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ABSTRAKT 

Bakalárska práca sa zaoberá hľadaním optimalizácie pre aktuálny systém odmeňovania 

zamestnancov v danej spoločnosti. Prvá časť práce je sústredená na spracovanie 

teoretických poznatkov z oblasti odmeňovania a hodnotenia zamestnancov a slúži ako 

podklad pre ostatné časti tejto práce. Druhá časť je zameraná na analýzu súčasného stavu 

odmeňovania zamestnancov v spoločnosti. Na základe vykonanej analýzy sa záverečná 

časť práce zaoberá navrhnutím optimálnych zmien, ktoré majú za cieľ pozitívne 

ovplyvniť budúcnosť odmeňovania vo vybranej spoločnosti. 

ABSTRACT 

This bachelor thesis is concerned with a search for optimalisation of the current employee 

remuneration system in chosen company. The first part of the thesis focuses on describing 

a theoretical introduction of the topic remuneration system and evaluation of employees, 

and is also used as a basis for consequent parts of the thesis. Second part concentrates on 

the analysis of the current situation in the company. Based on the analysis the last part 

deals with suggestions for optimal changes, which are meant to positively affect the future 

of remuneration in the chosen company. 
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Úvod 

Záujem ľudí pracovať pre iného človeka alebo podnik, vykonávať činnosť v jeho 

mene, podľa jeho pokynov a za svoju prácu dostať dohodnutú odmenu, dáva možnosť 

vzniku podnikov so zamestnancami. Mzda za vykonanú prácu je oprávnenou odmenou 

pre zamestnanca a zároveň  silným motivačným nástrojom zamestnávateľa. 

Spravodlivým a efektívnym odmeňovaním vie podnik vytvoriť podnecujúce nástroje 

k zlepšeniu vzťahu zamestnancov navzájom a tiež k zlepšeniu vzťahov zamestnancov 

voči zamestnávateľovi. To sa odrazí  na kvalite vykonávanej práce podávanej 

zamestnancom pre zamestnávateľa. 

S efektívnym stanovením odmeny to však už nie je také jednoduché, pretože sa do 

celkovej odmeny, finančnej aj nefinančnej, premieta nespočetné množstvo faktorov. 

V   modernej personalistke je potrebné nechať si väčší odstup a nahliadať na celý komplex 

faktorov vplývajúcich na konkrétneho pracovníka. Pri optimalizovaní odmeňovania nejde 

iba o vyčíslenie finančnej stránky navrhovaných riešení, ale aj o hľadanie účinných 

a spravodlivých spôsobov na zvyšovanie komfortu zamestnancov a ich celkového pocitu 

z práce a vzťahu k podniku. To sa v konečnom dôsledku premietne do efektivity práce. 

Je veľmi dôležité, ako podnik pristupuje ku zmenám v odmeňovaní a aké výhody 

zamestnancom ponúka. Do akej miery dokáže nastavenie systému odmeňovania 

ovplyvňovať výkony, je predmetom rôznych štúdií. V roku 2014 prebehla štúdia na 

trénovaných kapucínskych opičkách, ktoré boli zvyknuté meniť malé kamene za plátok 

uhorky. Výskum spočíval v tom, že v susedných klietkach boli vedľa seba dve opičky 

s rovnakou úlohou. Odnášať a prinášať kamienky, dostávať za to „zaplatené“ plátkom 

uhorky. V priebehu výskumu vedci zmenili systém odmien a jednej z opíc začali podávať 

namiesto uhorky bobuľu hrozna. Kým pred zavedením tejto zmeny v odmeňovaní 

pracovali obe opice s rovnakou spokojnosťou a nasadením, po úprave sa začala opica 

ktorá dostávala naďalej uhorku búriť a prestala prijímať odmenu vo forme uhorky. Pre 

kapucínske opice je hrozno obľúbenejší druh potravy ako plátok uhorky, takže v ľudskej 

realite by hrozno predstavovalo dvojnásobnú mzdu alebo benefit vo forme firemného 

auta. V inej štúdii sa  vedci sústredili na podvedomé konanie ľudí, ktorí boli 

nespravodlivo ohodnotení. Konkrétne pozorovali trestné hody v priebehu celej sezóny 

americkej basketbalovej NBA, ktoré vznikli nespravodlivým odpískaním faulov. 
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V basketbale získava súper možnosť trestných hodov v prípade, že je faulovaný. 

Rozhodcovia však nie sú neomylní a aj samotní hráči vedia rozlíšiť, kedy je faul 

odpískaný spravodlivo a kedy nie. Tento výskum ukázal, že miera úspešnosti trestných 

hodov hráčov, ktorí hádzali po nesprávne odpískanom faule, bola výrazne nižšia ako 

ligový priemer úspešnosti trestných hodov. [1; 2]  V nespravodlivo zhodnotenej situácii 

hráči odviedli nižší výkon ako priemerný. V hodnotení pracovníkov má spravodlivý 

systém významné miesto. 

Keď sa podarí udržať si spokojnosť zamestnancov s dostatočnou mierou prihliadania 

k ich požiadavkám, ktoré sa môžu meniť v čase, výsledkom je príjemná atmosféra 

v podniku plnom zamestnancov spokojných s výstupom vlastnej práce a odmenou, ktorú 

získajú. Výsledná mzda, ktorú si pracovník nájde na výplatnej páske, by teda nemala byť 

jediným obohatením z jeho práce. Systém odmeňovania v sebe nesie aj zamestnanecké 

výhody či benefity, ktoré nemusia mať len peňažný charakter. Do finálnej odmeny sa   tak 

môže premietnuť napr. aj narodeninový bonus, darček od firmy ku príležitosti firemných 

dní, či príspevok na dopravu do zamestnania. Neodmysliteľnou súčasťou celkového 

vplyvu na kvalitu práce zamestnanca sú aj pracovné prostredie a kolektív, do ktorého 

zamestnanec prichádza. 

Systému odmeňovania a hľadania jeho možných optimalizácií sa bude venovať aj táto 

bakalárska práca. Bude zaoberať situáciou v konkrétnom podniku žilinského kraja, ktorý 

prejavil veľkú ochotu spolupráce. Spokojnosť zamestnancov, systém ich odmeňovania a 

jeho vylepšenie  si kladie za svoje priority. Táto mladá spoločnosť sa snaží preberať 

západné štandardy firemného života a je pre nich dôležité udržiavať si spokojných 

zamestnancov, motivovať ich k lepším výkonom, pozitívnemu prístupu k práci 

a k udržiavaniu, nie menej dôležitých, dobrých vzťahov na pracovisku. 
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1 CIELE PRÁCE A POSTUPY SPRACOVANIA 

Nasledujúca kapitola obsahuje ciele tejto bakalárskej práce spolu s postupmi, ktoré budú 

použité na ich dosiahnutie. 

1.1 Ciele práce 

Cieľom v tejto bakalárskej práce je nájsť optimalizáciu aktuálneho systému odmeňovania 

vo zvolenej spoločnosti. Optimalizácia by mala predstavovať pozitívnu zmenu, ktorá sa 

odráža od aktuálnych predstáv zamestnancov a prepája ich s predstavami vedenia 

spoločnosti a víziami firmy v oblasti odmeňovania zamestnancov. Na realizáciu návrhov 

definujúcich cieľ je však potrebné splniť niekoľko čiastkových cieľov. Prvým z nich je 

sumarizácia teoretického základu z oblasti odmeňovania zamestnancov 

a zamestnaneckých výhod, ktorý poslúži ako prehľad pre čitateľa. Zároveň je aj 

podkladom pre vypracovanie nasledujúcich častí tejto práce. Ďalším čiastkovým cieľom 

je rozanalyzovať súčasnú situáciu, v ktorej sa podnik nachádza.  Analýza bude, okrem 

iného, obsahovať dotazníkové šetrenie, ktoré predostrie aktuálny pohľad zamestnancov 

na spomínanú problematiku. Priestor pre vyjadrenie vedúcim pracovníkom bude 

poskytnutý prostredníctvom riadeného rozhovoru. Nakoniec bude prostredníctvom 

splnenia čiastkových cieľov dopracovaná návrhová časť, ktorá zahŕňa hlavný cieľ a to sú 

konkrétne návrhy na optimalizáciu vo vybranom podniku. 

1.2 Postupy použité v práci 

Pre dosiahnutie čo najefektívnejšieho výstupu práce bolo použitých niekoľko 

zaužívaných postupov. Tieto pomáhajú presnejšej analýze spoločnosti, ktorá je 

nevyhnutná pre nájdenie optimálnych zlepšovacích návrhov. 

1.2.1 Rešerš 

Tento postup je využitý najmä v prvej časti práce a to na získanie najrelevantnejších 

informačných zdrojov. Ide o spôsob vyhľadávania najrelevantnejších informačných 

zdrojov pre danú tému. 
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1.2.2 Mzdové šetrenie 

Ide o analýzu vykonanú na základe porovnávania štatistických údajov pre danú oblasť či 

odvetvie s firemnými podmienkami. Predstavuje dôležitý nástroj najmä pre stanovenie 

výšky mzdy, tak aby bola konkurencie schopná.  

1.2.3 Dotazníkový prieskum 

Odmeňovanie je činnosť úzko spojená so zamestnancami a preto je dôležité poznať ich 

názor na situáciu, nakoľko sú v tomto systéme najdôležitejšou súčasťou. Systém 

anonymného dotazníkového šetrenia je praktický spôsob, akým môžeme získať prieskum 

spokojnosti zamestnancov. Anonymita dotazníku zaručuje, že zamestnanci, ktorí sú 

respondentmi v prieskume, môžu slobodne vyjadriť svoj názor. Takéto neskreslené 

informácie prispievajú vierohodnosti výsledkov. 

1.2.4 Riadený rozhovor 

Obdobne ako dotazníkové šetrenie je riadený rozhovor metóda, ktorá pomáha preskúmať 

názory zamestnancov spoločnosti. V tomto prípade však ide o pracovníkov na vedúcich 

pozíciách, ktorí sú zodpovední nie len za svoju prácu, ale aj za prácu im prislúchajúcich 

zamestnancov. Rozhovor dáva širší priestor na vyjadrenie, pracovníkom.  
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2 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE 

V nasledujúcej kapitole sa nachádzajú teoretické pojmy z oblasti odmeňovania 

zamestnancov a zamestnaneckých výhod. Bude tu analyzovaná téma odmeňovania, 

v ktorej je priblížený  koncept celkovej odmeny a aj jednotlivé možnosti variabilných 

a fixných zložiek. Na dané témy nadväzuje hodnotenie pracovníkov, dôležité pre  

stanovenie dodatočnej odmeny zamestnanca. Ak je správne nastavené, predstavuje 

motivujúcu zložku pre zvyšovanie kvality a výkonu zamestnanca. [3] 

2.1 Odmeňovanie zamestnancov 

V ideálnom prípade predstavuje odmeňovanie zamestnancov komplexne prepracovaný 

systém, prispôsobený aktuálnym potrebám zamestnancov, odvíjajúci sa od dostupných 

finančných prostriedkov podniku v súlade so zákonmi týkajúcimi sa odmeňovania. Tento 

systém by mal byť zakotvený vo vnútropodnikových smerniciach, alebo iných právne 

podložených dokumentoch. [4] 

Pre samotného zamestnanca odmeňovanie nemá predstavovať iba formu priamej 

finančnej kompenzácie za vykonanú prácu. Výška a forma odmeny by mali prehlbovať 

vzťah medzi zamestnancom a firmou, zvyšovať kvalitu života zamestnanca a poskytovať 

mu dostatočný priestor na sebarealizáciu a rast. [3; 5] 

„Pracovné miesto je súhrn pracovných činností, ktoré zamestnanec vykonáva podľa 

druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve.“ [6]  

Obsahom pracovnej zmluvy sú aj presné podmienky vymerania odmeny za vykonanú 

prácu. Pracovné miesto pracovníka a jeho odmena za vykonanú prácu sú tak v úzkom 

vzťahu, ktorý vytvára pre zamestnanca istú formu pracovnej identity.  

Otázkou pracovnej motivácie sa zaoberal psychológ Abraham Maslow, ktorý si zakladá 

na dôležitosti klasifikácie a testovania potrieb jednotlivca aj pracovnej skupiny. 

Uspokojenie týchto potrieb je základným cieľom pracovného chovania. Intenzita úsilia 

pracovníka sa odvíja od postavenia týchto hodnôt v hierarchii potrieb jednotlivca. [5] 
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Obrázok č. 1 - Hierarchia potrieb jednotlivca podľa Maslowa  

(Vlastné spracovanie podľa [5]) 

Napriek tomu, že koncept Maslowa má už takmer 80 rokov, jeho relevantnosť v dnešnom  

fungovaní podnikov je stále prítomná. Fyziologické potreby, tvoriace základ pyramídy, 

sa ako jediné radia medzi vrodené, primárne, potreby. Vyššie priečky pyramídy patria 

medzi sekundárne, teda naučené, potreby. Z tohto hľadiska by mzda za vykonanú prácu 

spadala niekde medzi prvý a druhý stupeň, nakoľko nejde síce o vrodenú potrebu, no 

v konečnom dôsledku si dnes väčšina ľudí nevie bez peňazí zabezpečiť vlastné základné 

fyziologické potreby. [5; 7] 

Správne nastavenie systému zamestnaneckých výhod, benefitov, adekvátne pracovné 

prostredie a priestor pre osobný rast, všetky tieto oblasti podliehajú nastaveniu 

v konkrétnom podniku. Miera správneho nastavenia systému spomenutých oblastí sa 

premietne do života zamestnancov a prostredníctvom nich aj do podniku. [7] 

2.1.1 Mzdový systém 

Mzda predstavuje pre zamestnanca finančné plnenie, odvíjajúce sa od uzatvoreného 

pracovného vzťahu. V Slovenskej republike sa stanovovanie mzdy musí vždy odrážať od 

zákona o minimálnej mzde a aktuálneho nariadenia vlády, ktoré ustanovuje výšku 

minimálnej mzdy pre daný kalendárny rok. Zamestnávateľ nemôže stanoviť výšku 

5. Sebarealizácia

4. Uznanie, sebaúcta (štatút)

3. Sociálne kontakty, 
akcetovanie skupinou, emócie

2. Potreba istoty (existencia x 
okolie)

1. Fyziologické potreby 
(jedlo, spánok, teplo)
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minimálnej mzdy pod túto zákonom stanovenú hranicu, pokiaľ špeciálne okolnosti 

neustanovia inak. [6] 

Úlohou mzdového systému podniku je spravodlivé nastavenie podmienok odmeňovania 

v rámci firmy. To ovplyvňuje harmóniu v rámci podniku, a akékoľvek pochybenie 

v tomto smere sa môže odzrkadliť do nespokojnosti zamestnancov a následne do zníženia 

pracovného výkonu. [8] 

Spravodlivosť v odmeňovaní sa v praxi prejavuje aj vo forme zákonom stanovených 

príplatkov za nadštandardnú prácu. Tá zahrňuje mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas, za 

prácu vo sviatok, za prácu v noci, kompenzáciu za sťažený výkon práce a za každú hodinu 

neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku. Do tejto kategórie patria tiež 

odstupné a odchodné. [6] 

Mzdový systém predstavuje komplikovaný systém podliehajúci zákonným úpravám 

špecifickým pre rôzne situácie. Vo svojom výstupe pre zamestnancov by mal byť 

vystavený zrozumiteľnou a transparentnou formou. [4; 6] 

 

Obrázok č. 2 - Mzdový systém založený na hodnotení práce  

(Vlastný zdroj podľa [4]) 

Najmä vo väčších spoločnostiach sa mzdový systém môže skladať z tarifnej sústavy 

a mzdovej formy. [4] 



 

18 

 

2.1.2 Tarifná mzda 

Tarifná mzda je garantovanou zložkou mzdy jednotlivca, ktorá predstavuje sumu časovej 

mzdy vyjadrenú v hodinovom alebo mesačnom vzťahu. Jej obsahom sú mzdová tarifa 

a už spomínané príplatky za mimoriadne pracovné podmienky. [4] 

Výhodou tarifnej mzdy je nastavenie istého stupňa stability pre zamestnancov, ktorí 

vedia, že pri udržaní konkrétneho pracovného výkonu dostanú dohodnutú výšku mzdy. 

Zároveň ide aj o motivačne nastavený systém. Poskytuje priestor na rozvoj 

zamestnancov, ktorí sa môžu prostredníctvom zvyšovania efektivity vlastnej práce 

usilovať o povýšenie do vyššej tarifnej skupiny. [4; 9] 

2.1.3 Tarifná sústava 

Ide o logicky usporiadaný koncept jednotlivých stupňov tarifnej mzdy dostupných pre 

danú pozíciu. Podľa miery kompetencie sú zamestnanci radení do jednotlivých tarifných 

skupín, ktorým náleží konkrétne finančné ohodnotenie. V praxi si môžeme situáciu 

predstaviť podobne, ako je znázornené na grafoch č. Graf 1 a č. Graf 2. Tento systém sa 

nazýva aj štruktúra stupňov. [4; 9] 

Štruktúra stupňov u jednotlivých mzdových skupín predstavuje hierarchiu, ktorá funguje 

na vyššie popísanom princípe. Ide teda o finančné ohodnotenia pracovnej pozície, ktorá 

je vo všetkých stupňoch takmer rovnaká a odlišuje sa len úrovňou schopností, ktoré majú 

pracovníci na jednotlivých stupňoch. Medzi hlavné typy tejto štruktúry patria napríklad 

štruktúra úzkych stupňov, štruktúra širokých stupňov a širokopásmová štruktúra. Rozdiel 

medzi jednotlivými druhmi štruktúr spočíva najmä v počte jednotlivých skupín, ktoré 

existujú ku danej pracovnej pozícii. Pre rozsiahlosť v tejto oblasti bude bližšie rozobraný 

iba rozdiel medzi užšími a širokými stupňami. [9] 

Štruktúra úzkych stupňov 

Tento typ štruktúry je momentálne čím ďalej tým viac nahradzovaný širokým typom 

štruktúry. Je charakteristický tým, že obsahuje desať a viac stupňov obsahujúcich 

pracovné pozície s takmer rovnakou hodnotou. Ide o stupeň typický pre verejný sektor. 



 

19 

 

 

Graf 1 - Schéma štruktúry úzkych stupňov tarifných skupín  

(Spracovala autorka podľa [9]) 

Tarifa A by v tomto prípade predstavovala počiatočnú pozíciu. Na zamestnancov tejto 

tarifnej skupiny sú, v rámci vybranej pracovnej pozície, kladené najnižšie nároky, čo sa 

premieta aj do najnižšieho finančného ohodnotenia. S narastajúcou mierou požadovaných 

kompetencií od pracovníka, sa zvyšuje aj finančné ohodnotenie. Každý stupeň hierarchie 

má tak priradené konkrétne mzdové rozpätie. 

Výhodou tohoto systému je možnosť citlivejšieho rozlišovania medzi jednotlivými 

stupňami pracovnej zodpovednosti. Nevýhodou však je, že poskytujú až priveľkú 

motiváciu na neustále sa posúvanie do vyšších a vyšších skupín, čo v konečnom dôsledku 

môže znamenať, že pracovníci budú príliš frekventovane očakávať postup do ďalšej 

skupiny, čo môže uškodiť flexibilnému prístupu v mladých pracovných tímoch. [9] 

Štruktúra širokých stupňov 

Ide o čoraz viac používané štruktúry, ktoré obsahujú menej stupňov ako úzke skupiny. 

To im dáva výhodu jednoduchšej kontroly prechodu medzi jednotlivými stupňami. 

Principiálne stojí tento systém na rovnakom základe ako predchádzajúci s tým rozdielom, 

že tu niekedy organizácie zavádzajú mechanizmus kontroly progresu. [9] 
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Graf 2 – Schéma štruktúry širokých stupňov tarifných skupín  

(Spracovala autorka podľa [9]) 

Kontrolný mechanizmus pozostáva z troch častí. Prvou je kontrola pomocou 

referenčného bodu, pri ktorej zamestnanec môže, za svoju dlhodobo kvalitnú prácu, 

získať finančný bonus až do výšky maximálnej hranice pre danú kategóriu. Prahová 

kontrola je založená na tom, že pracovníci s nedostatočnou úrovňou určitých 

požadovaných pracovných zručností, nemôžu prekročiť definovaný prah. Segmentová 

kontrola je vlastne rozšírenie prahovej kontroly o rozdelenie do niekoľkých stupňov. [9] 

2.1.4 Formy mzdy 

Základným princípom mzdy je odmena za odvedenú prácu a pracovné výsledky. Ide teda 

o doplnok mzdového tarifu, v ktorom sú zamestnanci hodnotení za svoj pracovný prístup 

a efektivitu vykonanej práce. Cieľom je dodatočná motivácia ku zodpovednému 

vykonávaniu vlastnej práce, čo vo výsledku prechádza do celkového fungovania podniku. 

Zamestnancov má táto forma odmeny motivovať ku plneniu zadaných úloh s čo 

najlepším výkonom, za čo môžu byť adekvátne ohodnotení. Ďalším príkladom je 

kolektívna forma odmeny, ktorá prispieva ku prehlbovaniu snahy o udržovanie dobrých 

vzťahov na pracovisku. [4; 5] 

Motivujúci účinok mzdovej formy je závislý na niekoľkých kritériách. Zamestnanci, 

ktorým je takáto forma ponúkaná, musia byť plne oboznámení s formami odmeny, ktorú 
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môžu dostať. To znamená, že musia poznať presnú výšku možného zárobku a jasné 

podmienky potrebné na jeho dosiahnutie. Pracovné úlohy musia byť preto dostatočne 

zreteľne a s predstihom zaevidované a pracovníkom musí byť poskytnutý dostatočný 

priestor na vykonanie týchto úloh. [4] 

Časová mzda 

Časová mzda, alebo aj základná mzda či plat, pri ktorej je zamestnancovi za stanovenú 

časovú jednotku vyplácaná určená výška mzdy či mzdovej tarify. Časový interval, za 

ktorý je mzda vyplácaná sa môže líšiť, v našich firemných podmienkach sú najbežnejšie 

mesačné intervaly. Dôležitou charakteristikou tejto formy je, že sa  vzťahuje na 

odpracovanú časovú dobu. Nie je tak závislá od výkonu zamestnanca a vyčísľuje sa na 

podmienky priemerného výkonu. [5; 6] 

 

Obrázok č. 3 - Schéma štruktúry mzdového tarifu  

(Spracované autorkou podľa [5]) 

Úkolová mzda 

Tento druh mzdy je vhodný, pokiaľ je daný druh vykonávanej práce úzko naviazaný 

s kvantitatívnou výrobou. Rovnako ako pri časovom, aj tento druh mzdy má svoje 

špecifiká. 

Pracovníkom musí byť umožnené, pri dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení, 

zvyšovať výkon pri plnení danej úlohy. Výsledky takejto práce musia byť kontrolované. 

Podielová mzda 

Môže byť nazývaná aj provízna, je stanovená priamym podielom daného zamestnanca, 

či skupiny, na výsledku práce. Tento typ mzdy je typický pre oblasti služieb, obchodu, 

opráv či externých montáží.  
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Zmiešaná mzda 

Tento druh predstavuje kombináciu všetkých troch vyššie spomenutých spôsobov. Miera 

podielu jednotlivých spôsobov na finálnej mzde závisí opäť od konkrétnej pracovnej 

pozície a finančného nastavenia v danom podniku. 

2.1.5 Zamestnanecké výhody 

V dnešnej dobe podniky preberajú nové koncepcie celkového fungovania, ktoré sa snažia 

ponúkať zamestnancom viac ako len základnú mzdu za odvedenú prácu. Zamestnanecké 

výhody predstavujú komplex finančných aj nefinančných benefitov ponúkaných 

spoločnosťou. Tieto majú prispieť ku vytváraniu dobrých vzťahov so zamestnancami, 

príjemného pracovného prostredia ale tiež pomôcť zamestnávateľovi odlíšiť sa na trhu 

práce.  

Mierne zavádzajúco môžu pôsobiť niektoré pracovné inzeráty, ktoré zneužívajú zákonne 

stanovené príplatky pre určité druhy práce a vydávajú ich za nimi ponúkané benefity. 

Zamestnanecké výhody však predstavujú prístup podniku, ktorý je založený na 

dobrovoľnosti. Aktuálne podmienky na trhu práce však istým spôsobom tlačia podniky, 

aby sledovali ponuku konkurencie a udržiavali s ňou krok, prípadne aby sami určovali 

tempo. 

Ako už bolo spomenuté, odmeny v dnešnom pracovnom svete nepredstavujú len 13. plat 

a vianočné darčekové koše. Moderne uvažujúce spoločnosti sa snažia neustále 

prispôsobovať potrebám a prioritám svojich zamestnancov a zabezpečovať im čo 

najoptimálnejšie podmienky na vykonávanie práce. Pod tieto podmienky spadajú aj 

oblasti ako ergonomizácia pracoviska, vytváranie podmienok pre utužovanie kolektívu 

a mnohé ďalšie. Nasledujúce podkapitoly sa bližšie venujú niektorým druhom odmien. 
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Obrázok č. 4 - Schéma ukážky zamestnaneckých benefitov  

(Vlastné spracovanie) 

Finančné príspevky 

Cieľom týchto príspevkov môže byť rôzna forma podpory pre zamestnancov. Finančné 

príspevky väčšinou definované ako kompenzácia alebo ako odmena pre určité situácie. 

Jedným z najznámejších druhov je 13. plat zamestnancov. Vypláca sa väčšinou na konci 

kalendárneho roka, kedy mávajú zamestnanci nadmerné výdavky spojené so sviatkami, 

alebo pred letom, aby mohol poslúžiť ako príspevok na dovolenku zamestnancov. 

Medzi ďalšie známe patria napríklad zľavy na pobyty od cestovných kancelárií, príspevok 

na športové aktivity, príspevok na cestovanie do práce, zľavy do vybraných predajní 

a mnohé ďalšie. Pod tento druh benefitov spadá aj príspevok na dobrovoľné dôchodkové 

sporenie, o ktorom bude pre jeho rozsah zmienka samostatne v nasledujúcej sekcii. [10] 

Dobrovoľné dôchodkové sporenie 

Slovenský dôchodkový systém pozostáva z troch pilierov, pričom sporenie v treťom 

pilieri je, mimo rizikových zamestnaní, dobrovoľnou záležitosťou. Z pohľadu 

zamestnávateľa ide o benefit ponúkaný zamestnancom, ktorý má pre nich dlhodobý efekt. 

Pre zamestnancov by mal byť lukratívny jednak z hľadiska možnosti prilepšenia si vo 

svojich dôchodkových rokoch a vďaka tomu, že si ročne môžu až 180 eur investovaných 

do sporenia odpočítať z daňového základu. [11] 
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Prispievanie na toto poistenie je v súčasnej dobe dobrovoľné pre zamestnancov aj pre 

zamestnávateľa. Ten však môže stanoviť podmienku, že bude zamestnancovi prispievať, 

ale zároveň očakáva od zamestnanca, aby aj on sám prispieval určitou čiastkou. Toto 

rozhodnutie je na voľbe zamestnávateľa, avšak aj kampane väčšiny dôchodkových 

sporení nabádajú zamestnancov, aby aj sami prispievali. Vzhľadom na fakt, že 

zamestnanec si môže dovoliť 180 eurový odpočet, je účasť zamestnancov na sporení 

relatívne obľúbená. 

Ďalším odporúčaním pre tento druh benefitu je, aby príspevok od zamestnávateľa, 

a ideálne od zamestnanca, rástol ročne o približne 2 %. Tie majú slúžiť na vyrovnanie 

inflačného rozdielu oproti predchádzajúcemu roku.  Európskym cieľom je dlhodobo 

udržovať 2 % infláciu. Z pochopiteľných dôvodov sa však miera inflácie nedá stanoviť 

presne, preto  môže zamestnávateľ zvoliť aj iný spôsob korekcie. [10] 

Materiálne výhody 

Stále obľúbenejšími benefitmi sa stávajú benefity aj materiálne výhody. Konkrétne môže 

ísť o darčekové koše ku príležitostiam ako sú narodeniny a Vianoce, možnosť používať 

firemné auto či telefón aj na súkromné účely, rôzne druhy darčekov ako sú napríklad 

športové oblečenie, vitamínové balíčky a mnohé ďalšie. Tento druh benefitu prináša 

zamestnancom zväčša okamžitý úžitok a pokiaľ je ponúkaný sortiment vyberaný 

dostatočne primerane, môže mať na zamestnancov pozitívnejší efekt ako zvýšenie mzdy 

o rovnakú hodnotu.  

Pracovné prostredie 

Kvalita pracovného prostredia je do veľkej miery podmienená dodržiavaním pravidiel 

týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zamestnávateľ sa musí riadiť 

predpismi stanovujúcimi povolenú hlučnosť, priestor pripadajúci na pracovníka, 

a mnohými bezpečnostnými normami. Všetky lepšie pracovné podmienky nad rámec 

povinných sú pozitívnym signálom pre zamestnancov. Zamestnanci vnímajú všetko, 

s čím prídu do kontaktu od príchodu do práce až po jej opustenie. Príjemné pracovné 

prostredie je významným faktorom  pre pozitívny  vzťah zamestnanec verzus 

zamestnávateľ. 

Udržiavanie mentálneho zdravia vlastných zamestnancov by malo byť medzi prioritami 

každej úspešnej a dopredu mysliacej spoločnosti. Mentalita pracovníkov pritom nie je 
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ovplyvnená iba tým, aký majú vzťah ku svojej pracovnej pozícii. Riziko v tomto smere 

predstavujú napríklad zlé vzťahy so spolupracovníkmi, nedostatočná alebo nesprávna 

komunikácia vedenia, či neúplné zadávanie pracovných úloh, ktoré má pracovník 

problém pochopiť. Tieto a mnohé ďalšie faktory ovplyvňujú motiváciu a výkon 

zamestnanca. 

Do systémov benefitov je dobré zapracovať rôzne spôsoby vylepšujúce všetky aspekty 

firemného prostredia, s ktorým zamestnanci prídu do kontaktu. Je preto dôležité poznať 

názor zamestnancov aj na priestory mimo výkonu práce, ktoré sú ale nevyhnutné pre 

osobnú hygienu, zabezpečenie priestorov na prestávku v práci, prípravu na prácu ....šatne, 

toalety, sprchy, bufet prípadne kuchynka.  

Dôležitou časťou je aj pohodlie pri samotnom vykonávaní práce. Od operátorov výroby 

po riaditeľa závodu by malo byť zamestnancom umožnené vykonávať svoju prácu takým 

spôsobom, aby čo najmenej zasahovala do kvality ich psychického a fyzického zdravia. 

[12; 13] 

Osobný rozvoj 

Motivácia materiálnymi či finančnými spôsobmi nemusí byť najmä u lepšie platených 

pozícií dostačujúca. Odmeňovanie vyššie vzdelaných zamestnancov na vedúcich 

pozíciách sa preto musí uberať ešte ďalším smerom, a tým je priestor na osobný rast.  

Tento druh zamestnancov dokáže oveľa viac oceniť pridanú hodnotu práce a smerovanie 

spoločnosti. Možnosti vzdelania a kariérne výzvy, ktoré majú k dispozícii, ich tak môže 

motivovať obdobne ako motivuje výrobného zamestnanca výkonnostný bonus. Je preto 

potrebné myslieť na neustále vzdelávanie pracovníkov, ponuku výuky cudzích jazykov 

a najmä na priestor pre ich sebarealizáciu. Pracovníci na vyšších pozíciách by mali 

reprezentovať firemné hodnoty, a preto by mali dostať priestor ich vytvárať alebo iným 

spôsobom aktívne prispievať ku smerovaniu podniku. 

2.1.6 Celková odmena 

Už z názvu vyplýva, že ide o celok, ktorý zjednocuje finančné formy (mzda, 13. plat,...)  

a nefinančné podoby odmeny (uznanie, skúsenosti, ...). Ide o výstup podmienok 

odmeňovania, ktoré má spoločnosť nastavené a teda o spojenie mzdy a všetkých foriem 

benefitov vrátane vplyvu pracovného prostredia a pracovných skúseností na pracovníka. 
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Celková odmena často predstavuje to, čo ovplyvňuje pracovníka pri výbere firmy 

a neskôr vplýva na jeho zotrvanie u daného zamestnávateľa. [14] 

 

Obrázok č. 5– Schéma zloženia celkovej odmeny  

(Spracovala autorka podľa [14]) 

2.2 Hodnotenie pracovníkov 

Hodnotenie pracovníkov predstavuje obojsmerný funkčný nástroj, ktorý poskytuje obom 

zúčastneným stranám, zamestnancovi aj zamestnávateľovi, spätnú väzbu. Tá môže ďalej 

slúžiť, ak je dostatočne objektívna a obsiahla, ako výborný nástroj pre pracovníka 

z hľadiska jeho osobnej optimalizácie vlastného pracovného výkonu. Pre zamestnávateľa 

je  prostriedkom umožňujúcim držať si prehľad o zamestnancoch a ich prínose pre danú 

firmu.  

Ide o nevyhnutnú súčasť reťazca personálnych činností, ktorej správne zapracovanie do 

firemného systému má pozitívny efekt na fungovanie daného tímu/oddelenia/firmy ako 

celku. Najdôležitejšími faktormi hodnotenia pracovníkov je, aby bolo takéto hodnotenie 

presné a objektívne. 

2.2.1 Neformálne hodnotenie 

Pod pojmom neformálne hodnotenie si predstavujeme každodenný vzťah zamestnanca 

s nadriadeným. Nadriadený predstavuje v tomto prípade hodnotiaci článok v reťazci. 

Svoje hodnotenie vykonáva na základe aktuálnej situácie a väčšinou má podobu 

okamžitej konfrontácie, a to či už pozitívnej alebo negatívnej. V praxi ide o systém 

slovných pochvál či napomenutí.  

Celková 

odmena 
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Neformálne hodnotenie sa drží svojho doslovného výkladu a teda ide o hodnotenie, ktoré 

väčšinou nie je dôvodom pre personálne zmeny, a vo väčšine prípadov nie je prevádzané 

do písomnej formy. Výnimku môže predstavovať situácia, kde sa snaží vedúci zostaviť 

čo najefektívnejšie pracujúci tím zamestnancov, v ktorom musí zohľadniť aj iné faktory, 

ako napríklad individuálnu efektivitu práce. V tomto prípade by súčasťou hodnotenia 

mohol byť aj subjektívny pohľad na schopnosti pracovníka či jeho začlenenie v rámci 

medziľudských vzťahov na pracovisku.  

Vo výsledku je povaha neformálneho hodnotenia významná najmä pre okamžité 

usmernenie pracovníka a to či už pochvalou alebo nasmerovaním pri zlom pochopení 

nejakej pracovnej úlohy. Takéto okamžité hodnotenie môže prispieť ku nižšej chybovosti 

pracovníkov a pohodovejšiemu pracovnému prostrediu. Zlepšuje komunikáciu medzi 

zamestnancom a nadriadeným, ktorý, ak je toto hodnotenie vykonávané v dostatočnej 

miere, bude pripravený na prijatie kritiky ako aj na pochvalu. 

2.2.2 Formálne hodnotenie 

Ide o neoddeliteľnú súčasť pracovného pôsobenia zamestnancov. Predstavuje spätnú 

väzbu, ktorá je dôležitá pre obe strany. Prvotne prichádza už v priebehu pracovného 

pohovoru, kedy zamestnávateľ hodnotí na základe vlastných kritérií potenciálneho 

budúceho zamestnanca.  

Po nástupe do zamestnania by mal byť zamestnanec oboznámený so systémom 

a frekvenciou hodnotenia v spoločnosti. V prípade zamestnancov, ktorých zložky mzdy 

sú prepojené so systémom hodnotenia ide o elementárnu súčasť, ktorá by mala byť 

zapracovaná aj v ich pracovnej zmluve. 

Ďalšie stanovenie hodnotenia je závislé na povahe pracovných činností a firemnej 

politike. Podnik by mal vedieť reagovať v tomto smere aj na požiadavky zamestnancov. 

Prehnaná frekvencia kontroly môže negatívne ovplyvňovať ich dôveru v spoločnosť. 

Naopak nedostatočná kontrola pre nich môže vytvárať stresové prostredie a neistotu, či 

svoju prácu vykonávajú správne. 

Súčasťou hodnotenia zamestnancov by malo byť aj správne podanie spätnej väzby, ktorá 

nie je dôležitá iba pre zamestnávateľa ale aj pre samotného zamestnanca.  
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2.2.3 Sebahodnotenie 

Ide o špecifický druh hodnotenia, ktorý môže mať formálnu aj neformálnu podobu. 

Z neformálneho hľadiska sa prejavuje ako každodenná reflexia pri vykonávaní vlastnej 

práce.  

Sebahodnotenie v moderných podnikoch predstavuje dôležitú časť celkového hodnotenia 

zamestnanca, ktoré je formálne podložené. Výstup môže byť v podobe správy 

obsahujúcej výsledky hodnotenia či formulára zameraného na ohodnotenie danej 

pracovnej úlohy. Veľkou výhodou je vnesenie pohľadu zamestnanca do celej situácie.  

2.3 Životný cyklus podniku 

Životný cyklus podniku predstavuje celý priebeh existencie podniku od ranných fáz jeho 

zakladania až po ukončenie činnosti, schematicky ho zobrazuje Obrázok č. 6. Tento môže 

byť, na základe plánu alebo pod tlakom faktorov vonkajšieho prostredia, rôzne dlhý. Nie 

je pravidlom, že by podnik musel prejsť všetkými fázami. V praxi existuje množstvo 

podnikov, ktoré sú trvalo vo fáze stabilizácie, prípadne striedajú stabilizačnú a kritickú 

fázu. [15]  

 

Obrázok č. 6 Schéma životného cyklu podniku  

(Vlastné spracovanie podľa [15]) 
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2.3.1 Zakladanie a vznik 

Ide o počiatočnú fázu, v ktorej nastáva realizácia podnikateľského plánu. Vo veľkej miere 

ide o vybavovanie formálnych náležitostí, začiatok budovania pracovného tímu, výber 

a zabehávanie nového prostredia. V tejto časti by sa tiež malo rozhodnúť o spôsobe 

vedenia spoločnosti a teda či sa na ňom bude podieľať aj majiteľ, a kto ďalší bude 

súčasťou vedenia. [16] 

2.3.2 Rastová fáza 

Môže zahŕňať interný a externý rast podniku. Externý rast je spôsobený vložením 

externých prostriedkov do spoločnosti, prijatím investície, fúziou s ďalšou spoločnosťou 

atď.. Interný rast je založený na vlastných zdrojoch podniku, ktoré sa podnik môže 

rozhodnú investovať, nastáva efektívnejšie využívanie výrobných kapacít, zásob. Oba 

spôsoby môžu prispieť ku upevneniu pozície na trhu, či už pracovnom alebo výrobnom, 

a ku zavádzaniu inovácií do firemných postupov. Ide o finančne aj organizačne 

komplikované obdobie pre podnik. [16] 

2.3.3 Fáza stabilizácie 

Môže byť nazývaná aj fázou zrelosti podniku. Podnik nemôže nachádzať vo fáze rastu 

nekonečne dlho v ideálnej situácii prichádza po raste stabilizácia podniku. V tejto fáze sa 

firma stáva plnohodnotným účastníkom trhu. Typické pre túto fázu sú narastajúci výkon, 

stabilný okruh odberateľov a zreteľný konkurenčný boj. [16] 

2.3.4 Kritická fáza 

Ide o fázu, ktorá nastupuje, ak sa vedeniu podniku nepodarilo udržať si svoje postavenie 

na trhu a finančnú samostatnosť. Napriek tomu, že cieľom podniku je dlhodobo 

pretrvávať s stabilnej fáze, prípadne expandovať občasne v rastovej fáze, nastávajú 

situácie, kedy podnik neodhadne dostatočne svoju situáciu. Tieto situácie sú spojené 

s krízou v podniku, ktorá je spojená s jeho nasledovnou sanáciou. [16] 
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2.3.5 Zánik podniku 

Poslednou možnou fázou, do ktorej sa podnik môže dostať, je zánik. Môže ku nemu dôjsť 

rôznymi spôsobmi. Jedným z nich je fúzia, ktorá predstavuje zlúčenie jedného podniku 

s iným už existujúcim podnikom. V tomto prípade môže zánik nastať aj zo strategických 

dôvodov napríklad pre posilnenie postavenia na zahraničnom trhu. Z obdobných dôvodov 

môže nastať zánik procesom transformácie. V tomto prípade ide o zmenu právnej formy 

podniku, napríklad z formy s.r.o. na formu a.s., pričom táto zmena predstavuje zánik 

spoločnosti vedenej pod pôvodnou právnou formou a vznik jej entity pod novou právnou 

formou. Tretím spôsobom, ktorý vedie ku ukončeniu fungovania podniku je jeho 

preventívna likvidácia, ktorú bližšie upravuje zákon o konkurze a likvidácii [16] 
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3 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU SPOLOČNOSTI 

Nasledujúca časť práce sa zaoberá analýzou aktuálnej situácie vo vybranej spoločnosti. 

Táto kapitola sa venuje všeobecným informáciám spojených so zvoleným podnikom. 

Analýzou prostredia v ktorom sa nachádza, ako aj jeho pozícii na trhu práce. Dôležitou 

súčasťou je aj prieskum spokojnosti zamestnancov s aktuálnym nastavením odmeňovania 

v spoločnosti, s ponúkanými benefitmi, ale aj s pracovným prostredím, ktoré tvorí 

neoddeliteľnú súčasť ich pracovnej identity. V závere je podkapitola obsahujúca riadený 

rozhovor, ktorý prezrádza pohľad vedúcich zamestnancov podniku na aktuálnu mzdovú 

situáciu a na pozíciu spoločnosti na trhu práce. 

3.1 Základné údaje o spoločnosti 

Obchodný názov: ABC, s.r.o. 

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Rok vzniku: 2017 

Počet zamestnancov: 114 kmeňových, 25 cez ADZ (ku 31.3.2021) 

Sídlo: Žilinský samosprávny kraj 

SK NACE 29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre 

motorové vozidlá podľa účtovnej uzávierky 

a Štatistického úradu SR 

Spoločnosť ABC je relatívne mladá spoločnosť so sídlom na Slovensku v Žilinskom 

samosprávnom kraji (ďalej ŽSK). Firma zamestnávala ku 31. marcu 2021 roku 114 

zamestnancov, pričom ďalších 25 zamestnancov bolo zamestnaných prostredníctvom 

agentúry dočasného zamestnávania (ďalej ADZ). Z právneho hľadiska ide o spoločnosť 

s ručením obmedzeným, ktorá vznikla v roku 2017. [17; 18] 

Ide o dcérsku spoločnosť zahraničnej firmy, ktorá má celkovo viac ako 12 000 

zamestnancov. Základným zameraním  materskej a aj spoločnosti ABC je automobilový 

priemysel. Dobrá finančná situácia materského podniku viedla ku myšlienke rozšírenia 

výroby prostredníctvom ďalšieho závodu. Pre ŽSK predstavuje automobilový priemysel 

ekonomicky veľmi prosperujúcu oblasť. Ďalším lákadlom regiónu je priame diaľničné 

spojenie a prítomnosť vysokej školy s fakultou orientovanou na vysokoškolské štúdium 
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v dopravných odboroch. Práve zameranie na odvetvie automobilovej výroby 

a dostupnosť odborníkov potrebných pre takúto výrobu prilákali materskú spoločnosť, 

aby investovala do nového závodu práve v ŽSK.  

3.1.1 Firemná koncepcia 

Spoločnosť ABC predstavuje podnik vybudovaný tzv. green-field spôsobom. To 

znamená, že ide o priamu zahraničnú investíciu (z anglického foreign direct investment) 

do výstavby nového podniku. V praxi to znamená, že sa materská spoločnosť rozhodne 

expandovať s vlastným výrobným konceptom do novej krajiny. Väčšinou táto expanzia 

prebieha vybudovaním úplne nového závodu od základov, no v niektorých prípadoch 

môže ísť aj o odkúpenie existujúcej prevádzky a prenesenie konceptu. [19; 20] 

Firma ABC predstavuje koncept novo postavenej firmy, ktorá preberá základné vízie 

materskej spoločnosti. Priama investícia sa pretavuje do tejto spoločnosti tak, že materská 

spoločnosť má najvyšší možný stupeň kontroly nad týmto podnikom. Podnik teda 

nepreberá len vízie, ale nakoľko ide o dcérsku spoločnosť, aj jej riadiace orgány sa buď 

zodpovedajú alebo priamo spadajú pod materskú spoločnosť. [18; 20] 

3.1.2 Vedenie spoločnosti 

Štýl vedenia v spoločnosti je demokratický s určitými prvkami liberálneho 

a autokratického. Vedenie sa snaží poskytovať zamestnancom dostatočný priestor na 

komunikovanie vlastných požiadaviek, ktoré sa snaží v čo najvyššej možnej miere 

zapracovávať do firemného života. Prvky liberálnosti sa prejavujú čiastočne v systéme 

odmeňovania. Na každej pracovnej pozícii v spoločnosti je časť výslednej odmeny 

ovplyvnená vlastným výkonom zamestnanca, čo má pôsobiť ako motivácia na 

zodpovedné vykonávanie vlastnej pracovnej pozície. Autokratické prvky sa prejavujú 

najmä kvôli fáze, v ktorej sa podnik nachádza. Nakoľko firemná kultúra ešte nemá dlhú 

tradíciu, je potrebné byť ostražitejší v dodržiavaní stanovených postupov a priorít. 

3.1.3 Organizačná štruktúra 

Spoločnosť má aktuálne 139 zamestnancov. Sú organizovaní na výrobnú 

a administratívnu zložku. Organizácia zamestnancov je napojená na materskú spoločnosť 

a ako už bolo spomenuté, niektoré oddelenia sa priamo zodpovedajú zahraničným 
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zložkám. Nasledujúca schéma zobrazuje základnú štruktúru oddelení firmy a jej vedúcich 

pracovníkov. 

 

Obrázok č. 7 - Organizačná schéma spoločnosti ABC  

(Vlastné spracovanie podľa [18]) 

Ide o zjednodušený model organizačnej schémy, nakoľko opakujúce sa pracovné pozície 

sú tu uvedené iba jeden krát. Schéma má priblížiť štruktúru organizácie pracovných miest 

a hierarchiu vedúcich a im podriadených pracovníkov. Zamestnancami najviac obsadená 

je časť s vedúcimi zmeny. V spoločnosti sa aktuálne nachádzajú tri pozície vedúcich, 
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zodpovedajúcich za jednotlivé zmeny a pod každého z nich spadá 30 až 35 zamestnancov 

vo výrobe. 

Organizačná štruktúra vyobrazená na obrázku 7 vysvetľuje prepojenie niektorých 

oddelení firmy priamo so zahraničnými útvarmi. Slovenská dcérska spoločnosť ABC 

zahrňuje aj IT tím, ktorý má globálne pôsobenie v rámci celej materskej spoločnosti. Sídlo 

tejto organizačnej zložky sa nachádza v Bratislave a ku 31.3.2021 zamestnávala 6 

pracovníkov. Schéma ďalej zobrazuje prepojenie HR oddelenia, ktoré sa zodpovedá 

riaditeľovi závodu a rovnako aj riaditeľovi HR v rámci materskej spoločnosti. Podobne 

ako HR aj finančný manažér má napojenie na domácu aj na zahraničnú zložku. 

 

Obrázok č. 8 - Organizačná schéma spoločnosti - prepojenie so zahraničnými zložkami  

(Vlastné spracovanie podľa [18]) 

3.1.4 Výrobný program 

Hlavným pôsobiskom spoločnosti je produkcia pre automobilový priemysel. Výroba je 

orientovaná najmä na diely odľahčených hliníkových nárazníkov, ktoré sú vhodné do 

elektrických automobilov ako kompenzácia veľkej hmotnosti akumulátorov. Okrem toho 

sú však hliníkové diely často užívané aj drahšími značkami automobilov, ktoré sa 

orientujú viac na pohodlie zákazníka, čo sa vo výsledku prejavuje aj v cenách finálnych 

produktov. [19] 

Špecialitou spoločnosti je práve táto orientácia v rámci odvetvia, ktorá jej dodáva 

variabilitu v rámci pracovných projektov. To sa odzrkadľuje na finančnej aj výrobnej 

stabilite. Aj vďaka orientácii na prémiovejšie modely sa podarilo spoločnosti udržať si 

projekty aj počas najhorších pandemických mesiacov. [19] 
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Súčasťou výrobného programu je pílenie, nitovanie, zváranie, tepelná úprava, CNC 

obrábanie, odlievanie a kontrola kvality. Aj preto je nadpolovičná časť pracovných 

pozícií spoločnosti súčasťou výrobnej zložky. Vysoká miera automatizácie v podniku 

však spôsobuje, že pomer medzi administratívnou a výrobnou zložkou nie je až taký 

výrazný ako býva zvykom v obdobných výrobných závodoch. [19] 

3.1.5 Analýza ekonomickej situácie 

Ekonomická situácia ohľadne vybraného podniku je ovplyvnená špecifickými 

podmienkami. Medzi tieto patria už spomínaný spôsob vzniku spoločnosti 

prostredníctvom zahraničnej investície a mladý vek spoločnosti. Prítomnosť spoločnosti 

na pomedzí začiatočnej a rastovej fázy životného cyklu výrazne ovplyvňuje aktuálny 

finančný stav.  

História spoločnosti siahajúca iba do roku 2017 sa výrazne odzrkadľuje na jej vývoji 

nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia. Oficiálny vznik firmy v 2017 nie je 

zaznamenaný v grafoch nakoľko v tomto roku firma nemala žiadne výnosy ani náklady.  

Vývoj nákladov 

Začiatky rozbiehania spoločnosti sú spojené s obdobím veľkých výdavkov. Spoločnosť 

ABC využila možnosť lízingového úveru a preto sa náklady na jej vznik budú premietať 

po menších čiastkach v priebehu nasledujúcich rokov. [19] 
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Graf č. 1 - Vývoj nákladov v čase  

(Spracované podľa [17]) 

Na grafe môžeme pozorovať, že sa náklady prudko zvýšili v roku 2019, kedy spoločnosť 

naplno rozbehla svoju výrobu a ďalej rástli aj v roku 2020.  

Vývoj výnosov 

Trend vývoja výnosov spoločnosti je do značnej miery ovplyvnený tržbami z predaja 

vlastných výrobkov. Kombinácia veľkého počtu zákaziek, na ktorých sa spoločnosť ABC 

podieľa a dobré meno materskej spoločnosti prispievajú k raketovému rastu tržieb. 

Vedenie spoločnosti, ktoré zabezpečilo plynulý rozbeh firmy a tiež fakt, že finančnou 

situáciou podniku neotriasla ani pandémia, je právom spokojné so svojimi výsledkami.  
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Graf č. 2 Trend vývoja výnosov v podniku ABC 

(vlastné spracovanie podľa [17]) 

Vývoj výsledku hospodárenia 

Na základe doterajšej hospodárskej činnosti podniku je k dispozícii aj vývoj výsledku 

hospodárenia od roku 2018. Tento dobre odzrkadľuje, že spoločnosť pomaly prechádza 

do kladných hodnôt, ktoré ilustrujú jej dobrú ekonomickú situáciu.  
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Graf č. 3 – Trend vývoja výsledku hospodárenia v podniku ABC  

(Vlastné spracovanie podľa [17]) 

3.2 Analýza vonkajších faktorov 

Na priblíženie situácie v ktorej sa podnik nachádza je spracovaná krátka analýza 

postavenia na trhu, analýzy populácie a nezamestnanosti v ŽSK a na území SR 

3.2.1 Analýza postavenia podniku na trhu 

Trh práce a situácia na ňom sú silnými faktormi ovplyvňujúcimi aj chod podniku ABC. 

Štruktúra dostupných pracovných síl je dôležitá pre ďalšie plánovanie rozvoja 

pracovných síl a plánovania zloženia zamestnancov v podniku. Orientácia ŽSK na 

automobilový priemysel predstavuje isté riziko presýtenia pracovného trhu ponukami, čo 

môže spôsobovať problém nájsť zamestnancov na najžiadanejšie pozície.  

V ŽSK sa nachádza približne 70 podnikov v automobilovom odvetví. Pre predstavu bol 

porovnaný vývoj tržieb v troch náhodných podnikoch (S1, S2 a S3) zo skupiny s 

rovnakým rozpätím zamestnancov, s rovnakým zameraním v rámci SK NACE a 

nachádzajúcich sa v ŽSK, ktoré mali zverejnené uzávierky z roku 2020 k 31.4.2021. [17] 
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Graf č. 4 - Porovnanie vývoja tržieb s konkurenciou  

(Vlastné spracovanie podľa [17]) 

Z grafu môžeme vidieť, že napriek svojmu krátkemu pôsobeniu a pandemickej situácii, 

ktorá v roku 2020 zasiahla všetky odvetvia hospodárstva, spoločnosť ABC si dokázala 

udržať rastúcu tendenciu tržieb.  

3.2.2 Analýza populácie v regióne 

Populácia obyvateľov v ŽSK predstavuje 691 509 obyvateľov, z toho 341 tisíc je 

ekonomicky aktívnych [21]. 
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Graf č. 5 - Ekonomicky aktívne obyvateľstvo v SR a ŽSK 

 (Vlastné spracovanie podľa [21]) 

Faktorom, ktorý ovplyvňuje dopyt na trhu práce je aj výška dosiahnutého vzdelania. 

Nižšie uvedené grafy zobrazujú vzdelanostnú štruktúru mužov a žien v ŽSK.  

 

Graf č. 6 - Vzdelanie mužov v ŽSK  

(Vlastné spracovanie podľa [21]) 
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Graf č. 7 - Vývoj vzdelanosti žien v rokoch pre ŽSK  

(Vlastné spracovanie podľa [21]) 

3.2.3 Analýza nezamestnanosti v regióne 

Dôležitým ukazovateľom opisujúcim ekonomický stav regiónu je nezamestnanosť. Z dát 

pre posledných päť rokov môžeme vidieť, že trend nezamestnanosti klesal až do roku 

2020. 

 

Graf č. 8 - Vývoj nezamestnanosti v čase pre SR  

(Vlastné spracovanie podľa [21]) 
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V roku 2020 s príchodom pandemickej krízy vzrástla miera nezamestnanosti o viac ako 

dva percentuálne body. 

 

Graf č. 9 - Vývoj nezamestnanosti v čase pre ŽSK  

(Vlastné spracovanie podľa [21]) 

Vývoj nezamestnanosti pre ŽSK a pre SR sledujú približne rovnaký trend. V oboch 

prípadoch je zreteľný rozdiel medzi nezamestnanosťou mužov a žien. Ten sa v priebehu 

posledných piatich rokoch udržoval na rozdiele 1,5 %. 

3.2.4 Mzdové šetrenie 
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úrovní náročnosti práce. Nižšie sú uvedené priemerné mzdy pre pracovníkov jednotlivých 

skupín v spoločnosti ABC. Presnejší popis pracovných pozícií, ktoré sú zahrnuté 

v jednotlivých kategóriách je uvedený v tabuľke č. 1. 
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Tabuľka č. 1 -Prehľad priemernej mzdy v spoločnosti pre jednotlivé stupne náročnosti  

(Vlastné spracovanie podľa [21]) 

Stupeň 

náročnosti 

práce 

Zameranie 

pracovnej skupiny 

Minimálny mzdový 

nárok na rok 2021 

[€] 

Priemer 

v spoločnosti 

[€] 

1 Výrobné 623 926,67 

2 Výrobné 739 1 003,5 

3 Výrobné 

a administratívne 

855 1 632 

4 Administratívne 971 2 111 

5 Administratívne 1 087 2 111 

6 Administratívne 1 203 2 111 

Nakoľko štatistický úrad neposkytuje presné informácie pre jednotlivé platové skupiny 

alebo pozície nie je možné urobiť adekvátne porovnanie spoločnosti s konkurenciou. 

Z dostupných dát boli vybrané štatistiky priemernej hrubej mzdy pre pracovné odvetvia 

najviac súvisiace s pracovnými pozíciami v podniku ABC. 

Tabuľka č. 2 - Štatistické údaje o hrubých mzdách pre rok 2019  

(Vlastné spracovanie podľa [21]) 

 
SR Žilinský kraj 

Technici a odborní pracovníci 1 385 1 263 

Administratívni pracovníci 1 051 1 007 

Operátori a montéri strojov a 

zariadení 

1 104 1 095 

3.3 Pracovné pozície 

V rámci podniku je spolu ponúkaných 43 rôznych pracovných pozícií. Tie sú rozdelené 

na dve hlavné zložky a to na výrobnú a administratívnu. Pod administratívnu zložku 

spadá IT oddelenie s centrálnym pôsobením, ktoré má sídlo v Bratislave. [18] 
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Obrázok č. 9 - Schéma rozloženia pracovných pozícií  

(Vlastné spracovanie podľa [18]) 

Najväčšiu zložku predstavujú výrobní zamestnanci a to konkrétne na pozíciách skladník 

a operátor výroby. V tabuľke Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. je uvedený prehľad 

pracovných pozícií roztriedených na základe stupňa náročnosti, ktorému náležia. 
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Tabuľka č. 3 - Prehľad stupňa náročnosti pracovných pozícií v spoločnosti ABC  

(Vlastné spracovanie podľa [18]) 

Pracovné pozície Zložka Počet 

zamestnancov 

Stupeň 

náročnosti 

práce 

Operátor výroby 

Skladník 

Výrobná 33 1 

Technik údržby 

Nástrojár 

Operátor zvárania 

Audítor kvality 

CNC operátor 

Výrobná 33 2 

Účtovník 

Technik kvality 

Zmenový majster 

Špecialista nástrojárne 

Administratívny asistent 

Výrobná aj 

administratívna 

12 3 

PLC programátori 

Programátor robotov 

Hlavný účtovník 

Sr industriálny inžinier 

Inžinier kvality pre systém 

Inžinier kvality 

Vedúci údržby 

Špecialista: výroby, údržby, 

ľudských zdrojov, lean, EHS, 

logistiky, nákupu 

Administratívna 23 4 

IT a manažérske (vedúce) 

pozície 

Administratívna 12 5 

Riaditeľ závodu Administratívna 1 6 

Pandemická situácia, ktorá ovplyvňuje svet od jari roka 2020, sa nevyhla ani tejto 

spoločnosti. Z hľadiska pracovných miest bola spoločnosť nútená začať využívať služby 

agentúr dočasného zamestnávania. Po vyše ročnej spolupráci sa podnik rozhodol, že bude 

služby ADZ využívať aj po skončení pandemickej situácie.  
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Zmluvy s pracovníkmi cez ADZ sú uzatvárané na 6 mesiacov. Po uplynutí tejto doby, 

podnik ponúka tým pracovníkom,  ktorí zvládli svoje pracovné úlohy najlepšie  a podnik 

ich zhodnotí ako vhodných na trvalý pracovný pomer , možnosť uzatvorenia pracovnej 

zmluvy priamo so spoločnosťou. Zamestnancov prostredníctvom ADZ vyhľadáva 

spoločnosť iba pre pracovné pozície skladník a operátor výroby. Výhoda vo využívaní 

ADZ pre zamestnávanie je obmieňanie [18; 22] 

3.4 Štruktúra zamestnancov 

Informácie ohľadne štruktúry zamestnancov sú dôležitým personalistickým nástrojom. 

Rôzne skupiny zamestnancov napríklad v rámci jednej vekovej skupiny, vzdelania alebo 

pohlavia môžu preferovať odlišný prístup k odmenám alebo hodnoteniu. V spoločnosti 

ABC je priemerný vek zamestnancov 37,7 rokov.  

 

Graf č. 10 - Zastúpenie pohlaví v spoločnosti ABC  

(Vlastné spracovanie podľa [18]) 

Zastúpenie žien sa pohybuje od januára 2020 okolo 29 %. Je to spôsobené prevahou 

pracovných miest vo výrobnej zložke, ku ktorej na niektorých pozíciách prirodzene 

inklinujú viac muži. Dáta zahrnujúce vzdelanostnú štruktúru zamestnancov neboli pre 

účely práce k dispozícii. 
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Graf č. 11 – vývoj počtu zamestnancov v čase  

(Vlastné spracovanie podľa [18]) 

Keďže má spoločnosť veľmi krátku históriu pôsobenia, je vývoj počtu zamestnancov 

pomerne dynamický. Táto situácia je ovplyvnená ešte stále prebiehajúcim náborom na 

niektorých pozíciách. Predstava spoločnosti do budúcna je využívanie služieb ADZ na 

obsadenie maximálne 30 % pracovných miest. V súčasnej dobe pri počte 25 takýchto 

pracovníkov je zastúpenie pracovníkov cez  ADZ v rámci zamestnancov 18%. 

3.5 Analýza systému odmeňovania 
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vedenia firiem, ktorý sa orientuje nie len na pracovný výkon ale aj na pridanú hodnotu 
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Nakoľko je firma relatívne mladá, doterajšie nastavovanie benefitov prebiehalo najmä na 
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z ponúkaného odmeňovania a zamestnaneckých benefitov. 

V záujme spoločnosti je zohľadňovať mieru ročnej inflácie do výsledného odmeňovania. 

Z dôvodu aktuálne prebiehajúcej pandemickej situácie, ktorá predstavovala istú formu 

záťaže je však toto prehodnocovanie plánované až na mzdy v roku 2022. V praxi je 

0

20

40

60

80

100

120

140

p
o

če
t 

za
m

es
tn

an
co

v

Řada1 Řada2



 

48 

 

momentálne odmeňovanie rozdelené na dve hlavné zložky a to výrobnú 

a administratívnu. 

3.5.1 Analýza odmeňovania výrobných zamestnancov 

V nasledujúcej časti bude priblížený systém odmeňovania, ktorý sa týka výrobnej zložky 

zamestnancov. Pod tento spôsob odmeňovania spadá aj odmeňovanie zamestnancov 

zamestnaných prostredníctvom ADZ.  

Pevná zložka mzdy 

Finančné odmeňovanie výrobných zamestnancov je nastavené systémom tarifných 

skupín. Pre každú pracovnú pozíciu, ktorá sa nachádza vo výrobnej zložke existuje 5. 

stupňový tarifný systém. Na prechod medzi jednotlivými stupňami musí zamestnanec 

prejsť predom stanovenými kritériami. 

 

Obrázok č. 10: Schéma tarifných skupín v spoločnosti ABC  

(Vlastné spracovanie podľa [18]) 

Výkonnostný bonus 

Výkonnostný bonus predstavuje variabilnú zložku mzdy výrobných pracovníkov, ktorá 

môže predstavovať až 20% z ich fixnej mesačnej mzdy. Jeho udeľovanie je rozdelené do 

troch kategórií. 
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Tabuľka č. 4 - Faktory ovplyvňujúce výšku variabilnej mzdy  

(Vlastné spracovanie podľa [18]) 

 Výška výkonnostného 

bonusu [%] 

kritérium 

Individuálne hodnotenie 

zamestnanca 

0 – 10 Podľa výsledkov 

individuálneho hodnotenia 

Miera OEE 0 – 5 % Nad 85% → 5% 

Pod 85% → 0% 

Počet pracovných úrazov 0 – 5% 0 úrazov → 5% 

1+ úrazov → 0% 

Tabuľka prehľadne zobrazuje možnosti navýšenia mzdy výrobných pracovníkov, ktoré 

sú aplikované na mesačnej báze. Zamestnanec je teda schopný individuálne ovplyvniť 

10% svojej mzdy a zvyšných 10% je výsledkom bezpečnosti na pracovisku a plnenia 

kolektívnych cieľov. Týchto 10% nezávisí síce iba od konkrétneho pracovníka, ide však 

o motivačný nástroj, ktorý prispieva ku udržiavaniu určitých štandardov a nastavenia 

produktivity vo výrobe. [19] 

Dochádzkový bonus 

Nárok na tento bonus v plnej výške, ktorá je stanovená na 90 € za mesiac, má pracovník, 

ktorý splnil celý mesačný pracovný fond. [23] 

Analýza odmeňovania administratívnych zamestnancov 

Systém odmeňovania administratívnych pracovníkov je v spoločnosti nastavený veľmi 

špecificky. Spoločnosť totiž nemá predpísané jednotné platy pre nástupné pozície. 

Nástupná mzda je personalizovaná konkrétnemu zamestnancovi na základe jeho 

vzdelania, pracovných schopností a aktuálnych možností spoločnosti. Tento prístup ku 

odmeňovaniu je súčasťou koncepcie aplikovanej materskou spoločnosťou. Ide o systém, 

ktorý má byť osobnejší ku vlastným zamestnancom, nakoľko zohľadňuje konkrétnu 

situáciu, s ktorou zamestnanec prichádza do podniku. [19] 

U administratívnych pracovníkov predstavuje fixná zložka celú časť mesačnej mzdy. Do 

mzdy sa premieta na základe ročného hodnotenia. Pri administratívnych druhoch práce je 
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ťažšie robiť hodnotenie výkonu v kratšej časovej dobe. Pracovníci ci stanovujú spolu 

s nadriadeným ciele na ročný časový interval. Miera výsledného dodržania ročne 

nastavených cieľov poskytuje podklad pre prípadné navýšenie platu. Vedúci pracovník 

má priestor navýšiť platy v skupine o 3 % z ich aktuálnej hodnoty. Je preto na jeho 

rozhodnutí, koho ohodnotí zdvihnutím platu. Táto zmena potom ovplyvňuje 

zamestnancovu mzdu po dobu celého nasledujúceho kalendárneho roka. [19; 23]  

3.5.2 Analýza zamestnaneckých výhod 

Ďalej budú priblížené zamestnanecké benefity, ktoré sú spoločné pre všetkých 

zamestnancov v podniku. 

13. plat 

Vyplácanie 13. platu prebieha v spoločnosti ABC v dvoch termínoch. Prvá pomerná časť 

je vyplatená spolu so mzdou za mesiac máj a druhá časť je vyplatená spolu so mzdou za 

mesiac november.  Výška 13. platu zodpovedá aktuálne stanovenej výške mzdy pre 

výplatný mesiac.  

Príspevok na dopravu 

Cieľom tohoto benefitu je do istej miery vykompenzovať náklady spojené s prepravou do 

zamestnania. Z tohto príspevku je vyňatých 5 vedúcich pracovníkov, ktorí majú pridelené 

služobné automobily. Príspevok na dopravu sa vypočítava pomocou aplikácie Google 

Maps, ktorou sa určí dochádzková vzdialenosť z miesta bydliska do zamestnania. 

Príspevok je priznávaný na deň, v siedmych rôznych kategóriách podľa výslednej 

dochádzkovej vzdialenosti. 
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Tabuľka č. 5 - Príspevky na dopravu do zamestnania podľa vzdialenosti  

(Vlastné spracovanie podľa [18]) 

Vzdialenosť [km] Suma [€] 

Do 5 0,75 

Do 15 1,50 

Do 25 2,20 

Do 35 2,70 

Do 45 3,60 

Nad 45 4,50 

Odmena k narodeninám, pri narodení dieťaťa, za svadbu 

Táto kategória odmien je cielená najmä na upevňovanie vzťahov medzi pracovníkmi 

a spoločnosťou. Finančné príspevky ku špeciálnym príležitostiam v živote majú 

zamestnancom spríjemniť prežívanie dôležitých životných udalostí. 

Narodeninový príspevok sa priznáva ku dňu, kedy má zamestnanec narodeniny. Je 

stanovený v dvoch rôznych výškach. Štandardne sa zamestnancovi priznáva príspevok 

vo výške 25 € ku dňu narodenín. Špeciálny príspevok vo výške 100 € náleží pracovníkom, 

ktorí dovŕšili v danom mesiaci životné jubileum 20, 30, 40, 50 alebo 60 rokov. 

Z poskytovania tohoto benefitu sú vyňatí pracovníci, ktorí sú na rodičovskej alebo 

materskej dovolenke. [23] 

Ocenenie zlepšovacích návrhov 

Ide o motivujúci prostriedok, ktorý dáva zamestnancom príležitosť zúčastniť sa na 

zlepšovaní pracovných podmienok. Zamestnanci majú možnosť predkladať zlepšujúce 

návrhy súvisiace s rôznymi odvetviami firmy. Takýto návrh vyplnia do oficiálneho 

formulára a podajú na oddelenie ľudských zdrojov k posúdeniu. Posudzovaný návrh 

dostane finálne ohodnotenie v podobe bodov, pričom ak presiahne toto bodové 

hodnotenie 30 bodov, považuje sa návrh za prijatý a zamestnanec môže požiadať 

o vyplatenie bodov. Následne si môže nechať preplatiť počet bodov, pričom hodnota 

jedného bodu je 1,5 €. Tento benefit nie je dostupný pre členov manažérskeho tímu. 
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Firemné dni 

Súčasťou firemného života je niekoľko firemných dní organizovaných pri vybraných 

príležitostiach. V rámci týchto dní sú pre zamestnancov pripravené zaujímavé prednášky 

na témy, napríklad v rámci dňa zdravia ohľadne zdravej životosprávy. Väčšina firemných 

dní je spojená s materiálnym bonusom, napríklad v podobe vitamínového balíčka, 

mikulášskeho balíčka alebo športového batohu. Pre zamestnancov by firemné dni mali 

predstavovať benefit aj z pracovného hľadiska, nakoľko u výrobných zamestnancov je 

v tieto dni naplánovaný nižší výrobný cieľ a je tak skrátená ich pracovná doba. Môžu sa 

tak tiež začleniť do prebiehajúceho programu a socializovať sa spoločne s kolegami 

z administratívnej zložky. [18] 

Školenie zamestnancov 

Školenia v rámci spoločnosti prebiehajú na povinnej aj dobrovoľnej báze. Každý 

pracovník, ktorý do spoločnosti nastúpi je povinný absolvovať bezpečnostné školenie. 

Pracovníci HR oddelenia majú povinnosť absolvovať školenie týkajúce sa firemnej 

politiky, smerovania a vízií. V rámci výroby sú poskytované rôzne školenia, ktoré sú 

dostupné podľa záujmu zamestnancov. V rámci tarifného systému sú zamestnanci na 

niektorých pozíciách nútený absolvovať niektoré druhy školení na to, aby mohli byť 

preradený do vyššej tarifnej skupiny. 

3.5.3 Analýza hodnotenia zamestnancov 

V spoločnosti ABC sa kladie veľký dôraz na hodnotenie zamestnancov a následné 

poskytovanie spätnej väzby. Aj preto prebieha hodnotenie na všetkých pracovných 

pozíciách v podniku.   Zodpovednosť má nadriadený pracovník pre konkrétne pracovné 

miesto, pričom aj riaditeľ závodu je hodnotený a to zo strany materskej spoločnosti. 

Interval hodnotenia zamestnancov záleží od ich aktuálnej pracovnej situácie v podniku. 

Hodnotenie novo prijatých zamestnancov je vykonávané po ukončení skúšobnej doby. 

Ďalšie hodnotenie sa líši pre výrobných a administratívnych pracovníkov. 

Hodnotenie pracovníkov vo výrobnej zložke prebieha na mesačnej báze, a môže sa 

odzrkadliť na výsledku ich finančného ohodnotenia. Je vykonávané nadriadeným, ktorý 

vypĺňa hodnotenie do predpripraveného formulára a tento výsledok môže navýšiť mzdu 

o 0 – 10 %. Mimo to je však hodnotenie výrobných zamestnancov dôležité aj pre ich 
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posun do vyšších tarifných skupín v rámci danej pracovnej pozície. Posun medzi prvým 

a druhým stupňom je jediný nepodmienený špecifickým hodnotením. Na ďalšie posuny 

je však už vyžadovaný konkrétny stupeň hodnotenia zamestnanca. 

Hodnotenie administratívnych pracovníkov je vykonávané na ročnej báze. Pre každý rok 

si pracovník nastaví tri až päť cieľov, ktoré prediskutuje s nadriadeným. Ku koncu 

kalendárneho roka dochádza ku zhodnoteniu miery splnenia týchto cieľov. Vo finálnom 

výsledku rozhoduje nadriadený na základe tohoto hodnotenia o 0 – 3% zvýšení mesačnej 

mzdy na najbližší kalendárny rok.  

3.5.4 Analýza slabých stránok v spoločnosti 

Za krátku dobu fungovania si vedenie spoločnosti ABC vytýčilo potenciálne problémy 

v oblasti zamestnancov. Medzi tieto patrí nie úplne výhodná dopravná situácia z hľadiska 

využiteľnosti verenej dopravy a situácia spojená so stravovaním v priebehu pracovnej 

doby. 

Doprava do zamestnania 

Nakoľko je poloha spoločnosti vzdialená viac ako 20 minút pešej chôdze od najbližšej 

autobusovej zastávky (údaje googlemaps), nie je hromadná doprava optimálnym 

spôsobom pre dopravenie sa do zamestnania. Spoločnosť zároveň nemá momentálne 

k dispozícii dostatočné množstvo parkovacích miest na to, aby sa každý zamestnanec 

prepravoval do zamestnania individuálne. Do tretice môže táto dopravná situácia 

predstavovať istú formu bariéry pri nábore nových zamestnancov, nakoľko pokiaľ títo 

nechcú využívať vlastnú dopravu do zamestnania, tak pre nich môže byť práca 

v spoločnosti ABC nedostatočne lukratívna. Pre budúcnosť spoločnosti je preto potrebné 

zaoberať sa alternatívami k súčasnej situácii dopravy do zamestnania. [18] 

Stravovanie 

Spoločnosť momentálne poskytuje zamestnancom príspevok na stravovanie 

prostredníctvom stravných lístkov. V samotnom areáli podniku, ani jeho blízkom okolí 

nemajú zamestnanci možnosť navštíviť stravovaciu prevádzku. Súčasný systém 

umožňuje zamestnancom nosiť si vlastné jedlo z domu a ohriať si ho v kuchynkách 

vybavených mikrovlnnými rúrami a príborom. Priestor na konzumáciu majú vo firemnej 

jedálni. Ďalšom možnosťou zaobstarania stravy sú výdajové automaty. Ich obsahom je 
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momentálne ponuka balených bagiet. Treťou možnosťou je objednávanie stravy 

prostredníctvom donáškových služieb. V tomto smere firma ponúka zamestnancom 

možnosť kolektívneho objednávania z blízkeho penziónu. Zamestnancom je na recepcii 

firmy k dispozícii jedálny lístok a do 9:00 môžu nahlásiť svoje meno a výber, pričom 

recepčná zabezpečuje objednávku. [18] 

3.5.5 Analýza spokojnosti zamestnancov 

Pre overenie aktuálneho pohľadu zamestnancov na problematiku odmeňovania bol 

vytvorených dotazník, ktorý mali na vyplnenie k dispozícii všetci aktuálni zamestnanci 

podniku. Dotazník obsahoval 7 častí, pričom obsah 3. časti bol vytvorený v dvoch 

rôznych verziách prispôsobených zvlášť administratívnym a zvlášť výrobným 

pracovníkom.  

Spôsob vypĺňania dotazníka bol ta upravený a to tak, že administratívnym pracovníkom 

bol dotazník k dispozícii online a výrobným pracovníkom bol dotazník doručený vo 

listovej podobe. Forma dotazníku prispôsobená jednotlivým zložkám bola navrhnutá 

v spolupráci s Manažérkou HR.  

Zamestnanci mali vo väčšine otázok možnosť iné, ktorú mohli zvoliť pre prípad 

nedostatočného výberu odpovedí v otázke alebo pre prípad, že si neželali odpovedať na 

danú otázku. Dotazník sa snažil, okrem hlavného cieľa zisťovania spokojnosti 

s  podmienkami odmeňovania a ponúkanými benefitmi, poskytnúť vedeniu spoločnosti 

spätnú väzbu v oblasti dopravy a stravovania. Tieto dve oblasti spoločnosť považuje za 

možné kritické body v budúcom fungovaní a aj preto dostali priestor v samostatnej sekcii 

dotazníka. 

Návratnosť dotazníku bola 44% čo predstavuje 61 z 139 zamestnancov. Účasť na 

prieskume bola dobrovoľná, a tak cieľom nebolo len zistiť názor zamestnancov ale aj 

overiť si v praxi ochotu prispievať vlastnými názormi k zlepšovaniu firemných 

podmienok. Celé znenie dotazníka so všetkými prehľadmi a grafmi je obsahom prílohy. 

Vzhľadom k obšírnosti obsahu dotazníka sú ďalej rozobrané iba najrelevantnejšie časti 

výsledkov. Kompletné vyhodnotenie výsledkov má k dispozícii vedenie spoločnosti ABC 
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Základné údaje 

Prvá sekcia dotazníka slúžila na zozbieranie všeobecných dát o respondentoch. Pomocou 

rozdielnej formy dotazníka poskytnutého zamestnancom, bola vyhodnotená účasť za 

administratívnu a výrobnú zložku. Tá predstavovala 30 z 43 administratívnych a 31 z 96 

výrobných pracovníkov. Miera účasti bola pravdepodobne ovplyvnená práve odlišným 

zameraním pracovníkov. Administratívnym zamestnancom, ktorých prevažná časť práce 

zahŕňa prácu za počítačom bol dotazník rozposlaný e—mailom a tak museli vynaložiť 

minimum námahy na jeho vyplnenie. Pri výrobných pracovníkoch bol dotazník 

poskytnutý v priebehu pracovnej pauzy a tak je možné že práve tento faktor ovplyvnil 

návratnosť dotazníkov z výrobnej zložky zamestnancov.  

 

Graf č. 12 - Štruktúra respondentov podľa veku a pohlavia  

(Vlastné spracovanie) 

Z grafu môžeme vidieť, že prevažná časť respondentov spadá do vekovej kategórie 26 – 

45. Zastúpenie žien v respondentoch bolo vyššie ako je percentuálne zastúpenie žien 

v spoločnosti. 
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Tabuľka č. 6 - Porovnanie zastúpení pohlaví v rámci prieskumu a v spoločnosti  

(Vlastné spracovanie) 

 Zastúpenie v spoločnosti 

[%] 

Zastúpenie v respondentoch 

[%] 

Ženy 28,8 37,7 

Muži 71,2 62,3 

 

Graf č. 13 - Štruktúra dosiahnutého vzdelania u zamestnancov  

(Vlastné spracovanie) 

Pre predstavu zastúpenia dosiahnutého vzdelania sú uvedené výsledky z dotazníkového 

prieskumu. Vzhľadom k nepomernému zastúpeniu výrobných a administratívnych 

zamestnancov a nižšej celkovej účasti však nie sú dáta dostatočné na popísanie celkovej 

situácie v podniku 

Otázky ohľadne pracovnej pozície 

Druhá sekcia dotazníka sa zaoberala názorom zamestnancov na ich aktuálnu pracovnú 

pozíciu. Jej cieľom bolo zistiť do akej miery sú spokojný so svojím aktuálnym pracovným 

miestom, či majú záujem a priestor pre kariérny rast a čo ich motivovalo pre výber 

zamestnania v spoločnosti ABC. 
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Graf č. 14 - Spokojnosť zamestnancov s aktuálnou pracovnou pozíciou  

(Vlastné spracovanie) 

Z grafu vyplýva, že spokojnosť zamestnancov s aktuálnym pracovným miestom je 

enormná. Spoločnosť by sa však mohla pokúsiť o vytvorenie lepšieho priestoru pre 

komunikáciu zamestnancov, nakoľko môžeme vidieť že 13 respondentov by prijalo 

čiastočnú alebo úplnú zmenu pracovného miesta.  

 

Graf č. 15 - Záujem zamestnancov o kariérny rast  

(Vlastné spracovanie) 
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Respondenti mali možnosť sa vyjadriť k otázke ohľadne kariérneho rastu, či  majú záujem 

a či majú k nemu priestor. Odpovede v tejto časti boli veľmi pozitívne nakoľko viac ako 

80 % zamestnancov uviedlo, že sú spokojní so svojou aktuálnou situáciou. Konkrétne ide 

o prípad zamestnancov spokojných so svojou aktuálnou pracovnou pozíciou bez ašpirácie 

na kariérny rast,   o zamestnancov, ktorí by uvítali kariérny rast a sú spokojní 

s nastavenými podnikovými podmienkami na jeho dosiahnutie. 

Otázky ohľadne pracovného výkonu 

Otázky tejto časti prieskumu sa venovali pracovnému výkonu a hodnoteniu 

zamestnancov. Z výsledkov ohľadne miery spokojnosti s frekvenciou hodnotenia 

vyplynulo, že prevažná väčšina zamestnancov je spokojná s frekvenciou, pričom takmer 

20 % respondentov by frekvenciu hodnotenia ešte zvýšilo. Jeden respondent na túto 

otázku neodpovedal. 

 

Graf č. 16 - Spokojnosť vedenia s pracovným výkonom zamestnancov  

(Vlastné spracovanie) 

Otázky ohľadne mzdy 

V tejto časti mali zamestnanci možnosť vyjadriť sa ku otázkam ohľadne ich mzdy. Ide 

o jedinú časť dotazníka, ktorá sa líšila v dvoch hlavných skupinách. Administratívny 

pracovníci mali v tejto sekcii iba 4 otázky. Sekcia u výrobných pracovníkov bola 

navýšená o otázky zisťujúce ich spokojnosť s variabilnou zložkou odmeňovania. 
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Ponúkané benefity 

V nasledujúcej sekcii mali zamestnanci priestor vyjadriť sa ku ponúkaným benefitom 

spoločnosti.  

Výsledky tejto otázky boli veľmi pozitívne, nakoľko 85,25% z opýtaných je spokojných 

s aktuálnymi benefitmi. Možnosť iné zvolilo 10% opýtaných, pričom žiadny z nich 

neuviedol dodatočné informácie. Rozdiely medzi skupinou výrobných 

a administratívnych zamestnancov boli zanedbateľné. Odlišnosť vo výsledku sa objavila 

v porovnaní názorov žien a mužov, pričom z 23 žien, ktoré odpovedali sa ani jedna 

nevyjadrila, že by výber nebol dostatočný, 3 ženy zvolili možnosť iné. 

Vyjadrenie ku konkrétnym benefitom 

Respondenti mali možnosť vyjadriť nie len to, či sami poberajú alebo plánujú poberať 

tento benefit, ale aj ich názor. Dostupná ponuka benefitov totiž nemusí niektorými 

svojimi časťami osloviť opýtaných. V prípade, že teda máme zamestnanca ktorý nemá do 

budúcna v pláne mať deti alebo sobáš, tieto príspevky nemá akým spôsobom získať. 

Respondenti však stále mali možnosť vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s existenciou 

konkrétnych výhod a výsledky boli nasledovné. 

Ku benefitom 3. – 9. sa v priemere nevyjadrilo 11,5% pričom túto skupinu tvorili iba 

opýtaní výrobní zamestnanci starší ako 36 rokov. 

Názor na vybrané navrhované benefity 

Do dotazníka boli po prediskutovaní vybrané konkrétne benefity, ku ktorým sa 

zamestnanci mohli vyjadriť. Zamestnanci mali okrem toho možnosť sami uviesť benefit, 

ktorí by radi priali do ponuky. Najčastejším zo spomínaných benefitov boli firemný 

masér, dni platenej dovolenky a darčekové poukážky. Objavili sa však aj žiadosť 

o športovisko v rámci pracoviska, zohľadnenie odpracovaných rokov v podniku 

a možnosť detského denného tábora pre deti pod 6 rokov. 

Firemné dni 

Prostredníctvom tejto sekcie bola zisťovaná účasť v rámci firemných dní. Nakoľko sú 

firemné dni vedením vnímané ako pozitívum, prostredníctvom výsledkov prieskumu sa 

chceli dozvedieť aká je účasť zamestnancov, nakoľko nie je vedením vynucovaná. 
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Graf č. 17 - Analýza obľúbenosti firemných dní  

(Vlastné spracovanie) 

Ako môžeme vidieť na grafe vyššie, je tu prítomný istý rozdiel v odpovediach medzi 

administratívnou a výrobnou zložkou. Táto odchýlka je pravdepodobne orientovaná do 

istej miery odlišným nastavením hodnôt medzi jednotlivými skupinami pracovníkov. 

Proti firemným dňom boli iba dvaja respondenti, je teda predpoklad, že problémom je iba 

aktuálna ponuka firemných dní. 

Najdôležitejším z pohľadu fungovania podniku je Bezpečnostný deň.  Tento by mal byť 

povinný pre všetkých zamestnancov v spoločnosti a súvisí s oboznamovaním sa 

s aktuálnymi bezpečnostnými postupmi. Medzi firemné dni patria aj viac rodinne 

orientované dni, ktoré z pochopiteľného hľadiska nie sú určené úplne všetkým 

zamestnancom spoločnosti. To sa prejavilo aj v odpovediach, vzhľadom  na najväčší 

podiel odpovedí o neúčasti. Ten sa prejavil práve pri otázke ohľadne dňa detí. S návrhom 

akcie Mikuláš už bola účasť vyrovnanejšia. 
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Stravovanie a doprava 

Možnosť vyjadriť sa ku otázkam dopravy mali respondenti v dvoch sekciách. V rámci 

sekcie o benefitoch mali možnosť zvoliť, či by uvítali benefit dopravy do zamestnania 

zabezpečenej zamestnávateľom. Tu sa 46 % respondentov vyjadrilo, že by chceli 

dostávať tento benefit a ďalších 31 %, že by ho pridalo do ponuky. 

V šiestej sekcii dotazníku bola bližšie zisťovaná aktuálna situácia dopravy zamestnancov 

do zamestnania. 

 

Graf č. 18 - Spôsob dopravy zamestnancov do zamestnania  

(Vlastné spracovanie) 

Vo výsledku je momentálne spokojných s aktuálne využívaným spôsobom dopravy až 

80% z respondentov. V tejto časti však treba zohľadniť, že sa prieskumu zúčastnilo cez 

85% administratívnych ale iba okolo 30 % výrobných zamestnancov.  
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Graf č. 19 - Názor zamestnancov na aktuálny spôsob stravovania  

(Vlastné spracovanie) 

Viac ako 88 % zamestnancov je aktuálne spokojných so systémom stravovania 

v spoločnosti. Zo skupiny 8 respondentov, ktorí s aktuálnym spôsobom spokojný nie sú, 

4 respondenti uvideli, že by prijali možnosť teplej stravy vydávaný v spoločnosti ak by 

cena bola pod 4 €.Zo skupiny 8 respondentov, ktorí s aktuálnym spôsobom spokojný nie 

sú, 4 respondenti uvideli, že by prijali možnosť teplej stravy vydávanej v spoločnosti ak 

by cena bola pod 4 €. 

Záverečná časť 

Posledná časť dotazníka cielila na zistenie všeobecnej spokojnosti zamestnancov so 

spoločnosťou ABC. Z opýtaných všetci zvolili, že sú spokojní s výhradami alebo úplne 

spokojní s vedením spoločnosti. Ďalej iba dvaja respondenti uviedli, že by spoločnosť 

ABC neodporučili ako zamestnávateľa.  
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Graf č. 20 - Spokojnosť zamestnancov s vedením firmy  

(Vlastné spracovanie) 

Od jari roku 2020 zasahuje pandemická kríza do všetkých oblastí ľudského bytia 

a neobišla ani hospodárstvo. Prostredníctvom dotazníka bol zisťovaný názor 

zamestnancov na spôsob akým spoločnosť zvládala pandémiu. 

 

Graf č. 21 - Spokojnosť zamestnancov s prístupom spoločnosti k riešeniu pandemickej situácie 

(Vlastné spracovanie) 

Obdobne ako v otázke na spokojnosť s vedením, aj pri spokojnosti so zvládaním stavu 

spôsobeného pandemickou situáciou boli odpovede zamestnancov jednoznačné. Až na 
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jedného respondenta, ktorý neodpovedal na otázku, boli všetci zamestnanci spokojní, 

pričom 15 % respondentov si myslí, že sa situácia dala zvládnuť ešte lepšie. 

3.5.6 Zhrnutie analýzy odmeňovania zamestnancov 

 Dotazníkový prieskum priniesol veľké množstvo dát poskytujúcich pohľad 

zamestnancov na rôzne oblasti súvisiace s odmeňovaním a situáciou v spoločnosti. 

Mierne negatívny je fakt, že možnosť zúčastniť sa tohto prieskumu využilo iba 44 % 

z opýtaných. Zameranie dotazníku bolo cielené na zistenie názoru a prípadných 

pripomienok zamestnancov a tak nižší počet respondentov neznehodnocuje výsledné 

dáta.  

Pre budúcnosť spoločnosti by však bolo dobré vybudovať motiváciu u zamestnancov 

k vyššej účasti pri podobných prieskumoch. Spätná väzba totiž nie je dôležitá iba pre 

zamestnancov, pre  zamestnávateľa predstavuje  veľmi cenné informácie a motiváciu do 

budúcich projektov rámci vývoja podniku v personálnej oblasti.  

Konkrétne závery vyplývajúce z odpovedí na otázky priniesli okrem iného bližší pohľad 

aj do problematicky vytýčených oblastí spoločnosti a teda dopravnej situácie a situácie 

so stravovaním. Pozitívom pre spoločnosť ABC je momentálne relatívne vysoká miera 

spokojnosti s aktuálne nastavenými podmienkami. Treba však brať do úvahy fakt, že 

napriek spokojnosti by časť zamestnancov uvítala zmenu v aktuálnom nastavení. 

Dôležité je tiež to, že kým strava je dostupná pre zamestnancov aspoň prostredníctvom 

automatov a objednávania z penziónu Bosorka, z dopravného hľadiska pre zamestnancov 

nespokojných terajším nastavením neexistuje vhodná alternatíva. 

Veľmi pozitívne vyšlo hodnotenie vzťahu zamestnancov ku vedeniu spoločnosti a tiež ku 

zvládaniu pandemickej firmy. Spokojnosť s pracovným prostredím a dobrá atmosféra sú 

jasne viditeľné v pozitívnom vyjadrení ohľadne vedenia zo strany zamestnancov. 

3.6 Riadený rozhovor s vedúcimi zamestnancami 

V rámci analýzy spokojnosti so súčasným stavom v spoločnosti bol zostavený zoznam 

otázok, ktorý slúžil ako podklad pre interview. To sa uskutočnilo na prezenčnom stretnutí 

29.4.2021 v priestoroch podniku. Na otázky odpovedali vedúci manažér z úseku logistiky 

a vedúca HR. 
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3.6.1 Rozhovor s vedúcim pracovníkom 

Aký je Váš názor na aktuálny systém odmeňovania administratívnych pracovníkov? Aký 

je Váš názor na aktuálny systém odmeňovania výrobných pracovníkov? 

„Myslím si, že u variabilných pracovníkov sa nám oplatí motivovanie pracovníkov 

prostredníctvom variabilnej zložky, ktorá predstavuje 20% mesačne. Ovplyvňovanie 

administratívnych zamestnancov na mesačnej báze nie je možné, preto vykonávame 

systém plnenia cieľov na ročnej báze.“ 

Aký je Váš názor na odmeny ponúkané spoločnosťou? Považujete ich za dostatočne 

motivujúce?  

„Odmeny považujem za dostatočne odmeňujúce, v rámci regiónu Žiliny a širšieho okolia 

ponúka naša spoločnosť nadštandard. Za seba by som povedal, že pre výrobných 

pracovníkov je hlavný finančný pohľad na situáciu. To sa prejavuje na ich kontrole výšky 

variabilnej zložky, a prípadnom pripomienkovaní, prečo nie je výška taká akú očakávali. 

V tomto smere sa snažíme poskytnúť im čo najväčší možný priestor na vyjadrenie sa. 

Každého štvrťroka organizujeme „meetingy“, kde preberáme aj spolu s majstrami názor 

. V dnešných časoch je dôležité, aby sa človek v práci cítil nie len finančne ocenený ale 

aj osobnostne docenený. 

U administratívnych zamestnancov sa snažíme poskytovať im dostatočnú mieru 

autonómnosti a priestor pre vlastnú kreativitu. Okrem finančnej motivácie totiž vidím 

veľkú motiváciu v tom ak sú sami pracovníci spokojný s prácou a ak ich práca baví.“ 

Aký je Váš názor na ekonomickú situáciu v spoločnosti?  

„Naša spoločnosť je mladým závodom postaveným na koncepcii green-field. Aktuálne 

nepriaznivo vyzerajúca situácia, ktorú zobrazuje napríklad finstat odzrkadľuje aktuálnu 

fázu v ktorej sa podnik nachádza. Nakoľko sme nový závod, premieta sa do tejto situácie 

finančná hodnota všetkej technológie, ktorú tu máme, a bude splatená v priebehu plynutia 

tohto projektu, v nasledujúcich rokoch.“ 

Aký je Váš názor na rozvoj firmy?  

„Začali sme pred 3 rokmi, a máme neuveriteľne veľký vzostup výkonu a prevádzkových 

tržieb. Od nášho vzniku sme sa dostatočne etablovali a nakoľko sme sa za posledné tri 
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roky rozvinuli do súčasnej podoby, s ktorou sme spokojný, tak náš momentálny problém 

je iba to, akým spôsobom ešte ďalej expandovať. Pri zložitých poloautomatických 

strojoch musí mať aj bežný operátor schopnosti ovládať PC, orientujeme sa na západný 

automobilový priemysel a očakávame veľké množstvo projektov do budúcnosti. Už teraz 

okolo 70 % našich produktov smeruje pre elektromobilitu. Projekty ktoré sú momentálne 

nabehnuté sú veľmi úspešné a s ich priebehom sme spokojný ako my tak aj 

odberatelia/zákazníci.“ 

V čom vidíte výhodu Vašej firmy oproti konkurencii? 

„Sme nová firma ktorá je plná mladých ľudí, ktorí si vedia nájsť cestu a vyriešiť situáciu 

oproti konkurencii. Pracuje u nás veľa ľudí ktorí sú schopní si nájsť spoločnú cestu 

a spolupracovať, a naše pracovné nastavenie nie je až tak hektické a stresujúce. 

Zamestnanci u nás vidia stabilitu pretože nie sme orientovaní na jedného zákazníka.“  

Čím sa snažíte motivovať zamestnancov, aby od Vás neodchádzali? 

„Ja osobne si neviem predstaviť, že by som momentálne chcel odísť do inej spoločnosti. 

V rámci mojej pracovnej pozície som si prešiel viacerými firmami v automobilovom 

priemysle a naša spoločnosť mi vyhovuje najviac. Zároveň viem, že som do firmy prilákal 

aj viacerých kolegov z bývalých firiem, ktorí sú to rovnako spokojní s nastavenými 

podmienkami. Nálada vo firme nie je autokratická a nechávame priestor na vyjadrenie 

názoru každého zamestnanca. Taktiež organizujeme rôzne akcie pre všetkých 

zamestnancov.“ 

Ako reagovala firma na komplikácie spojené s krízou spôsobenou pandémiou od jari roku 

2020? Do akej miery Vás zasiahla prebiehajúca pandémia, a ako ovplyvnila systém 

odmeňovania? 

„Boli sme dosť zasiahnutí a tak ako ostatné firmy sme museli zavrieť na niekoľko týždňov. 

Počas najväčšej krízy sme neznižovali platy a systém odmeňovania taktiež nebol 

obmedzený; snažili sme sa využívať systémy pomoci od štátu.“ 

Aká je Vaša prognóza pre nasledujúce obdobie? Ako by firma zvládala ak by pandémia 

pretrvávala aj naďalej? 
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„Prognóza je veľmi dobrá. Máme dobrú spätnú väzbu od našej materskej spoločnosti 

a sme spokojní s kvalitou našej výroby. Aj pri pokračovaní pandémie predpokladáme 

nárast oproti minulému roku.“ 

 

3.6.2 Rozhovor s vedúcou HR 

Aká je vaša stratégia pre príjem nových zamestnancov? Spolupracujete so strednými 

a vysokými školami vo vašej lokalite? Uvažovali ste nad možnosťou duálneho 

štúdia/podpory študentov pre prácu popri škole? 

„V dnešnej dobe majú mladí ľudia veľmi vysoké očakávania a preto ich príjem nie je 

prioritou. Čo sa týka spolupráce so strednými školami, spoločnosť nie je pripravená na 

tento druh spolupráce.“ 

Aký je plánovaný vývoj v systéme odmeňovania a odmien? Plánujete 

pridanie/odstránenie niektorých benefitov?  

„Vízia firmy je pracovať na rozširovaní benefitov. Aj preto sme zvedavý na aktuálny 

feedback od našich zamestnancov, ktorý by sa nám mohol vrátiť v podobe výsledkov 

zamýšľaného dotazníku. Do budúcnosti neplánujeme žiadne odstraňovanie 

zamestnaneckých benefitov. V prípade, že by bola finančná situácia závody dlhodobo 

nepriaznivá, museli by sme sa zamýšľať nad minimalizovaním nákladov. Medzi naše ciele 

však patrí hľadať takéto finančné optimalizácie v iných oblastiach a nie v oblasti 

odmeňovania zamestnancov. Zamestnanecké mzdy a benefity sú preto posledná vec, na 

ktorú by sme sa pozerali v prípade finančných problémov. Naša stratégia je, že pokiaľ sa 

dá v inej oblasti znižovať náklady, pôjdeme touto cestou.“ 

Ste spokojný s aktuálnym stavom na trhu práce? 

„V Žilinskom regióne je momentálne problém s ďalšou dostupnou pracovnou silou na 

trhu. Koronakríza vylepšila tieto podmienky a pracovnej sily je momentálne viacej. 

Existujú špecifické pozície, ktoré sú ťažko obsaditeľné. Prispôsobujeme sa trhovej 

situácii, ale vieme si predstaviť, že by bola táto situácia bola lepšia. Náš problém je 

napríklad so záujmom, nakoľko aj po zverejnení pracovných ponúk nemávame dostatočný 

ohlas na záujemcov. Na druhú stranu aj pri lukratívnych pozíciách mávame problém, že 
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aj z veľkého výberu prihlásených uchádzačov nie je dostatok dostatočne kvalifikovaných 

prípadne nespĺňajú všetky požiadavky, ktoré by sme chceli v našich zamestnancoch mať.“  

V čom vidíte výhodu Vašej firmy oproti konkurencii? A čo vidíte ako výhodu 

konkurencie ku ktorej by ste sa chceli prepracovať? Prípadne čo vidíte ako váš nedostatok 

v rámci trhu práce? 

„V začiatkoch podniku bola vyššia fluktuácia, a to najmä vo výrobných zložkách. Dnes 

sme však s fluktuáciou spokojní. Od nášho začiatku sme upravili podmienky odmeňovania 

a výhod, aby sme sa stali lukratívnejšími pre zamestnancov a boli schopný si udržať 

zamestnancov, ktorí ku nám prišli. V súčasnosti sme spokojní s fluktuáciou zamestnancov 

3.6.3 Zhrnutie záverov vyplývajúcich z riadených rozhovorov 

Z vyjadrení vedúcich pracovníkov vyplýva ich spokojnosť s aktuálnym nastavením 

v spoločnosti. Stavajú sa však pozitívne k možnosti spätnej väzby od zamestnancov, 

nakoľko im záleží na ich požiadavkách. Podľa slov manažéra logistiky je spoločnosť 

ABC najlepšia z tých, ktoré mal možnosť vo svojom živote vyskúšať a stojí si za jej 

odlišnosťami od konkurencie. Vedúca HR oddelenia pripúšťa, že región nedáva 

spoločnosti až tak kvalifikovaných ľudí, ako by spoločnosť potrebovala. Vďaka 

spoluprácam s agentúrami a pandemickej kríze však stúpol záujem o pracovné miesta, čo 

pomohlo podniku s nedostatkom zamestnancov. Všeobecne je prístup vedenia otvorený 

ďalším zmenám a benefitom pre zamestnancov. 
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4 VLASTNÉ NÁVRHY NA OPTIMALIZÁCIU 

4.1 Predstavenie konkrétnych návrhov 

Na základe podrobnej analýzy súčasného stavu spoločnosti sú v tejto časti zahrnuté 

navrhované riešenia.  

4.1.1 Dôchodkový príspevok pre zamestnancov 

Zamýšľané riešenie v oblasti prispievania na dobrovoľné dôchodkové poistenie sa odvíja 

od situácie, kedy zamestnanci sami majú záujem o ponúkaný benefit a prejavia ho 

vlastným príspevkom na toto poistenie. Zamestnanec si môže každoročne znížiť základ 

dane až o 180 eur zo sumy investovanej do dobrovoľného dôchodkového poistenia.  

 

Obrázok č. 11 - Vzor systému príspevkov 

 (Vlastné spracovanie [11]) 

Možnosť dostávať príspevok na dobrovoľné dôchodkové pripoistenie by mali 

zamestnanci, ktorí v spoločnosti odpracujú jeden rok a zároveň bude spoločnosť spokojná 

s ich pracovným výkonom. V prípade, že nastane situácia pokračovania pracovného 

vzťahu aj po uplynutí ročnej lehoty, spoločnosť ABC by v priebehu druhého roka 

prispievala takémuto zamestnancovi dvojnásobným príspevkom. 

Podkladom pre toto rozhodnutie je, že príspevok je formou benefitu zo strany spoločnosti. 

V rámci náboru nových zamestnancov však už, ako bolo skôr spomenuté, nastávali aj 

situácie, kedy podnik ABC nebol spokojný s prístupom zamestnancov a sám inicioval 

ukončenie pracovného pomeru. Benefit vo forme dôchodkového príspevku sa väčšine 

zamestnancov premietne až so značným časovým oneskorením. Neprispievanie do 

dôchodkového poistenia od okamžiku nástupu do spoločnosti by tak nemalo mať na 

nových zamestnancov zlý vplyv. Koncept s doplatením v priebehu druhého roka má 

definitívne vyrovnať pomyselný záväzok spoločnosti k danému benefitu. 

15 €

Zamestnanecký
príspevok

15 €

Príspevok od 
zamestnávateľa

30 €

Výsledná 
hodnota 
príspevku
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Podmienenie si príspevku aj zo strany zamestnancov je nástrojom na motiváciu 

zamestnancov sporiť si na vlastnú budúcnosť a za odmenu dostávať príspevok aj od 

zamestnávateľa. Ide o nástroj, ktorí vedie zamestnancov ku finančnej zodpovednosti, jeho 

zavedenie je čisto na rozhodnutí podniku. 

Spôsobov ako prispievať zamestnancom je niekoľko. Konkrétne je vyčíslený spôsob ak 

by boli stanovené príspevky pre zamestnancov jednotné v rámci celej spoločnosti. Na 

výber by boli tri varianty príspevkov, pričom v návrhu je vyčíslená maximálna suma, 

ktorú by podnik musel investovať do príspevkov ak by zvolil stratégiu prispievania 

rovnakou sumou, akú si zvolí zamestnanec. Tabuľka obsahuje maximálne sumy, pri 

variantoch, kedy by všetci zamestnanci mali nastavený rovnaký príspevok.  

 
Nízky 

[€] 

Stredný 

[€] 

Vysoký 

[€] 

mesačný 

príspevok 

695 1 390 2 085 

ročný príspevok 8 340 16 680 25 020 

Tabuľka č. 7 - Vyčíslenie maximálnych súm príspevkov 

(vlastné spracovanie) 

Druhou možnosťou by bolo investovanie sumy vo výške percentuálnej časti platu. 

V tomto prípade by bola výška príspevkov individuálna a zohľadňujúca aktuálny plat 

zamestnancov.  

4.1.2 Zabezpečenie dopravy do zamestnania 

Na základe prieskumu spokojnosti so zamestnancami sa potvrdil prvotný záujem 

o dopravu do zamestnania zabezpečenú zamestnávateľom, na druhú stranu 80% 

zúčastnených je spokojných s aktuálnymi možnosťami dopravy. Nakoľko je však 

problém dopravy predostretý nie len ako benefit ale aj ako problém zo strany vedenia, je 

pripravený orientačný návrh cenovej ponuky. Dôležitým faktom zostáva nedostatok 

parkovacích miest, pre prípad, že by viacerí zamestnanci začali chodiť vlastnými autami 

a prestal by fungovať systém spoločného vozenia, ktorý je teraz vo firme neorganizovane 

funkčný. 
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Pripravenie kompletného a presného cenového návrhu presahuje rámec tejto bakalárskej 

práce, nakoľko by bolo potrebné vyhlásiť súťaž o dopravcu, a tí by až v tomto prípade 

prehodnotili konkrétnu cenovú ponuku. Bolo však možné vyčísliť aspoň sumu za 

prepravu, ak by išlo o prepravu v zmysle zájazdovej dopravy. Ide teda o vyššiu cenovú 

ponuku, akú by firma mala možnosť vysúťažiť, jej výpočet však môže slúžiť ako podklad 

pre ďalšie riešenie otázky dopravy.  

 
Obrázok č. 12 - Dostupná ponuka autobusov od SAD Žilina 

Spoločnosť by mala v rámci riešenia tohoto problému pristúpiť ku dodatočnému 

zamestnaneckému šetreniu a to najmä v rámci výrobnej zložky zamestnancov. Nakoľko 

si zmeny v dopravnom nastavení vyžadujú určitý čas na riešenie, bolo by optimálne 

predísť takýmto problémom dostatočnou komunikáciou tejto situácie so zamestnancami. 

Účasť v dotazníku v rámci tejto bakalárskej práce bohužiaľ nebola postačujúca na to, aby 

si mohla spoločnosť povedať, že otázku dopravy nemusia riešiť.  

 

Cena je kalkulovaná u renomovaného dopravcu a je vypočítaná ako bežná cena zájazdu 

na uvedenej trase, klimatizovaným autobusom a možnosťou využitia bezplatného wifi 

Autobusová 
stanica

Žilina

Spoločnosť 
ABC
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pripojenia. V prípade zavedenia zmluvnej prepravy zamestnancov a uzavretia zmluvy s  

dopravcom by mohla byť cena nižšia s ohľadom na predpokladaný počet pravidelných 

odvozov alebo návozov zamestnancov.  

V prípade využitia služieb renomovaného dopravcu by spoločnosť ABC mohla využívať 

pre svoje potreby aj reporting údajov, systém evidencie zamestnancov formou využívania 

dopravnej karty a sledovanie využívania spojov vykonávajúcich prepravu zamestnancov 

do práce a späť. Zamestnávateľovi sa poskytujú výstupné dátové súbory v elektronickej 

podobe. 

ZA→ ABC ABC→ ZA 

05:40 05:55 06:05 06:20 

13:40 13:55 14:05 14:20 

21:40 21:55 22:05 22:20 

Tabuľka č. 8 - Návrh grafikonu dopravy do zamestnania  

(Vlastné spracovanie) 

Návrh grafikonu bol urobený po konzultácii s pracovníkom spoločnosti SAD Žilina. 

Zohľadňuje skutočnú dojazdovú trasu z autobusovej stanice v Žiline do podniku ABC. 

Zmena by mohla nastať, v prípade, že by spoločnosť chcela zmeniť trasu autobusu a 

pridať do nej aj zastávky v okolitých dedinách. V tomto prípade by však bolo potrebné 

prepracovať detailne počty zamestnancov, ktorí by využívali tieto zastávky 

a  pracovníkom spoločnosti SAD Žilina. V tomto prípade by však bolo potrebné 

prepracovať detailne počty zamestnancov, ktorí by využívali tieto zastávky a zapracovať 

tento návrh ku ďalšiemu naceneniu.  

Cena za jednu obrátku  40 € 

počet obrátok denne 3 

Počet obrátok za týždeň 15 

Kapacita autobusu 41 osôb 

Tabuľka č. 2 - Informácie ku podmienkam zavedenia zmluvnej prepravy  

(Vlastné spracovanie) 
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Kapacita autobusu poskytovaného spoločnosťou by mala byť postačujúca na odvoz 

požadovaného množstva zamestnancov, na zmenu prichádza maximálne 35 

zamestnancov. 

 Autobusová doprava Aktuálne príspevky 

Celkovo cena za týždeň 600 € 1 250 € 

Cena za rok 31 200 € 65 039 € 

Finančné náklady  sú vypočítané pre situáciu, ak by bol záujem o dopravu do zamestnania 

rovnaký ako z vyplývajúceho prieskumu. Záujem sa pohyboval okolo 46 % pričom by po 

zavedení tohoto benefitu spoločnosť prestala prispievať týmto zamestnancom 

príspevkom na dopravu.  

  Suma na príspevky na dopravu 

po realizácii projektu 

Spolu náklady 

Týždenné výdavky 675 € 1275 € 

Ročné výdavky 35 100€ 66 300 € 

 

Výpočet ceny je orientačný z  dôvodov, že sa nedá momentálne určiť, ktorí zamestnanci 

by mali záujem o  tento druh dopravy. Na základe výšky príspevkov zamestnancov, ktorí 

by dali prednosť zabezpečenej doprave by sa následne vypočítala suma, ktorú spoločnosť 

môže investovať do zmluvnej dopravy. Pre lepšie zapracovanie návrhu by mala 

spoločnosť urobiť povinný prieskum medzi zamestnancami, ktorí by obsahoval údaje 

o  ich momentálnom dopravnom príspevku a  finálnom vyjadrení k  využívaniu dopravy. 

Na základe takejto podrobnejšej analýzy by sa podnik mohol rozhodnúť ohľadne 

navrhovaného príspevku. 

4.1.3 Vonkajšia a vnútorná odpočinková zóna 

Nakoľko jednou z priorít firmy je spokojnosť zamestnancov, snaží sa im poskytovať čo 

najpríjemnejšie pracovné prostredie. Odpočinkové zóny sa dostávajú do popredia 

v moderných spoločnostiach, poskytujú príjemný priestor na socializáciu medzi 

pracovníkmi cez obednú prestávku, priestor, kde si môžu pracovníci nachvíľku 
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odpočinúť, zrelaxovať pri cvičení. Aj preto bol v rámci dotazníkového šetrenia zisťovaný 

názor zamestnancov na prípadné dobudovanie odpočinkovej zóny. 

Pre výrobných pracovníkov, ktorí väčšinu svojej pracovnej doby trávia vo výrobnej hale 

pri prevažne umelom osvetlení však nemusí byť predstava ďalšieho času stráveného 

v interiéri dostatočne motivujúca. Vzhľadom na túto skutočnosť boli zvlášť zbierané 

odpovede ohľadne vonkajšej relaxačnej zóny, ktorá je jednou z priorít  podniku pre 

výrobných pracovníkov. 

Ako uvádzajú výsledky vr rámci vyhodnotenia dotazníkového šetrenia je jednoznačné, 

že dobudovanie takýchto zón je v záujme zamestnancov. Nakoľko si však finančné 

vyčíslenie takýchto investícií vyžaduje zapojenie externých firiem, nie finančné 

vyhodnotenie tohoto návrhu obsahom tejto práce.  

4.1.4 Benefity po odpracovaní určitých rokov 

V modernom poňatí odmeňovania zamestnancov sa kladie dôraz aj na mentálne 

nastavenie pracovníkov. Nakoľko spoločnosť ABC má v prioritách myslieť na 

požiadavky vlastných pracovníkov a udržovať si dobrých pracovníkov čo najdlhšie vo 

firme, benefit ku príležitosti odpracovaných rokov by mohol predstavovať ideálny 

doplnok do ponuky benefitov. Tento benefit spočíva v odmeňovaní pracovníkov, po 

odpracovaní 5 rokov v spoločnosti. Jeho frekvencia by teda bola v 5 ročných intervaloch.  

14. plat 

Prvou časťou benefitu by bol 14. plat. ten by bol zamestnancom vyplácaný v mesiaci 

november. Sumu 13. platu by tak dostali vyplatenú v plnej výške k výplate za mesiac máj. 

Pre vyčíslenie sumy 14. platu by sa použil rovnaký spôsob aký spoločnosť používa pre 

výpočet 13. platu.  

 Administratívny 

[€] 

Výrobný 

[€] 

Spolu 

[€] 

Suma na 14. plat vyčíslená na 

všetkých zamestnancov  

88 662 81 758,75 170 420,8 

Rozpočítaná na 5 rokov 17 732,4 16 351,75 34 064,15 

Obrázok č. 13 - Približné vyčíslenie nákladov na 14.plat  
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(Vlastné spracovanie) 

Mimoriadna dovolenka 

Mimoriadna dovolenka by predstavovala 2 dodatočné týždne dovolenky, ktoré by mali 

zamestnanci k dispozícii v priebehu 5. roku práve v podniku. Ku tejto dovolenke by 

mohol zamestnávateľ poskytovať poukaz na zájazd vo výške polovice mesačného platu, 

ktorý by však bol podmienený potvrdením z cestovnej kancelárie. Približná suma za tento 

bonus by sa pohybovala v cene polovice mesačného platu spolu s cenou dvojtýždennej 

práce zamestnanca. Dohromady by teda mohla spoločnosť stáť obdobne veľa ako celý 

ďalší mesačný plat pre zamestnanca. A tento benefit by predstavoval optimálnu súčasť 

ku 14. platu pre zamestnancov, nakoľko by pre nich každý 5. rok vo firme znamenal 

finančný bonus a čas, ktorý by strávili iba rekreáciou. Pre spoločnosť ide o značný 

finančný náklad v podobe sumy približne dvoch mesačných platov. Tento náklad by sa 

však objavoval na každého zamestnanca iba jeden krát za 5 rokov. Prínos pre firmu by 

bol najmä v psychicky oddýchnutých zamestnancoch, ktorí by takýmto spôsobom mali 

upevnený vzťah so spoločnosťou.  

4.1.5 Zavedenie firemného dňa 

Návrh zavedenia tohoto dňa je podložený výsledkom dotazníkového zisťovania. Ako už 

bolo uvedené v sekcii ohľadne názorov zamestnancov na firemné dni, je tu požiadavka, 

aby firma zameriavala svoje aktivity viac na výrobných pracovníkov, a teda nie len 

administratívnych zamestnancov. Takýto deň by mohol slúžiť na prehlbovanie vzťahov 

medzi zamestnancami a firmou a tiež by dal priestor pre viac komunikácie medzi 

zamestnancami a vedením.  

Aktuálne zavedené firemné dni sú organizované tak, že výrobná zložka zamestnancov je 

postupne uvoľňovaná z výroby aby sa mohla pripojiť ku programu. Odlišnosť firemného 

dňa by spočívala v tom, že by sa organizoval cez víkend a teda možnosť zúčastniť sa by 

mali všetci rovnakú. Motiváciou zúčastniť sa by bolo zabezpečené občerstvenie pre 

všetkých účastníkov a zabezpečenie detského programu. Hlavným programom dňa by 

bola súťaž vo varení gulášu, do ktorej by sa zamestnanci mohli dobrovoľne prihlasovať.  

Okrem iného by však dostali priestor zoznámiť svojich najbližších s vlastným pracovným 

miestom a celkovými priestormi firmy. Táto akcia by sa mohla organizovať 

v dobudovanej vonkajšej relaxačnej zóne. Spoločnosť by mala ďalej náklady spojené 
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s preplatením surovín pre súťažné tímy, nájmom tzv. pivných setov aby bola zabezpečená 

dostatočná kapacita na sedenie a ďalej finančnými výdavkami na ďalšie občerstvenie 

najmä vo forme nápojov a prípadne dodatočného cateringu. 

4.2 Zhodnotenie v budúcom začlenení návrhov 

Vyššie navrhované optimalizácie si vyžadujú ďalšie prešetrenie v  rámci vedenia firmy 

a  tiež prípadné schválenie dofinancovania zo strany materskej spoločnosti.  

V prípade schválenia niektorých projektov a vybraných krokov by mohlo dosť 

k realizácii už v roku 2021. 
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Dátum 

realizácie 

Činnosť Zodpovedná osoba/oddelenie 

Jún 2021 Príprava prieskumu ohľadne 

dopravy  

Špecialista ľudských zdrojov, 

vedúca HR 

Júl 2021 Plánovanie firemného dňa Špecialista ľudských zdrojov, 

Vedúca HR, Manažéri 

jednotlivých oddelení 

Júl 2021  Vyhodnotenie prieskumu 

ohľadne dopravy 

Účtovník a špecialista ľudských 

zdrojov 

August 2021 Nultý ročník firemného dňa 

spoločnosti ABC 

Vedúca HR, Zmenoví majstri a 

manažéri jednotlivých oddelení 

+ účasť zamestnancov 

September 

2021 

Prieskum ohľadne záujmu o 

výšku príspevku na dôchodkové 

sporenie 

 HR oddelenie, finančné oddelenie 

Október 

2021 

Vyhodnotenie prieskumu 

ohľadne výšky dôchodkového 

príspevku 

HR oddelenie 

December 

2021 

Prehodnotenie pridania ďalších 

benefitov pre rok 2022 

Vedenie spoločnosti 

Realizácia väčšiny riešení je silne prepojená s pôsobením HR oddelenia. Prijatiu väčších 

návrhov ako napríklad zavedeniu odmeny po 5 rokoch či zmluvnej dopravy do 

zamestnania musí predchádzať prešetrenie týchto návrhov na porade vedenia spoločnosti 

a následné predloženie materskej spoločnosti. Bližšie plány realizácie nie sú uvedené, 

nakoľko by išlo o veľmi teoretické údaje, ktoré by aj tak v praxi neboli pre spoločnosť 

ABC aplikovateľné. Riadenie spoločnosti je komplexný celok, ktorý obsahuje vlastné 

zložky dohliadajúce na priraďovanie zamestnancov a projektov medzi jednotlivé 

oddelenia a následné zapracovanie časovej a finančnej realizácie je pri podniku 
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s rozmerom spoločnosti ABC predmetom súčinnosti HR oddelenia a finančného 

oddelenia.  
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5 ZÁVER 

Cieľom tejto bakalárskej práce bolo navrhnúť optimalizáciu aktuálneho systému 

odmeňovania v spoločnosti ABC s prihliadnutím k požiadavkám ako zamestnancov aj 

vedúcich pracovníkov spoločnosti.  

V rámci prvej časti bakalárskej práce boli stručne popísané teoretické poznatky ku téme 

odmeňovania zamestnancov. Boli priblížené základné formy odmeny ako aj možnosti 

hodnotenia pracovníkov. Ďalej bolo v tejto časti pojednané o teórii zamestnaneckých 

výhod a ich vplyvu na zamestnancov.  

Druhá časť práce podrobne analyzuje súčasnú situáciu v spoločnosti ABC. V rámci tejto 

časti bol vykonaný riadený rozhovor s dvomi vedúcimi zamestnancami spoločnosti ABC. 

Dovolím si citovať slová manažéra logistiky, ktorý povedal: 

„spoločnosť ABC je najlepšou spoločnosťou, z tých v ktorých som do dnes pracoval 

a neviem si predstaviť, čo by ma motivovalo odísť inam.“ Ďalej bol v rámci analýzy 

vykonaný prieskum spokojnosti zamestnancov s aktuálnym nastavením v spoločnosti. 

Pekným výstupom z tohoto dotazníka bola odpoveď jedného respondenta: 

„plat je veľká motivácie ale existujú aj iné faktory, ktoré sú pre mňa viac motivujúce“.  

V duchu týchto dvoch postojov bolo pristupované ku návrhovej časti pre optimalizovanie 

odmeňovania v rámci spoločnosti ABC. Nakoľko ide o mladú spoločnosť, ktorá si stále 

buduje svoje základy aj v rámci sektora odmeňovania zamestnancov, súhrn všetkých 

návrhov ktoré by mohli byť vyslovené by presahoval časové aj kompetenčné možnosti 

pre túto bakalársku prácu. Boli však vybrané najzaujímavejšie návrhy s najväčším 

potenciálom k praktickej realizácii.  

Výsledky tejto práce sa snažia prispieť ku spríjemneniu fungovania v spoločnosti pre 

zamestnancov aj vedenie spoločnosti ABC. Osobne si myslím, že zavedenie dopravy do 

zamestnania môže spríjemniť každodenné dochádzanie do práce množstvu 

zamestnancov. Tí tak budú môcť oddýchnutí, bez stresu z rannej dopravy nastúpiť do 

priateľského kolektívu na pracovisku. A práve k udržovaniu týchto dobrých vzťahov by 

mohlo pomôcť dobudovanie vonkajšej a vnútornej relaxačnej zóny, ktorá by dala 

zamestnancom priestor cítiť sa v práci príjemne nie len vďaka výbornému kolektívu ale 

aj vďaka nadštandardnému prostrediu. 
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Zoznam skratiek 

ADZ agentúra dočasného zamestnávania 

a.s. akciová spoločnosť 

Ad. a tak ďalej 

CNC  

HR human resources (ľudské zdroje) 

Napr. napríklad 

OEE overall equipment efficiency (celková efektivita výroby) 

s.r.o. spoločnosť s ručením obmedzeným 

ŽSK Žilinský samosprávny kraj 

IT informačné technológie 

Sr. senior 

PLC programmable logic controller (programovateľný logický automat) 
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Prílohy 

Dotazníkové šetrenie 

Dobrý deň, volám sa Paulína Holotová a som študentkou 3. ročníku fakulty 

podnikateľskej na Vysokom učení technickom v Brne. Pre účely mojej bakalárskej práce 

zameranej na optimalizáciu systému odmeňovania by som Vás chcela poprosiť o 

vyplnenie nasledujúceho dotazníka. Jeho vyplnenie Vám zaberie iba pár minút ale svojím 

výsledkom mi pomôžete pri zbere dát a naopak dostanete šancu zistiť aký je celkový 

názor zamestnancov na nasledujúce otázky. 

Informácie ku vyplňovaniu dotazníka: 

*     Otázky označené hviezdičkou sú povinné na zodpovedanie 

• Otázky s odpoveďami začínajúcimi plným krúžkom sú určené na výber iba jednej 

z ponúkaných odpovedí 

o Otázky s odpoveďami začínajúcimi prázdnym krúžkom sú určené na výber 

viacerých odpovedí 

Základné údaje 

V tejto časti budete odpovedať na otázky všeobecného charakteru. Pre účely správneho 

vyhodnotenia dát z prieskumu je potrebné mať možnosť rozlíšiť kategórie respondentov. 

Všetky otázky v tejto časti majú na výber iba jednu správnu odpoveď. Táto časť obsahuje 

4 otázky. 

1. Aké je Vaše pohlavie:*  • žena  • muž 

2. Aký je Váš vek?* 

•18 – 25  •26 – 35 •36 – 45 •46 – 55 •56 – 65 

 •66+ 

3. Aké je Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie?* 

• Základné (povinná školská dochádzka) 

• Stredoškolské s výučným listom 

• Stredoškolské s maturitou 

• Vysokoškolské 

• Iné: 

4. Aký je Váš rodinný stav?* •Slobodný  •Zadaný(ženatý/vydatá) 
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Otázky ohľadne pracovnej pozície 

V nasledujúcej časti budete odpovedať na otázky ohľadne Vašej aktuálnej pracovnej 

pozície. Táto časť obsahuje 5 otázok. 

1. Na základe čoho ste sa rozhodli pre konkrétnu pracovnú pozíciu?* 

• Bola to finančne najvýhodnejšia ponuka z dostupných 

• Bola to jediná ponuka vyhovujúca mojim pracovným kritériám 

(špecializačne) 

• Bol/a som osobne oslovený spoločnosťou 

• Bez konkrétneho dôvodu - na výber bolo niekoľko podobne zaujímavých 

ponúk 

• Iné: 

2. Aká je Vaša predchádzajúca história pre danú pracovnú pozíciu?* 

• Ide o pozíciu odpovedajúcu mojim predchádzajúcim pracovným 

skúsenostiam (praxi) 

• Ide o pozíciu odpovedajúcu môjmu predchádzajúcemu štúdiu 

• Pozícia nesúvisí s mojím predchádzajúcim vzdelaním ani zamestnaním 

• Iné: 

3. Ste spokojný/ná so svojou pracovnou pozíciou?* 

• Áno, som spokojný/ná a nechcela by som ju zmeniť/vymeniť 

• Áno, som spokojný/á ale prijal/a by som zmenu (v kompetenciách, alebo 

obmenu pracovného miesta) 

• Neviem sa vyjadriť 

• Nie, nie som spokojný/á (momentálne, dočasne), chcem zmeniť pracovnú 

pozíciu 

• Nie, dlhodobo nie som spokojný/á, chcem odísť 

• Iné: 

4. Na základe čoho ste sa rozhodli pre prácu v spoločnosti Constellium?* 

o Išlo o jedinú ponuku s mnou požadovanou pracovnou ponukou 

o Išlo o najlepšiu finančnú ponuku z dostupných možností 

o Na základe ponúkaných odmien (lukratívnejšie ako u konkurencie) 

o Na základe polohy – vyhovujúca dojazdová vzdialenosť 

o Na základe referencií od známych 

o  Iné: 

5. Aký je Váš názor na kariérny rast?* 

• Nemám záujem o kariérny rast, chcem ostať na svojej aktuálnej pracovnej 

pozícii 

• Mám záujem o kariérny rast a v našej firme mám na neho dobré podmienky 

• Mám záujem o kariérny rast ale firma mi neposkytuje dostatočný priestor 

• Iné: 
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Otázky ohľadne pracovného výkonu 

Nasledujúca sekcia obsahuje otázky spojené s Vašim výkonom v práci. Táto časť 

obsahuje 11 otázok. 

1.a Ste spokojný s Vaším denným pracovným výkonom?* 

• Áno som spokojný, podávam najlepší možný pracovný výkon 

• Áno som spokojný, ale nepodávam svoj najlepší pracovný výkon 

• Nie nie som spokojný, nedokážem podávať najlepší možný pracovný výkon 

• Nie nie som spokojný a nechcem podávať lepší výkon 

• Iné: 

1.b Ak ste odpovedali, že nepodávate najvyšší možný výkon, prosím uveďte dôvody 

prečo tomu tak je, prípadne čo by Vás motivovalo podávať lepší pracovný výkon. 

2. Je Váš nadriadený spokojný s Vašim pracovným výkonom?* 

• Áno, je spokojný 

• Nie, nie je spokojný 

• Neviem či je spokojný, nedostávam spätnú väzbu na môj výkon 

• Iné: 

3. Ste spokojný s frekvenciou hodnotenia Vášho pracovného výkonu?* 

• Áno 

• Áno, ale mohla by byť vyššia (frekvencia) 

• Nie 

• Iné: 

4. Chodíte do práce aj cez víkend?* 

• Áno, pravidelne (viac ako dva krát za mesiac) 

• Áno, občas (v priemere 1 a menej krát za mesiac) 

• Nie (som administratívny pracovník) 

• Nie (som výrobný pracovník) 

5. Ako často prekračujete 7,5 hodinovú pracovnú dobu?* 

• Pravidelne (viac ako 2 dni v týždni) 

• Občas (v priemere 1 a menej dní v týždni) 

• Nikdy 

6. Pociťujete z Vašej práce fyzickú únavu/záťaž?* 

• Áno, pravidelne 

• Niekedy 

• Nie, takmer nikdy/nikdy 

7. Pociťujete z Vašej práce psychickú záťaž?* 

• Áno, pravidelne 

• Niekedy 
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• Nie, takmer nikdy/nikdy 

8. Aká atmosféra panuje na Vašom pracovisku?* 

• Veľmi príjemná, až rodinná/kamarátska 

• Príjemná atmosféra, bez bližších vzájomných vzťahov 

• Neutrálna atmosféra 

• Nepríjemná atmosféra, zlé vzťahy medzi spolupracovníkmi 

• Nepríjemná atmosféra, zlé vzťahy medzi vedením a pracovníkmi 

• Iné 

9. Ako vnímate Vaše pracovné prostredie?* 

• Je veľmi príjemné som s ním spokojný/á 

• Veľmi ho nevnímam 

• Pracovné prostredie má určité nedostatky 

• Iné:  

10. Ako vnímate Váš vzťah s nadriadeným?* 

• Veľmi dobrý, až rodinný/kamarátsky 

• Máme dobrý vzťah, bez bližších osobných vzťahov 

• Máme neutrálny vzťah 

• Máme zlý vzťah 

• Iné: 

11. Motivuje Vás konanie nadriadeného ku lepším pracovným výkonom?*  

•Áno  •Nie   •Iné: 

Otázky ohľadne mzdy 

V nasledujúcej časti budete odpovedať na otázky týkajúce sa Vaše spokojnosti s 

aktuálnou mzdou, ktorá Vám je vyplácaná. Táto časť obsahuje 9 otázok. 

1. a. Ste spokojný/á so svojím finančným ohodnotením:  •Áno  •Nie  •Iné: 

b. Ak ste uviedli nie, uveďte prosím prečo: 

2. Považujete Vaše finančné ohodnotenie za spravodlivé?  •Áno  •Nie  •Iné: 

3. a. Považujete odmeňovanie v spoločnosti, (celkovo nie len na Vašej pracovnej 

pozícii) za spravodlivé? •Áno  •Nie  •Iné: 

b. Ak ste odpovedali v jednej z dvoch predchádzajúcich otázok nie, uveďte prosím 

prečo nepovažujete odmeňovanie za spravodlivé: 

4. Pomohlo by Vám zvýšenie mzdy motivovať/zvyšovať Váš pracovný výkon? •Áno 

 •Nie  •Iné: 

5. Vyhovuje Vám systém tarifných skupín? •Áno  •Nie  •Iné: 

6. Máte na pracovisku vytvorenú dostatočnú motiváciu pre posun do vyššej tarifnej 

skupiny?  •Áno  •Nie  •Iné: 
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7. Vyhovuje vám výška mzdy vo vašej aktuálnej tarifnej skupine? •Áno  •Nie  •Iné: 

8. Vyhovuje vám výška a zloženie Vašej variabilnej zložky mzdy? •Áno  •Nie

  •Iné: 

9. Vyhovuje Vám pomer pevnej a variabilnej zložky mzdy? Ak nie, prosím uveďte 

vyhovujúci pomer [P:V] aktuálne približne [8:2]:  •Áno   •Nie  •Iné: 

Ponúkané benefity 

Otázky nasledujúcej sekcie sú orientované na zistenie Vášho názoru na aktuálne 

ponúkané benefity a odmeny spoločnosti. Táto časť obsahuje 9 otázok. 

1. Ste spokojný/á s aktuálnymi ponúkanými odmenami?* 

• Áno, výber mi vyhovuje a nemenil/a by som ho 

• Áno, ale pozmenil/a by som výber 

• Nie, výber nie je dostatočný 

• Iné: 

2. Využili ste niekedy nasledujúce benefity?* 

 Áno Nie, ale plánujem 

to 

Nie, ani do budúcna to 

neplánujem 

Príspevok na dopravu • • • 

Narodeninový 

príspevok 

• • • 

Kaizen príspevok • • • 

Multisport karta • • • 

Príspevok pri narodení 

dieťaťa 

• • • 

 Áno Nie, ale plánujem 

to 

Nie, ani do budúcna to 

neplánujem 

Príspevok pri sobáši • • • 

Detský denný tábor • • • 

Výuka angličtiny • • • 

3. Aký je Váš názor na aktuálne ponúkané benefity?* 
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 Výborný/zaujímavý 

benefit 

Neutrálny 

benefit 

Nezaujímavý benefit, 

jeho zrušenie by mi 

nevadilo 

Príspevok na 

dopravu 

• • • 

Narodeninový 

príspevok 

• • • 

Kaizen príspevok • • • 

Multisport karta • • • 

Príspevok pri 

narodení dieťaťa 

• • • 

Príspevok pri 

sobáši 

• • • 

Detský denný 

tábor 

• • • 

Výuka angličtiny • • • 

4. Aký je Váš názor na nasledujúce benefity?* 

 Chcel/a by som 

dostávať/poberať 

tento benefit 

Nezaujímavý pre 

mňa, ale pre iných 

kolegov 

zaujímavý, 

pridal/a by som ho 

do ponuky 

Nezaujímavý pre 

mňa, nechcel by 

som ho v ponuke 

Doprava do 

zamestnania 

zabezpečená 

zamestnávateľom 

• • • 

Dôchodkový 

príspevok 

• • • 
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Odpočinková 

miestnosť 

• • • 

Vonkajšia relaxačná 

zóna 

• • • 

5. Aký je Váš názor na tematické dni?* 

• Je to výborný nápad 

• Neviem sa vyjadriť, nie je to pre mňa zaujímavý nápad 

• Nepáčia sa mi, rád by som ich zrušil 

 

6. Vyjadrite sa prosím ku nasledujúcim firemným dňom:* 

 Zúčastnil som 

sa a zúčastním 

sa aj v 

budúcnosti 

Nezúčastnil/a 

som sa, ale do 

budúcna sa 

zúčastním 

Nezúčastnil/a 

som sa, ani do 

budúcna sa 

nechystám 

Nechcem sa 

vyjadriť 

Deň zdravia • • • • 

Deň detí • • • • 

Športový deň • • • • 

Bezpečnostný 

deň 

• • • • 

Mikuláš • • • • 

Vianočný 

večierok 

• • • • 

MDŽ • • • • 

7. Chceli by ste mať možnosť detského denného tábora aj tento rok (v 2021)?* 

• Áno, prípadne aj vo viacerých turnusoch 

• Áno, v rovnakom rozsahu ako minulý rok 

• Nie, mám iné možnosti pre deti v lete 

• Nie, tento benefit sa ma netýka 

• Iné: 

8. Navrhnite Vám vyhovujúcu formu benefitu/odmeny: 

9. Aký je Váš názor na školenia ponúkané firmou?* 

• Neviem, žiadneho som sa nezúčastnil 

• Ku školeniam mám kladný postoj, mohlo by ich byť menej 

• Ku školeniam mám kladný postoj, je ich ideálne množstvo 
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• Ku školeniam mám kladný postoj ale mohlo by ich byť viac 

• Iné: 

Stravovanie a doprava 

Táto sekcia sa venuje výhradne otázkam stravovania na pracovisku a dopravy na 

pracovisko. Táto časť obsahuje 9 otázok. 

1. Akým spôsobom sa aktuálne stravujete (počas pracovnej doby)?* 

• Nestravujem sa v priebehu pracovnej doby 

• Stravujem sa pomocou ponuky dostupnej v automatoch v kuchynkách 

• Nosím si vlastnú stravu z domu 

• Objednávam si obedy na recepcii firmy - obed zabezpečuje penzión Bosorka 

• Objednávam si obedy z inej reštaurácie 

2. A. Vyhovuje Vám aktuálny spôsob stravovania?* 

•Áno  •Nie  •Iné: 

B. Ak ste odpovedali nie, prosím uveďte aký spôsob stravovania by ste preferovali: 

3. Uvítali by ste možnosť výdaja teplej stravy v kantíne?* 

• Nie, som momentálne som spokojný/á so stravovaním 

• Áno uvítal/a ak by bola cena jedného obedu do 4 E 

• Áno uvítal/a ak by bola cena jedného obedu do 5 E 

• Áno uvítal/a ak by bola cena jedného obedu do 6 E 

• Áno uvítal/a ak by bola cena jedného obedu do 7 E 

• Áno uvítal/a aj ak by bola cena jedného obedu nad 7 E 

• Iné: 

4. Ste spokojný so sortimentom a jeho množstvom v automatoch v kuchynkách?* 

• Áno, sortiment mi vyhovuje 

• Nie, sortiment je nedostatočný 

• Nie, sortiment je síce dostatočný ale množstvo je nedostatočné 

• Neviem, automaty nevyužívam 

• Iné: 

5. Ak poznáte dobrú reštauráciu/podnik/penzión/vývarovňu, ktorú by ste odporučili 

pre obedy podávané v kantíne, prosím uveďte jej názov: 

6. Ak máte ďalšie pripomienky/nápady ku možnostiam stravovania, prosím uveďte 

ich tu: 

7. Dochádzate do práce na vlastnom aute? V prípade, že využívate iný spôsob doprav, 

uveďte prosím aký v možnosti "Iné"* 

• Áno a autom chodím sám/a 

• Áno a v aute vozím aj ďalších kolegov/kolegyne 

• Nie, do práce sa vozím s autom iného kolegu/kolegyne 

• Nie, do práce chodím na bicykli 
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• Iné: 

8. Ste spokojný/á s aktuálnym spôsobom dopravy do zamestnania?* 

• Áno, som spokojný/á 

• Nie, prijal/a by som aj iné možnosti dopravy 

• Iné: 

9. Ak máte nejaké pripomienky/nápady ku možnostiam dopravy do zamestnania, 

prosím uveďte ich tu: 

Záverečná časť 

Čaká Vás posledný blok otázok tohoto dotazníka, ktorý sa týka Vášho všeobecného 

názoru na spoločnosť. Táto časť obsahuje 5 otázok. 

1. Ste spokojný s Vaším zamestnávateľom?* 

• Áno som spokojný/á, nemám výhrady 

• Áno som spokojný/á, ale mám určité výhrady 

• Nie nie som spokojný/á 

• Iné: 

2. Ako by ste ohodnotili štýl vedenia v spoločnosti?* 

• Autoritatívny - vedenie dôrazne presadzuje svoj názor 

• Liberálny - zodpovednosť je prenesená na pracovníkoch 

• Demokratický - zapája názory zamestnancov do výsledných rozhodnutí 

• Iné:  

3. Odporučili by ste spoločnosť ABC ako zamestnávateľa svojim známym?* 

• Áno 

• Nie 

4. a Ste spokojný/á s tým ako firma prekonala najväčšie prekážky počas pandemickej 

(covid-19) krízy?* 

• Áno som spokojný/á 

• Áno ale myslím si, že sa situácia dala zvládnuť lepšie 

• Nie, nie som spokojný/á 

b. V prípade, že sa chcete podeliť o svoj názor na riadenie pandemickej situácie v 

spoločnosti ABC, tu máte priestor: 

5. Ak máte záujem napísať niečo ďalšie ku téme odmeňovania, prípadne máte nejaké 

postrehy a pripomienky k obsahu dotazníka, tu máte priestor: 

Poďakovanie 

Úspešne ste vyplnili dotazník na zistenie spokojnosti zamestnancov ABC s odmeňovaním 

a ponúkanými benefitmi. 
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Ďakujem Vám veľmi pekne za Váš čas, ktorý ste si našli na vyplnenie tohoto dotazníka. 

Výsledky Vám budú sprístupnené prostredníctvom firemného emailu po spracovaní a 

vyhodnotení výsledkov (v druhej polovici mája). 

 


