom na stanovený cieľ budem zaoberať 

riešením týchto nedostatkov prostredníctvom definovania personálnej politiky 

vychádzajúcej z personálnej stratégie spoločnosti.  

 

3.1 Personálna vízia, personálny cieľ, personálna stratégia 

 

Keďţe personálna stratégia je odvodená od stratégie spoločnosti, aj jej vízia 

musí byť od vízie spoločnosti odvodená. Víziou spoločnosti EKOfence je do konca roka 

2015 byť lídrom na slovenskom trhu v predaji pletív a solárnych systémov osvetlenia 

a toto vedúce postavenie dosiahnuť v nákladoch, akosti, čase dodania a pruţnosti (ktoré 

vedú k realizácii zisku) spojením zamestnancov a organizácie s modernou technikou. 

Pri implementácii tejto vízie je jasné, ţe nestačí investovať len do najmodernejších 

technických a technologických zariadení, paralelne musia prebiehať i premeny 

v organizácii a vyuţívaní ľudského intelektu.  

Pre personálnu stratégiu sa tak táto vízia pretvorí na: Byť efektívnym tímom 

kvalifikovaných, kreatívnych, vysoko zručných, oddaných a motivovaných ľudí 

ochotných pracovať pre spoločnosť EKOfence aj v budúcnosti.  

Z personálnej vízie sa formulujú ciele v personálnej oblasti. Formulácia 

personálneho cieľa spoločnosti EKOfence by mohla vyzerať nasledovne: osloviť 

skupinu potenciálnych a zastabilizovať súčasných zamestnancov tak, aby do konca 

roka 2015 bolo v spoločnosti 60% personálu tvorených kľúčovými zamestnancami. 
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Navrhujem, aby sa personálna stratégia spoločnosti riadila algoritmom 

znázorneným na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok 17: Návrh algoritmu tvorby personálnej stratégie 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Ďalej odvodím čiastkové personálne politiky vychádzajúce z tejto personálnej 

stratégie počínajúc popisom pracovných miest cez všetky personálne činnosti končiac 

znalostným manaţmentom v organizácii. 
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3.2 Návrh personálnej politiky analýzy práce 

 

Konečným produktom analýzy je popis pracovného miesta, t.j. opis 

a špecifikácia poţiadaviek na zamestnanca. Ako príklad uvádzame opis pracovného 

miesta sekretárky topmanaţéra a obchodného zástupcu (viď Príloha 2 a Príloha 3). 

Zo všetkých popisov existujúcich pracovných miest sa potom do konca roka 2010 

vytvorí portfólio, ktoré sa bude aktualizovať raz za rok a pol. Portfólio pracovných 

miest bude mať dve podoby: tlačenú a elektronickú. Obe verzie budú uchovávané počas 

celej doby trvania spoločnosti. 

Analýzu pracovných miest bude zostavovať zamestnanec ekonomického 

oddelenia, ktorý bude taktieţ udrţiavať portfólio analýz v tomu zodpovedajúcom stave.  

Na základe tejto analýzy práce sa môţe hodnotiť výkon zamestnanca, rozvíjať 

tréningový plán a v neposlednom rade je analýza podkladom na zostavenie inzerátu 

v prípade uvoľnenia pracovného miesta. 

 

3.3 Návrh personálnej politiky plánovania ľudských zdrojov 

 

Pri plánovaní ľudských zdrojov spoločnosť vychádza zo svojich aktuálnych 

a predpokladaných potrieb a berie do úvahy aj vývoj na trhu práce, to všetko v časovom 

horizonte do päť rokov.  

Spoločnosť plánuje do piatich rokov rozšíriť svoje súčasné predajné miesta, čím 

sa vytvorí pracovná príleţitosť pre zhruba piatich predajcov, resp. obchodných 

zástupcov. Ďalej sa spoločnosť bude snaţiť rozvinúť svoj elektronický obchod a na túto 

činnosť plánuje prijať taktieţ jednu osobu. Plánuje taktieţ vytvoriť pracovnú pozíciu 

pomocného/ej účtovníka/čky. Organizačná štruktúra sa tak bude rozvíjať na najniţšej 

úrovni a v blízkej budúcnosti by mohla vyzerať tak, ako ju zobrazuje Obrázok 18 

na nasledujúcej strane. Červenou farbou sú zobrazené zmeny v organizačnej štruktúre. 

V tomto prípade ide výlučne len o zmeny v počte zamestnancov. 
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 Obrázok 18: Návrh organizačná štruktúra spoločnosti EKOfence o päť rokov 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Čo sa týka poţiadaviek na uchádzačov o pracovné miesto, vyţadujú sa znalosti 

v oblasti komunikačných a informačných technológií. Vzdelanie nemusí nevyhnutne 

zodpovedať popisu pracovnej pozície, stačí mať prax v danej oblasti, resp. pomocou 

podnikového vzdelávania prispôsobiť schopnosti zamestnanca potrebám spoločnosti. 

Dôleţitá je v tomto prípade flexibilita ako na strane zamestnanca, tak aj na strane 

spoločnosti. Ďalej je dôleţité analytické myslenie a v prípade obchodných zástupcov 

a manaţérov aj mäkké schopnosti. 

Pre kvalitné plánovanie si spoločnosť definuje cieľové skupiny zamestnancov, 

ktorými sú absolventi stredných škôl (prípadne študenti študujúci na vysokej škole či uţ 

externe alebo interne), obchodní zástupcovia a manaţéri (aj z radov vysokoškolských 

absolventov, ktorých si spoločnosť „vychová“).  

V Prešovskom kraji, kde sa plánuje spoločnosť najviac rozvíjať, sa priemerná 

mesačná mzda pohybuje okolo 500 Eur.   

Na dobu určitú je v Slovenskej Republike zamestnaných 25,3% práceschopných 

osôb. Zamestnanosť pritom v tom istom porovnávanom období klesla o 4 % 

(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-15032010-AP/EN/2-1503.PDF) 
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V januári 2010 sa oficiálne nezamestnanosť vyšplhala na 13,7 percent, so sezónnou 

zloţkou vychádza nezamestnanosť 14 %, pričom tretinu nezamestnaných tvoria mladí 

ľudia vo veku od 15 do 26 rokov. Zo základným a učňovským vzdelaním podľa 

http://www.iz.sk/download-files/sk/vedecka-konf-zbornik.pdf bolo nezamestnaných 

pribliţne 70 % z celkového počtu nezamestnaných. 

Graf 16: Vzdelanostná štruktúra obyvateľov Slovenskej Republiky v roku 2009 (v %) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Štatistický Úrad Slovenskej Republiky 

Z týchto údajov vyplýva, ţe zhruba 13 000 občanov voľných na trhu práce 

v Prešovskom kraji spĺňa nami určené podmienky práce a je spôsobilých vykonávať 

prácu v našej spoločnosti. Je to číslo vysoké a môţem predpokladať, ţe v prípade 

vytvorenia nového pracovného miesta bude mať spoločnosť z čoho vyberať. 

Priemerný vek na Slovensku je 39,1 roka, pričom sa uţ viac ako desať rokov 

konštantne zvyšuje. 
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Obrázok 19: Priemerný vek obyvateľov Slovenska podľa krajov v roku 2004  

 

Zdroj: Štatistický Úrad Slovenskej Republiky  

 

3.4 Návrh personálnej politiky v oblasti oslovenia potenciálnych 

zamestnancov a výberového konania 

 

 

 Na Slovensku sa zamestnala voľná pracovná sila (675 respondentov) v roku 

2006 podľa odborného internetového periodika prostredníctvom (viď Graf 17, v %): 

Graf 17: Zdroje informácií o voľnom pracovnom mieste, ktoré kandidát neskôr obsadil 

 

Zdroj: http://fwd.etrend.sk/vsetko/vyskum-najcastejsi-zdroj-pri-hladani-prace.html 
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Na voľné pracovné miesta sa má spoločnosť snaţiť získavať uchádzačov 

nasledujúcimi spôsobmi (uvádzame podľa ţelaného poradia v praxi spoločnosti): 

a, z radov súčasných zamestnancov povýšením, prípadne zmenou 

na vertikálnej priečke organizačnej štruktúry spoločnosti. Prípravou na túto zmenu sa 

zaoberá tréningový plán vzdelávania zamestnancov spoločnosti; 

b, vyuţívaním interných a externých sociálnych sietí, t.j. osobných 

kontaktov a odporúčaní od známych a dôveryhodných osôb pracujúcich v alebo aj 

mimo spoločnosti. V prípade obsadenia pracovného miesta navrhnutou osobou, ktorá 

bude podávať uspokojivé výkony po dobu minimálne jedného roka, bude zamestnanec 

spoločnosti, ktorý túto osobu odporúčal, odmenený finančným bonusom vo výške 60 €; 

c, inzeráty v miestnej tlači, ktoré po obsahovej stránke budú vychádzať 

z popisu inzerovaného pracovného miesta, budú obsahovať štandardné údaje a prejdú 

grafickou úpravou tak, aby boli v súlade s kultúrou spoločnosti;   

d, inzeráty a bannery na domovskej stránke spoločnosti, ktoré budú 

obsahovo koncipované podobne ako inzeráty v miestnej tlači s tým rozdielom, ţe sa tam 

môţe pridať interaktívny prvok (Na vymyslenie tohto prvku sa môţe vypísať firemná 

súťaţ, do ktorej sa budú môcť zapojiť všetci zamestnanci. Vybraný návrh bude 

odmenený.). Na stránke spoločnosti sa ďalej vytvorí sekcia kariéra, kde bude moţné 

vyplniť formulár pre záujemcov o prácu v spoločnosti, spolu s tým bude moţné 

v prílohách nahrať aj ţivotopis záujemcu; 

e, inzeráty na pracovných portáloch ako www.brigady.sk, 

www.cvonline.sk, www.job.sk; www.jobagent.sk, www.topjobs.sk, www.profesia.sk, 

www.kariera.sk. Nie je nutné inzerovať na všetkých spomínaných portáloch, potrebám 

spoločnosti postačia 2 – 3 portály, ktoré sa vyberú na základe frekvencie návštevnosti 

týchto stránok (prípadne aj iných kritérií). Podľa internetového odborného časopisu 

eTrend, sa povedomie o internetových portáloch ponúkajúcich prácu má takto (viď Graf 

18 na nasledujúcej strane): 

 

 

 

 

 

http://www.brigady.sk/
http://www.cvonline.sk/
http://www.job.sk/
http://www.jobagent.sk/
http://www.topjobs.sk/
http://www.profesia.sk/
http://www.kariera.sk/
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Graf 18: Povedomie o internetových stránkach zameraných na ponuku práce a brigád  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://fwd.etrend.sk/vsetko/vyskum-internet-je-najcastejsim-zdrojom-pri-hladani-

prace.html 

 

f, spolupráca so strednými a vysokými školami. Aktuálne problémy 

spoločnosti sa môţu zadať ako prípadová štúdia školám vo vybranej oblasti 

špecializácie, z ktorej problém pochádza. Riešenia môţu byť finančne odmenené. 

Týmto na seba spoločnosť upúta pozornosť potenciálnych zamestnancov. Takisto je 

moţné na nástenkách inzerovať ponuku brigád v spoločnosti, či uţ počas letných 

prázdnin, ale aj počas štúdia (u stredoškolských študentov je povolené pracovať 

na brigádu od 16. dovŕšeného roku ţivota).  

  Všetky údaje o uchádzačoch (s ich súhlasom) sa budú ukladať do personálneho 

informačného systému spoločnosti vo virtuálnej aj dokumentovej podobe.  

Výberový proces začína analýzou a triedením ţivotopisov. Kandidáti, ktorí 

spĺňajú nutné podmienky, budú pozvaní na pohovor. Odpoveď bude zaslaná tieţ 

 kandidátom, ktorí týmto prvotným výberom neprešli. 

Počet, forma a obsah výberových pohovorov závisí na  type obsadzovanej 

pozície. Vo všeobecnosti platí, ţe výberový proces v spoločnosti by mal: 

 byť flexibilný, trvá väčšinou jeden aţ dva dni, 

http://fwd.etrend.sk/vsetko/vyskum-internet-je-najcastejsim-zdrojom-pri-hladani-prace.html
http://fwd.etrend.sk/vsetko/vyskum-internet-je-najcastejsim-zdrojom-pri-hladani-prace.html
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 dodrţiavať  vopred stanovenú štruktúru, ktorú sa kandidát dozvie ešte pred 

samotným pohovorom alebo na jeho začiatku, 

 mať lehotu  na odpoveď do 1 týţdňa v prípade kladnej aj zápornej odpovede. 

V prípade technických pozícií pohovor s jedným kandidátom trvá pol hodiny 

a vedie ho manaţér zodpovedný za výber zamestnancov. Okrem bliţšieho predstavenia 

spoločnosti, aktuálnych projektov, spôsobov a náplňou práce sa uchádzač dozvie i 

informácie ohľadom kariérneho postupu a finančné ohodnotenie pracovného miesta.  

Pri výberovom konaní pre netechnické pozície sa v prvom rade kandidát stretne 

s jedným zo zamestnancov, ktorý dobre pozná náplň práce obsadzovanej pozície alebo 

v tejto pozícii dokonca pracuje. Toto stretnutie trvá  zhruba jednu aţ jeden a pol hodiny, 

podľa náročnosti pozície. Po úspešnom absolvovaní tohto kola je kandidát pozvaný 

do kola druhého, ktoré je obsahovo buď podobné prvému kolu, alebo je jeho obsah 

oznámený kandidátovi na kole prvom. 

Kaţdý člen výberovej komisie (t.j. spravidla manaţér a externí poradcovia) 

vyplní o kaţdom kandidátovi tzv. Evaluačný list kandidáta (viď Príloha 4), na základe 

porovnania ktorých sa komisia rozhodne pre výber najvhodnejšieho kandidáta.  

 

3.5 Návrh personálnej politiky adaptácie a rozvoja zamestnancov 

 

Hlavnú zodpovednosť za proces zorientovania sa má bezprostredný vedúci 

nového zamestnanca - manaţér. Jeho úlohou je zapracovať zamestnanca tak, aby rýchlo 

získal schopnosť robiť prácu samostatne a výkonne. Adaptačný proces začína prvým 

dňom nástupu do zamestnania a je dôleţitou udalosťou v ţivote zamestnanca, v ktorej 

významnú úlohu zohráva líniový manaţér (vedúci). Tento proces končí koncom 

skúšobnej doby, ktorá trvá tri mesiace. Vedúci nového zamestnanca na pracovisku 

privíta a predstaví ostatným. Zamestnanca oboznámi s budúcim pracoviskom, 

potrebnými dokumentmi a inventárom. 
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Hneď v prvý deň si vedúci vyhradí čas na vstupný rozhovor so zamestnancom. 

Jeho cieľom je zmenšiť pochybnosti a neistotu nového zamestnanca a posilniť 

presvedčenie, ţe úlohy naňho kladené na zastávanej pozícii zvládne. 

Líniový manaţér sa snaţí efektívne a produktívne zaradiť nového zamestnanca 

do organizácie spoločnosti vo všetkých jej významoch. Bliţšie stanoví novému 

zamestnancovi okruh vedomostí, spôsobilostí a zručností, ktoré by mal zvládnuť. Ďalej 

je jeho úlohou motivovať nového zamestnanca a uľahčiť mu jeho začlenenie 

do spoločnosti, umoţniť novému zamestnancovi spoznať kultúru spoločnosti, 

nasmerovať nového zamestnanca na jeho konkrétnu úlohu v spoločnosti. 

Po uplynutí jedného pracovného týţdňa vedúci urobí so zamestnancom 

orientačný rozhovor a spolu prerokujú vzájomné očakávania, predstavy, filozofiu a 

stratégiu organizácie. Zamestnanec musí získať pocit potreby pre spoločnosť.  

Pred uplynutím skúšobnej doby vykoná líniový manaţér hodnotenie 

zamestnanca. Ak sa zistí, ţe nový zamestnanec sa v orientačnom procese neosvedčil, 

bude s ním ukončený pracovný pomer v skúšobnej dobe. 

Výsledky efektívnej adaptácie sú hlavne pochopenie firemných cieľov a 

podnikovej kultúry – efektívna identifikácia nového zamestnanca so spoločnosťou; 

rýchlejšie dosahovanie stanovených cieľov jednotlivca, ale aj celku; efektívnejšia práca 

v tíme, zlepšenie pracovných vzťahov; produktívni a motivovaní zamestnanci a vyuţitie 

inovatívneho myslenia, potenciálu a talentu nových zamestnancov. 

Celkový proces vzdelávania (tréning a rozvoj zamestnancov) opakujúci sa raz 

ročne bude v spoločnosti prebiehať v nasledovných etapách (viď Obrázok 20 

na nasledujúcej strane): 
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Obrázok 20: Návrh modelu vzdelávania v spoločnosti EKOfence 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

1.    Analýza potrieb vzdelávania – vychádza zo znalostí cieľov spoločnosti, 

zo súčasnej úrovne znalostí zamestnancov a z hodnotenia dosiahnutého stavu. Potreby 

vzdelávania sa identifikujú monitoringom kompetenčnej odbornej úrovne zamestnancov 

formou vyuţitia výsledkov hodnotenia zamestnancov, formou zisťovacích dotazníkov a 

komunikácie s riadiacimi, ale aj s ostatnými zamestnancami, za účelom zistenia potrieb 

vzdelávacích aktivít, tak do ich mnoţstva a dĺţky trvania, ale hlavne podľa ich 

tematického zamerania. To sa realizuje aj prostredníctvom dotazníka pre zamestnancov 

o tom, čo potrebujú a porovná sa to s výsledkami dotazníka o tom, čo si manaţéri 

myslia, ţe treba zamestnancom trénovať; prečo a kam idú a čo sa od nich očakáva. 

Obrázok 21 na nasledujúcej strane znázorňuje zdroje, o ktorých si myslím, ţe by z nich 

malo analyzovanie potrieb vzdelávania vychádzať. 

 

 

 

1. aktuálna 
situácia

• analýza štruktúry a potrieb zamestnancov

• bilancia kompetencií

• zoznam nástrojov v oblasti vzdelávania

2. nový 
koncept

• výber a špecifikácia konkrétnych opatrení

3. realizácia 
konceptu

• pre top manažment

• pre stredný manažment

• pre ostatnýh zamestnancov

4. zhodnotenie 
precesov

• individuálny rozvoj každého zamestnanca osobitne

• knowledge management

• rozvoj spoločnosti ako celku
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Obrázok 21: Návrh zdrojov informácií pre analýzu potrieb vzdelávania 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

2.    Vytvorenie plánu vzdelávania na jeden rok dopredu – v súlade 

s organizačnou štruktúrou spoločnosti podľa mnoţstva a odborného zamerania 

jednotlivých funkčných úrovní so skupinovými vzdelávacími aktivitami, ale aj 

s aktivitami  zameranými na jednotlivcov podľa ich potrieb a zároveň v súlade 

s potrebami organizácie. Za plán vzdelávania je zodpovedný manaţér, ktorý stanovuje 

potrebu vzdelávacích aktivít podľa kategórií zamestnancov a podľa tematických 

okruhov. Zodpovedný manaţér taktieţ monitoruje potreby a poţiadavky na všetky 

druhy vzdelávacích aktivít podľa  skutočných potrieb, stavu personálu a očakávaného 

vývoja pohybu zamestnancov neprieč spoločnosťou. 

3.    Realizácia vzdelávania – prebieha prostredníctvom objednávania a 

zadávania vzdelávacích aktivít vzdelávacím inštitúciám, ktoré sú drţiteľmi príslušných 

akreditácií. Vyuţívajú sa ich štandardné vzdelávacie moduly, ktorých náplň plne 

zodpovedá poţiadavkám na znalosti očakávané od konkrétnych cieľových skupín. 

tréningový 
plán

benchmarking

zmeny v 
technológiách

rozhovory

správy o 
súčasnom 

stave

nezávislé 
pozorovanie

top 
manažment

dotazníky



 

77 
 

V samotnej realizácii je poţadované pouţitie rôznych metód – podľa ich 

vhodnosti pre konkrétne časti vzdelávacích modulov. Určité vzdelávacie aktivity si 

spoločnosť dokáţe zabezpečiť aj sama. Tie sa týkajú predovšetkým školení zameraných 

na prácu so softvérom spoločnosti a odborných školení o nových produktoch a s nimi 

spojeného servisu v portfóliu spoločnosti. 

Obrázok 22: Ponuka tréningov spoločnosti HRC Management 

  

Zdroj: individualizovaná ponuka pre spoločnosť EKOfence, s.r.o.  

Potreba vzdelávacích aktivít spoločnosti sa dá rozdeliť do týchto oblastí: 

 a, Odborné vzdelávanie - všetky školiace aktivity, ktoré sa zaoberajú 

zvyšovaním kvalifikačnej úrovne zamestnancov od problematiky odbornej, 

cez marketing, ekonomiku, financie a legislatívu. Školiace aktivity sú zabezpečované 

hromadne podľa jednotlivých cieľových skupín (vzdelávanie predajcov, THP, 

manaţérov), ale aj individuálne – špecifické vzdelávanie jednotlivých odborníkov 

a zamestnancov, ktorí ašpirujú na povýšenie v práci. Zabezpečenie oblastí odborného 

vzdelávania sú najímame akreditované vzdelávacie inštitúcie podľa potrieb naplnenia 

konkrétnych odborných oblastí. Cieľové skupiny sú zamestnanci všetkých 

organizačných úrovní podľa konkrétneho odborného a pracovného zamerania. 

 b, Vzdelávanie v oblasti „soft skills“ zahŕňa všetky vzdelávacie aktivity, ktoré 

presahujú rámec odborného vzdelávania, predovšetkým manaţérske vedomosti a 

zručnosti, ako sú napr. prezentácia, komunikácia, vedenie tímov, riešenie konfliktov. 
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Do uvedenej oblasti je sa zaraďujú aj vedomosti a zručnosti v oblasti riadenia ľudských 

zdrojov a personálneho manaţmentu.  Dodávatelia sluţieb sú kvalitné vzdelávacie 

spoločnosti, ktoré sa danou problematikou zaoberajú a z týchto sa vyberie spoločnosť, 

ktorá bude vedieť najlepšie pokryť naše poţiadavky na kvalitu poţadovaných 

vzdelávacích aktivít, dokáţe sa prispôsobiť našim poţiadavkám na flexibilitu 

jednotlivých vzdelávacích modulov a čiastkovo zabezpečí spätnú väzbu vo vzťahu 

na vyhodnotenie efektívnosti vynaloţených nákladov na vzdelávanie. Cieľové skupiny 

tohto druhu vzdelávania sú manaţéri na všetkých organizačných úrovniach, predajcovia 

a obchodní zástupcovia a ostatní odborníci, ktorých pracovné činnosti sú zaloţené 

na tímovej práci a komunikácii s externým prostredím. 

 c, Jazykové vzdelávanie - najmä v jazyku anglickom a nemeckom, ktoré sa 

vyuţívajú najčastejšie pre potreby komunikácie, vystupovania a prezentovania 

spoločnosti na globálnom trhu v rámci nadviazania obchodných vzťahov a účasti na 

medzinárodných výstavách. Zamestnanci si rozširujú jazykové vedomosti na vlastné 

náklady s tým, ţe zamestnávateľ uhradí zamestnancovi náklady na jazykové 

vzdelávanie vo výške 50 – 200 € podľa vopred stanovenej dohody.  

 d, Vzdelávanie v informačných technológiách (IT) - v priebehu rokov 2010 aţ 

2015 budú zabezpečené všetky personálne, technické a ekonomické  podmienky 

k uskutočneniu školení potrebných k implementácii nového informačného systému. 

Zamestnanci pritom musia vyuţívať interné školiace programy a kapacity spôsobom 

absolvovania interných školení. Sluţby externých dodávateľov budú vyuţívané iba 

pri špecializovaných školiacich aktivitách, ktoré nie je moţné zabezpečiť vlastnými 

silami. Je moţné zvoliť podobný prístup ako pri jazykovom vzdelávaní – zamestnávateľ  

podporuje vzdelávacie aktivity v oblasti IT kaţdoročným finančným príspevkom 

vo výške 50 – 200 €, ak sa zamestnanec zúčastní IT kurzov (poskytovaných inštitúciou 

podľa jeho výberu) z vlastnej iniciatívy. Cieľovou skupinou sú všetci THP, ktorí majú 

pridelený osobný počítač k výkonu svojej funkčnej pozície. 

Zodpovedný manaţér zabezpečuje účasť vybraných zamestnancov 

na organizovaných vzdelávacích aktivitách. Ďalej vyberá vzdelávacie inštitúcie, ale aj 

lektorov, ktorí vzdelávanie zabezpečujú a vykonávajú vo vlastnej kompetencii 
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a v spolupráci s vybranými vzdelávacími inštitúciami navrhuje a vytvára špecifické 

moduly pre  vzdelávanie zamestnancov a vedie centrálnu evidenciu uskutočnených 

vzdelávacích aktivít.  

4.    Zhodnotenie procesu vzdelávania – Pri vyhodnocovaní efektov 

zo vzdelávania navrhujem hodnotiť jeho prínosy prostredníctvom štatistiky, rozborov, 

metódou HR benchmarkingu a HR controllingu (kvantitatívne vyhodnocovanie) a 

očakávaný efekt prostredníctvom spracovania kontrolných testov a prostriedkov 

verifikácie osvojenia si vedomostí (kvalitatívne vyhodnocovanie). Týmto zavádzam 

metriky produktivity, hlavne rentabilitu investície do ľudských zdrojov (HR ROI): 

HR ROI = 
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑚𝑒𝑠𝑎 č𝑛ý 𝑝𝑟í𝑗𝑒𝑚  ( 𝑝𝑟 í𝑗𝑚𝑢  𝑝𝑟𝑒𝑑  𝑎  𝑝𝑜  š𝑘𝑜𝑙𝑒𝑛 í − 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦  𝑛𝑎  𝑣𝑧𝑑𝑒𝑙 á𝑣𝑎𝑐𝑖𝑒  𝑎𝑘𝑡 .)

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦  𝑛𝑎  𝑣𝑧𝑑𝑒𝑙 á𝑣𝑎𝑐𝑖𝑒  𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦
 

Spoločnosť by sa mala snaţiť, aby bol HR ROI väčší ako jedna, cieľom je 

dosiahnuť hodnotu v päťročnom horizonte na úrovni 1,3. V tomto ukazovateli 

znamenajú náklady na vzdelávacie aktivity predovšetkým priame náklady (poplatky 

školiteľom, školiace materiály, cestovné), ako aj nepriame náklady (stanovenie potrieb 

vzdelávania, rozvoj programu, čas účastníkov, administratíva školení, evaluácia). 

Z ukazovateľa HR ROI si odvodím ešte jednu metriku, a to tzv. pridanú hodnotu 

ľudských zdrojov (Human Resource Value Added; HR VA): 

HR VA = 
𝐻𝑅 𝑅𝑂𝐼

𝑝𝑜č𝑒𝑡  𝑧𝑎𝑚𝑒𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣
 

Táto metrika priemeruje pridanú hodnotu celej organizácie spadajúcu na jedného 

zamestnanca. Do piatich rokov si kladie spoločnosť za cieľ, aby táto metrika dosiahla 

spodnú hranicu 7 %. V prvom roku sú na školenia pre súčasných zamestnancov 

plánované finančné prostriedky vo výške 8500 €, v druhom aţ piatom roku zakaţdým 

po 4300 €, s kaţdým novým zamestnancom sa táto suma navýši pribliţne o 430 € 

v prvom roku pôsobenia v spoločnosti, v ďalších rokoch o 215 €. 

Následnou etapou je hodnotiteľov pohovor s vybratými zamestnancami, kde 

kladením otázok overuje napĺňanie princípov na všetkých hierarchických úrovniach. 

Na základe zistených skutočností hodnotiteľ spíše hodnotiacu správu o školení. 
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3.6 Návrh personálnej politiky odmeňovania, hodnotenia výkonu 

a spätnej väzby  

 

Mzda a ostatné podmienky práce sú v spoločnosti napĺňané podľa Zákonníka 

práce a iných zákonov, ktoré túto problematiku regulujú. Nasledujúce ustanovenia 

vychádzajú z tejto skutočnosti a bliţšie objasňujú fungovanie spoločnosti v tejto oblasti. 

Súlad zmien v spoločnosti so zákonnou úpravou je nevyhnutnosťou.  

Cieľom systému odmeňovania je motivácia k vysokej kvalite odvedenej práce 

zaisťujúcej splnenie poţiadaviek zákazníkov a k podpore zvyšovania pracovného 

výkonu. Týmto si manaţment odmeňovania berie na plecia tieto úlohy: 

 zrevidovať a nastaviť konkurencieschopné základné mzdy a individuálne 

a tímové prémie; 

 zaviesť nové zamestnanecké výhody: špeciálne prémie a bonusy 

pre vybrané skupiny zamestnancov, odmena za sprostredkovanie nového zamestnanca. 

Finančné hodnotenie sa má odvíjať od metrík produktivity pre jednotlivé 

skupiny zamestnancov. Metriky ako podklad pre finančné hodnotenie výkonu je 

potrebné do konca roka 2010 definovať a zaviesť. Za splnenie tejto činnosti je 

zodpovedný topmanaţér spoločnosti. U predajcov je zavedená metrika objem predaja 

a sťaţnosti od kupujúcich. U výrobných zamestnancov je moţné ako metriku zaviesť 

produktivitu práce v závislosti od normovaných veličín a taktieţ počet chýb na výrobku, 

resp. zákazke, kde by od tejto metriky odmeňovanie prebiehalo nepriamo úmerne. 

U manaţérov a THP je zavedenie metrík zloţitejšie a závisí od pracovnej náplne 

jednotlivého zamestnanca, aký súbor metrík bude zvolený a aplikovaný. 

Pri prezentácii celkovej výkonnosti spoločnosti na štvrťročných mítingoch môţe 

topmanaţér pouţiť metódu benchmarkingu na porovnanie sa s najlepším konkurentom 

v našom odvetví čo sa týka predávaných objemov, trţieb, alebo čistého zisku.  

Základná, fixná zloţka mzdy by mala byť dohodnutá s kaţdým zamestnancom 

osobitne. Pohyblivá zloţka mzdy je závislá od podaných výkonov. Navrhujem takúto 

štruktúru výkonnostnej zloţky mzdy (viď Tabuľka 5 na nasledujúcej strane), ktorú 

pouţíva úspešná spoločnosť PricewaterhouseCoopers.  
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Tabuľka 5: Základ pre výpočet výkonnostnej zloţky mzdy (v %) 

 výsledky 

spoločnosti 

výsledky tímu, 

pracovnej skupiny 

výsledky 

jednotlivca 

top manaţment 48,5 23 28,5 

stredný 

manaţment 

34,1 30,8 35,1 

administratíva 33,7 24,5 41,9 

robotníci 28 31,7 40,3 

obchodní 

zástupcovia 

23,2 33,1 43,7 

Zdroj: PricewaterhouseCoopers 

Zamestnanec má nárok na mzdu vyplácanú po uskutočnení výkonov, spravidla 

v 15. deň nasledujúceho mesiaca, tento deň sa môţe upraviť podľa dohody zamestnanca 

a zamestnávateľa. Je moţné taktieţ vyplácať zamestnancom zálohy, avšak kaţdý takýto 

jednotlivý prípad musí odobriť manaţment spoločnosti. 

S mesačným finančným ohodnotením sa uskutočňuje aj súhrnné ústne 

hodnotenie (evaluácie) pracovného výkonu a pôsobenia zamestnanca v spoločnosti. 

Toto hodnotenie sa môţe odohrať na písomných podkladoch, ktoré navrhujem (viď 

Príloha 5). Ústne hodnotenie však nebude uskutočňované za obdobie viac ako mesiac 

dozadu. V rámci mesačnej evaluácie sa stanovia ciele na nasledujúce obdobie pre 

kaţdého zamestnanca zvlášť. Splnenie, príp. nesplnenie týchto cieľov sa odráţa aj 

v následnom odmeňovaní zamestnanca.    

Odmeňovanie sa riadi podľa týchto skutočností: 

a, spoločnosť – objem trţieb; 

b, pozícia – hierarchické postavenie, funkcia, osobná zodpovednosť, plná moc; 

c, osoba – vzdelanie, prax, výkon (v závislosti od vopred stanovených cieľov 

na dané krátke časové obdobie);  

d, trh – ponuka/dopyt, aktuálny vývoj v rámci ekonomického cyklu. 
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V pojatí celej spoločnosti EKOfence, sa tieto odporúčania pretransformujú 

do nasledujúcich aktivít: 

1. informovať zamestnancov o smere, ktorým sa spoločnosť bude 

v nasledujúcich piatich rokoch uberať; 

2.  zahrnúť zamestnancov do riešení problémov, pretoţe ich to motivuje 

k vyšším výkonom. Mali by byť zahrnutí dokonca aj do najzávaţnejších rozhodnutí; 

3. odmeňovať aj nefinančne. 

Účinné hodnotenie individuálneho výkonu prebieha následne zo strany 

hodnotiaceho topmanaţéra podľa nasledujúcich bodov: 

1. spolu so zamestnancom stanoviť krátkodobé a dlhodobé ciele, ktoré im 

po úspešnom splnení zaručia postup v kariére. Zároveň je potrebné zladiť tieto ciele 

s osobnými cieľmi zamestnanca; 

2. nehodnotiť podané výkony spamäti; odporúčam top manaţérovi zaviesť 

pre kaţdého zamestnanca osobitne listy, v ktorých sa budú zaznamenávať úspechy 

a neúspechy a na základe toho zoznamu hodnotiť výkony zamestnanca; 

3. zahrnúť otázky, ktoré môţu vyriešiť problémy na pracovisku:  

a. „Čo ste pre spoločnosť naposledy urobili?“ 

b. „Čo od Vás môţem očakávať dnes a v budúcnosti?“ 

c.  „Uţívate si svoju prácu?“ 

d. „Na aké problémy a otázky vo svojej práci naráţate?“ 

e. „Čo by sa muselo stať, aby ste mali z práce ešte väčšiu radosť?“; 

4. previesť uţitočnú spätnú väzbu (viď Tabuľka 6). 

Tabuľka 6: Návrh spätnej väzby 

uţitočná neuţitočná 

Zlepšenie pracovných postupov Dokumentácia postupov 

Silné a slabé stránky hodnoteného Nerelevantné, nevhodné témy 

„Rád by som videl tvoju snahu 

prejavenú vo zvýšení predaja o 10 % 

v nasledujúcom kvartáli.“ 

„Lepšie pracuj!“ 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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3.7 Návrh personálnej politiky v oblasti napomenutí 

a disciplinárneho konania 

 

Napomenutie nastane v prípade, keď sa porušia zásady uvedené v Etickom 

kódexe zamestnanca spoločnosti EKOfence a/alebo porušia princípy fair play.  

Po dvoch napomenutiach zo strany top manaţéra nasleduje disciplinárne 

konanie. Napomenutie a disciplinárne konanie môţe byť potrestané zároveň aj udelením 

finančnej pokuty, ktorá môţe predstavovať ušlý zisk, príp. vyčísľovať inú spôsobenú 

škodu. Top manaţér môţe vyuţiť aj pozastavenie vyplácania finančných odmien 

a/alebo nefinančných bonusov. 

 

 3.8 Návrh personálnej politiky zamestnaneckých vzťahov a 

komunikácie 

 

Všetky morálne zásady spoločnosti by mali byť zhrnuté v Etickom kódexe 

zamestnanca, ktorý musí vypracovať top manaţment. Vzhľadom na nedostatočné 

znalosti vytvárania takéhoto dokumentu odporúčam prizvať si na pomoc externého 

špecialistu, resp. poradcu.  

Podstatné informácie o smerovaní spoločnosti, jej aktivitách a dlhodobých, 

ako aj stredno- a krátkodobých cieľoch navrhujem, aby boli zamestnancom 

prezentované na mítingoch raz za štvrť aţ pol roka. Zamestnancov by tu tieţ 

topmanaţment mal vyzvať na otvorenú diskusiu o tom, akým smerom sa má spoločnosť 

uberať a kde by ju radi videli v päťročnom horizonte alebo ako by radi zlepšili svoje 

pracovné podmienky.  

Zvýšenie motivácie zamestnancov môţe spoločnosť podľa môjho názoru 

dosiahnuť zavedením súťaţí a programu mimopracovných aktivít a vytváraním 

takých podmienok, aby sa mohli zamestnanci zapojiť do diania v spoločnosti, t.j. 

rozšíriť ich právomoci, aby mohli realizovať svoj potenciál. 
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Mailová komunikácia a komunikácia prostredníctvom Skype v rámci 

spoločnosti by mala slúţiť výlučne na posielanie: 

       interných oznamov týkajúcich sa celej organizácie; 

 pozvánok na spoločenské akcie, kde je dôvod predpokladať, ţe budú 

zaujímať podstatnú časť spoločnosti (tu sa treba riadiť zdravým rozumom); 

 inzerátov, ak je dôvod predpokladať, ţe budú zaujímať podstatnú časť 

spoločnosti: napr. "predaj auta" áno, "sused môjho známeho predáva šteniatka" NIE; 

 humor je dovolený, hlavne pokiaľ sa týka niečoho, čo zamestnanci 

spoločne preţili alebo preţijú.  

 multimediálny obsah (hudba, video, obrázky), ak je vhodný na poslanie 

podľa predošlých bodov posielať tak, ţe bude umiestnený niekde na webe (Youtube,...) 

a pošle sa len link, neposielajú sa samotné videá, obrázky, hudba. 

Vyslovene by sa malo zakázať posielanie:  

 reťazových mailov, kvázivtipných obrázkov a videí, ktoré obiehajú celý svet; 

 podobných vecí s nulovou informačnou a zábavnou hodnotou. 

Pouţívanie mobilných telefónov alebo iných zariadení podobného charakteru, 

ktorých vlastníkom je spoločnosť EKOfence, by malo byť regulované dohodou 

zamestnávateľa so zamestnancom. Zákaz pouţívania týchto zariadení: 

 na súkromné účely, ak nie je dohodnuté inak; 

 počas šoférovania, ak ho nie je moţné obslúţiť hands free; 

 počas firemných mítingov; v naliehavých prípadoch pouţiť na mítingoch 

tichý reţim alebo vibrovanie. 

V oblasti dress code navrhujem takýto stav: výrobní zamestnanci sa 

na pracovisku prezliekajú v šatniach do uniforiem, ktoré im spoločnosť pri ich nástupe 

pridelí, ostatní sa obliekajú tak, aby sa cítili komfortne a pohodlne a aby ich oblečenie 

nepôsobilo na okolie rušivo. Zamestnanci zváţia svoje oblečenie tak, aby neporušovalo 

dobré meno spoločnosti.   
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Raz za pol roka urobí topmanaţér kontrolu zamestnaneckej komunikácie 

podľa vzoru, check-listu, na ktorý sám sebe odpovedá áno - nie: 

1. Skontrolovali ste za posledných 12 mesiacov, čo presne robia zamestnanci? 

2. Máte vypracované portfólio pracovných miest všetkých zamestnancov? 

3. Diskutovali ste so zamestnancami, čo očakávate od vzájomnej spolupráce? 

4. Poskytujete svojim zamestnanom moţnosti rozvoja zručností? 

5. Máte zaznamenané, ktoré tréningy absolvovali? 

6. Viete, či bol tréning efektívny? 

7. Vedia vaši zamestnanci, čo očakávate od podnikania a prečo? 

8. Pýtali ste sa zamestnancov, v čom vidia potenciálne problémy v spoločnosti? 

Top manaţér môţe ovplyvňovať správanie sa zamestnancov svojim štýlom 

vedenia. Podľa posolstva, aké chce zamestnancovi podať, mu môţe byť nápomocná 

nasledujúca Tabuľka 7, ktorá ukazuje, ako sa bude zamestnanec správať, ak sa 

zamestnávateľ štylizuje do týchto troch najtypickejších rol. Ţelané správanie sa 

zamestnanca však musí byť podporené aj vhodne nastaveným odmeňovacím systémom. 

Tabuľka 7: Vzťah zamestnanec – zamestnávateľ 

posolstvo 

zamestnávateľ zamestnanec 

rola cieľ rola správanie 

„Postarám sa 

o teba.“ 
otcovská 

vychovať 

zamestnanca 
pasívna 

nerozhoduje, 

nestará sa 

o náklady 

„Podporujeme 

sa navzájom.“ 
kooperácia 

všeobecné 

dobro 

zamestnanca 

angaţovanosť, 

informovanosť 

vyhľadáva 

informácie, 

zvaţuje 

alternatívy a 

efektivitu 

„Je to na 

tebe.“ 

Laisses-faire 

(voľná ruka) 

obmedzenie 

byrokracie 
nezávislý 

maximalizuje 

efektivitu, 

minimalizuje 

náklady 

Zdroj: http://www.buckconsultants.com/consumerism36/employment_relationship.html 
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3.9 Návrh personálnej politiky sociálnej starostlivosti 

o zamestnancov a sociálnej zodpovednosti spoločnosti 

 

Aktivity v tejto oblasti by mali byť zamerané pre kaţdého zamestnanca na: 

 dovolenkovú a vianočnú mzdu; 

 oceňovanie najlepších zamestnancov,  

 poskytnutie príspevku a vecného daru pri narodení dieťaťa zamestnanca, 

svadbe, významnom ţivotnom alebo pracovnom jubileu alebo pri úmrtí blízkeho 

rodinného príslušníka; 

 poskytovanie studených a teplých nápojov na pracovisku; 

 firemná kuchynka spolu s bielou technikou; 

 predaj výrobkov a tovaru spoločnosti za zvýhodnené ceny; 

 jeden deň v roku sa venuje prednáškam o zdravej výţive a zdravom 

ţivotnom štýle, v rámci ktorého budú mať zamestnanci moţnosť celkovej prehliadky 

tela, ako napr. telesného tuku, cholesterolu, tlaku. V rámci tohto dňa sa zamestnancom 

pripomenie skutočnosť, aby sa objednali na preventívnu prehliadku u svojho 

všeobecného a zubného lekára, poprípade iných špecialistov. Okrem toho spoločnosť 

ponúka k dispozícii masáţne pomôcky; 

 organizovanie vlastných podujatí pre zamestnancov a ich rodinných 

príslušníkov, ako je Mikulášsky program, program k Medzinárodnému dňu detí, 

ocenenie darcov krvi, či darčeky všetkým zamestnancom k Vianociam; 

 sociálna výpomoc ţenám na materskej dovolenke, pri mimoriadnych 

udalostiach, v tiesni, pri ţivelných pohromách. 

Navrhujem, aby v rámci cafeterie systému boli ponúkané nasledujúce benefity, 

z ktorých si kaţdý zamestnanec bude môcť vybrať jeden do výšky 175 € ročne:  

 príspevky nad rámec zákona v oblasti stravovania a doplnkového 

dôchodkového poistenia; 

 príspevky na kultúrne podujatia a wellness aktivity;  
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 zdravie a regeneráciu pracovnej sily, kde sa okrem iného zaraďuje 

očkovanie proti chrípke, poskytnutie vitamínových prípravkov a finančné príspevky 

na pobyty v liečebných zariadeniach.  

Topmanaţér nech realizuje aj ekologickú stratégiu v spoločnosti: 

- do konca roka 2013 vytvorenie ekologického informačného systému, 

ktorý bude zahŕňať aj online aplikácie zobrazujúce informácie o spotrebe energie a 

efektívnom vyuţití priestoru v spoločnosti a vytvorenie online dotazníka - kalkulačky, 

ktorá dokáţe vypočítať, koľko súčasných zemegúľ by potrebovalo ľudstvo, ak by sa 

kaţdý správal tak, ako osoba vypĺňajúca dotazník; 

- zber údajov o vplyve činnosti spoločnosti na ţivotné prostredie 

a vyhodnotenie faktorov tohto vplyvu periodicky kaţdý polrok; 

- analýza materiálových tokov (materiálov, surovín, energií) a ich úsporné 

pouţívanie a zhodnocovanie; 

- triedenie odpadu podľa druhov tak, ako to prevádzkuje outsourcer; 

- do konca júna 2010 zavedenie pouţívania recyklovaného papiera. 

 

3.10 Návrh znenia personálnej politiky v oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci 

 

Prvoradým cieľom v oblasti BOZP by malo byť dosiahnuť nulovú úrazovosť. 

Tento cieľ pomôţu dosiahnuť nasledujúce princípy: 

- pri navrhovaní a prevádzke výrobných hál a predajní projektovať tak, aby 

sa predchádzalo udalostiam, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na bezpečnosť 

zamestnancov, majetku a ţivotného prostredia; 

- odovzdať kaţdému zamestnancovi také skúsenosti, znalosti a nástroje, 

aby niesli zodpovednosť za vykonávanie svojej činnosti bezpečným spôsobom 

a s ohľadom na ochranu ţivotného prostredia; 
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zdraví 
zamestnanci

znižujúci sa 
absentérizmus

zvyšujúca sa 
motivácia

zvyšujúce sa 
výkony

úspech 
spoločnosti

- podporovať zamestnancov, aby sa aktívne podieľali na podpore 

bezpečnosti a upozorňovali na také správanie sa, ktoré nie je v súlade s podmienkami 

BOZP, aby sa predišlo zraneniam alebo environmentálnej nehode; 

- poskytovať kompletné a presné informácie týkajúce sa bezpečného 

pouţívania, manipulácie a prepravy materiálových prvkov. 

Na miestach s pohybom najväčšieho počtu zamestnancov - jedáleň, šatne a 

výrobné haly odporúčam mať umiestnené nástenky, ktoré obsahujú:  

- všeobecné zásady BOZP,  

- predpísané pracovné ochranné prostriedky zamestnancov, 

- novinky z oblasti BOZP, 

- motivačné príklady z praxe.  

Ďalej je potrebné určiť bezpečné pracovné postupy, opatrenia a ochranné 

prostriedky, ktoré sa musia pouţívať pri práci napr. helmy, rukavice, okuliare atď.  

Zamestnávateľ ďalej zabezpečuje: 

 pre zamestnancov pranie pracovných odevov a ich chemické čistenie,  

 ochranné pracovné pomôcky a umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky, 

 pitný reţim je zabezpečovaný nad rámec zákona pre všetkých zamestnancov,  

 zdravotnú starostlivosť,  

 rekreácie. 

Obrázok 23: Závislosť úspechu spoločnosti od zdravia zamestnancov 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastné spracovanie
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3.11 Návrh v oblasti uvoľňovania personálu 

 

V prípade prepustenia zamestnanca sa spoločnosť bude snaţiť nájsť 

zamestnancovi inú vhodnú a zaujímavú prácu. Ďalšou moţnosťou je poskytnúť mu 

kontakty na osoby, ktoré by zamestnanca mohli chcieť zamestnať. Na poţiadanie je 

moţné vystaviť zamestnancovi odporúčací list alebo referencie. 

V deň odchodu zamestnanca oprávnená osoba zablokuje prístup tohto 

zamestnanca k počítaču, telefónu a prístupovým kódom do budovy. Zamestnanec 

taktieţ odovzdá manaţérovi všetky knihy, materiály, kľúče, počítače, mobilné telefóny 

a všetky ostatné veci, ktoré patria spoločnosti, spolu so všetkými prístupovými kódmi 

a heslami. 

Všetky nezrovnalosti ohľadom finančného vysporiadania musia byť vyrovnané 

v deň ukončenia pracovného pomeru. Toto vysporiadanie môţe byť uskutočnené 

hotovosťou alebo bankovým prevodom.  

Odporúčam ďalej, aby v kaţdom prípade zodpovedný manaţér s odchádzajúcim 

zamestnancom vykonal výstupný pohovor týkajúci sa pracovného prostredia, ktorého 

výsledky budú poznať len tieto dva subjekty. Avšak sumár z tohto rozhovoru vo forme 

odráţok môţe byť poskytnutý topmanaţérovi na poţiadanie.  

Po tomto pohovore by mal manaţér a topmanaţér zamestnancovi poďakovať 

za jeho prácu a prínos spoločnosti a popraje mu ďalšie úspechy. Zamestnanec sa taktieţ 

rozlúči so svojimi spolupracovníkmi.  

Obrázok 24: Vznik, rozvoj a zánik pracovného pomeru 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 



 

90 
 

3.12 Návrh personálnej politiky v oblasti znalostného 

manaţmentu  

 

Znalostný manaţment navrhujeme v spoločnosti zaviesť do konca roka 2014. 

Za znalostný manaţment v spoločnosti zodpovedá ekonomický manaţér, ktorý 

uskutočňuje aktivity smerujúce k jeho zavedeniu. Pri zavádzaní manaţér uskutoční 

kampaň pre vytvorenie databáz a kontaktov (know-who). Následne sa prevedie zber 

vedomostí (know-how). Všetci zamestnanci spíšu: 

 presný popis práce; 

 známosti a kontakty; 

 znalosti (odborné aj neodborné); 

 vedomosti; 

 skúsenosti. 

Zistené údaje sa evidujú a vytvoria sa rozsiahle databázy so všetkými 

poskytnutými informáciami. Databáza znalostí však patrí medzi proces, to znamená, ţe 

uvedené informácie v databáze nie sú pevné, ale zamestnanci ich v čase pruţne menia 

a dopĺňajú podľa aktuálnej situácie. 

Obrázok 25: Návrh systému v znalostnom manaţmente 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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3.13 Ďalšie návrhy pre zlepšenie personálnej práce  

 

Z personálnej práce odporúčam taktieţ odvodiť akčné plány na jednotlivé 

kvartály roka v celom päťročnom plánovanom období. Tie by sa mohli podľa mňa 

zaoberať nasledujúcimi problematikami: 

1. controlling produktivity: kontinuálne zvyšovať produktivitu 

prostredníctvom vyhodnocovania správnosti jednotlivých metrík a identifikovať a 

porovnať moderné celosvetové trendy vo vývoji manaţmentu ľudských zdrojov 

so stavom manaţmentu ľudských zdrojov v spoločnosti EKOfence;  

2. manaţment zniţovania nákladov: finančné bonusy nahradiť 

nefinančnými s ohľadom na potreby a ţelania zamestnancov pomocou tzv. cafeteria 

systému a mať transparentný mzdový systém; 

3. angaţovanosť zamestnancov: zamerať sa a dodrţiavať hodnoty ako 

čestnosť a dôvera a naštartovať iniciatívu vyrovnávajúcu motiváciu a disciplínu 

(pomocou metrík a správne formulovaných cieľov); 

4. manaţment výkonu: potenciál zamestnancov rozvinúť tak, ţe namiesto 

krátkodobých cieľov sa zamerať na dlhodobé; 

5. manaţment rozvoja potenciálu kľúčových zamestnancov: zadávať im 

úlohy v najkritickejších projektoch, na ktorých budú pracovať v dvojici alebo v trojici, 

čo bude znamenať posun v ich výkonnosti a morálke. Týmito projektmi môţe byť 

napríklad kompletná zmena štruktúry organizácie alebo zniţovanie nákladov. Účasť 

na riešení takýchto strategických úloh zvyšuje motiváciu zamestnancov. Delegovaním 

právomocí a zodpovedností za splnenie určitých vymedzených úloh vidíme ako ďalšiu 

cestu rozvoja potenciálu zamestnancov. 

6. manaţment zmeny: naučiť sa podávať účinný feedback sendvičovou 

metódou, t.j. pochvala – kritika – pochvala a pred spätnou väzbou si uvedomiť jej: 

a, opodstatnenosť a dôleţitosť: Má spätná väzba, ktorú chcete vyjadriť, 

spojitosť so schopnosťou zamestnancov robiť ich prácu lepšie?  

b, spravodlivosť: Nie sú náhodou vaše názory ovplyvnené tým, ako 

zamestnanca vnímate namiesto toho, aby ste hodnotili jeho pracovný výkon?  

c,   akčnosť: Dovolí spätná väzba zamestnancovi zmeniť sa pozitívne? 
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d,  nevyhnutnosť: Skutočne potrebuje zamestnanec počuť túto spätnú 

väzbu? Otestujte to vaším pomyselným scenárom, čo by sa stalo, ak by ste spätnú väzbu 

nevyjadrili. Ak nič, potom je aj spätná väzba zbytočná.     

7. limity top manaţéra: rozšíriť pomocou tréningov, príp. coachingu 

zahrnúť ich do vzdelávacieho plánu; 

8. uskutočniť etický tréning pre zamestnancov, ktorí poznajú prísne tajné 

informácie o spoločnosti EKOfence; 

9. personálny marketing: stručnú personálnu stratégiu a aktuálnu 

personálnu politiku spolu s portfóliom benefitov deklarovať aj na vlastnej webstránke 

v sekcii Kariéra. Ďalšou lákavou aktivitou v tejto oblasti by bolo zúčastniť sa na 

kaţdoročnom porovnávaní príťaţlivosti spoločností Best Employers Slovensko. Nový 

ročník začína v októbri 2010. Účastnícky poplatok sa neplatí a spoločnosť získa 

moţnosť porovnať sa s ostatnými (vhodné ako istá forma benchmarkingu) a dostane 

námety na zlepšenie svojho imidţu. Spoločnosť takisto zabezpečí prieskum 

motivovanosti, ktorý spočíva na znázornenom princípe (viď Obrázok 26). 

Obrázok 26: Miera súladu medzi zamestnancami a top manaţmentom, motivovanosť 

 

Zdroj: Best Employers Slovensko  
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10. ekologické akcie: povzbudzovať zamestnancov, aby sa správali 

ekologicky. Napríklad zorganizovať týţdeň športu alebo bicyklový týţdeň, kde by sa 

podľa moţností kaţdý dopravil do práce bicyklom (resp. pešo, na kolieskových 

korčuliach alebo skateboarde), poskytovalo by sa ovocie zadarmo a takisto by bola 

k dispozícii oprava kazov na bicykli, resp. vstupenky na bicyklové crossy zaviesť ako 

jednu z ponúk v cafeteria systéme.  Ďalšou moţnosťou sú tzv. greenovations, t.j. 

ekologicky čisté inovácie, s ktorými by prišli zamestnanci a ktoré by boli odmeňované 

ako riadne návrhy zamestnancov plus bonus navyše. 

11. work/life balance: dbať na vyváţenosť pomeru pracovného 

a súkromného ţivota zamestnancov pomocou oddychových alebo teambuildingových 

aktivít spoločnosti, resp. podporovať neformálne zdruţovania sa zamestnancov, napr. 

pri pauze na kávu a podnecovať neformálne budovanie vzťahov medzi nimi. 

Zamestnancom, ale aj top manaţmentu odporúčame sledovať si vyváţenosť týchto 

zloţiek ţivota, napríklad podľa autosnímky týţdňa vykonávanej v dvoch po sebe 

idúcich týţdňoch, ktoré vierohodne zobrazujú ţivot jednotlivca. Túto autosnímku 

prezentujem v nasledujúcej Tabuľke 8. 

Tabuľka 8: Autosnímka týţdňa 

Činnosti 

Procentní vyjádření času věnovaného jednotlivým 

činnostem během dne 

Procentní 

vyjádření času 

věnovaného 

jednotlivým Po Út St Čt Pá So Ne 

Denní 

ţivot 

        

Práce         

Studium         

Relaxace 

– zábava 

        

Ztrátový 

čas 

        

Celkem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Zdroj: učebné materiály predmetu Organizace práce vyučovanom na FB VUT v Brne 
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 ZÁVER 

 

Cieľom tejto diplomovej práce bolo stabilizovať pracovnú silu v spoločnosti 

EKOfence, s.r.o. pomocou sformalizovania nepísanej personálnej stratégie a politiky 

a na druhej strane aj vyriešiť aktuálne problémy a úskalia v personálnej práci, resp. 

personálnych úlohách role topmanaţéra ako riadiaceho prvku a obidva ciele splniť tak, 

aby boli aplikovateľné v danej spoločnosti v reálnom čase. 

Personalistika v spoločnosti EKOfence, s.r.o. musí prejsť od ţivelnej 

k plánovanej. Načrtnuté moţnosti vyriešenia tejto situácie spočívajú hlavne v stanovení 

personálnej stratégie, ktorá sa ďalej rozvinie do personálnych politík a akčných plánov. 

Premena spoločnosti EKOfence, s.r.o. závisí predovšetkým na premene ľudí v nej 

pracujúcich, na vytvorení podnikovej kultúry a tradície v duchu etiky a tolerancie. 

Mne sa podarilo vytvoriť návrh personálnej politiky a nielen upozorniť 

manaţéra na problémy v personálnej oblasti, ale aj načrtnúť spôsoby riešenia týchto 

problémov. Mojimi návrhmi prezentovanými v tejto diplomovej práci sa toto „pole 

neorané“ podarí skultúrniť. Týmto povaţujem za cieľ práce splnený.   
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Príloha 1: Dotazník zameraný na efektivitu personálnej práce v spoločnosti EKOfence, 

s.r.o. 

 

1. Pre mňa sú spolupracovníci:   veľmi dôleţití – dôleţití – nepodstatní 

2. Myslím si, ţe ja osobne som pre EKOfence: veľmi dôleţitý – dôleţitý - nepodstatný   

3. Chcel by som sa cítiť vo firme:  veľmi dôleţitý – dôleţitý – nepodstatný 

4. So svojou náplňou práce som:    

veľmi spokojný – spokojný – ani spokojný, ani nespokojný – nespokojný – veľmi 

nespokojný  

5. Môj pracovný a súkromný ţivot sa ovplyvňujú:  pozitívne – nijako – negatívne 

6. Myslím si, ţe štýl vedenia zo strany vedúceho je (označte iba jednu odpoveď 

kríţikom): 

 autoritatívny, pretoţe sa uplatňuje vôľa vedúceho bez ohľadu na názory 

ostatných 

 byrokratický; na všetky pracovné úlohy potrebujem potvrdenia a povolenia 

 demokratický; nebojím sa vyjadriť svoje nápady vedúcemu  

 charizmatický; dokáţe ma nadchnúť na splnenie pracovných úloh 

 otcovský; vedie a vychováva ma 

 podporujúci spoluprácu medzi zamestnancami 

 štýl, pri ktorom mám voľné ruky a sám/sama si stanovím svoje úlohy a splním 

ich podľa seba za pomoci prostriedkov, ktoré si sám/sama vyberiem 

7. Myslím si, ţe sa majiteľ firmy za posledný polrok v nasledujúcich oblastiach: 

1 – veľmi zlepšil 

2 – zlepšil 

3 – nepozorujem nijakú zmenu 

4 – zhoršil 

5 – veľmi zhoršil 

 

 

 



 

 
 

8. Počet školení za rok:    zdá sa mi málo – vyhovuje mi – zdá sa mi 

veľa 

9. Školenia sú časovo:   krátke – akurát – dlhé 

10. Informácie získané na školeniach povaţujem pre svoju prácu za:  

veľmi dôleţité - dôleţité – neviem – nedôleţité – zbytočné 

11. Informácie získané na školeniach povaţujem pre svoj mimopracovný ţivot za: 

veľmi dôleţité – dôleţité – neviem – nedôleţité - zbytočné  

12. Príleţitosti postupu:  vyuţívam – vyhľadávam - nevnímam – nemám - nechcem 

13. Pracovné úlohy sú pre mňa: výzvou - zaujímavé – nič extra - povinnosťou - záťaţou  

14. Moja práca ma:    napĺňa - baví – nudí – stresuje – neznášam ju 

15. Procesy vo firme (napr. komunikácia s vedúcim, prerozdeľovanie pracovných úloh, 

prideľovanie pracovných pomôcok) prebiehajú:  

výborne – dobre – s menšími chybami – s veľkými chybami – katastrofálne 

16. Pracovné prostredie:  

sa mi páči - má malé nedostatky – nevnímam – má veľké nedostatky – pôsobí na mňa 

rušivo 

17. Hodnotenie môjho pracovného výkonu nasleduje:  

hneď po prevedení úlohy – s časovým odstupom od prevedenia úlohy priemerne o 

............ dní 

18. Ústne hodnotenie môjho pracovného výkonu je:  

vţdy spravodlivé – väčšinou spravodlivé – pol na pol – dosť nespravodlivé – vţdy 

nespravodlivé 

19. Finančné hodnotenie môjho pracovného výkonu je:  

vţdy spravodlivé – väčšinou spravodlivé – pol na pol – dosť nespravodlivé – vţdy 

nespravodlivé 

20. Poskytované výhody (teda niečo nad rámec povinností, napr. parkovisko, kuchynka, 

pitná voda, organizácia firemných nepracovných stretnutí, firemné balíčky a iné)mi:  

vyhovujú – väčšinou vyhovujú – raz vyhovujú, raz nie – väčšinou nevyhovujú – 

nevyhovujú 



 

 
 

21. Som ochotný pracovať nadčas, ak sa zmení (je moţné označiť viac moţností): 

 štýl vedenia majiteľa 

 pracovný kolektív 

 náplň mojej práce 

 organizácia práce 

 finančné hodnotenie 

 slovné hodnotenie 

 poskytované výhody 

 som ochotný pracovať nadčas aj za súčasných podmienok 

 nie som ochotný pracovať nadčas vôbec  



 

 
 

Príloha 2: Opis pracovného miesta – sekretár/ka topmanaţéra 

 

OPIS PRACOVNÉHO MIESTA: SEKRETÁR/KA TOPMANAŢÉRA 

 

Názov pracovného miesta: sekretár/ka topmanaţéra   

Zodpovedný vedúci:  topmanaţér 

Posledný dátum aktualizácie: 1. 3. 2010 

Sekretár/ka topmanaţéra vykonáva personálnu administratívnu podporu topmanaţérovi. 

Jeho/jej povinnosti zahŕňajú všeobecné kancelárske, recepčné a projektovo zamerané 

práce. Sekretárka topmanaţéra odráţa profesionálny imidţ spoločnosti svojou osobou 

tak v priamom styku, ako aj nepriamom osobnom styku s osobami prichádzajúcimi 

do kontaktu so spoločnosťou EKOfence, s.r.o.  

 

PRIMÁRNE POVINNOSTI 

 starať sa o korešpondenciu, pripravovať správy o spoločnosti a prezentácie  

 organizovať topmanaţérove pracovné cesty, pripravovať mu podklady ohľadom 

business etikety a zvyklostiach v tej - ktorej krajine  

 organizovať ubytovanie a voľný program pre hostí spoločnosti 

 spravovať kalendár topmanaţéra 

 pripraviť a spravovať topmanaţérovi správy o výdavkoch 

 usporadúvať a koordinovať stretnutia 

 zostaviť, prepísať a rozniesť program stretnutí a zápisy z nich  

 dvíhať telefóny a jednať primerane situácii 

 privítať a usadiť klientov a návštevníkov  

 vykonávať všeobecné administratívne povinnosti 

 preberať zásielky 

 vyhľadávať, zisťovať ceny a objednávať kancelársky materiál 



 

 
 

 dozerať na pomocný personál 

DODATOČNÉ POVINNOSTI 

 iné povinnosti vyplývajúce z pracovnej zmluvy a povahy práce   

 

POŢIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI 

Ovládanie Microsoft Office-u a telefónneho protokolu. Počítačové zručnosti spolu 

so schopnosťou naučiť sa ovládať nové softvérové aplikácie. Povinnosti vyţadujú 

taktieţ profesionálnu verbálnu a písomnú komunikáciu a schopnosť písať 60 slov 

za minútu. Zamestnanec musí byť všímavý, mať excelentné organizačné schopnosti 

a diskrétnosť pri narábaní s tajnými informáciami. Takisto sa poţaduje troj- aţ päťročná 

prax na rovnakom alebo podobnom poste. 

 

PRACOVNÉ PODMIENKY 

Táto práca vyţaduje ochotu pracovať podľa flexibilného rozvrhu v kancelárskom 

prostredí a príleţitostne sa zúčastniť viacdňovej sluţobnej cesty a nadčasy alebo 

pracovné výkony.    



 

 
 

Príloha 3: Opis pracovného miesta – obchodný zástupca / obchodná zástupkyňa 

 

OPIS PRACOVNÉHO MIESTA: OBCHODNÝ/Á ZÁSTUPCA/KYŇA 

 

Názov pracovného miesta: obchodný zástupca / obchodná zástupkyňa  

Zodpovedný vedúci:  manaţér predaja  

Posledný dátum aktualizácie: 1. 3. 2010 

Zodpovedá za všetky predajné aktivity v pridelených regiónoch. Dbať na kvalitu 

a úplnosť dodávok produktov a sluţieb. 

 

PRIMÁRNE POVINNOSTI 

 prezentovať a predávať produkty a sluţby výhradne od spoločnosti EKOfence, 

s.r.o. súčasným a potenciálnym klientom  

 pripravovať akčné plány a rozvrhy, ktoré identifikujú špecifickú cieľovú skupinu 

a navrhnúť nové kontakty 

 sledovať nové moţnosti rozvoja a podávať správy o terénnom výskume  

 identifikovať výhľady predaja a odovzdávať mesačné vyúčtovanie hospodárenia 

 pripravovať návrhy, zmluvy o dielo a iné predajné kontrakty 

 dopĺňať a udrţiavať prospekty a súčasne poznať produkty 

 upevňovať a pestovať vzťahy so súčasnými zákazníkmi, ako aj rozvíjať vzťahy 

s potenciálnymi zákazníkmi 

 identifikovať a analyzovať záujmy klientov 

 podávať správy o nových príleţitostiach v produktoch a sluţbách, špeciálnom 

vývoji a informáciách na trhu, spätnej väzbe    

 rozvíjať a implementovať špeciálne predajné aktivity na redukciu zásob 

 iné povinnosti vyplývajúce z pracovnej zmluvy a povahy práce 

 



 

 
 

 

DODATOČNÉ POVINNOSTI 

 zúčastňovať sa seminárov a výstav 

 odvádzať trţbu 

 koordinovať zásobovacie termíny a dodávky tovaru a sluţieb 

 zaúčať nových predajcov 

 iné povinnosti vyplývajúce z pracovnej zmluvy a povahy práce   

 

POŢIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI  

Byť schopný presviedčať a ovplyvňovať rozhodnutia iných. Mať dobré prezentačné 

schopnosti. Byť schopný vytvoriť, usporiadať a editovať písomné materiály. Mať silné 

interpersonálne a komunikačné zručnosti. Poznať reklamné a propagačné predajné 

techniky. Vyţadujú sa troj- aţ päťročné skúsenosti s predajom alebo marketingom.  

Je dôleţité vyzerať profesionálne a chrániť pozitívny imidţ spoločnosti na verejnosti. 

 

PRACOVNÉ PODMIENKY 

Práca vyţaduje príleţitostné viacdňové sluţobné cesty a prácu nadčas alebo pracovný 

víkend. 



 

 
 

Príloha 4: Evaluačný list kandidáta 

 

EVALUAČNÝ LIST KANDIDÁTA 

 

Na základe výberového pohovoru, prosím, posúďte kvalifikáciu kandidáta na 

poţadovanú pozíciu, o ktorú sa v spoločnosti EKOfence, s.r.o. uchádza. 

 

Názov obsadzovanej pracovnej pozície:  

Meno a priezvisko kandidáta: 

 

Vzdelanie/tréning 

Kandidátove bezpodmienečné vzdelanie a/alebo tréning vo vzťahu k poţadovanému 

stupňu na danú pozíciu: 

___ presahuje poţiadavky 

___ napĺňa poţiadavky 

___ potrebuje ešte doladiť detaily 

___ nedosahuje poţadovanú úroveň poţiadaviek 

Poznámka: 

Pracovné skúsenosti 

Kandidátove hlavné pracovné skúsenosti sú vo vzťahu s poţadovanými: 

___ väčšia skúsenosť ako poţadovaná 

___ napĺňa poţiadavky 

___ nemá príbuzné skúsenosti, ale dajú sa z  hlavných pracovných skúseností odvodiť 

___ nemá hlavné pracovné skúsenosti 



 

 
 

Poznámka: 

Technické zručnosti 

Kandidátove demonštrované technické zručnosti vo vzťahu k danej pozícii: 

___ presahuje poţiadavky 

___ napĺňa poţiadavky 

___ potrebuje ešte doladiť detaily 

___ nedosahuje poţadovanú úroveň poţiadaviek 

Poznámka: 

Dohľad nad inými 

Kandidátove demonštrované skúsenosti s dohliadaním nad inými vo vzťahu k danej 

pozícii: 

___ presahuje poţiadavky 

___ napĺňa poţiadavky 

___ potrebuje ešte doladiť detaily 

___ nedosahuje poţadovanú úroveň poţiadaviek 

Poznámka: 

Vodcovské zručnosti 

Kandidátove demonštrované skúsenosti a zručnosti ako manaţér vo vzťahu k danej 

pozícii: 

___ presahuje poţiadavky 

___ napĺňa poţiadavky 

___ potrebuje ešte doladiť detaily 

___ nedosahuje poţadovanú úroveň poţiadaviek 



 

 
 

Poznámka: 

 

 

Komunikačné zručnosti 

Komunikácia: vyjadrenie myšlienok koherentne a jasne aj písomne aj ústne: 

___ presahuje poţiadavky 

___ napĺňa poţiadavky 

___ potrebuje ešte doladiť detaily 

___ nedosahuje poţadovanú úroveň poţiadaviek 

Poznámka: 

 

 

 

Deň vyplnenia: 

Miesto vyplnenia: 

Meno vypĺňajúceho: 



 

 
 

Príloha 5: Evaluácia kľúčového zamestnanca 

 

EVALUÁCIA ZAMESTNANCA 

 

Meno zamestnanca:  

Pozícia: 

 

Ciele stanovené podľa dohody zamestnanca a zamestnávateľa: 

 

Špeciálne povinnosti, nástroje potrebné pre splnenie cieľa: 

 

Dátum splnenia cieľa: 

Dodatočne potrebné nástroje alebo tréning: 

 

Osobné a profesijné ciele zamestnanca: 

 

Diskusia a metriky: 

 

Komentár zamestnanca: 

 

Dátum ďalšej evaluácie (odporúčané: štvrťročne): 

Dátum a podpisy oboch strán: 


