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ABSTRAKT 
 
ŠOTTNÍKOVÁ DLUGOŠOVÁ, I. INTEGROVANÉ RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV 

PRIEMYSELNÉHO PODNIKU – PERSONÁLNY CONTROLLING.   [Dizertačná práca] – 

Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového 

inženýrství, Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii – Vedúca práce:  

prof. Ing. Emilie Krausová, CSc. – Ostrava: FMMI VŠB TU, 2013. – 116 s. 

 
 Využívanie ľudských zdrojov ako konkurenčnej výhody organizácie1 predovšetkým znamená, zmeniť tú 

skutočnosť, ako manažéri vnímajú svojich zamestnancov a ako pozerajú na pracovné vzťahy. Táto zmena znamená pracovať 

s ľuďmi ako s partnermi a teda nepozerať na nich ako na náklady, ktoré je potrebné minimalizovať alebo dokonca odstrániť. 

Efektívne riadenie personálnych procesov je základom toho, aby organizácia udržiavala vysoký výkon svojich zamestnancov, 

prostredníctvom zaistenia, identifikovania a výberu kompetentných zamestnancov, zabezpečenia trvalého zvyšovania 

a aktualizácie znalostí a schopnosti zamestnancov. Aktíva organizácie majú hodnotu len v tom prípade, ak  sú riadené 

s cieľom dosiahnutia výkonnosti,  ak manažéri vo vysoko výkonných organizáciách riadia aktíva  tak, aby vyťažili ich 

hodnotu. K tomu, aby organizácia zabezpečila plánované úlohy, aby bola efektívna a konkurencie schopná, potrebné je mať 

v rámci celého procesu správne nastavené controllingové ukazovatele, z výsledkov analýz, ktorých čerpajú manažéri  

na všetkých úrovniach manažmentu. 

 Dlhodobú prosperitu môže organizácií zaistiť len také riadenie, ktoré na všetkých úrovniach  podnikovej hierarchie 

a pri všetkých svojich rozhodnutiach, berie do úvahy dopady na myslenie a jednanie ľudí. Za týmto účelom a s cieľom 

zabezpečenia objektívnych, komplexných a včasných informácií, organizácia ma zavedený a priebežne uplatňuje systém 

personálneho controllingu. Personálny controlling je súčasťou celofiremného systému controllingu a má za cieľ mapovať 

výkonnosť jednotlivých pracovníkov, nastavovať optimálne ciele z hľadiska plánovania, reportovania a motivácie ľudských 

zdrojov. Personálny controlling zasahuje výrazne do ekonomického myslenia pracovníkov a ich správania sa voči  firemným 

cieľom. 

 Cieľom dizertačnej práce je prostredníctvom teoretických prístupov a poznatkov v oblasti riadenia ľudských 

zdrojov, analýzou a zhodnotením výsledkov získaných prieskumom, poukázať na aktuálny stav v systéme riadenia ľudských 

zdrojov a stanoviť predpoklady zabezpečenia efektívneho systému personálneho controllingu v priemyselných podnikoch,  

v konkretizácií pre spoločnosť MAKYTA a.s. Púchov v súlade so všeobecne platnými a overenými princípmi priemyselnej 

praxe. 

 Práca je rozdelená do siedmich hlavných častí, z ktorých prvá rozoberá teoretické východiská problematiky riešenej 

v dizertačnej práci. V druhej časti sú rozpracované sféry personálneho riadenia priemyselného podniku. V tretej časti práca 

pojednáva o výkone manažérskych funkcií, vo vzťahu k riadeniu ľudských zdrojov. Štvrtá časť práce je zameraná na systém 

controllingu priemyselného podniku. Piata časť obsahovo vymedzuje personálny controlling, ako reflexiu integrovaného 

poňatia riadenia ľudských zdrojov. Šiesta časť práce analyzuje a diagnostikuje súčasný stav riadenia ľudských zdrojov 

v spoločnosti MAKYTA a.s. V siedmej časti práce sú zovšeobecnené závery a odporúčania pre projektovanie a zavádzanie 

systému personálneho controllingu v priemyselných podnikoch. 

 

Kľúčové slová: riadenie ľudských zdrojov, controlling, efektivita, výkonnosť, výkon, 

produktivita, pracovník, plánovanie, hodnotenie, kontrola, manažment, komunikácia, 

informácie, systém. 

                                                 
1 Organizáciou sa v celom texte práce  rozumie firma, podnik, priemyselný podnik, podnikateľský subjekt, spoločnosť. 



ABSTRACT 

 

ŠOTTNÍKOVÁ DLUGOŠOVÁ, I. INTEGRATED PERSONAL SOURCES 

MANAGEMENT OF AN INDUSTRIAL PLANT – PERSONAL CONTROLLING. [Thesis]  

VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Metallurgy and Materials Engineering, 

Department of Economics and Management in Metallurgy – Supervisor: prof. Ing. Emilie 

Krausová, CSc. – Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2013, 116 s. 

 

  Implementation of   personal sources as a competitive advantage of an organization1, first of all, means to change 

the fact how managers percept their employees and how they look at relationships in their firm. This change means to work 

with people as partners not considering them costs  that is necessary to minimize or even eliminate. Effective management of 

personal processes is substantial for an organization to keep the high performance of its employees by means of ensuring, 

identification and selection of the competent employees, by ensuring the sustained increase and update knowledge and skills 

of employees. The assets of an organization are valuable only in the case that they are managed with the aim to reach the 

performance, if the managers in the high performance organizations manage assets to use fully their value. To ensure planned 

tasks, to be effective and successful in the competition, it is necessary for an organization to set correct controlling data 

within the whole process, using results of analyses by managers on all levels of management. 

 Long- term prosperity can be ensured only with such a management that on all levels of the corporate hierarchy and 

during all its decisions takes into consideration effects on thinking and activities of people. For this purpose and with the aim 

to ensure objective, complex and timely information, an organization has and continuously employs the system of personal 

controlling. Personal controlling is a part of the company system of controlling and its aim is to map performance of separate 

workers, set optimum objectives from the point of view of planning, reporting and motivation of personal sources. Personal 

controlling significantly influences economic thinking of employees and their attitude to company objectives.  

 The aim of thesis is by means of theoretical approaches and knowledge in the area of personal sources 

management, by analysis and by evaluation of research results to show what is a current state in the system of personal 

sources management like and  to impose terms  of  an effective system of personal controlling in industrial plants, namely in 

the company MAKYTA Púchov  considering  generally valid and  verified principles of an industrial practice. 

 The thesis is divided into seven main parts, the first one deals with the theoretical bases of the problems which are 

solved in the thesis. In the second part the spheres of personal management of the industrial companies are worked out. The 

third part deals with the performance of managerial functions related to the personal sources management. The fourth part of 

the thesis is focused on the system of controlling in the industrial company. The fifth part defines the meaning of personal 

controlling as the reflection of the integrated concept of personal sources management. The sixth part analyses and diagnoses 

the current state of personal sources management in the company MAKYTA. In the seventh part of the thesis there are 

general conclusions and recommendations for projecting and implementation of the personal controlling system in the 

industrial companies.  

 

Key words: personal sources management, controlling, effectiveness, efficiency, 

performance, productivity, employee, planning, evaluation, control, management, 

communication, information, system.  

 

 



PREDHOVOR 

 

 Bez ohľadu na tú skutočnosť, že riadenie personálnych procesov je zo strany mnohých 

manažérov považované za príliš mäkkú a ťažko merateľnú disciplínu, kvalita ľudského 

kapitálu vytvára hodnotu organizácií a určuje ich úspešné postavenie na trhu. Zatiaľ  

čo v minulom období bol dominantným kľúčom k úspechu a prosperite organizácie 

predovšetkým prístup k finančným zdrojom a kvalitnému technickému vybaveniu, 

v súčasnosti sa do popredia dostávajú konkurenčné výhody, vytvárané predovšetkým a najmä 

s vnútornými ľudskými zdrojmi. 

 Akékoľvek tvrdenie, nielen v oblasti podnikania, má pre manažment tým väčšiu 

informačnú hodnotu, čím viac je preukázateľné, merateľné, vyčísliteľné. Z tohto faktu 

vychádza  jeden z moderných nástrojov manažérskeho riadenia – controlling, v oblasti 

riadenia personálnych procesov – personálny controlling.  

 Dizertačná práca vznikla vďaka významnej a bezprostrednej spolupráci a písomných 

podkladov vedenia slovenských priemyselných spoločností, najmä spoločnosti MAKYTA a.s. 

Púchov. Touto cestou chcem však taktiež poďakovať vedúcej dizertačnej práce,  

prof. Ing. Emílií Krausovej, CSc., za odborné vedenie, cenné rady a pripomienky v priebehu 

individuálnych konzultácií. 

 Zároveň prehlasujem, že som dizertačnú prácu vypracovala s využitím vlastných  

poznatkov, na základe obsahu odbornej literatúry a internej dokumentácie slovenských 

priemyselných spoločností, zvlášť spoločnosti MAKYTA a.s. Púchov, ktoré v práci v plnom 

rozsahu citujem.  

 

 

 

 

                                                                                           Ivana Šottníková Dlugošová 
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ÚVOD 

Predmet a cieľ dizertačnej práce 

 

  Slovenským podnikateľským subjektom dnes chýba strategická pružnosť a inovačná 

schopnosť, ktoré sa v posledných rokoch rozvíjali minimálne. Problém je o to väčší,  

že o stratégií väčšiny firiem, ktoré  v SR podnikajú sa na Slovensku nerozhoduje. 

Súčasný stav ekonomiky vo svetovom a európskom hodnotení sa vyznačuje veľkými 

turbulenciami, ktoré so sebou prinášajú čoraz častejšiu, ak nie dennú potrebu hľadania 

a zavádzania podnikových stratégií smerujúcich k identifikácií konkurenčných výhod, cestou 

analýzy riadených i riadiacich procesov, rozborov príčin nedostatkov, hodnotenia ich 

závažnosti a prioritizáciu riešení. V tejto súvislosti sú na mieste prevencie a zvládania rizík, 

prostredníctvom návrhov a realizácie napĺňania opatrení, cez implementáciu postupov, kritérií 

a kontrolných mechanizmov v každej jednej oblasti činnosti organizácie. 

 Kľúčovou funkciou manažovania každej jednej organizácie je systematické 

a priebežné sledovanie všetkých procesov, ktoré v jeho štruktúre prebiehajú a zároveň 

dosahovaných výsledkov, disponibility zdrojov a zistení všetkých faktorov súvisiacich 

s potrebami a činnosťou organizácie. Zmyslom je priebežné zhromažďovanie informácií, 

s cieľom ich následného poskytovania pre potreby plánovania a riadenia procesov, pre 

rozhodovanie, prevenciu rizík a pre ďalšie podnikové funkcie. V súlade s bežnou praxou je 

pre tento segment manažmentu a taktiež v metóde identifikácie procesov a rizík – IPR, 

používaný výraz controlling.  

 Controlling je zameraný na podnikové ciele a ich dosahovanie. Úlohou controllingu 

nie je samotná kontrola podnikových činností – ako býva často zjednodušené chápanie.      

Jeho náplňou je ich plánovanie, koordinácia jednotlivých čiastkových plánov, systematizácia 

a kontrola informačných tokov. Ide o nástroj integrovaného riadenia. 

 Controlling je v súčasnej firemnej praxi – nielen slovenskej, veľmi často používaný 

ako nástroj riadenia jednotlivých procesov a to v mnohých oblastiach – financie, technológia, 

výroba, obchod, logistika. Svoje pevné miesto má v takých procesoch, kde je možné vstupy 

a výstupy pomerne ľahko identifikovať.  

 Mnohé organizácie majú často sofistikované systémy na sledovanie a vyhodnocovanie 

nákladov a ziskovosti všetkého, okrem riadenia ľudí.  Ich vrcholový manažment často hovorí 

a na verejnosti prezentuje: „našim najcennejším aktívom sú naši ľudia,“ avšak aj napriek 
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tomuto, ľudia majú pocit, že s nimi podľa tohto nezachádzajú, nepristupujú k nim ako 

k partnerom a že ich berú ako jeden z „nákladových prvkov“ organizácie. Pritom dobre 

nastavená stratégia riadenia personálnych procesov, riadenia ľudských zdrojov, pomáha 

realizovať celkovú stratégiu organizácie, zabezpečuje efektívnosť organizačnej infraštruktúry, 

prínos zamestnancov a spolupracovníkov, čo v konečnom dôsledku optimalizuje prostriedky 

vynakladané na predmetnú oblasť činnosti organizácie. 

 Úlohou controllingu v oblasti riadenia personálnych procesov je uchovávať informácie 

o potenciálnych kompetenciách (schopnostiach, znalostiach a zručnostiach) pracovníkov, ich 

silných a slabých stránkach, obecných a špeciálnych postojoch a o skutočne vykonávaných 

činnostiach a ich výsledkoch. Veľmi dôležitou oblasťou z pohľadu skutočne vykonávaných 

činností sú informácie o dosahovanej úrovni pracovného výkonu, spoľahlivosti, presnosti, 

využívania času, poriadku, morálke, pozícií a chovania v pracovnom tíme, spokojnosti 

zákazníkov a iných nemenej dôležitých informácií a výstupoch o konkrétnom pracovníkovi. 

 Základom a perspektívou konkurencieschopnosti, ekonomickej životnosti, rastu 

produktivity každej jednej organizácie sú disciplinovaní ľudia, disciplinované myslenie 

a disciplinované jednanie, čoho je možné dosiahnuť prostredníctvom harmonizovanej činnosti 

všetkých manažérov v celom rozsahu personálneho controllingu, prostredníctvom efektívneho 

a operatívneho využívania všetkých jeho priebežných výstupov.  

Vychádzajúc z obsahu teoretických prác v oblasti riadenia ľudských zdrojov, 

personálneho controllingu, riadenia a prevencie rizík, ďalej zo súčasných podmienok, kedy  

priemyselné odvetvia a konkrétne organizácie musia bojovať s krízou, ktorá prináša najmä 

potrebu redukcie a optimalizácie nákladov v každej jednej oblasti činnosti, dizertačná práca 

by mala spĺňať nasledujúce ciele: 

 Systémovo vymedziť úlohu integrovaného riadenia ľudských zdrojov –  pojem 

personálneho controllingu, ako rozhodujúceho činiteľa cieľavedomého zaisťovania 

konkurencieschopnosti podniku – spoločnosti, v súlade s jej strategickými cieľmi. 

 Diagnostikovať aktuálny stav riadenia personálnych procesov v slovenských 

priemyselných podnikoch, vychádzajúci z uplatňovaných  informačných systémov. 

 V nadväznosti na vymedzenie pojmu personálny controlling, identifikovať základné 

predpoklady a podmienky systémového projektového riešenia a zavádzania 

personálneho controllingu slovenského priemyselného podniku. 
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Takto stanovené ciele dizertačnej práce predpokladajú  overenie dvoch  

hypotéz: 

Hypotéza 1:  

Aktuálny stav riadenia ľudských zdrojov – personálne riadenie v slovenských priemyselných 

podnikoch, nemá charakter systémového, integrovaného riadenia (ide často skôr  

o „personálnu administratívu“). 

Hypotéza 2: 

Zaistenie optimálneho využívania kvalifikačného, kompetenčného, inovačného potenciálu 

ľudských zdrojov v záujme stratégie získavania konkurenčných výhod, minimalizácia 

podnikového rizika (pri rešpektovaní sociálnokultúrnych potrieb a záujmu pracovnej sily), 

vyžaduje projektové riešenie a zavádzanie personálneho controllingu ako subsystému 

controllingu slovenského priemyselného podniku. 

 Stanovený ciel bude realizovaný prostredníctvom systémovej analýzy a diagnostiky 

v konkrétnom priemyselnom podniku (MAKYTA a.s.) brainstormingom 

a brainstormingových šetrení – so závermi pre skúmaný podnik a obecné odporúčania   

pre slovenské priemyselné podniky.  
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1 Teoretické východiská riešenej problematiky 

1.1 Riadenie ľudských zdrojov v priemyselnej sfére globalizovanej 

ekonomiky 

Súčasný manažment nie je obmedzovaný národnými hranicami. Manažéri vo všetkých 

organizáciách, bez ohľadu na typ a veľkosť, pôsobia v rámci globálneho prostredia. 

Riadenie ľudských zdrojov, ako súčasť manažmentu, tvorí významnú oblasť činnosti 

manažérov na všetkých úrovniach systematizácie funkčných miest platnej organizačnej 

štruktúry organizácie.  

Podľa M. Armstronga (2007) riadenie ľudských zdrojov (HRM – Human Resource 

Management) je definované ako strategický a logicky premyslený prístup k riadeniu toho 

najcennejšieho čo organizácie majú a to ľudí, ktorí v organizácií pracujú a ktorí individuálne 

i kolektívne prispievajú k dosiahnutiu cieľa organizácie.[4], [20] 

HRM funguje prostredníctvom systémov, ktoré logickým a premysleným spôsobom 

prepájajú: 

 Filozofiu ľudských zdrojov popisujúcu kľúčové a zastrešujúce hodnoty a základné 

princípy uplatňovania v riadení ľudí. 

 Stratégiu ľudských zdrojov definujúcu smer, ktorým chce riadenie ľudských zdrojov 

smerovať. 

 Politiku ľudských zdrojov, čo sú zásady definujúce ako by mali byť tieto hodnoty, 

princípy a stratégie uplatňované a realizované v jednotlivých oblastiach riadenia 

ľudských zdrojov. 

 Procesy v oblasti ľudských zdrojov obsahujúce formálne postupy a metódy používané 

k uskutočňovaniu strategických plánov a politík ľudských zdrojov. 

 Prax v oblasti ľudských zdrojov zahŕňajúca neformálne prístupy používané pri riadení 

ľudí. 

 Programy v oblasti ľudských zdrojov umožňujúce, aby sa stratégie, politika a prax 

v oblasti ľudských zdrojov realizovali podľa plánu.[4], [23] 
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Riadenie ľudských zdrojov ako aktivitu vykonávanú manažérmi možno 

charakterizovať ako ústrednú, vyšším manažmentom riadenú strategickú aktivitu, ktorú 

manažment ako celok rozvíja, vlastní a predkladá, aby podporovala a presadzovala záujmy 

organizácie.[4]  

Strategická povaha riadenia ľudských zdrojov vychádza z vízie a vedenia vrcholového 

manažmentu, ktorá vyžaduje, aby tejto vízií boli ľudia plnohodnotne oddaní. 

Hlavnou úlohou riadenia ľudských zdrojov je prispievať k priebežnej výkonnosti 

každého zamestnanca organizácie a k jej neustálemu zlepšovaniu.  

V systéme HRM nesmie zostať zabudnuté zlaďovanie záujmov a potrieb 

zamestnancov a organizácie. Jedným z predpokladov je zrozumiteľná a atraktívna prezentácia 

cieľov a zámerov v tejto oblasti poukazujúca na ich nadväznosť, na prínosy  

pre zamestnancov, na ich záujmy, potreby a uznávané hodnoty. Ďalším je váha, ktorá  

je v organizácií prikladaná rozvoju kompetencií. Vedenie organizácie má zreteľne dávať 

najavo, že HRM je podnikovou prioritou. Prioritou, ktorá má priamy vplyv na rozhodovanie, 

na finančné plánovanie, na procesy manažmentu  rizík, controllingu, na mzdové a motivačné 

systémy. Zároveň je veľmi užitočné podporovať v zamestnancoch na všetkých úrovniach 

organizačnej štruktúry, schopnosť a ochotu k sebareflexií ako základného predpokladu 

osobného rozvoja.[33] 

Orientácia na oddanosť a angažovanosť predstavuje úplnú identifikáciu pracovníkov 

s cieľmi a hodnotami organizácie – zapojovanie pracovníkov, avšak za podmienok 

diktovaných organizáciou. K angažovanosti dochádza vtedy, keď ľudí ich práca zaujme 

a majú na nej záujem, dokonca ich vzrušuje a oni sú pripravení vynakladať dobrovoľné úsilie 

na to, aby ju vykonali. Oddanosť alebo taktiež niekedy oddanosť organizácií, dotýka  

sa identifikácie pracovníka s cieľmi a hodnotami organizácie, túžba patriť k organizácií 

a ochota v jej záujme vynakladať úsilie.[5], [48] 

Zameranie na podnikové hodnoty predstavuje orientáciu na celkové záujmy 

organizácie – pritom záujmy členov organizácie sú síce uznávané, avšak sú podriadené 

záujmom podnikania. Z toho vyplýva význam pripisovaný strategickej integrácií a silnej 

kultúry organizácie, ktoré vychádzajú z vízie a vedenia vrcholového manažmentu a ktoré 

vyžadujú ľudí oddaných tejto stratégií, ľudí schopných sa adaptovať na zmeny a  

na vyznávanú kultúru organizácie. 
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Procesy riadenia ľudských zdrojov sa odohrávajú v podmienkach daných vnútorným 

a vonkajším prostredím organizácie. V praxi existujú tri hlavné faktory ovplyvňujúce systém 

HRM: technológia, konkurenčný vplyv a reakcie ovplyvňujúce ľudí. 

 1.2 Stratégia a politika riadenia ľudských zdrojov 

Strategický prístup k riadeniu ľudských zdrojov plodí stratégie ľudských zdrojov, 

ktoré sú vertikálne integrované – prepojené s podnikovou stratégiou a v ideálnom prípade sú 

integrálnou súčasťou tejto stratégie, z ktorej vychádza proces plánovania činnosti organizácie.  

Hlavným cieľom stratégie riadenia ľudských zdrojov je vytvárať stanovisko k tomu, 

ako možno zachádzať s dôležitými záležitosťami, ktoré sa bezprostredne dotýkajú ľudí 

v organizácií. Umožňuje a uľahčuje strategické rozhodnutia, ktoré je nutné urobiť a ktoré 

majú významný a dlhodobý dopad na chovanie a úspešnosť organizácie tým, že zabezpečujú, 

aby organizácia mala kvalifikovaných, oddaných a dobre motivovaných pracovníkov, 

potrebných k dosiahnutiu trvalej konkurenčnej výhody. 

Základnou strategickou potrebou organizácie, ktorú je potrebné uspokojiť  

je vytvorenie a udržiavanie kultúry vysokého výkonu. Charakteristickými rysmi takejto  

kultúry organizácie sú: 

 jasná spojnica medzi strategickými cieľmi vedenia, útvarov a pracovníkov na všetkých 

úrovniach organizačnej štruktúry spoločnosti, 

 manažment definuje čo je potrebné urobiť v oblasti zlepšovania výkonov, stanovuje 

ciele smerujúce k úspechom, sleduje výkon, aby zistil dosiahnutie úrovne stanovených 

cieľov, 

 vrcholové orgány demonštrujú takú podobu vedenia – leadershipu, ktoré plodí 

všeobecné zdieľanie presvedčenia o význame neustáleho zlepšovania, 

 orientácia na podporu pozitívnych postojov, ktoré vedú k vytvoreniu oddanej 

a motivovanej pracovnej sily, 

 procesy riadenia pracovného výkonu, prepojené s cieľmi vedenia a zaisťujúce,  

že ľudia sa budú angažovať v dosahovaní dohodnutých cieľov a noriem – štandardov, 

 schopnosti ľudí rozvíjané prostredníctvom vzdelávania a učenia sa na všetkých 

úrovniach, za účelom zlepšovania výkonov, 
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 ľudia majú príležitosti k plnému využívaniu svojich znalostí a schopností, 

 ľudia sú hodnotení a odmeňovaní podľa ich prispenia a zásluh.[4], [18] 

Kultúru organizácie nepredstavuje len veľká priemyselná architektúra, pekný výrobný 

dizajn, umenie a obrazy v kancelárií, náročne vybavené podnikové knižnice. To všetko môžu 

byť len dielčie časti, atribúty kultúry organizácie, avšak v nich nespočíva ich podstata.[10] 

Strategické riadenie ľudských zdrojov vychádzajúce z deklarovaných princípov 

hodnôt organizácie, z požiadaviek vytvárania a udržiavania kultúry vysokého výkonu, 

predpokladá rešpektovanie politiky riadenia ľudských zdrojov, založenej na týchto prístupoch 

k pracovníkom:  

 Spravodlivosť: zachádzať s pracovníkmi slušne a podľa ich zásluh, pričom uplatňovať 

zásadu nestrannosti. To znamená chrániť jedincov pred akýmkoľvek nespravodlivým 

rozhodnutím ich manažérov, poskytovať im rovnaké príležitosti k zamestnávaniu, 

povyšovaniu a uplatňovať spravodlivý systém odmeňovania. 

 Ohľaduplnosť: brať do úvahy situáciu jedincov pri rozhodovaní, ktorá ovplyvňuje 

perspektívy, istoty alebo sebaúctu pracovníkov. 

 Učenie prebiehajúce v organizácií: presvedčenie o potrebe podporovať vzdelávanie 

a rozvoj všetkých členov organizácie, ponúkať v tomto ohľade príležitosti 

a poskytovať potrebnú podporu. 

 Výkon prostredníctvom ľudí: význam prikladaný vytváraniu kultúry výkonu 

a sústavného zlepšovania; význam riadenia pracovného výkonu ako nástroja 

definovania vzájomných očakávaní a dohody o nich; poskytovať ľuďom objektívnu 

spätnú väzbu, týkajúcu sa ich pracovného výkonu. 

 Rovnováha medzi pracovným a mimopracovným životom: usilovať sa o také spôsoby 

zamestnávania ľudí, ktoré im umožnia dosahovať rovnováhy medzi ich pracovnými 

a osobnými záväzkami. 

 Kvalita pracovného života: vedomé a neustále zameranie sa na zlepšovanie kvality 

pracovného života. To zahŕňa posilňovanie pocitu uspokojenia pracovníkov z práce, 

dosahovaného pokiaľ to je možné prostredníctvom obmedzovania monotónnosti, 



Dizertačná práca                                                                                                                                                            VŠB – TU Ostrava Poruba 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Autorka práce: Ing. Ivana Šottníková Dlugošová  Strana 8 

 

zvyšovaním rozmanitosti a zodpovednosti, posilňovaním právomoci a obmedzovaním 

situácií, kedy sú ľudia vystavení príliš veľkému stresu. 

 Pracovné podmienky: zabezpečovať zdravé, bezpečné a pokiaľ možno aj príjemné 

pracovné podmienky.[4], [24] 

Nezáleží na tom v akej kariérnej fáze sa človek nachádza. Potrebné je poznať, ako 

dôležitá je rovnováha medzi dosiahnutím cieľov a hnaním sa vpred, medzi napätím 

a uvoľnením a predovšetkým potom medzi vnútornými hodnotami a vonkajšou cestou,  

po ktorej človek ide.[38] 

Politika riadenia ľudských zdrojov by mala vychádzať zo stále viac zdôrazňovaného 

prepojenie medzi životom doma a životom v práci, ktoré sa dostalo do popredia výskumu 

stresu a praxe (Frone, 2002). Dôvody sú nasledujúce: 

 zvyšujúce sa percento pracujúcich žien – tradične mali ženy snahu brať na svoje plecia 

zodpovednosť za riadenie domácnosti a starosti o deti, takže spojenie života doma 

a života v práci sa javí ako výraznejší problém, 

 vzostup takzvanej kariéry bez hraníc, keď sa uvažuje o tom, že životy doma a v práci 

sú vzájomne prepojené a mali by ideálne existovať vo vzájomnej harmónií, 

 zvyšujúci sa tlak na pracovníkov, čo spôsobuje, že niektorí ľudia cítia, že pracujú 

tvrdšie alebo dlhšie ako tomu bolo predtým, 

 zvyšujúci sa počet domácností s dvojakou kariérou, kde celková záťaž zamestnania 

a zodpovednosti v rodine má tendenciu sa zvyšovať a osobné zdroje sú napäté.  

Problémy prepojenia domova a práce v rámci pojednávania o strese sa obvykle 

označujú ako konfliktné. Konflikt môže byť buď v jednom alebo v oboch smeroch: práca 

zasahuje do rodiny (kde požiadavky v práci vytvárajú problémy v domácom živote) a rodina 

zasahuje do práce (kde požiadavky na život doma zasahujú do práce).[3], [43] 

Jazykom výkonu sú schopnosti. Nakoľko sa každý v organizácií môže naučiť týmto 

jazykom hovoriť, schopnosti ponúkajú v mnohých rozdielnych súvislostiach a podmienkach 

spoločné, všeobecne známe a chápané prostriedky charakterizovania očakávaného výkonu. 

Schopnosti chovania definujú očakávané chovania, to znamená ten typ chovania, ktorý 

je potrebný na zabezpečenie odvádzania výsledkov v podobe tímovej práce, komunikácie, 
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vedenia ľudí a rozhodovania. Niekedy sa týmto schopnostiam hovorí ako mäkké 

kompetencie.[4] 

Odborné schopnosti definujú, či ľudia musia poznať a byť schopní robiť, aby mohli 

efektívne zastávať svoje role v organizácií. Vzťahujú sa jednak ku genetickým, druhovým 

roliam (skupiny podobných pracovných miest) alebo k individuálnym roliam (špecifické 

pracovné miesta). 

Ľudia spôsobilý pre danú prácu sú tí, ktorí plnia očakávania dotýkajúce sa výkonu. 

Odborné schopnosti sú niekedy označované ako tvrdé kompetencie.  

V riadení pracovného výkonu sa schopnosti používajú k zabezpečeniu toho, aby  

sa posudzovanie výkonu nezameralo len na výsledky, ale taktiež, aby venovalo pozornosť 

aspektom chovania, teda tomu aké vykonávanie práce determinuje tieto výsledky. 

V tomto storočí sú a budú všetky krajiny konfrontované s meniacim sa súborom 

výziev. Medzi tie najvýznamnejšie je možné zaradiť: globalizácia ekonomiky, ako vo sfére 

tovaru, tak aj poskytovaných služieb; prechod od hromadnej výroby k výrobe zákazníckej  

čo do kvality i sortimentu, s väčším dôrazom na produktivitu kapitálu a na jeho okamžitú 

dostupnosť; v konkurencieschopnosti prechod od nákladových faktorov k inováciám 

a prispôsobeniu.  

Nová informačná spoločnosť bude vyžadovať riadenie znalostí a rast nových foriem 

zamestnaní, súbežne s poklesom zamestnanosti málo kvalifikovaných organizácií.  

Preto podniky a organizácie – verejné i súkromné, produkujúce výrobky i služby – 

potrebujú zapojiť všetky im dostupné zdroje pri návrhu a nepretržitom redizajne vlastných 

organizácií.[25] 

2 Sféry personálneho riadenia priemyselného podniku 

 2.1 Plán zabezpečovania ľudských zdrojov  

Zabezpečovanie ľudských zdrojov pre organizáciu sa týka zabezpečenia toho, aby  

si organizácia získala a udržala ľudí, ktorých potrebuje a aby ich taktiež produktívne 

využívala. Dotýka sa taktiež tých stránok zamestnávania ľudí, ktoré súvisia so vstupom 

nových pracovníkov do organizácie a pokiaľ neexistuje žiadna iná možnosť, taktiež 



Dizertačná práca                                                                                                                                                            VŠB – TU Ostrava Poruba 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Autorka práce: Ing. Ivana Šottníková Dlugošová  Strana 10 

 

i s uvoľňovaním zamestnancov. V každom prípade sa jedná o kľúčovú časť procesu riadenia 

ľudských zdrojov.[54] 

Najdôležitejšou úlohou riadenia ľudských zdrojov v rámci zabezpečovania ľudských 

zdrojov pre organizáciu je plánovanie profesijnej a kvalifikačnej štruktúry pracovníkov 

organizácie. Predpokladá predvídanie vývoja potrieb ľudských zdrojov, pohybu pracovníkov 

medzi organizáciou a okolím, taktiež však medzi jednotlivými vnútroorganizačnými útvarmi 

organizácie.[4]  

Predpokladom úspešného riešenia prípadného nedostatku alebo nadbytku 

zamestnancov je snaha o dokonalú prognózu vývoja dopytu a ponuky na domácich 

a svetových trhoch, spojená s analýzou silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození  

pre realizáciu vlastných výrobkov a služieb. Snaha o dokonalú znalosť silných a slabých 

stránok, príležitostí a ohrození na domácich a svetových trhoch, organizácií umožňuje 

definovať realistické stratégie, politiky a plány, ktoré organizácií a jej zamestnancom prinesú 

istú perspektívu trvalej a úspešnej existencie a zamestnania.[31], [52] 

 Plánovanie ľudských zdrojov by malo byť v podstate integrálnou súčasťou 

podnikového plánovania. Proces strategického plánovania by mal definovať projektové 

zmeny v rozsahu a typoch činností vykonaných organizáciou. Mal by rozpoznať hlavné 

schopnosti, ktoré organizácia potrebuje k dosiahnutiu svojich cieľov, teda požiadavky 

týkajúce sa znalosti a kvalifikácie. 

 V rámci tvorby plánovania ľudských zdrojov je potrebné rozlišovať medzi tvrdým 

a mäkkým plánovaním ľudských zdrojov. Tvrdé plánovanie je založené na kvantitatívnej 

analýze a jeho úlohou je zabezpečiť, aby v okamžiku potreby boli k dispozícií správne počty, 

správnych ľudí. Mäkké plánovanie ľudských zdrojov je zamerané na zabezpečovanie toho, 

aby boli k dispozícií ľudia so správnym typom postojov a motivácie, ktorí budú oddaní 

organizácií a angažovaní vo svojej práci a podľa toho sa budú aj chovať.[4], [74]   

Proces plánovania tak, ako je znázornený na obrázku 1 strane 11, vychádza 

z podnikovej stratégie a logicky vyúsťuje do plánov získavania, flexibility a stabilizácie 

pracovníkov. Miera, do akej možno vykonávať plánovanie ľudských zdrojov systematicky, 

závisí na povahe organizácie. Ak je budúcnosť dostatočne predvídateľná, potom by mohlo 

byť vhodné formálne plánovanie. Pokiaľ nie, potom by sa prístup k plánovaniu ľudských 

zdrojov musel skôr opierať o scenár, ako o presné prognózy.[4] 
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Obr. 1 Proces plánovania ľudských zdrojov (upravené podľa [4]) 

Procesy plánovania ľudských zdrojov je možné zhrnúť nasledujúcim spôsobom: 

 Podnikové strategické plány: definovanie budúcich úrovní činností a iniciatív 

vyžadujúcich nové zručnosti. 

 Stratégia zabezpečovania ľudských zdrojov: plánovanie za účelom získania 

konkurenčnej výhody pomocou rozvíjania intelektuálneho kapitálu – zamestnávanie 

schopnejších ľudí ako majú súperi (konkurencia), zabezpečovanie toho, aby títo ľudia 

vytvárali a rozvíjali znalosti a zručnosti špecifické pre organizáciu, podnikanie krokov 

k tomu, aby sa organizácia stala atraktívnym zamestnávateľom, ktorého si ľudia radi 

volia. 

 Plánovanie pomocou scenára: hrubá predstava o tom, kam organizácia vo svojom 

prostredí, vo svojom obore smeruje a aké dôsledky to bude mať pre potrebu ľudských 

zdrojov. 

 Prognózy dopytu a ponuky: odhady budúcich potrieb pracovníkov (počty a 

kvalifikácia) a odhady počtu ľudí, ktorí asi budú k dispozícií vnútri organizácie 

a taktiež mimo organizáciu (externé zdroje). 
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 Analýza pohybu a (fluktuácie) zamestnancov: analýza súčasných ukazovateľov 

a trendov mobility (fluktuácie) pracovníkov pre účely prognóz ponuky pracovných síl. 

 Analýza pracovného prostredia: analyzovanie prostredia, v ktorom ľudia pracujú  

so zameraním na to, aký priestor im zamestnávateľ poskytuje pre využívanie 

a rozvíjanie ich zručností a pre dosahovanie spokojnosti s prácou.  

 Analýza operačnej efektívnosti (analýza efektívnosti činnosti): analyzovanie 

produktivity, využívanie ľudí a podmienok pre rast flexibility, aby bolo možné 

reagovať na nové a meniace sa požiadavky.[4], [23] 

Zdrojmi pre pokrytie potrieb pracovníkov sú jednak zdroje vonkajšie – nábor 

a získavanie nových pracovníkov a jednak zdroje vnútorné – zvyšovanie kvalifikácie 

a rekvalifikácia pracovníkov, vnútorný výber pracovníkov pre vedúce funkcie. Pri úvahách 

o pokrytí potrieb pracovníkov možno zvažovať aj také varianty ako je nasadenie výkonnejšej 

techniky alebo zabezpečenie spolupráce s kooperačnými organizáciami.[50] 

Zvyšovanie kvality ľudského kapitálu, organizáciám pomáha dosahovať nárast 

produktivity, celkové zefektívnenie jednotlivých činností, zvýšenie konkurencieschopnosti 

a pričom im dokáže pomôcť aj v časoch, keď čelia rôznym negatívnym vplyvom vonkajšieho 

prostredia s tým, že ich primárnou snahou je zabrániť vlastnému útlmu a stagnácii. 

Organizáciám, ich manažérom a zamestnancom môže dať správny impulz, aby aj v prípade 

turbulentných období, dokázali negatívny  stav vnímať ako príležitosť, pre talent manažment 

– riadenie talentov.  Súčasne poslúži na to, aby si organizácie dlhodobo zabezpečili 

a stabilizovali kvalitných a kvalifikovaných zamestnancov. 

Riadenie talentov vo svojej podstate znamená, používanie vzájomne prepojených 

súborov činností, ktoré majú zabezpečiť, aby organizácia priťahovala, udržiavala si, 

motivovala a rozvíjala talentovaných ľudí, ktorých potrebuje v súčasnosti, avšak taktiež 

a najmä, v súvislosti a z pohľadu dlhodobého pozitívneho vývoja aj v budúcnosti. Cieľom  

je zaistiť tok talentov a uvedomovať si, že talenty sú hlavným zdrojom organizácie.[4], [36] 

Na rozdiel od organizácií, ktoré sa z dobrých stali skvelými a vytvárali solídne a silné 

manažérske tímy, mnoho porovnávaných organizácií uplatňovalo a uplatňuje model  

„génia s tisíckami pomocníkov“.  

Podľa tohto modelu je organizácia platformou pre uplatňovanie talentov jedinej 

mimoriadnej osobnosti. V tomto prípade je dokonalý génius prvoradým hnacím motorom 
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úspešnosti firmy a je jej obrovským aktívom – avšak len tak dlho, pokiaľ neodíde 

z organizácie. Géniovia zriedka budujú skvelé manažérske tímy a to z toho prostého dôvodu, 

že žiadny nepotrebujú a často ani nechcú.[15], [53] 

Jednotlivé zložky, ktoré sa podieľajú na riadení talentov a ich vzájomné vzťahy 

ukazuje obrázok 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

Obr. 2 Zložky riadenia talentov (upravené podľa [4])  

 

2.2 Získavanie a výber pracovníkov 

Cieľom získavania zamestnancov je osloviť a získať dostatok schopných 

a motivovaných uchádzačov o obsadzované pracovné miesto a zamestnanie v organizácií a to 

v zodpovedajúcom čase a s primeranými nákladmi. Získavanie zamestnancov, respektíve celý 

proces obsadzovania voľných pracovných miest vychádza z analýzy pracovných miest 

a z personálneho plánovania.[52], [34] 
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 V rámci získavania a následného výberu zamestnancov, existujú a v praxi sa 

uplatňujú tri hlavné fázy a viacero podružných činností: 

 definovanie požiadaviek – príprava popisu a špecifikácií pracovného miesta, 

rozhodnutie o požiadavkách a podmienkach zamestnania, 

 získavanie uchádzačov – preskúmanie a vyhodnotenie rôznych zdrojov uchádzačov  

vo vnútri organizácie (interné zdroje) a mimo nej (externé zdroje), inzercia, využitie 

agentúr a poradcov, internetová ponuka v rámci vlastnej a externej www stránky, 

 výber uchádzačov – triedenie žiadostí, osobné pohovory, testovanie, hodnotenie 

uchádzačov na základe vopred a jednotne stanovených kritérií, assessment center, 

ponúkanie zamestnania, získavanie referencií, príprava pracovnej zmluvy. Medzi 

základné metódy výberu pracovníkov patria [4]: 

• pohovory, 

• psychologické testy, 

• referencie, 

• bio dáta, 

• test pracovnej činnosti, 

• analýza písma – grafológia, 

• assesment center.  

Vo väčšine prípadov je najlepšie použiť kombináciu niekoľkých techník výberu 

pracovníkov, čím sa zaistí spravodlivosť voči uchádzačom a objektivitu výsledku k potrebám 

a požiadavkám organizácie.[3], [44] 

Záverečnou fázou výberu pracovníkov je potvrdenie ponuky zamestnania potom,  

čo sme dostali priaznivé referencie a uchádzač absolvoval lekárske vyšetrenie – vstupnú 

lekársku prehliadku, potrebné pre účely dôchodkového a životného poistenia alebo k zisteniu  

fyzickej  vhodnosti a zdravotnej spôsobilosti pre danú prácu, čo je veľmi dôležité z dôvodu 

predchádzania ohrozenia, resp. prípadného vyhlásenia choroby z povolania. V tejto fáze  

by mala byť taktiež vypracovaná pracovná zmluva na dohodnuté pracovné miesto, ktorá musí 
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obsahovať všetky náležitosti, vyplývajúce z obsahu ustanovení základného pracovnoprávneho 

dokumentu, t.j. Zákonníka práce.  

Aby organizácia zistila, že sa nový pracovník s organizáciou zžil a že si v rámci 

výkonu pracovnej činnosti dobre vedie, dôležité je, aby organizácia tohto nového pracovníka 

sústavne sledovala a komunikovala s ním.  

Sledovanie nových pracovníkov je dôležité taktiež preto, že tak možno preveriť 

vhodnosť postupov pri výbere pracovníkov. Vybratie a prijatie nevhodného pracovníka môže 

mať rad príčin, napríklad neprimeraný popis a špecifikácia pracovného miesta,  

nevhodné vytipovanie zdrojov uchádzačov, nevyhovujúce inzerovanie a spôsob pohovoru, 

nevhodné alebo chybne použité testy či predsudky, zaujatosť pracovníkov vykonávajúcich 

výber alebo aspoň časti z nich.[4] 

2.3  Rozmiestňovanie a uvádzanie nových pracovníkov do pracovného                       

procesu 

Cieľom rozmiestňovania zamestnancov je dosiahnutie vzájomného súladu medzi 

počtom a štruktúrou zamestnancov organizácie a počtom a štruktúrou pracovných miest 

organizácie tak, aby bolo dosiahnutého vzájomného súladu medzi profilmi zamestnancov 

(motivácia, schopnosti, doterajšie výsledky a chovanie zamestnancov) a profily pracovných 

miest (úlohy, povinnosti, právomoci, zodpovednosti, podmienky, požiadavky a očakávané 

výsledky pracovných miest) a tak boli vytvorené podmienky pre optimálne zabezpečenie, 

alokáciu, využitie a rozvoj zamestnancov a dosiahnutie očakávaných cieľov organizácie.[52] 

Uvádzanie nových pracovníkov do organizácie spočíva v procedúrach 

charakteristických pre deň, kedy pracovník nastupuje do organizácie a ďalej potom 

v činnostiach, ktoré majú novému pracovníkovi poskytnúť základné informácie, ktoré 

potrebuje k tomu, aby sa rýchlo a vhodným spôsobom v organizácií adaptoval a začal 

pracovať.[4] 

 Činnosť spojená s uvádzaním nového zamestnanca do organizácie spočíva na štyroch 

cieľoch: 

1. preskúmať počiatočné fázy, kedy sa novému pracovníkovi zdá všetko neobvyklé, 

cudzie a neznáme, 
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2. v mysli nového pracovníka rýchlo vytvoriť priaznivý postoj a vzťah k organizácií tak, 

aby sa zvýšila pravdepodobnosť jeho stabilizácie, 

3. dosiahnuť toho, aby nový pracovník podával žiaduci pracovný výkon v čo najkratšom 

možnom čase po nástupe na pracovisko, 

4. znížiť pravdepodobnosť skorého odchodu pracovníka. 

Uvádzanie pracovníkov do organizácie je dôležité a má základ v nasledujúcich 

dôvodoch: 

 znižovanie nákladov a problémov spojených s odchodom nedávno prijatého 

pracovníka, z dôvodu nenaplnenia požiadaviek a nespokojnosti na strane pracovníka 

alebo organizácie,  

 zvyšovanie oddanosti, 

 objasňovanie psychologickej zmluvy, ktorá sa dotýka noriem, hodnôt a postojov, 

pričom táto vytvára základňu pre zamestnanecké vzťahy, pričom čím jasnejšia  

je od začiatku, tým lepšie pre obidve zmluvné strany, 

 urýchľovanie pokroku v učení, s cieľom dosiahnutia určitej úrovne výkonu, 

 adaptácia na sociálne prostredie, sociálne aspekty práce – vzťahy so spolupracovníkmi 

– sú pre mnohých ľudí veľmi dôležité.[4] 

2.4  Riadenie pracovného výkonu a hodnotenie pracovníkov 

 Podľa Koubeka (2007) [32], proces riadenia pracovného výkonu (pozri obrázok 3  

na strane 17) obvykle začína definovaním role zamestnanca, kedy manažér spolu so 

zamestnancom určí úlohu zamestnanca v rámci pracovného miesta a organizácie. Definovanie 

role zamestnanca vedie k uzatvoreniu dohody o pracovnom výkone. Dohoda o pracovnom 

výkone obvykle obsahuje pracovné a rozvojové ciele, normy, meradlá a ukazovatele 

pracovného výkonu a chovania, požadované schopnosti, základné hodnoty a požiadavky 

organizácie. Dohoda o pracovnom výkone je realizovaná v priebehu riadenia pracovného 

výkonu zamestnanca, v priebehu daného obdobia, kedy manažér vedie a riadi zamestnanca 

k dosiahnutiu dohodnutých cieľov cestou vzájomnej spolupráce.  
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Na konci daného obdobia dochádza k formálnemu hodnoteniu pracovného výkonu 

zamestnanca zo strany manažéra, kedy manažér skúma a posudzuje úroveň dosiahnutia 

dohodnutých pracovných a rozvojových cieľov. Zamestnanec musí mať možnosť vyjadriť  

sa k záverom hodnotenia a súčasťou hodnotenia musí byť vzájomná dohoda o spôsobe 

nápravy zistených nedostatkov, ďalším zlepšovaním pracovného výkonu a schopnosti 

zamestnanca. Výsledky hodnotenia slúžia manažérovi aj zamestnancovi na uzatvorenie 

dohody o pracovnom výkone na ďalšie obdobie a manažérovi umožnia rozhodovanie 

o ďalších otázkach, spojených s riadením a vedením zamestnancov.[31], [52] 
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Obr. 3 Riadenie pracovného výkonu (upravené podľa [32])  
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Riadenie pracovného výkonu sa pozerá dopredu. Zameriava sa skôr na plánovanie 
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Pri vytváraní plánov budúcnosti berie taktiež do úvahy to, čoho sa dosiahlo a čo  

je dôležitejšie, ako sa toho dosiahlo. Skôr ako sa prikročí k plánovaniu, potrebné je pracovný 

výkon analyzovať, pričom táto analýza musí byť založená na spoľahlivých dôkazoch. [6] 

Riadenie pracovného výkonu poskytuje základňu pre pravidelný a častý dialóg medzi 

manažérmi a pracovníkmi o potrebách výkonu a rozvoja. Dotýka sa hlavne individuálneho 

výkonu, avšak možno ho použiť aj v rámci riadenia tímov. Dôraz sa kladie na rozvoj, aj keď 

je riadenie pracovného výkonu taktiež významnou súčasťou systému odmeňovania a to 

v podobe poskytovania spätnej väzby a uznania a v podobe identifikácie príležitostí k rastu. 

Môže byť spojené s odmeňovaním podľa výkonu alebo podľa prínosu, avšak mnohonásobne 

dôležitejšie je jeho rozvojové hľadisko.[4] 

Rozhodujúcu úlohu pri motivácií pracovníkov v rámci dosahovania trvalého 

zvyšovania výkonnosti a rastu produktivity hrajú vzťahy medzi manažmentom a pracovníkmi. 

Podmienkou pre dlhodobý úspech organizácie je spolupráca obidvoch skupín. Tieto musia 

spoločne ťahať za jeden povraz  a nie bojovať proti sebe. Každá organizácia musí analyzovať 

svoje interné a externé podnikateľské prostredie a určiť skupinu najvýznamnejších faktorov, 

ktoré pozitívne (negatívne) vplývajú na rast výkonnosti a produktivity. V tejto súvislosti  

je taktiež potrebné identifikovať bariéry brániace rastu výkonnosti a produktivity a tieto 

eliminovať, prípadne aspoň redukovať ich vplyv. Len takto môže manažment organizácie 

porozumieť princípom zdravého fungovania organizácie a na základe toho poznania 

definovať stratégiu ďalšieho rastu výkonnosti a produktivity.[25] 

Výkon je často definovaný len v podobe výstupov, splnenia kvantitatívnych cieľov. 

Výkon nie je len to, čoho ľudia dosahujú, ale taktiež to, ako to dosahujú. 

Niekedy sa ľudia domnievajú, že hodnotenie pracovného výkonu je to isté, ako 

riadenie pracovného výkon. Medzi nimi však existujú významné rozdiely.  

Z charakteristiky jednotlivých fáz procesov riadenia pracovného výkonu vyplýva 

dôležitá úloha hodnotenia pracovníkov a to nielen pre samotný proces riadenia pracovného 

výkonu, ale predovšetkým pre vykonávanie ďalších personálnych činností.  

Vlastné hodnotenie zamestnancov predstavuje základný nástroj riadenia a vedenia 

zamestnancov. Poskytuje manažérom údaje o tom, ako zamestnanci vyhovujú požiadavkám 

pracovných miest, aké sú výsledky ich práce, aké je ich chovanie, aké sú ich schopnosti 

a rozvojový potenciál. Manažéri získavajú a zároveň môžu pracovníkom poskytnúť dôležitú 
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spätnú väzbu, potrebnú pre korekciu odchýlok od očakávanej úrovne výkonnosti a výkonu 

zamestnancov, usmerňovaní výkonnosti a výkonu zamestnancov k dosiahnutiu očakávaných 

cieľov pracovných miest a organizácie, nastavenie podmienok pre ďalšie úspešné pôsobenie 

a rozvoj zamestnancov v rámci pracovných miest a organizácie.[34], [52] 

Neformálne hodnotenie je neustálou súčasťou života organizácie. Kolegovia sa často 

vzájomne pozorujú v zmysle ich výkonnosti a toho, akou mierou prispievajú k spoločným 

projektom. Pracovníci majú vlastný pohľad na kompetentnosť vedúceho alebo sa snažia 

pochopiť motiváciu zákazníkov. Aj keď neformálne hodnotenie je bezpochyby dôležité, 

dôležitejšie pre praktickú stránku veci v organizácií je interpersonálne hodnotenie. Patrí sem 

hodnotenie kompetentnosti či potenciálu zamestnancov zo strany manažérov  

pri ich posudzovaní, rovnako ako hodnotenie uchádzačov o prácu v priebehu ich výberu.  

Pri hodnotení ľudí v práci by sa rozhodnutie malo opierať o dôkazy, nie však o predpoklady 

a stereotypy.[3] 

Systematické a pravidelné hodnotenie výkonu a pracovného chovania, patrí 

k základným pilierom personálneho manažmentu organizácie. Manažéri na všetkých stupňoch 

riadenia organizácie, sú povinní hodnotiť svojich podriadených. Schopnosť objektívneho 

a spravodlivého hodnotenia podriadených, je taktiež jednou zo základných odborných 

kompetencií vedúceho pracovníka. Bolo by však hrubou chybou, redukovať systém 

hodnotenia pracovníkov, len na objektívne a presné zhodnotenie ich výkonu.  

Súčasné poňatie riadenia ľudských zdrojov vychádza z toho, že kvalitný systém 

hodnotenia je nástrojom skvalitňovania personálu organizácie, dosahovaní vyšších výkonov, 

vyššej kvality všetkých činností a rozvoja schopnosti pracovníkov.  

Výsledky hodnotenia sú nielen základom pre objektívne odmeňovanie pracovníkov, 

ale aj pre rozhodovanie o pohybe pracovníkov v organizácií (rozmiestňovanie, povyšovanie). 

Výsledkom objektívneho hodnotenia výkonu pracovníkov je ocenenie ich pozitívnych 

vlastností, tak aj určenie rezerv vo výkone a možností ich ďalšieho rozvoja (pozri obrázok 4  

na strane 20). Neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia pracovníka je aj jeho zoznámenie s ďalšou 

perspektívou jeho pracovnej aktivity v organizácií a podpora jeho osobného rozvoja. V tomto 

zmysle systém hodnotenia prispieva k zvýšeniu stability zamestnanca v organizácií 

a k zlepšeniu klímy v organizácií, pričom spolu s ostatnými nástrojmi je nezastupiteľným 

prvkom systému riadenia pracovného výkonu.[50] 
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Obr. 4 Prínosy z hodnotenia výkonu pracovníka (upravené podľa [50])  

Dobre a efektívne realizovaný systém hodnotenia pracovníkov, vedeniu organizácie 

poskytuje veľmi dôležitú spätnú väzbu, informujúcu o systéme riadenia organizácie a o tom, 

ako ho zamestnanci vnímajú a ako naň reagujú.  

Systém hodnotenia pracovníkov, ich chovania, výkonu a plnenia osobných plánov 

rozvoja má v každej organizácií radu úloh: 

 určuje úroveň pracovného výkonu a kvality práce pracovníka, pričom smeruje 

k rozpoznaniu potenciálu jeho výkonu, 

 stanovuje slabé a silné stránky každého pracovníka, t.j. charakterizuje pozitívne,  

tak aj problémové stránky pracovného výkonu, jeho kvality, osobného jednania, 

pričom určuje rozvojové opatrenia, 

 poskytuje pracovníkom príležitosti k zlepšeniu výkonu, pokiaľ nie je dostačujúci 

a pokiaľ majú predpoklady k ďalšiemu rozvoju, 

 získava podklady k odmeňovaniu podľa individuálnych výkonov, 

 identifikuje potreby zvyšovania kvalifikácie a možnosti ďalšieho postupu, 

 motivuje k výkonu, k zvyšovaniu kvalifikácie, k identifikácií s podnikovými cieľmi 

a lojalite k organizácií, 

 informuje o názoroch pracovníkov, faktoroch spokojnosti alebo nespokojnosti.[50] 
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Cieľom spätnej väzby vyplývajúcej z výsledkov hodnotenia pracovníka  

nie je pracovníka kritizovať, ale ukázať mu, kde robí chyby a pomôcť mu napraviť  

či vyvarovať sa ich. 

2.5 Vzdelávanie, kvalifikačný a osobnostný rozvoj pracovníkov 

Rozvoj ľudských zdrojov spočíva v poskytovaní príležitostí a možností k učeniu, 

rozvoju a výcviku, za účelom zlepšovania výkonu jedinca, tímu  a v konečnom dôsledku celej 

organizácie. Rozvoj ľudských zdrojov je v podstate na podnik a podnikanie orientovaný 

prístup k rozvoju ľudí, zodpovedajúci určitej stratégií.[4] 

Cieľom vzdelávania a rozvoja pracovníkov je sústavné prehlbovanie a rozširovanie 

schopností (znalosti a zručnosti) pracovníkov a vytváranie predpokladov pre neustále 

zlepšovanie výkonnosti a výkonu pracovníkov, zvyšovanie ich pripravenosti  

na zmeny podmienok, požiadaviek pracovných miest a tým zvyšovanie ich využiteľnosti, 

akože kvalifikované a prispôsobivé pracovné sily na vnútornom a vonkajšom trhu práce.[52] 

Vzdelávanie a rozvoj pracovníkov v organizácií väčšinou zahŕňa nasledujúce oblasti: 

 Orientácia (adaptácia) pracovníkov. Znamená privyknúť pracovníkov  

na podmienky a požiadavky nových pracovných miest a organizácie. Spravidla sa 

uskutočňuje, keď do organizácie prichádza nový zamestnanec alebo keď stávajúci 

pracovník prechádza na nové pracovné miesto organizácie. 

 Doškoľovanie (prehlbovanie kvalifikácie) pracovníka. Znamená prispôsobovanie 

schopností pracovníkov novým podmienkam a požiadavkám stávajúcich pracovných 

miest. Súvisí so zmenami organizácie práce, zavádzaním nových technológií a iných 

zmien. 

 Preškoľovanie (rekvalifikácia) pracovníkov. Znamená osvojenie si nových schopností, 

ktoré pracovníkom umožnia vykonávať prácu na iných, ako na stávajúcich pracovných 

miestach. Preškoľovanie pracovníkov organizácie vykonáva v súvislosti 

s reorganizáciou a reštrukturalizáciou činností.  

 Rozvoj (rozširovanie kvalifikácie) pracovníkov. Znamená osvojovanie si schopností, 

nad rámec podmienok a požiadaviek stávajúcich pracovných miest. Súvisí  

so zvyšovaním využiteľnosti pracovníkov  v rámci vnútorného a vonkajšieho trhu 

práce.[21] 
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Organizácia má ideálne uplatňovať systematické vzdelávanie a rozvoj pracovníkov, 

ktoré má prebiehať ako neustále sa opakujúci proces identifikácie potreby, plánovania, 

realizácie a hodnotenia výsledkov vzdelávania a rozvoja, ktoré má vychádzať  

zo stratégie a politiky vzdelávania, rozvoja, vytvorených organizačných a inštitucionálnych 

predpokladov vzdelávania a rozvoja.[32]  

Strategický rozvoj ľudských zdrojov znamená také usmerňovanie procesov, ktoré 

všetkých jedincov a tímy, vybavuje zručnosťami, znalosťami a schopnosťami, ktoré 

potrebujú, aby boli schopní plniť súčasné a taktiež budúce úlohy požadované organizáciou. 

Základným cieľom strategického rozvoja ľudských zdrojov je, aby organizácia mala  

pre uspokojovanie svojich súčasných a budúcich potrieb k dispozícií správnu kvalitu ľudí. 

Toho sa dosahuje vytváraním premysleného a komplexného rámca pre rozvíjanie ľudí.[4] 

Zložky rozvoja ľudských zdrojov znázorňuje obrázok 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Zložky rozvoja ľudských zdrojov (upravené podľa [4])  
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Samotný proces rozvoja a vzdelávania pracovníkov začína identifikáciou potrieb 

rozvoja a vzdelávania pracovníkov.  

 Na identifikáciu potrieb rozvoja a vzdelávania zamestnancov nadväzuje plánovanie 

rozvoja a vzdelávania pracovníkov. Výsledný plán rozvoja a vzdelávania pracovníkov  

definuje cieľ rozvoja a vzdelávania, pričom deklaruje: 

 cieľovú skupinu pracovníkov, 

 metódy rozvoja a vzdelávania pracovníkov, 

 inštitúciu, zabezpečujúcu realizáciu rozvoja a vzdelávania pracovníkov, 

 miesto rozvoja a vzdelávania pracovníkov, 

 požiadavky na materiálne a technické vybavenie rozvoja a vzdelávania pracovníkov, 

 metódy hodnotenia výsledkov rozvoja a vzdelávania – spätná väzba výsledného 

a očakávaného výsledku, 

 náklady na rozvoj a vzdelávanie pracovníkov. 

Na plánovanie rozvoja a vzdelávania pracovníkov nadväzuje realizácia rozvoja 

a vzdelávania pracovníkov, ktorá ako už bolo uvedené, prebieha vo vnútri, resp. mimo 

priestory pracoviska a organizácie a to vo väzbe na použité metódy vzdelávania rozvoja 

pracovníkov. 

Na realizáciu rozvoja a vzdelávania pracovníkov nadväzuje hodnotenie výsledkov – 

prínosov rozvoja a vzdelávania pracovníkov, ktoré je v skutočnosti dosť problematické. 

Výsledky rozvoja a vzdelávania pracovníkov sú ťažko merateľné a pokiaľ sa vôbec prejavia, 

spravidla po dlhšej dobe, predovšetkým v zmene spôsobu práce a myslenia pracovníkov. Pri 

hodnotení sa najmä skúma a preveruje, či boli použité a dodržané adekvátne metódy, aká bola 

bezprostredná a následná odozva účastníkov, aká je skutočná miera osvojenia si nových 

znalostí, zručností a osobných vlastností a ich uplatnenie v praxi. Hodnotenie vzdelávania 

a rozvoja sa vykonáva na základe porovnania výsledkov vstupných a výstupných testov, 

monitorovania priebehu vzdelávacieho a rozvojového programu, kvantifikácie prínosov 

vzdelávania a rozvoja pomocou ekonomických ukazovateľov (produktivita, kvalita, náklady, 

tržby a iné). Veľmi dôležité je hodnotenie výsledkov rozvoja a vzdelávania pracovníkov 

v priebehu pravidelného hodnotenia pracovníkov.[31], [52] 
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2.6 Odmeňovanie pracovníkov 

Cieľom odmeňovania pracovníkov je určiť a poskytovať pracovníkom organizácie istú 

peňažnú i nepeňažnú kompenzáciu za vykonanú prácu. Zamestnávateľ pritom uplatňuje 

peňažné formy odmeňovania, t.j. mzdu alebo plat za prácu vykonanú v pracovnom pomere 

alebo odmenu  z dohôd za prácu vykonanú na základe dohody o vykonaní práce, dohody 

o pracovnej činnosti, dohody o brigádnickej práci študentov a nepeňažné formy odmeňovania, 

t.j. pochvaly a uznania v priebehu pravidelného hodnotenia zamestnancov, povýšenie v rámci 

riadeného rozmiestňovania zamestnancov, ďalšie vzdelávanie a rozvoj, vytváranie 

motivujúcich pracovných miest s vyššou mierou kompetencií, rozmanitosti, významnosti 

a autonómie práce, uplatňovania flexibilných pracovných režimov, vytváranie a udržiavanie 

optimálnych pracovných podmienok a pracovných vzťahov, poskytovanie zamestnaneckých 

výhod a benefitov.[32] 

Prostredníctvom spravodlivého, motivujúceho a efektívneho systému odmeňovania 

pracovníkov sa organizácie snažia prilákať a udržiavať schopných a motivovaných 

pracovníkov a stimulovať ich k požadovanej výkonnosti a výkonu, zabezpečiť efektívne 

riadenie nákladov práce a financovania systému odmeňovania, zaručiť odôvodnenú 

diferenciáciu v odmeňovaní pracovníkov v organizácií rovnako ako v porovnaní 

s konkurenciou na trhu práce a zaistiť dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov, ktoré určujú 

povinnosti zamestnávateľa pri odmeňovaní zamestnancov za prácu v pracovnoprávnych 

vzťahoch.[21] 

Systémy riadenia odmeňovania pracovníkov sú zložitou a náročnou záležitosťou, 

v skutočnosti pojednávajú a zaoberajú sa: 

1. postupmi v odmeňovaní, dotýkajúcimi sa zaraďovania prác, pracovných miest  

do stupňov, určovaním výšky peňažnej odmeny a odvolaniami sa, 

2. controllingom v oblasti odmeňovania, prípravou a využívaním predpovedí, prognóz 

a rozpočtov, kalkuláciami nákladov, monitorovaním a vyhodnocovaním politiky a 

praxe odmeňovania, 

3. vykonávaním všeobecných revízií a úprav odmien, 

4. vykonávaním individuálnych revízií a úprav, 

5. kolektívnou a individuálnou komunikáciou s pracovníkmi, 
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6. riadením tvorby systémov odmeňovania v rámci procesov zapájania pracovníkov a 

riadením zmeny, 

7. využívaním výpočtovej techniky v riadení odmeňovania.[5], [7], [8], [11] 

2.7 Zamestnanecké vzťahy, komunikácia a pracovné podmienky  

Procesy zamestnaneckých vzťahov tvoria prístupy a metódy používané 

zamestnávateľmi pre potreby jednania s pracovníkmi a to buď prostredníctvom odborov, 

alebo individuálne. Tieto bývajú založené na jasne formulovanej alebo vžitej podnikovej 

politike a stratégií zamestnaneckých vzťahov.[4] 

Vnútorná komunikácia priamo ovplyvňuje medziľudské vzťahy v organizácií, ale 

taktiež vzťah zamestnancov k nej (identifikácia pracovníkov s cieľmi organizácie,  

jej kultúrou, spokojnosť zamestnancov). Tieto vzťahy sa odrážajú v celkových výsledkoch 

organizácie, v komerčnej sfére,  v jej úspechu na trhu a taktiež aj v samej existencií 

organizácie a to najmä v krízových okamžikoch. Kľúčová je v mnohých prípadoch rýchlosť 

komunikácie, pričom je vždy dôležitá jej kvalita a obojsmernosť a to na všetkých úrovniach 

štruktúry organizácie..  

Vzhľadom k rozmanitosti informácií, ich odlišnému významu, miere detailnosti 

a ďalej i vzhľadom k množstvu zúčastnených subjektov na rôznych úrovniach riadenia  

je potrebné vytvoriť stratégiu internej komunikácie a celý proces riadiť. 

V praxi ide o to, zvoliť vhodné systémy komunikácie a nastaviť a neustále 

zdokonaľovať procesy, ktoré budú efektívny prínos informácií zaisťovať.  

Kvalitná verbálna komunikácie umožňuje partnera v komunikácií ovplyvňovať a to 

napríklad motivovať k lepším výkonom, seba rozvoju, zaisťuje lepšie porozumenie, uľahčuje 

identifikáciu s cieľom, úlohou, ovplyvňuje spokojnosť pracovníkov. Ide o formu 

medziľudskej interakcie, teda v o vzájomné ovplyvňovanie, kedy obidve zúčastnené strany 

majú možnosť sa pýtať a vysvetľovať a docieliť tak vzájomné porozumenie. 

Informovanosť radových pracovníkov, ktorá s internou komunikáciou veľmi úzko 

súvisí a je predovšetkým v kompetencií priameho nadriadeného je veľmi významným prvkom 

ovplyvňujúcim motiváciu a spokojnosť pracovníkov. Najmä v situácií podnikových zmien, 

dostatočná informovanosť pracovníkov môže zaistiť, že pracovníci nebudú odchádzať ku 

konkurencií z dôvodu prežívania neistoty a neprehľadnosti situácie.[10], [35] 
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Pracovné podmienky sú časové, priestorové, organizačné, technické, technologické, 

bezpečnostné, zdravotné, hygienické, ekonomické, spoločenské, kultúrne, ekologické a iné 

faktory, ktoré bezprostredne alebo sprostredkovane pôsobia na zamestnancov v pracovnom 

procese.[22] 

Vytváranie a udržiavanie optimálnych pracovných podmienok sa stáva neoddeliteľnou 

súčasťou každodennej práce manažéra, ktorý sa priamo podieľa na vytváraní a udržiavaní 

priaznivého pracovného prostredia, dosiahnutí a udržiavaní požadovanej úrovne bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci. 

Hlavnými činiteľmi pracovného prostredia sú priestorové riešenia a farebná úprava 

pracovísk, mikroklimatické podmienky pracoviska, osvetlenie pracoviska, škodliviny 

v pracovnom ovzduší a hluk na pracovisku.[52] 

2.8 Uvoľňovanie zamestnancov z pracovného vzťahu 

K najčastejšie skloňovaným slovám a termínom v spoločnosti v oblasti ekonomiky  

sa od roku 2008 popri starších a zaužívanejších výrazoch ako sú napríklad biznis, dane, 

inflácia, peniaze, trh, nezamestnanosť, investície, znalostná ekonomika, reformy, šetrenie 

a chudoba, pričlenilo slovo kríza.[12] 

V súčasnom období snáď neexistuje tlačené alebo elektronické médium, v ktorom  

by sa na titulných stránkach neobjavili nové a nové informácie, vo veci prepúšťania 

a hromadného prepúšťania organizácií z rôzneho priemyselného odvetvia. Spoločným 

menovateľom tohto stavu je zvyčajne kríza, ktorá spôsobila a spôsobuje straty zákazkového 

krytia organizácií, s čím samozrejme a bezprostredne súvisí menšia potreba ľudí. 

Zamestnanecký vzťah (pracovný pomer, pracovný vzťah) môže byť v súlade 

s obsahom ustanovení základného pracovnoprávneho predpisu – Zákonníka práce ukončený 

dobrovoľne – dohodou (na návrh zamestnanca, taktiež však na návrh zamestnávateľa), 

výpoveďou (zo strany zamestnanca, zo strany zamestnávateľa), v skúšobnej dobe (bez 

uvedenia dôvodu zo strany zamestnanca a taktiež zo strany zamestnávateľa) a uplynutím 

dohodnutého času (doba určitá). 

V stupňujúcej miere  však ľudia musia odchádzať zo svojho pracoviska, od svojho 

zamestnávateľa nedobrovoľne – bez vlastného rozhodnutia. Situácie konkrétnej organizácie  
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sa môžu zhoršovať alebo môžu smerovať k takzvanej štíhlej organizácií, v dôsledku čoho 

organizácie čoraz častejšie ukončujú pracovné pomery z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca.  

Ako nástroj znižovania počtu pracovníkov sa používajú metódy reengineeringu 

podnikových procesov. Reengineering predstavuje smer manažmentu zmeny, hľadajúci 

príležitosť k úspechu v radikálnych zmenách, ktoré sú orientované predovšetkým do oblasti 

riadenia.[21] 

Iným populárnym spôsobom používaným k príprave znižovania počtu pracovníkov je 

porovnávanie výkonu organizácie, s výkonom iných organizácií – benchmarking, aby bolo 

možné zaistiť, ktoré organizácie skutočne dosahujú viac, s menšími vstupmi. 

Znižovanie počtu pracovníkov je jednou z najnáročnejších oblastí riadenia ľudí, ktorou 

sa odborníci a zamestnanci na úseku činnosti riadenia ľudských zdrojov v organizácií 

zaoberajú. Jej povinnosťou mimo iného je: 

 naplánovať ich tak, aby došlo k zníženiu počtu pracovníkov bez násilného prepúšťania 

nadbytočných pracovníkov, 

 radiť a realizovať aj ďalšie metódy znižovania počtu pracovníkov alebo eliminácie 

nadbytočnosti, 

 viesť pracovníkov k tomu, aby odišli dobrovoľne, pokiaľ ostatné metódy zlyhajú, 

 navrhovať a aplikovať náležité postupy, smerujúce k riešeniu problému nadbytočnosti, 

 zaoberať sa systémom kompenzácií pre uvoľňovaných pracovníkov, 

 poskytnúť rady o metódach riešenia nadbytočnosti a v prípade potreby sa podieľať  

na zaisťovaní dobre riadeného procesu znižovania počtu pracovníkov z dôvodu 

nadbytočnosti.[4] 

3 Výkon  manažérskych  funkcií – vo vzťahu k riadeniu 

ľudských zdrojov   

Pojem manažment môže byť definovaný vzhľadom na rôzne prístupy rôznorodo.  

Pre podmienky a potreby súčasného obdobia sa na základe nadobudnutých skúseností 

odporúča jeho nasledovné vymedzenie: „Manažment je proces, v ktorom riadiaci pracovníci 

pomocou vedeckých poznatkov, ale najmä praktických odporúčaní vedia vykonávať základné 
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manažérske aktivity pri zhodnocovaní disponibilných zdrojov za účelom určovania 

a dosahovania podnikateľských cieľov podniku“. 

Manažment je chápaný a vysvetľovaný nielen ako riadenie, ale aj ako „umenie riadiť 

podnikovú činnosť“. Vykonávateľmi manažmentu sú ľudia, riadiaci pracovníci – manažéri, 

ktorí uskutočňujú manažérske funkcie, uplatňované v rozmanitých druhoch organizačných 

jednotiek, na ich rôznych organizačných úrovniach riadenia, s obsahovo rozmanitou 

činnosťou.[2],[28]V súčasnosti sa manažment najčastejšie vysvetľuje v pojmových podobách: 

 manažment ako veda o riadení, 

 manažment ako praktická činnosť, 

 manažment ako umenie riadiť. 

Pojmom manažérske funkcie sa chápu typické činnosti, ktoré by mal vedúci pracovník 

(manažér) účelne a účinne vykonávať, k zaisteniu úspechu svojej manažérskej práce. 

Účelnosťou manažérskych funkcií sa predovšetkým rozumie zmysluplnosť, resp. vedieť robiť 

správne veci, zodpovedajúce potrebám , cieľom a sociálnokultúrnym (etickým) hodnotám 

organizácie, kde manažér pracuje. Účinnosťou manažérskych funkcií sa rozumie efektívnosť 

vykonávania jednotlivých činnosti.[13], [14], [19], [51] 

V manažmente platí, že dosiahnutie cieľov organizácie a tým vlastne naplnenie 

hlavného zmyslu manažérskej práce, predpokladá vzájomný súlad (harmonizáciu, 

vyváženosť) pri vykonávaní manažérskych funkcií.  

Od manažéra sa očakáva istý spôsob vystupovania a jednania v súlade s jeho 

sociálnym postavením, pozíciou. Očakáva sa od neho nielen potrebná kvalifikácia, ale taktiež 

určitá životná skúsenosť, organizačné vlastnosti a charakterové kvality. Svoje jednanie musí 

opierať o zdravú sebadôveru a pozitívne myslenie. Byť tým, ktorý dokáže podnietiť k aktivite 

i ku kreativite s tým, že sa stane tvorcom i neformálne uznávaným vodcom funkčného  

tímu.[43] 

 3.1 Plánovanie – stanovenie cieľov a prostriedkov k ich dosahovaniu 

Plánovanie je informačným procesom stanovenia cieľov a predpokladaných postupov 

ich dosiahnutia. Vychádza zo zaistenia a využitia informácií: 

 k identifikácií a diagnóze počiatočnej situácie, 
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  k odhadu a oceneniu možnosti plánovaného rozvoja v priestore a čase, 

 k stanoveniu cieľov, ich priestorovému, hierarchickému, časovému usporiadaniu 

a vzájomných väzieb cieľov, 

 k vypracovaniu návrhov a hodnotiacich rozborov prípustných postupov,  

pre dosiahnutie uvažovaných cieľov, 

 k výberu scenára plánu (výberu vhodnej trajektórie, prechodu od počiatočných stavov, 

k cieľom podľa kritéria výberu) a to vrátane ocenenia efektívneho použitia zdrojov, 

vrátane ľudských a vyrovnaní sa s ďalšími obmedzujúcimi podmienkami realizácie 

(vrátane času), 

 k stanoveniu postupu realizácie zvolených plánov (vrátane primeraných rezerv) 

a prípadnej adaptácie na meniace sa podmienky.[26], [40], [45], [51] 

Aj napriek tomu, že podoba plánov sa bude vzájomne líšiť, každý plán by mal svojim 

obsahom dať odpoveď na dve otázky: čoho a akým spôsobom sa má dosiahnuť?   

Náplň plánov znázorňuje obrázok 6.[50] 

 

 

    Plán 

 

 

Obr. 6 Náplň plánov (upravené podľa [50])  

 

 Do plánovania ako ústrednej manažérskej funkcie sa premieta kľúčová manažérska 

funkcia – rozhodovanie. Od manažérov sa očakáva reálny pohľad do budúcna, dobrý odhad 

vývoja v časovom horizonte, predvídavosť a z týchto predpokladov vychádzajúce 

rozhodovanie. 

  

 

Čo? 

-určenie cieľov 

Ako? 
 
-aktivity 
-zdroje 
-termíny 
-zodpovednosť 
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3.2 Organizovanie a delegovanie právomoci a zodpovednosti 

Poslaním organizovania je účelne vymedziť a efektívne zaistiť plánované a iné nutné 

činnosti ľudí pri plnení cieľov a ďalších potrieb organizačnej jednotky alebo jej časti.  

Potreba organizovania vyplýva: 

 zo snahy dosiahnuť synergického efektu – väčšinu výrobných, ale aj iných aktivít 

v organizácií musí realizovať viac ľudí, 

 z obmedzenej schopnosti človeka, nakoľko môže riadiť len určitý – obmedzený rozsah 

podriadených. 

S prihliadnutím na danú skutočnosť, potrebné je vymedziť vzájomné vzťahy medzi 

ľuďmi  (jednotlivcami či skupinami) a prostriedky pre plnenie určitých zámerov. Znalosť úloh 

a vymedzenie vzťahov k ostatným pracovníkom, predstavuje užitočné predpoklady  

pre efektívny pracovný výkon.[50]  

Slovo organizácia súvisí s pojmom usporiadaný celok. Je to o vzájomne zladených 

funkciách a o koordinácií. Organizácia najlepšie funguje vtedy, ak sa nemusí zaoberať sama 

sebou, ale pozornosť a vedomie venuje výhradne a jedine potrebám zákazníka a trhu.  

Výsledkom dobrej organizácie je stav, keď: 

 ľudia konajú samostatne a absolútnu väčšinu situácií vyriešia sami, bez opytovania sa 

šéfa či bez príkazov, 

 pracovníci vedia rýchlejšie zvládnuť akúkoľvek prácu, 

 nevykonáva sa duplicitná činnosť a nevykonáva sa zbytočná práce, 

 náhle návaly práce sa zvládnu s väčšou ľahkosťou a k spokojnosti všetkých 

zainteresovaných strán. 

Manažér by nikdy nemal zabudnúť, že organizovanie prebieha vždy popri samotnom 

behu organizácie, že nadradené je, požadovať od ľudí maximálne výkony a že najviac energie 

treba dávať do požadovania produkcie. 

Organizačné a riadiace schopnosti sú v manažérskej praxi považované za základné 

požiadavky, meradlo manažérskej kvalifikácie a úspešnosti.[43] 
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Dôležitou súčasťou organizačných a riadiacich vedomostí je delegovanie pri určení 

konkrétnych zodpovedností a právomoci. Zmyslom organizovania je zaistenie splnenia 

pracovných cieľov pomoci deľby práce a koordinácie všetkých zúčastnených článkov. 

Častými chybami v riadení organizácie práce je: 

 koncentrácia na krátkodobé úlohy, pričom manažér so svojho zreteľa stráca dlhodobé 

ciele, 

 preorganizovanosť – riadenie stavajúce na administratívnej pedantérií, nenecháva 

priestor pre iniciatívu, 

 nárazové riadenie – riadenie prebieha v podobe akejsi sínusoidy striedania kľudu, 

ktorý môže byť povestným tichom pre búrkou a náhlymi organizačnými záchvatmi, 

 strnulosť a neschopnosť zmeny – riadenie a organizácia činnosti tkvie na zabehnutej, 

osvedčenej tradícií. 

Efektívna organizácia je podmienená nielen optimálnou organizačnou štruktúrou, ale 

predovšetkým a najmä, schopnosťami manažéra. Kto nedokáže riadiť sám seba, nemôže riadiť 

druhých.[43] 

3.3  Vedenie ľudí k plneniu cieľov organizácie 

Vedenie ľudí je neľahkou disciplínou a v podstate nepretržitým celoživotným 

procesom učenia. Prináša veľkú mieru zodpovednosti, ktorú bežný zamestnanec nemá, 

nepozná, nutnosť riešiť problémy, rozhodovať s rizikom neúspechu, prekonávať silné 

psychické vypätie a stresy. Nie vždy sa manažér od svojich podriadených dočká odozvy akú 

by si predstavoval a nie vždy má možnosť svoj pracovný tím slobodne zvoliť a zostaviť. Jeho 

postoje však nikdy nemôžu zabudnúť pohľad z druhej strany.[43] 

Poslaním manažérskej funkcie vedenia spolupracovníkov (ľudí) je vytváranie a potom 

aj účelné a účinné využívanie schopnosti, znalosti, zručnosti a umenia manažérov viesť, 

usmerňovať, stimulovať a motivovať svojich spolupracovníkov ku kvalitnému, aktívnemu 

a tvorivému plneniu cieľov ich práce.  

Súčasný manažment vedúcim pracovníkom poskytuje nepreberné množstvo 

poznatkov, názorov, skúseností, metód a prístupov, ako u svojich spolupracovníkov 

dosiahnuť aktívnu a kvalitnú účasť na plnení poslania a cieľov organizácie.[19], [51]  
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Klasickým východiskom k rozmanitým metódam a spôsobom vedenia ľudí je takzvaná 

McGregorova teória X a Y. Táto teória vychádza z empirických rozborov. Je založená  

na dvoch myšlienkovo krajných modeloch prístupu manažérov k svojim spolupracovníkom  a  

na nájdení rozumnej mieri medzi týmito dvoma nefunkčnými extrémami. Prvou z týchto 

krajností je práve teória X a druhou je teória Y. Základnú logiku McGregorovho prístupu 

ilustruje obrázok 7. 

 

        X                                                                                                                 Y 

                            Reálny vzťah zamestnanca 
                                         k práci a organizácií 
 

Obr. 7 Základná logika „teórie X a Y“ (upravené podľa [51])  

 Teória X vychádza z medzného predpokladu, že priemerný spolupracovník: 

 nemá svoje zamestnanie rád, považuje ho za nutnú príťaž k zaisteniu obživy. Preto  

sa pokiaľ možno, pracovným povinnostiam vyhýba; 

 považuje sa len za nájomnú silu. Preto ho s pracoviskom nespájajú žiadne 

významnejšie osobné, sociálne či emocionálne vzťahy;  

 v zamestnaní nemá žiadne zvláštne ambície uplatnenia. Preto sa vyhýba adresnej 

zodpovednosti, vlastnému rozhodovaniu a vyhovuje mu, že je riadený svojím 

vedúcim; 

 dáva prednosť sociálnej istote a pokojným podmienkam práce. Preto sa vyhýba riziku 

a neistote vo svojom pracovnom zaradení, preferuje pasivitu pred aktivitou, iniciatívou 

a kreativitou. 

Ak by vedúci pracovník vychádzal z extrémnych predpokladov teórie X, prípadne keď 

v jeho myslení prevažuje takýto prístup, dospeje k nutnosti vedenia ľudí na „krátkom 

vodítku“ centrálnej rozhodovacej právomoci. Takéto vedenie spolupracovníkov sa označuje 

za autoritatívne, autokratické či direktívne vedenie. Ide o vedenie bez rozhodovacej 

autonómie vedených pracovníkov.[26], [51] 
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Teória Y naopak vychádza z opačného medzného predpokladu a to, že priemerný 

spolupracovník: 

 má prirodzený sklon k práci, dobrý vzťah k zamestnaniu a organizácií, ktorá  

mu ho poskytuje. Preto sa stotožňuje s poslaním a cieľmi svojho pracoviska, je k nim 

lojálna a angažuje sa v ich plnení; 

 necíti svoju prácu len ako podmienku zaistenia svojich existenčných potrieb, ale i  

ako miesto na prirodzené uplatnenie svojich znalostí, schopností a zručností. Preto 

pracovník v zamestnaní do značnej mieri nachádza svoju sebarealizáciu;  

 pociťuje snahu uplatniť sa a prijať zodpovednosť za rozhodovanie. Preto je ochotný 

zúčastniť sa podnikateľskej či inej tvorivej aktivity s neistým koncom, resp. s rizikom, 

že výsledok bude neúspešný. 

V tomto druhom extrémnom prípade, kedy by manažér v prevažujúcej miere prijal 

uvedené predpoklady „teórie Y“, potom by pre neho vyplynula nutnosť preferovať voľný, 

demokratický štýl a participatívny charakter vedenia spolupracovníkov. Takéto vedenie  

sa v manažérskej literatúre obvykle označuje ako liberálne, resp. demokratické či nedirektívne 

vedenie. Ide o vedenie s plnou rozhodovacou autonómiou vedených spolupracovníkov. 

Poznať mieru pre rozumné a diferencované uplatňovanie mäkkých a tvrdých metód 

vedenia ľudí v dynamike času a v meniacom sa priestore konkrétnych podmienok, v tom je 

umenie manažérskej práce dobrého vedúceho.  

Aj rovnaký manažér voči rovnakým spolupracovníkom, musí nutne v rozdielnych 

podmienkach voliť rozdielne metódy ich vedenia, resp. meniť mieru autonómie ich 

rozhodovania.[45], [51] 

Neoddeliteľnou a veľmi významnou súčasťou vedenia spolupracovníkov zo strany 

konkrétneho manažéra je práca manažéra s pracovnou skupinou – tímom.  

Manažér by mal vždy o skupine uvažovať programovo a to, že v rámci celkového 

množstva ľudí na pracovisku, je schopný u každého sledovať a ďalej aj vhodne vytvárať 

pomer medzi jeho výkonnosťou, spokojnosťou a ďalším rozvojom. Len tak môže skupina 

fungovať efektívne a produktívne.  
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Uskutočňovanie a vedenie pracovnej porady predstavuje takú sociálnu situáciu,  

pri ktorej sa riešia problémy a súčasne sú ovplyvňovaní všetci členovia skupiny–tímu.[8], [10] 

 3.4 Kontrolná činnosť – získavanie a výber informácií  

Kontrolnú činnosť využívajú manažéri na všetkých stupňoch riadenia organizácie, ako 

určitej formy spätnej väzby, prostredníctvom nej majú získavať objektívnu predstavu 

o riadenej realite (plnenie plánovaných zámerov, stupni realizácie prijatých rozhodnutí). 

Podstatou kontroly je kritické zhodnotenie reality, s ohľadom na riadiace zámery.  

Na základe tohto posúdenia sú prijímané príslušné kontrolné závery.[50] 

 

 Základné členenie kontrolných procesov spočíva v delení na: 

 vnútornú (internú) kontrolu, 

 vonkajšiu (externú) kontrolu. 

Vnútorná kontrola je iniciovaná vnútornými štruktúrami organizácie, pričom táto  

je realizovaná spravidla riadiacimi pracovníkmi alebo pracovníkmi, ktorí sú ku kontrole 

riadiacimi pracovníkmi splnomocnení. 

Aj napriek tomu, že organizácie vystupuje ako samostatný, suverénny subjekt, musia 

v rade prípadov strpieť kontrolu realizovanú subjektmi stojacími mimo organizáciu – externú 

kontrolu. Táto môže mať v podstate dvojaký dôvod: 

1. Zmluvný – príkladom čoho môže byť preverenie hospodárenia organizácie bankou, 

v súvislosti so žiadosťou o úver alebo preverenie určených skutočností v súvislosti 

s poistením majetku. 

2. Zákonný – príkladom je vymožiteľnosť práva vyplývajúceho z oprávnenia, spravidla 

štátnych orgánov, vykonávať vybrané kontrolné činnosti (dane, sociálne a zdravotné 

postenie, ekologická činnosť, činnosť bezpečnosti a ochrany zdravia  

pri práci, hygieny práce a pracovného prostredia, protipožiarna ochrana, 

pracovnoprávne záležitosti a iné). 

Každá kontrola sa dá rozdeliť do dielčích činností, ktoré sú spravidla chápane ako fázy 

kontroly. Pri zložitejších kontrolných akciách možno vysledovať relatívnu samostatnosť 
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týchto fáz tak, ako vyjadruje obrázok 8, pričom ich zabezpečením môžu byť poverení  

aj rôzny pracovníci, pričom u bežných kontrol, nižšie uvedené fázy splývajú: 

 určenie predmetu kontroly, 

 získanie a výber informácií pre kontrolu, 

 overenie správnosti získaných informácií, 

 hodnotenie kontrolovaných procesov, 

 závery a návrhy opatrení, 

 spätná väzba – následná kontrola.[50] 

 

 

 

 

 

                                Áno                                             Nie 

 

 

 

                                                                                         Nie 

 

                                                                    Áno 

 

Obr. 8 Postup kontroly (upravené podľa [50])  

 V krízovom období nastal čas nového ponímania funkcií manažmentu, úloh, ktoré  

má manažér plniť.  

Štart 
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4 Systém controllingu priemyselného podniku   

V ekonomickej teórií i praxi je stále silnejšie pociťovaná potreba rozvíjať nové metódy 

riadenia, pričom ich prvotným cieľom  je zaistiť dlhodobú úspešnú existenciu organizácie. 

V súčasnej dobe sa v tejto súvislosti stále častejšie používa pojem controlling. V praxi  

sa controlling chápe predovšetkým ako kontrola, avšak v skutočnosti je controlling potrebné 

chápať v zmysle integrovaného riadenia, pričom kontrola je jeho zložkou.[42]  

Controlling v najširšom poňatí znamená podporu manažérskeho rozhodovania 

pomocou plánovania, usmerňovania a kontroly vo všetkých funkčných oblastiach a  

na všetkých úrovniach podnikových činností. Controlling je teda možné považovať  

za servisnú funkciu manažmentu, ktorej predmetom je získavanie požadovaných informácií 

o plánovaných a skutočných úrovniach hospodárskych javov a procesov so zvláštnym 

zameraním  na zisťovanie odchýlok skutočného priebehu od priebehu plánovaného.[58] 

Controlling  predstavuje sumár  pravidiel (alebo aj podsystém systému riadenia), ktorý 

pomáha dosahovať podnikové ciele, pričom má za úlohu zabrániť prekvapeniam,  

včas predvídať a podniknúť kroky k eliminácií prípadných negatívnych javov. Predstavuje 

špecifickú formu práce s informáciami.   

Controlling je nástroj manažmentu, ktorý umožňuje podnikateľským subjektom udržať 

správny smer a nestratiť zo zreteľa svoje ciele. Manažment podniku takto získa predovšetkým 

istotu v dosahovaní vhodne stanovených cieľoch a orientáciu vo všetkých podnikateľských 

situáciách. Controlling sa chápe aj ako podpora a zjednotenie systému riadenia.[2], [16], [28] 

4.1 Controlling ako nástroj riadenia 

Kľúčovou funkciou riadenia každej organizácie je systematické sledovanie všetkých 

procesov, ktoré v jej štruktúre prebiehajú a zároveň dosahovaných výsledkov a disponibility 

zdrojov. Zmyslom je priebežné zhromažďovanie informácií a ich poskytovanie pre potreby 

plánovania a riadenia procesov, pre rozhodovanie, prevenciu rizík a pre ďalšie podnikové 

funkcie. V súlade s bežnou praxou je pre tento segment manažmentu, najmä v krízových 

stavoch a pri identifikácií rizík, používaný výraz controlling.[1], [17], [29], [33] 

Úlohou controllingu nie je procesy riadiť, ale riadiť celú organizáciu, prostredníctvom 

informácií o reálnych procesoch. Controlling má pripraviť informácie pre riešenie 

plánovacích, rozhodovacích, implementačných a kontrolných úloh. Nemožno ho zamieňať  
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s kontrolou a taktiež nie s riadením, nakoľko jeho úlohou nie je len hodnotiť udalosti následne 

(ex post), ale naopak, predvídať (ex anté), určovať kurz, ktorý je najvhodnejší na dosiahnutie 

cieľa organizácie.  

Riadenie organizácie môže prebiehať efektívne a spoľahlivo len vtedy, keď má dobre 

nastavené controllingové funkcie. Controlling je nástrojom riadenia podnikových procesov  

na základe ich priebežného hodnotenia. Úlohou podnikového systému controllingu je 

získavať informácie, potrebné pre efektívne rozhodovanie. Zahŕňa hodnotenie aktuálneho 

stavu podnikových procesov, taktiež však, plnenie stanovených cieľov, avšak aj formulovanie 

výsledkov do budúcna – prognóza. 

Controling musí nepretržite zaisťovať vstupy hodnoverných informácií,  potrebných 

pre procesy riadenia. Musí ručiť, že informácie sú vždy k dispozícií včas, že sú v rámci 

možností úplné, relevantné a v potrebnej miere presné – pravdivé.  

4.2 Funkcie a úlohy controllingu 

Úlohou controllingu je triediť jednotlivé komponenty, preveriť ich použiteľnosť, 

doplniť ich a posunúť ďalej do systému riadenia. Vo všeobecnosti sa controlling orientuje na: 

 podporu plánovania a stanovenia cieľov podniku, 

  priebežné získavanie a spracovanie informácií na podporu rozhodovania, 

 podpora kontroly s dôrazom na analýzu odchýlok, 

 spracovanie informácií do správ a prehľadov, 

 zainteresovanosť pracovníkov. 

Výsledkom je ustavičné zdokonaľovanie metód plánovania, rozpočtovania, 

kalkulovania a analýzy. 

Medzi základné funkcie controllingu predovšetkým patria nasledovné: 

 analyticko – informačná, 

 kontrolno – koordinančná, 

 poradenská a inovačná. 
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Jednotlivé funkcie sa navzájom dopĺňajú a prelínajú. Nie v každom podnikateľskom 

subjekte sa dané funkcie rovnaké a musia uplatniť v plnom rozsahu.[28], [59] 

Controlling je podsystémom a súčasťou riadenia podniku, preto je možné objasniť 

účel, úlohy a inštitúcie controllingu predovšetkým pomocou funkcií riadenia podniku.  

V každej organizácií môžu byť funkcie controllingu odlišné, závisí to od jej riadiacej a 

organizačnej štruktúry.[56] 

Je na mieste a dôležité zdôrazniť, že je potrebné odlišovať pozíciu controllera 

a manažéra. Vzťah medzi týmito pozíciami  znázorňuje obrázok 9. Z predmetného obrázku 

a z praxe vyplýva, že zatiaľ čo manažér je zodpovedný  za riadenie vlastného procesu a jeho 

výsledok, controller je zodpovedný za transparentnosť tohto výsledku. 

 

 

         

 

                                                                                                                             . 

Obr. 9 Vzťah medzi pozíciou manažéra a controllera (upravené podľa [27])  

4.3 Systém controllingu a spätneväzobnosť jeho procesov 

Ťažiskom controllingového systému je priebežný spätne väzobný proces (tzv. feed - 

beck). [55] Touto trvalou spätnou väzbou sú riadiaci pracovníci nútení neustále robiť také 

rozhodnutia, ktoré majú zaistiť konečné dosiahnutie stanovených cieľov. Dobre fungujúca 

spätná väzba má totiž slúžiť nielen ku kontrole cieľových úloh v sledovanom období, ale musí 

taktiež poskytnúť podklad pre očakávaný vývoj v budúcnosti. 

Výsledky controllingu musia byť sústavne preverované z hľadiska validity, relevancie 

a spoľahlivosti výsledkov. K primárnym hľadiskám patrí to, či sú v čas a správne 

identifikované problémy a riziká a či poskytovanie údajov umožňuje formulovanie účinných 

nápravných a preventívnych opatrení. 
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Záznamy priebehu a výsledkov hodnotenia slúžia k verifikácií používaných metód.  

Výsledky musia byť bezprostredne využívané pre inováciu metód a postupov.[30], [33], [39]  

Úlohou controllingu je poskytovanie dôležitých informácií pre riadenie a rozhodovanie, 

pomocou ktorých je možné podnik viesť k naplneniu strategických cieľov.  

Organizácia má mať spracované metodiky hodnotenia a to tak, aby vytvárali systém, vnútorne 

sa doplňujúci a schopný flexibilne reagovať na nové skutočnosti, o ktoré v tejto hektickej 

dobe a vo veľkej organizácií nie je vôbec núdza. Controllingové aktivity – výstupné kontroly 

produktov, audity, prieskumy, SWOT analýzy (silných a slabých stránok, príležitosti 

a hrozieb) – majú prebiehať v určenom časovom režime. 

Ako je možné si všimnúť na obrázku 10, controlling úzko súvisí s podporou 

a činnosťou vrcholového rozhodovania. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10 Ekonomický proces podniku, ako súčasť ERP koncepcie (upravené podľa [39])  

Súčasťou systému majú byť postupy hodnotenia toho, ako zvolené metódy 

zodpovedajú potrebám riadenia, či skutočne hodnotia to, čo majú (validita) a či spĺňajú 

požiadavky objektivity a dostatočnej presnosti.[17], [29], [33] 

Controlling je v praxi priemyselných podnikov neodmysliteľne spojený s plánovaním 

a kontrolou. Nespolieha sa na intuitívnu manažérsku schopnosť jednotlivca. 

Úlohou controllingu v oblasti činnosti plánovania, je predovšetkým zaistiť servis 

a poradenstvo pre podnikový manažment. Táto pomoc napríklad spočíva vo výbere vhodných 

metód pre prognózovanie a plánovanie, v zaistení vecnej a časovej previazanosti podnikových 

plánov (prípadne sa controlleri priamo zúčastňujú pri tvorbe plánov), v zaistení takej štruktúry 
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plánov, aby bola možná ich kontrolovateľnosť, v doporučení konkrétnych nástrojov, vedúcich 

k splneniu stanovených cieľov, či v zaistení dôslednej spätnej väzby.  

Plánovanie má zmysel len vtedy, ak je možné skutočnosť posudzovať so žiaducim 

vývojom, prípadné odklony analyzovať vo vzťahu k ich príčinám a potom vykonávať 

zodpovedajúce opatrenia, ktoré vrátia proces do vopred stanovených medzí. Základnou 

funkciou systému podnikového controllingu je teda kontrola. Z hľadiska hospodárnosti sa  

kontrola vykonáva len u tých plánovaných veličín, ktoré sú významné pre dosiahnutie 

podnikových cieľov a ktoré sa nachádzajú mimo vopred stanovenej medze tolerancie.  

Pri kontrole možno uplatniť metódu porovnávania v čase, odvetvové porovnávanie a 

porovnávanie plánov so skutočnosťou, ktoré predstavuje ťažisko controllingu.[42] 

4.4 Dimenzie podnikového controllingu 

Controlling podniku vytvára podnikový controlling, ktorý tvorí vrchol pyramídy, takže 

je nadriadený všetkým ostatným formám controllingu. 

Z hľadiska času je možné controlling rozoznávať na dlhodobý (strategický controlling) 

a krátkodobý (operatívny controlling).  

Operatívny controlling sa ďalej člení na vnútropodnikový controlling, finančný 

controlling a investičný controlling tak, ako je znázornené na obrázku 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 Podnikový controlling (upravené podľa [28])  
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 Strategický controlling predstavuje systematické zisťovanie budúcich možností a rizík, 

ich skúmanie a pozorovanie. Strategický controlling napomáha tomu, aby dnes boli prijaté 

opatrenia na zabezpečenie budúcej existencie. 

 Základom strategického controllingu je strategické vnútropodnikové plánovanie, 

pričom jeho hlavnou náplňou je analýza zdrojov úspechu a vývoj dlhodobých koncepcií, 

zabezpečujúcich budúcu prosperitu podniku. 

 Operatívny controlling analyzuje súčasnosť, prípadne krátkodobé výhľady  

do budúcnosti. Príležitosti a hrozby sú priamo zachytené vo výsledku hospodárenia, kde sa 

prejavujú ako náklady alebo výnosy podniku, ako predstavitelia okamžitých výsledkov 

podnikových činností.[16], [28] 

 Finančný controlling predstavuje controlling stálych a obežných aktív, pričom tento sa 

ďalej člení na: 

 controlling pracovného kapitálu (controlling pohľadávok a zásob), 

 controlling likvidity (priebežnej likvidity, schodkov a prebytkov likvidity). 

Finančný controlling sa chápe ako riadenie peňažných tokov, predovšetkým navonok 

podniku, t.j. zabezpečenie jeho dennej likvidity. 

Vnútropodnikový controlling disponuje rôznymi nástrojmi, ktoré sú schopné 

periodicky posudzovať hospodárnosť a efektívnosť podniku.  

Investičný controlling predstavuje investičné rozhodnutia. Zahŕňa komplex činnosti 

prebiehajúcich tak v prípravnej, ako i realizačnej fáze rozhodnutia o investičnej akcií a taktiež 

vo fáze využívania investícií.[2], [28] 

4.5 Ciele podnikového controllingu 

Controlling má mať jasne definované úlohy a ciele. Vrcholovým cieľom controllingu 

je podpora manažmentu, realizovaná prostredníctvom prípravy informácií a nástrojov  

pre manažment priemyselnej organizácie.  

Podnikové controllingové procesy majú významný vplyv na zamestnancov,  

na vykonávané činnosti, ich produktivitu, spoľahlivosť a bezpečnosť. 
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Pri koncipovaní systému hodnotenia a voľbe používaných metód, avšak taktiež  

pri príprave hodnotiteľov, musí byť kladený dôraz na to, aby bol systém controllingu, resp. 

personálneho controllingu (odrážky 8 – 16)  zdrojom informácií a znalostí, ktoré sú potrebné 

pre: 

 stanovenie priorít a formuláciu stratégií, 

 riadenie procesov, 

 riadenie rozvoja, organizačných zmien, 

 identifikáciu faktorov znižujúcich spoľahlivosť procesov, 

 znižovanie rizík, realizáciu nápravných a preventívnych opatrení, 

 identifikáciu faktorov znižujúcich spoľahlivosť ľudského činiteľa, 

 identifikáciu príčin extrémnych pracovných nárokov, stresov, rušivých faktorov, 

 personálne procesy, 

 hodnotenie efektívnosti personálnych procesov, 

 podporu pozitívnej motivácie, 

 hodnotenie postojov a kompetencií pracovníkov, rezerv, silných a slabých stránok, 

 vytváranie príležitostí pre komunikáciu so zamestnancami v smere zlepšovania, 

 poskytovaní zamestnancom spätnej väzby, 

 formovanie podnikovej kultúry, 

 hľadanie pracovníkov s dobrým potenciálom rastu, budovanie prehľadu talentov, 

 hľadanie pracovníkov, ktorí môžu svojimi dispozíciami  znamenať zvýšené riziko.[1], 
[33] 

 

4.6 Controlling ako proces spracovania informácií 

Kvalita rozhodnutí manažmentu podniku závisí od množstva a kvality informácií. 

Informácií je v podnikoch väčšinou dostatočné množstvo, avšak ich spracovanie a použitie  

je na veľmi nízkej úrovni. Úlohou controllingu je spracovať informácie tak, aby bol 

dosiahnutý stav, kedy je vyvážená potreba informácií, dopyt po nich a ponuka. Základné 

predpoklady na dosiahnutie tohto stavu sú znázornené na obrázku 12 strane 43.[28] 
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- vysoká pohotovosť informácií                    Potreba informácií 

- pôsobenie informačných metód                      Dopyt po informác. 

- moderné informačné a komun. tech.               Ponuka informácií 

- kvalifikované zdroje informácií                   Optimálny    stav 

                                                               informovanosti  

                                                                                              

Obr. 12 Vyváženosť po potrebe informácií  (upravené podľa [28])  

 

 Úlohou je vyselektovanie najdôležitejších informácií, pričom kvalita spracovaných 

informácií je vytváraná a závislá na kvalitne  počiatočných informácií. Rôzne stupne riadenia 

potrebujú rôznu štruktúru informácií a to z toho dôvodu, že nesprávne a nedostatočne 

spracovaná informácia a určená nevhodnému užívateľovi, môže spraviť viac negatívnych,  

ako pozitívnych rozhodnutí.[28] 

5 Personálny controlling ako reflexia integrovaného poňatia 

riadenia ľudských zdrojov 

Controlling si hľadá svoje miesto aj v oblasti riadenia ľudských zdrojov, kde je možné 

hovoriť o personálnom controllingu. Riadenie ľudských zdrojov, tak ako každá iná 

z podnikových manažérskych funkcií, sa dlhodobo zaoberá svojou úlohou v systéme riadenia 

podniku.  Práve personálny controlling môže dokázať prínosy riadenia ľudských zdrojov ako 

strategického nástroja riadenia.[59] 

Personálny controlling nie je kontrola ani revízia činnosti odborných útvarov 

zodpovedných za riadenie ľudských zdrojov. V širšom zmysle slova ide o filozofiu 

systematického riadenia podľa cieľov orientovaných na budúcnosť, slúžiacich k dosiahnutiu 

podnikateľských zámerov, v kontexte s ďalšími funkčnými oblasťami controllingu.  

Dôležité je si pripomenúť a zdôrazniť, že v každej oblasti controllingu, ide o servisnú, resp. 

poradnú funkciu manažmentu, s cieľom získavania požadovaných informácií o plánovaných 

a skutočných úrovniach hospodárskych javov a procesov, k zisťovaniu nežiaducich odchýlok. 
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Personálny controlling v užšom slova zmysle má kvantitatívny a operatívny charakter 

a hodnotí účinnosť a výstupy personálnych procesov. V širšom poňatí sleduje kvalitu riadenia 

ľudských zdrojov, jeho postupov a uplatňovaných nástrojov. K riadeniu rozličných 

personálnych procesov, personálny controlling potrebuje rôzne meracie veličiny 

a ukazovatele. Medzi relevantné personálne veličiny a ukazovatele prispievajúce 

k efektívnemu riadeniu ľudských zdrojov je možné zaradiť: 

 Transparentnosť – sprehľadnenie personálnych procesov so zameraním sa  

na motiváciu, 

 Zníženie zaťaženia manažmentu – štruktúrovanie a sumarizácia dôležitých 

ukazovateľov riadenia ľudských zdrojov, 

 Hospodárnosť – hodnotenie výkonu na základe merateľných veličín, 

 Posilnenie zodpovednosti – tvorba plánu vlastnej zodpovednosti na základe spoločne 

dohodnutých cieľov (automotivácia). 

Podobne ako iné oblasti riadenia sa ani riadenie ľudských zdrojov nezaobíde  

bez vytyčovania cieľov a sledovania odchýlok plánu od skutočnosti, teda bez aktivít 

označovaných ako controlling. Význam riadenia ľudských zdrojov pre výkonnosť 

organizácie, robí z personálneho controllingu jeden zo strategických nástrojov riadenia.  

Jeho cieľom je i transparentnosť personálnej oblasti a jej priblíženie potrebám pracovníkov. 

Personálny controlling nachádza silné a slabé miesta v oblasti riadenia ľudských zdrojov.[57] 

Množstvo organizácií využíva už dnes jeho nástroje v podobe kvantitatívnych 

ukazovateľov, akými sú napríklad pohyb pracovných síl, produktivita práce či absencia 

z dôvodu choroby. Controlling je však komplexný systém, ktorý zahŕňa ďaleko viac nástrojov 

umožňujúcich identifikáciu potenciálnych oblastí personálneho rozvoja, zistenie 

a interpretáciu výsledkov minulých riešení, či podporu správnych rozhodnutí do budúcnosti. 

Personálny controlling je strategickým nástrojom pre hodnotenie organizácie 

z hľadiska situácie oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov. V prvom rade jeho úlohou je, 

sledovať a analyzovať , ako sa v organizácií vyvíjajú personálne ukazovatele. Zároveň musí 

byť hodnotená účinnosť nástrojov a postupov riadenia ľudí, najmä z hľadiska toho,  

ako zodpovedajú strategickým cieľom organizácie. Účelom je získavanie podkladov  

pre riadenie rozvoja ľudských zdrojov.[17], [29], [33] 
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 Personálny controlling predstavuje systém kontroly a starostlivosti o informačné toky, 

ktorého cieľom je neustále prispôsobovanie sa meniacim podmienkam. Ide teda o priebežné 

sledovanie a identifikáciu odchýlok od stanovených cieľov a vytváranie návrhov opatrení na 

znižovanie ich výskytu. Pomocou personálneho controllingu sa analyzujú tak ekonomické, 

ako aj sociálne dôsledky opatrení, ktoré v prvom rade ovplyvňujú výkon a motiváciu 

jednotlivých zamestnancov a následne celej organizácie. 

 Pri zavádzaní systému personálneho controllingu je potrebné zabezpečiť ľudské 

a materiálne zdroje v nasledovných oblastiach: 

1. Oblasť ľudská –  úlohou je zabezpečiť dostatočné množstvo kvalifikovaných ľudských 

zdrojov, ktoré sa budú podieľať na jeho zavádzaní a dopriať im dostatok času  

na riadnu prípravu.  

2. Oblasť systémová – táto sa zameriava v prvom rade na dostatočnú a správnu prípravu, 

komplexné poňatie personálneho controllingu a na prepájanie metodických činností 

a nástrojov s nástrojmi technickými.  

3. Oblasť technická – najdôležitejšou úlohou v tejto oblasti je zabezpečenie dostatočných 

hardwarových a softwarových prostriedkov. 

4. Oblasť kultúrna – táto vedie k definícii cieľov, k aktívnemu zapájaniu manažmentu,  

k akceptácii systému všetkými jeho aktívnymi a pasívnymi užívateľmi, k merateľnosti 

prínosov, k reportingu, k interpretáciám informácií a k riadeniu zmien. 

K hlavným úlohám personálneho controllingu patrí: 

 koordinácia podnikových a personálnych plánov, vrátane plánovania ľudských zdrojov 

a metód ich ochrany, sledovanie faktorov, ktoré ovplyvňujú štruktúru pracovnej sily 

v organizácií, 

 zostavovanie rozpočtu a kalkulácií spojených s personálnym manažmentom, 

 optimalizácia nákladov na riešenie jednotlivých činností, 

 analýza štruktúry a vývoja nákladov ľudských zdrojov z pohľadu pracovníkov a 

pracovných procesov, 

 controlling výkonnosti zamestnancov a efektívnosti motivačných programov, 
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 controlling ekonomických a sociálnych vplyvov na rozhodnutia organizácie. 

Okrem týchto základných úloh prináša personálny controlling jednu veľkú výhodu, 

ktorú ocenia najmä manažéri ľudských zdrojov. Podáva im prehľadný zoznam údajov 

z predchádzajúcich rozhodnutí, ktoré môžu slúžiť ako základ pre budúce rozhodovania. 

Skúsenosti jednoznačne preukazujú, že podnikové controllingové procesy majú 

významný vplyv na zamestnancov, na vykonávané činnosti , ich produktivitu, spoľahlivosť 

a bezpečnosť.[1], [17], [33] 

5.1 Kvantitatívne ukazovatele personálneho controllingu 

K hlavným informačným zdrojom controllingu patria rozpočty nákladov, kalkulácie, 

účtovníctvo, finančné a podnikateľské plány, ktoré sú dôležité aj pre riadenie podniku. 

Poskytujú dôležité informácie o nákladoch a výnosoch v priebehu ich reálneho toku a tvoria 

základné prvky podnikového informačného systému. Spomínané  informačné zdroje sa 

považujú za nástroje ekonomického riadenia.  Tieto nástroje musia byť vzájomne prepojené, 

aby ich informačné podklady boli prínosom  v controllingovej činnosti.[2], [28] 

Controllingové nástroje sú založené na porovnávaní plánovaných a skutočných 

podnikových ukazovateľov, ktoré sa potom štatistickými metódami spracovávajú tak, aby 

výsledné reporty dávali manažérom v prístupnej a  pochopiteľnej podobe relevantné 

informácie na  skvalitňovanie ich manažérskeho rozhodovania, pričom vybrané ukazovatele 

musia byť merateľné. 

Personálny controlling by sa mal zamerať na adekvátny počet vhodných personálnych 

ukazovateľov, ktoré charakterizujú ciele organizácie a kľúčové faktory jeho úspešnosti.     

V personálnej oblasti by mali byť sledované a spracovávané tie ukazovatele, ktoré 

môžu zistiť vplyv riadenia ľudských zdrojov na úspešnú realizáciu stratégie organizácie 

a zvýšenie jeho výkonu (vyjadrovaného predovšetkým ukazovateľom pridanej hodnoty  

na jedného zamestnanca). Kvalitná analýza vybraných personálnych ukazovateľov prispieva 

k vyššiemu zisku organizácie. 

Personálne ukazovatele je možné definovať v dvoch hlavných kategóriách: 

1. ukazovatele celkovej efektivity využívania ľudských zdrojov organizácie (pridanej 

hodnoty pracovnej sily), 
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2. ukazovatele hodnotiace jednotlivé personálne funkcie.   

  K prvej skupine personálnych ukazovateľov patria spravidla ukazovatele výnosov, 

pridanej hodnoty v prepočte na jedného zamestnanca (zisku organizácie na jedného 

zamestnanca alebo jednotku personálnych nákladov), ukazovatele podielu personálnych 

nákladov na celkových nákladoch organizácie, ukazovatele využívania pracovnej sily 

(produktivity práce), ale aj ukazovatele miery fluktuácie či pracovnej absencie zamestnancov. 

Veľkú časť tejto skupiny ukazovateľov tvoria mzdové a ostatné osobné náklady.   

K ukazovateľom umožňujúcim hodnotenie jednotlivých personálnych funkcií a  

ich porovnávanie s inými podnikmi (benchmarking) môže potom patriť napríklad podiel 

zamestnancov kategórie TH a RR na celkovom počte zamestnancov, podiel výkonových 

zložiek mzdy na celkovom objeme vyplatených miezd, podiel hodnoty zamestnaneckých 

výhod na celkovom objeme vyplatených miezd, ročné výdavky na vzdelávanie na jedného 

zamestnanca, resp. podiel nákladov na vzdelávanie v porovnaní s objemom vyplatených 

miezd a fluktuačné ukazovatele.  

Benchmarking má byť kontinuálnym a systematickým procesom. Najväčšie efekty 

prináša benchmarking vtedy, keď na neho nadväzujú postupy dôsledného využívania 

získaných výsledkov (benchlearning). Súbeh týchto procesov je predpokladom  

pre uplatňovanie  koncepcie takzvanej „učiacej sa organizácie“.[33], [39] 

Zmyslom benchmarkingu je jednak poznanie vlastnej pozície na základe zrovnania 

s konkurenciou a jednak posilnenie pozície akcentom na to, čo sami dobre vieme a učením sa 

od iných tam, kde sú oni lepší.[50] 

5.2 Kvalitatívne ukazovatele personálneho controllingu  

Oblasť personálneho riadenia a personálnej práce v organizácií je charakteristická 

„mäkkými zložkami“ riadenia, ako aj celej personálnej práce. Tieto zložky personálnych 

činností, typické svojím kvalitatívnym charakterom, zohrávajú pritom z hľadiska dosahovania 

cieľov organizácie podstatnú úlohu.  

Vrcholoví manažéri (s výnimkou personálnych manažérov), v prevažnej väčšine 

prípadov prikladajú adekvátnu váhu iba číselne vyjadriteľným ukazovateľom. Pritom často 

netušia, že ich predstavy (premietnuté do správania) ovplyvňujú ich konanie a zhmotňujú 
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sa tak do ziskov a strát. Príliš sa sústreďujú na vypočítateľné výsledky namiesto toho,  

aby sa koncentrovali na príčiny úspechov či neúspechov. Pretože úspech je odvodený od toho,  

že proces, ktorý sme naštartovali, uspel, resp. neuspel v dôsledku materializovaného úmyslu 

a rozhodnutia. Prieskumy dokladajú, akú malú vypovedaciu hodnotu majú bilancie. 

Dokladajú totiž to, čo bolo zapríčinené rok predtým a nie momentálne rozhodnutia, ktoré  

sa odrazia do budúcnosti organizácie. Závislosť účtovných výsledkov organizácie od postojov 

podnikových manažérov však medzičasom doložili mnohé výskumy. Je potrebné sa v tejto 

súvislosti spýtať: Čo si má manažér myslieť? Aké rozhodnutia má robiť? Ktoré faktory vedú 

k dobrým výsledkom, ktoré potenciály je vhodné využiť? A tak sa dostávame k takým 

ukazovateľom, ako je tréning manažérskeho rozhodovania (vzdelávanie a rozvoj), motivácia 

zamestnancov, spokojnosť s prácou a ďalšie. Manažéri by nemali analyzovať len dosiahnutý 

stav, ale mali by sa snažiť ešte efektívnejšie zužitkovať existujúce zdroje a potenciály.[27]  

Tieto ukazovatele preto nie je možné z controllingu vylúčiť, ba práve naopak,  

pri dokumentácii efektívnosti a prínosu personálnej práce pri dosahovaní podnikových cieľov 

(ziskovosti organizácie), zohráva identifikácia týchto ukazovateľov a ich prevod na vhodné 

kvantitatívne údaje významnú úlohu.  

 Bolo by obrovským prehreškom voči ekonomickému princípu, nevyužívať vnútorné 

potenciály, ktoré sú k dispozícii zadarmo. Nejde tu totiž o trhové, technologické, finančné  

či iné potenciály, ale jednoducho o to, čo už existuje v stave – o našich zamestnancoch,  

o ich vedomostiach a motivácii (vnútornej energii venovanej dosahovaniu cieľov 

organizácie). Potenciály sú teda nevyužité zdroje, ktoré sa v organizácií nezužitkovávajú 

a čakajú, kedy si ich niekto všimne. 

Organizácie sa musia naučiť vnútornú energiu i vedomostný potenciál zamestnancov 

vyhľadávať a cielene nasadzovať. Výskumy dokazujú, že úspešné organizácie lepšie 

využívajú svoje vnútorné potenciály ako neúspešné podniky. Preto je potrebné odhaľovať  

možnosti.[36] 

Pokiaľ organizácie začnú najprv riešiť „kto“ a nie „čo“, môžu sa ľahšie prispôsobiť 

meniacemu okoliu, meniacim sa podmienkam. 

Ľudia sú oddaní podniku v tom prípade, keď sú naň hrdí a chcú v ňom naďalej 

pracovať. Purcell a kol. (2003) uvádzajú, že keď sú ľudia oddaní, bude pravdepodobnejšie,  

že sa budú svojim chovaním angažovať, aby pomohli organizácií k úspechu.[5]  
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Správny ľudia nepotrebujú prísne riadenie alebo podnecovanie. Budú automaticky 

motivovaní vnútornou túžbou dosahovať najlepších výsledkov a podieľať sa na vytváraní 

niečoho skvelého.[49] 

Ak má organizácia nesprávnych ľudí, vôbec nezáleží na tom, či zaistí správny smer – 

úspešná a skvelá tak aj tak nebude. Skvelá vízia bez skvelých ľudí nemá význam.[15] 

* * * 

 Kapitoly 1 – 5 predkladanej dizertačnej práce uvádzajú teoretické východiská 

(kapitoly 1 – 2) a obecné predpoklady systémového postupu k uplatňovaniu integrovaného 

riadenia ľudských zdrojov ako nositeľov efektívnosti, konkurencieschopnosti, konkurenčných 

výhod každej organizácie, tým skôr priemyselného podniku (kapitoly 3 – 5). Tieto kapitoly 

vychádzajú rovnako z teoretických základov, avšak sú doplňované vlastnými úvahami 

a názormi, ktoré vedú k záveru, že systémové, integrované poňatie riadenia ľudských zdrojov, 

v súlade s podnikovou stratégiou by mal zaisťovať personálny controlling ako prvok, 

subsystém podnikového controllingu (kapitola 5). 

 Pokiaľ je cieľom dizertačnej práce (str. 3) v nadväznosti na vymedzenie pojmu 

personálny controlling, identifikovať základné predpoklady projektového riešenia 

a zavádzania personálneho controllingu slovenského priemyselného podniku, mala  

by realizácia tohto cieľa vychádzať z diagnózy súčasného stavu riadenia ľudských zdrojov 

(ďalej v zastúpení používaný tiež termín „personálne riadenie“) v slovenskom podniku. 

Ukázalo sa však, že táto, najmä v súčasnej dobe „citlivá téma“, nedovoľuje vykonať širší 

prieskum situácie v organizáciách v časopriestorovom obmedzení jednej dizertačnej práce. 

Preto sa práca sústreďuje na prieskum v organizácií MAKYTA a.s. Púchov, jeho zodpovední 

pracovníci akceptovali ako dotazníkovú, tak rôzne formy brainstormingovej konzultačnej 

formy prieskumu. Ide o slovenskú organizáciu, bez zahraničnej kapitálovej účasti 

(zahraničného vplyvu na systém riadenia), ktorá počtom pracovníkov patrí do kategórie 

veľkých organizácií, s prevahou výroby pre export (zahraniční zákazníci), s vysoko 

kvalifikovanou pracovnou silou, s ojedinelou špecifikáciou.  

Závery a odporúčania vo vzťahu k cieľu práce sú potom výsledkom nielen 

vykonaného prieskumu v uvedenej organizácií, ale taktiež rady neoficiálnych konzultácií  

so zainteresovanými pracovníkmi iných podnikov a inštitúcií.  
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6 Analýza  a  diagnostika  súčasného  riadenia  ľudských  zdrojov 

v priemyselnom podniku  MAKYTA a.s. 

Počiatky firmy MAKYTA sú úzko spojené s rokom 1939, kedy vtedajší Okresný úrad 

v Žiline dňa 02.04.1939 povolil činnosť a zároveň vydal živnostenský list firme „Prvá 

slovenská továreň odevov, účtovná spoločnosť Bratislava“. 

Sériová výroba firmy začala so 150 zamestnancami. V roku 1941 sa výroba konfekcie 

rozšírila, počet zamestnancov sa zdvojnásobil a bola vybudovaná vlastná maloobchodná sieť 

s deviatimi predajňami, ktorá sa v priebehu štyroch rokov rozrástla na celkovo 120 predajní. 

S rastom výroby rástli aj požiadavky na väčšie výrobné priestory, čo v konečnom 

dôsledku podmienilo výstavbu nového závodu v Púchove. Na tú dobu, vo veľmi krátkom čase 

bol vybudovaný moderný a rozsiahly odevný závod, pričom v roku 1944 sa výroba 

presťahovala zo Žiliny do Púchova.  

V roku 1943 sa firma rozdelila na dve samostatné spoločnosti a to na výrobnú: „Prvá 

slovenská továreň na odevy Roľný, účtovná spoločnosť“ a na obchodnú: „Roľný, slovenská 

účtovná spoločnosť v Bratislave“. 

Majitelia firmy Roľný si začali pre potreby svojej firmy vychovávať kvalifikovaných 

ľudí po vzore Baťu, pričom si založili „Roľného školu práce“, kde získavali základy odbornej 

výchovy mladí odborníci – krajčíri.  

Koncom júla 1948 bol závod znárodnený a začlenený do odevných podnikov Odeva, 

so sídlom v Trenčíne. Tento veľký podnik nemal dlhú životnosť, nakoľko presne o rok  

sa uskutočnila jeho reorganizácia. Z dovtedajšieho pridruženého závodu v Púchove  

sa vytvoril samostatný podnik MAKYTA, odevné závody s pobočnými závodmi v Žiline 

a v Sučanoch. V roku 1958 sa do firmy začleňuje bývalý závod Zornice Bytča a v roku 1960 

novovybudovaný závod v Námestove. 

Novodobá história firmy sa začala písať v roku 1994, keď sa MAKYTA 

prostredníctvom prevodu vlastníckych práv medzi Fondom národného majetku SR 

a vtedajším štátnym podnikom MAKYTA, dňom 01.04.1994 pretransformovala na akciovú 

spoločnosť MAKYTA. 
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6.1  Charakteristika súčasného stavu spoločnosti 
 

Názov a forma: MAKYTA, akciová spoločnosť (skrátené a.s.) 

Adresa a sídlo:  1. Mája 882/46, 020 25 Púchov 

Geografická poloha (pozri obrázok 13):  

      

 

     Obr. 13 Geografická poloha výrobných závodov MAKYTA [61] 

 

Logo:                

Rok vzniku:      1939  

Podnikateľská filozofia: 

Podnikateľská filozofia je orientovaná na zabezpečenie tvorby zdrojov pre vykrytie 

zámerov v oblasti: 

 investičného rozvoja (HW, SW, stroje, zariadenia, energetika ...), 

 sociálneho rozvoja (mzdový nárast, tvorba a využitie sociálneho fondu, vzdelávanie, 

pracovné prostredie ...), 

 udržania finančnej stability spoločnosti (CASH FLOW, záväzky a pohľadávky).[67]  
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Úlohy pre jednotlivé časti podnikateľského zámeru: 

 hľadanie a realizácia nových projektov v rámci výrobnej činnosti, 

 zabezpečenie dostatočného odbytového krytia, 

 zvýšenie produktivity a výkonnosti v každej oblasti činnosti spoločnosti, 

 stabilné dosahovanie spokojnosti zákazníka, spokojnosť akcionárov a zamestnancov 

spoločnosti, 

 napĺňanie tradície značky vyrábať výrobky s najvyššou úrovňou kvality, 

 zabezpečenie poskytovania komplexného predvýrobného, výrobného a povýrobného 

servisu zákazníkom.[67] 

Certifikáty:  

 STN EN ISO 9001:2009 s vývojom – systém manažérstva kvality (pozri obrázok 14), 

 STN EN ISO 14001:2005–systém environmentálneho manažérstva (pozri obrázok 15), 

 SOŠ AQAP 2110/Z1:2005 – požiadavky NATO na výrobu (pozri obrázok 16). 

     

  

             

Obr. 14 STN EN ISO 9001:2009    Obr. 15 STN EN ISO 14001:2005   Obr. 16 SOŠ AQAP 2110/Z1.2005 

Spoločnosť v rámci výrobnej činnosti pre renomovanú exkluzívnu francúzsku značku 

LACOSTE, absolvovala bezpečnostný audit, ktorého výsledok bol rozhodujúci na ďalšiu 

spoluprácu v rámci vyznávanej filozofie predmetnej obchodnej značky. Mimo splnenia 

stanovených kritérií zameraných na pracovné prostredie, systém odmeňovania 

a enviromentálnu politiku,  MAKYTA získala „Čestné uznanie“ v oblasti zdravia, bezpečnosti 

a protipožiarnej ochrany (pozri obrázok 17).[62] 
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Obr. 17 Čestné uznanie k obhajobe bezpečnostného auditu f. LACOSTE [61] 

 

Výrobný program spoločnosti: 

MAKYTA a.s. Púchov  je tradičným výrobcom odevnej konfekcie, ktorá  

tvorí  hlavný výrobný program, s podielom 97,5 % na celkovej produkcii spoločnosti. 

Najvýznamnejšími výrobnými sortimentmi v rámci  odevnej konfekcie sú: 

 plášte a paletá 58,1 %, 

 saká a bundy  14,4 %, 

 blúzky 4,7 %, 

 sukne 4,5 %,  

 nohavice 2,7, 

 kostýmy 0,7 %, 

 šaty 13,9 %, 

 ostatný sortiment 1,0 %. 

Výroba prostriedkov individuálnej ochrany sa stabilizovala ako doplnkový výrobný 

sortiment s podielom 2,1 % z celkovej produkcie spoločnosti. 

Polotovary a výšivky dosiahli v roku 2011 podiel 0,4 % z produkcie spoločnosti.[61] 
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Najvýznamnejší obchodní partneri v jednotlivých segmentoch výroby odevnej konfekcie: 

Medzi najvýznamnejších zahraničných obchodných partnerov je možné z pohľadu 

objemu aktuálne vyrábanej produkcie odevnej konfekcie zaradiť firmy: 

 ERICH FEND (Rakúsko)  

 PRADA (Taliansko)  

 RENÉ LEZARD (Nemecko)  

 GEORGES RECH (Francúzsko) – LACOSTE  

 BAUER (Nemecko)  

 SWINGER (Taliansko) – G. ARMANI, VERSACE, CALVIN KLEIN.. 

 MARIELLA BURANI (Taliansko). 

Výrobu špeciálnych odevov spoločnosť realizuje v kooperačnej spolupráci  

s americkou nadnárodnou spoločnosťou Honeywell.  

Maloobchodná sieť: 

Spoločnosť zabezpečuje predaj svojej produkcie v oblasti odevnej konfekcie, v rámci 

Slovenskej republiky v deviatich prevádzkových jednotkách maloobchodu (údaj z roku2012). 

Organizačné usporiadanie spoločnosti: pozri prílohu 1 dizertačnej práce.[60] 

Personálne obsadenie spoločnosti: pozri obrázok 18 a obrázok 19 na strane 55. 

                    

 

Obr. 18 Početné zastúpenie 689 zamestnancov spoločnosti podľa pohlavia a závodov [62] 



Dizertačná práca                                                                                                                                                            VŠB – TU Ostrava Poruba 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Autorka práce: Ing. Ivana Šottníková Dlugošová  Strana 55 

 

             

 

Obr. 19 Percentuálne zastúpenie jednotlivých kategórií zamestnancov [62] 

6.2  Silné a slabé stránky, príležitosti a ohrozenia, poslanie a vízia 

spoločnosti 

Tak ako ktorákoľvek iná firma v súčasnosti, bez ohľadu na jej veľkosť, smerovanie, 

aktuálnu ekonomickú situáciu, ani spoločnosť MAKYTA sa nenachádza v izolovanom 

prostredí, v ktorom by z pohľadu jej podnikateľských aktivít a územného pôsobenia nebola 

ovplyvňovaná vnútorným a vonkajším prostredím. Nachádza sa uprostred  všetkého diania 

a pôsobí na ňu mnoho negatívnych a pozitívnych vplyvov.  

Vychádzajúc z aktuálne dostupných údajov o spoločnosti MAKYTA a.s. Púchov, 

informácií spojených s interným a externým prostredím v oblasti segmentu výroby 

a podnikateľských aktivít predmetnej spoločnosti, situácie na trhu práce, vývoja ekonomiky  

v európskom a svetovom priestore a iných významných vplyvov, je možné zostaviť aktuálnu 

SWOT analýzu, cez prehľad silných a slabých stránok interného prostredia, príležitostí 

a hrozieb externého prostredia.    

Silné stránky: 

 viac ako 70 – ročná história vo výrobe odevnej konfekcie a viacročná história v oblasti 

výroby špeciálnych odevov, 

 povesť zodpovedného a seriózneho zamestnávateľa vo viacerých regiónoch SR, 
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 rozložené podnikateľské riziko cez viaceré segmenty výroby (výroba odevnej 

konfekcie, výroba špeciálnych protichemických odevov, výroba polotovarov 

a výšiviek, maloobchodná a veľkoobchodná činnosť), 

 vysokokvalifikovaná a flexibilná pracovná sila, 

 komplexný predvýrobný, výrobný a povýrobný servis, prostredníctvom 

najmodernejšieho technického a technologického zariadenia ( strojné a technologické 

zariadenia, najmodernejší HW a SW),  

 operatívna schopnosť inovovať výrobný program, 

 široko koncipovaný sociálny program a starostlivosť o zamestnancov, s komplexne 

riešenou problematikou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce 

a pracovného prostredia, 

 nákladovosť z pohľadu efektívne využívaného majetku v správe spoločnosti, 

 certifikácia spoločnosti vo všetkých segmentoch výrobnej činnosti. 

 

Slabé stránky: 

 stále pretrvávajúci vplyv ázijských producentov odevnej konfekcie, 

 nízka ziskovosť a s ňou spojená nízka mzdová základňa, 

 vysoká veková štruktúra zamestnancov spoločnosti, 

 nepriaznivý stav v oblasti získavania novej a mladej kvalifikovanej pracovnej sily, 

 nepriaznivý stav v oblasti fluktuácie zamestnancov, vo väzbe na nízku mzdovú 

základňu a zvyšujúce sa nároky na výkonnosť a kvalitu vyrábanej produkcie, 

 problém v zaostávaní vývoja nových výrobkov pre domáci trh, čo spôsobuje značné 

problémy v období nižšieho zákazkové krytia zo strany zahraničných obchodných 

partnerov v oblasti odevnej konfekcie, 

 absentujúce podporné marketingové schopnosti, 

 znížený imidž a reputácia spoločnosti, vo väzbe na predchádzajúce veľmi významné 

reštrukturalizačné a redukčné opatrenia, ktoré boli najmä spojené so stratou výrobného 

programu v oblasti automotive – výroba autosedačiek pre renomované značky 

automobilov. 

 

Príležitosti: 

 prebytok lacných, avšak nekvalitných a v mnohých prípadoch zdraviu škodlivých 

odevov na trhu, 

 postupná zmena (zlepšovanie) sociálnych pomerov a životnej úrovne ázijských krajín, 

zvyšovanie výrobných cien produkcie v oblasti odevnej konfekcie týchto krajín,  
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nižšia úroveň kvalitatívnej úrovne vyrábanej produkcie, absencia operatívneho a 

komplexného servisu, 

 neexistencia priamej domácej konkurencie z pohľadu komplexnosti poskytovaných 

služieb, objemu výroby a tradície značky, 

 moderné trendy v technologickom a konštrukčnom vývoji a výrobe. 

Ohrozenia: 

 z dôvodu silnejúceho sa prebytku tovarov na trhu s odevmi, čoraz väčšie znižovanie 

počtu kusov od fazón (druhov výrobkov) a postupné znižovanie celkového vykrývania 

výrobných kapacít zo strany obchodných partnerov, 

  zvyšujúci sa počet „fiktívnych“ reklamácií, s cieľom dosiahnutia nižších ako zmluvne 

dojednaných cenových relácií, 

 disproporcia na trhu práce, keď na jednej strane je prebytok absolventov stredných 

škôl, vysokých škôl a univerzít a na druhej strane nedostatok absolventov týchto škôl 

v profesiách a odboroch, ktoré potrebuje a žiada trh práce, 

 vplyv štátu, prostredníctvom meniacej a pre podnikateľskú sféru stále čoraz viac 

zaťažujúcej a nevýhodnej legislatívy v oblasti pracovného  práva a daňových zákonov. 

Vízia načrtáva v najvšeobecnejších a koncepčných pojmoch predstavu o budúcom 

smerovaní a postavení podniku. Odpovedá na otázku: „Kam sa chceme, alebo by sme sa 

chceli dostať? Čo máme robiť, alebo by sme mali robiť? Akí by sme mali, alebo chceli byť?“ 

Vízia zachytáva javy, trendy a faktory, ktoré sú v súčasnosti nevýrazné, nepresné a hmlisté. 

Vychádzajúc z týchto všeobecných zásad a princípov, najmä však s cieľom 

zabezpečenia budúceho pozitívneho vývoja a smerovania, rozvojových programov 

a strategických aktivít manažmentu spoločnosti, základná strategická vízia spoločnosti bola 

zadeklarovaná nasledovne: 

 vytvorenie nadnárodnej spoločnosti s flexibilnou organizačnou štruktúrou, spokojnými 

zákazníkmi a zamestnancami, 

 postavenie významnej výrobno – obchodnej spoločnosti v európskom regióne, 

s postupným rastom podielu obchodnej činnosti, 

 zvyšovanie ziskovosti a trvalý rast hodnoty spoločnosti, 

 rozširovanie obchodnej siete v zahraničí, 

 spoločnosť s vysokou úrovňou podnikovej kultúry a tímovej spolupráce. 
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Sformulovať a realizovať účinné poslanie znamená splniť tri úlohy, a to pochopiť a 

definovať, v akom podnikaní sa podnik skutočne nachádza, rozhodnúť, kedy sa má poslanie 

zmeniť, a tak upraviť strategické smerovanie podniku. 

V nadväznosti na naplnenie obsahu všeobecne platných pravidiel, v prepojení  

na konkrétne interné podmienky, spoločnosť za svoje poslanie považuje: 

 dosahovať spokojnosť zákazníka a spokojnosť akcionárov, 

 v zmysle tradície značky, vyrábať výrobky s najvyššou úrovňou kvality, 

 poskytovať zákazníkom komplexný predvýrobný, výrobný a povýrobný servis. 

Manažment, vedomý si svojej zodpovednosti, vyhlásil svoju integrovanú politiku 

kvality, ktorou sa zaväzuje k uplatňovaniu a neustálemu zlepšovaniu efektívnosti systému 

manažérstva kvality a enviromentálneho manažérstva, dodržiavaním všetkých relevantných 

záväzkov, príslušných právnych ustanovení a ostatných predpisov v oblasti stanovenej 

integrovanej politiky kvality založenej na nižšie uvedených princípoch a zásadách: 

ZÁKAZNÍCI 

 Spokojnosť zákazníkov sa stáva rozhodujúcim faktorom na trhu práce. Prístupom 

neustáleho zdokonaľovania systému manažérstva kvality, maximálne uspokojovať 

požiadavky vlastných zákazníkov.  

 Poskytovaním informácií technického a verbálneho poradenstva o produktoch 

spoločnosti, dosahovať minimálne percento negatívnych vplyvov na organizmus v priebehu 

životnosti výrobkov z pohľadu enviromentálnych aspektov.  

ZAMESTNANCI 

 Zásada serióznosti je hlavným kritériom spoločnosti vo vzťahu k svojim 

zamestnancom. 

 Vlastnou činnosťou a podporou personálnej práce, spoločnosť buduje povedomie 

k flexibilite a týmto k zvyšovaniu osobného rozvoja.  
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SPOĽAHLIVOSŤ TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ 

 Inováciou a modernizáciou výrobných zariadení na základe použitia modernej, 

dostupnej techniky, jej dôslednou údržbou a zodpovedným prevádzkovaním, zabezpečovať 

zvyšovanie kvality produktu a minimalizovať negatívne dopady výroby a obsluhy na životné 

prostredie, zdravie zamestnancov, čím v konečnom dôsledku zvyšovať konkurenčnú 

schopnosť spoločnosti.[63] 

ŽIVOTNÉ  A PRACOVNÉ  PROSTREDIE  

 Systematickou identifikáciou a hodnotením enviromentálnych aspektov, 

nebezpečenstiev a ohrození vo všetkých oblastiach činnosti spoločnosti, prijímaním úloh 

a opatrení na zamedzenie ich negatívnych vplyvov, zabezpečovať elimináciu negatívnych 

dopadov na životné prostredie, prípadne poškodzovaniu zdravia zamestnancov. 

INOVAČNÝ MANAŽMENT 

 Neustále zlepšovanie a inovácia sú trvalou súčasťou vyznávanej firemnej kultúry 

spoločnosti. Nové produkty a technológie navrhovať spôsobom zohľadňujúcim požiadavky na 

minimalizovanie rizík bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, s enviromentálnym dopadom 

pri ich výrobe, používaní a zneškodňovaní.  

DODÁVATELIA 

 Spolupracovať s dodávateľmi a obchodnými partnermi tak, aby ich produkty a služby 

vyhovovali požiadavkám spoločnosti MAKYTA v oblasti kvality ochrany životného 

prostredia, s akceptovaním príslušných enviromentálnych aspektov. 

KOMUNIKÁCIA A VZŤAHY SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI 

 V spoločnosti sú jasne stanovené procesy a kompetencie internej a externej 

komunikácie.  Spoločnosť vedie otvorený dialóg so zainteresovanými stranami externého 

prostredia, pravidelne zverejňuje informácie, ktoré sa dotýkajú enviromentálneho profilu 

spoločnosti a všetkých významných udalostí spojených so životom a dianím v spoločnosti.  
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TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ 

 Spoločnosť sa usiluje o to a robí všetko preto, aby trvalo udržateľný rozvoj 

charakterizoval spôsob dosahovania cieľov podnikateľskej činnosti spoločnosti. 

6.3  Personálne riadenie a s ním súvisiace aktivity spoločnosti 

 
Najvyšším orgánom spoločnosti je Valné zhromaždenie, ktorého činnosť a pôsobnosť 

upravujú stanovy spoločnosti. Riadenie spoločnosti vykonáva predstavenstvo pod vedením 

jeho predsedu, ktorý je zároveň generálnym majiteľom a majoritným akcionárom spoločnosti. 

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, riadi jej činnosť, zastupuje spoločnosť 

a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, s výnimkou rozhodnutí, ktoré sú stanovami 

vyhradené do pôsobnosti dozornej rady a valného zhromaždenia. Dozorná rada je kontrolným 

orgánom akciovej spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva 

a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. O výsledkoch informuje valné 

zhromaždenie na jeho riadnych alebo mimoriadnych zasadnutiach. 

Valnému zhromaždeniu akcionárov a predstavenstvu spoločnosti podlieha vedenie  

na čele s generálnym riaditeľom spoločnosti. Generálny riaditeľ v zmysle obsahu ustanovení 

platných interných noriem – organizačných riadiacich aktov, riadi a zodpovedá za riadenie 

chodu celej spoločnosti. Podliehajú mu nižšie organizačné jednotky – závody a úseky, podľa  

charakteru činnosti a lokalizácie. Spoločnosť mimo svojej maloobchodnej siete  

(9 prevádzkových jednotiek) v rámci územia SR geograficky pôsobí v dvoch krajoch 

(Trenčiansky kraj a Žilinský kraj) a v dvoch okresoch (Púchov a Námestovo) tak, ako uvádza 

obrázok 14 na strane 51 práce. 

Organizačné usporiadanie akciovej spoločnosti MAKYTA je uvedené v prílohe 1. 

Vymedzuje  správne úseky, závody a výrobné závody, s nižšími riadiacimi stupňami na 

úrovni útvarov. Organizačná štruktúra spoločnosti nekorešponduje s personálnym 

informačným systémom, nie je s ním prepojená, čo neumožňuje priebežnú a on-line 

aktualizáciu tohto pre spoločnosť významného a z pohľadu manažmentu jednotlivých činností 

dôležitého dokumentu, vo väzbe na prírastky, úbytky, presuny zamestnancov v jednotlivých 

úrovniach riadenia, výkonu činnosti a s ňou spojených práv, povinností a pracovnej náplne 

konkrétneho pracovného miesta  v systematizácií funkčných miest. 

 



Dizertačná práca                                                                                                                                                            VŠB – TU Ostrava Poruba 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Autorka práce: Ing. Ivana Šottníková Dlugošová  Strana 61 

 

6.3.1 Personálne riadenie v rámci danej organizačnej štruktúry spoločnosti  

Spoločnosť v rámci integrovaného systému riadenia ľudských zdrojov je zastrešená 

personálnym úsekom, ktorého TOP manažérom je personálny riaditeľ. V rámci v prílohe 1 

uvádzanej organizačnej štruktúry spoločnosti, personálny riaditeľ je zároveň predsedom 

dozornej rady. Predmetný úsek okrem priamej personálnej agendy a personálnej 

administratívy riadi a zodpovedá za riadenie: 

 činnosti a služieb závodného stravovania, 

 činnosti ochrany majetku, 

 činnosti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce, pracovného prostredia 

a protipožiarnej ochrany, 

 upratovacích služieb a činnosti sociálnej problematiky, 

 činnosti spojenej s kolektívnym vyjednávaním, vzťahmi s odborovou organizáciu, 

spravovaním sociálneho fondu,  

 činnosti spojenej so zdravotnými, sociálnymi poisťovňami, úradmi práce, sociálnych 

vecí a rodiny, orgánmi a inštitúciami v oblasti ochrany, bezpečnosti, starostlivosti 

o zdravie a hygienu práce v rámci územia príslušnom k závodu, úseku a prevádzkovej 

jednotke maloobchodu. 

 

Spoločnosť má zavedený jednotný systém vydávania nových a aktualizáciu 

stávajúcich organizačných riadiacich predpisov pre jednotlivé oblasti činností, ktoré 

spravuje, v systéme rokov komplexne knihuje a archivuje personálny úsek spoločnosti, ktorý 

zároveň zodpovedá za ich zavedenie a aktualizáciu na intranetovú stránku spoločnosti. 

Intranetová stránka spoločnosti je vytvorená a prevádzkovaná s cieľom operatívneho, 

objektívneho a pravdivého zverejňovania všetkých potrebných údajov a dokumentov,  

do ktorej prístup majú všetci manažéri spoločnosti s tým, že táto obsahuje hypertextové 

odkazy k prístupu do jednotlivých oblastí činnosti spoločnosti a s nimi spojených 

dokumentov, formulárov, interných predpisov a platných certifikačných deklarácií tak, ako 

uvádza príloha 2.[67]                                                                             

 Elektronickým prístupom a prostredníctvom manuálov sú v spoločnosti zavedené 

pravidlá, postupy, kompetencie a s nimi spojené právomoci a zodpovednosti v jednotlivých 

oblastiach činnosti, v súlade s obsahom všeobecne záväzných právnych predpisov a na ich 

základe. 
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 Z pohľadu elektronického prepojenia v rámci písomnej komunikácie medzi 

jednotlivými závodmi, úsekmi a útvarmi spoločnosti je vytvorená interná e – mailová 

databáza, ktorej adresy vychádzajú z mena a priezviska konkrétneho manažéra s jednotnou 

koncovkou makyta.sk za oddeľujúcim elektronickým znakom @.  

 Spoločnosť nemá vytvorený jednotný komplexný podnikový informačný systém,  

ku kompatibilnému a jednotnému zdieľaniu potrebných informácií spojených s napĺňaním 

jednotlivých manažérskych funkcií. Predmetná skutočnosť spôsobuje a je spojená s absenciou 

dôležitých informácií, s ich spracovaním, ale taktiež s aspektom produkčného cyklu 

z pohľadu posunu od centralizácie k decentralizácií v oblasti: 

 prístupu k informáciám, 

 spracovaniu dát, 

 rozhodovaniu a riadeniu, 

 controllingu. 

Spoločnosť prevádzkuje separátne informačné systémy pre oblasť personálnej práce, 

mzdovej agendy, účtovníctva, obchodu a s ním spojeného skladového hospodárstva, dopravy, 

logistiky a riadenia výroby.  

  V rámci certifikácie v systéme manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2009, ktorú 

spoločnosť absolvovala v roku 2006 a od tohto roku ju pravidelne obhajuje, zaviedla 

a uplatňuje jednotný systém riadenia ľudských zdrojov, ktorý vychádza a je previazaný 

s obsahom systematizácie funkčných miest aktuálne platnej organizačnej štruktúry 

spoločnosti, pričom tak ako už bolo uvedené, táto nie je prepojená s personálnym 

informačným systémom. 

Z pohľadu deklarovaných zásad v oblasti riadenia ľudských zdrojov spoločnosti, ktoré 

tvoria súčasť obsahovej náplne základnej organizačnej smernice spoločnosti v rámci 

integrovanej politiky kvality, ktorou je Príručka kvality MAKYTA je zrejmé, že rozvoj 

a riadenie ľudských zdrojov je základným nástrojom na zvyšovanie výkonnosti 

a ekonomickej úspešnosti spoločnosti. Zamestnanci vykonávajúci prácu ovplyvňujúcu kvalitu 

realizovaného produktu, musia byť kompetentní na základe príslušného vzdelania, skúseností, 

prípravy a zručností. Túto činnosť kompetenčne zabezpečuje riaditeľ personálneho úseku.  
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Základom celého procesu riadenia ľudských zdrojov je podnikateľský plán 

spoločnosti, s ním spojený plán zamestnancov, výber, prijímanie, uvádzanie zamestnancov  

na pracovné miesto, hodnotenie, rozvoj a vzdelávanie zamestnancov tak, ako vyplýva  

zo zdrojov spoločnosti, je znázornené a procesne prebieha podľa prílohy 3, prílohy 4 a  

prílohy 6. 

Vychádzajúc z obsahu interných predpisov spoločnosti v rámci zabezpečenia 

integrovaného systému riadenia ľudských zdrojov je zrejmé, že spoločnosť má stanovené 

pravidlá a zavedený systém hodnotenia zamestnancov, avšak tak, ako vyplýva 

z dokumentácie s danou oblasťou činnosti spojenej je zrejmé, že v majoritnej časti 

predstaviteľov manažmentu spoločnosti je táto oblasť činnosti chápaná a v konečnom 

dôsledku aj zabezpečovaná viac vo formálnej, ako reálnej a podpornej rovine. Uvedená 

skutočnosť sa následne odzrkadľuje v absencií priamej komunikácie na úrovni nadriadený 

a podriadený, v absencií objektívnych podkladov a v stanovovaní konkrétnych úloh, opatrení 

a termínov s rozvojom a vzdelávaním zamestnancov spojených, čo má za následok a  

je jedným z dôvodov vyššej ako prijateľnej fluktuácie zamestnancov, na druhej strane jedným 

z dôvodov problému so získavaním nových zamestnancov.  

 Z pohľadu stabilizácie stávajúceho výkonného a lojálneho personálu a získavania 

novej kvalifikovanej pracovnej sily je potrebné zdôrazniť, že spoločnosť má síce nastavené 

jasné pravidlá v systéme odmeňovania zamestnancov vo fixnej aj pohyblivej časti mzdy, 

avšak práve mzdová otázka z pohľadu výšky mzdy (nízka mzdová základňa), objektívnosti 

a spravodlivosti uplatňovaného mzdového systému (zmena obsahu technologických 

predpisov, s ňou spojená kumulácia činnosti a ich odmeňovania) tak, ako vyplýva  

z prehľadu dôvodov ukončenia pracovného pomeru zo strany zamestnancov je tou 

najfrekventovanejšou témou.[70] Táto skutočnosť v konečnom dôsledku spôsobuje 

zvyšovanie vekovej štruktúry (priemerný vek nad 45 rokov), zhoršuje vzdelanostnú štruktúru 

cez počet zamestnancov s maturitou (26,7 %) a vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov  

(5,8 %), nežiaduco ovplyvňuje personálny vývoj zamestnancov spoločnosti. Uvedené 

skutočnosti reprezentujú údaje z oficiálnych dokumentov (Vyhodnotenie Kolektívnej zmluvy 

MAKYTA za  rok  2011,  Prehľad  vekovej  a vzdelanostnej  štruktúry  MAKYTA k termínu 

1/2012).[62], [71]   
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Prehľad pohybu zamestnancov spoločnosti za rok 2011 uvádza tabuľka 1.[71] 

 

Tab. 1 Pohyb zamestnancov spoločnosti za rok 2011 [62] 

Závod/spoločnosť 
Počet uzatvorených 

pracovných pomerov  
(A) 

Počet ukončených 
pracovných pomerov  

(B) 
Rozdiel A - B 

Púchov 78  - 88 - 10 

Námestovo 37 - 44 - 7 

Spolu za spoločnosť 115 - 132 - 17 

                                                                                             

Prehľad pohybu zamestnancov spoločnosti za I. polrok 2012 uvádza tabuľka 2.[71] 

 

Tab. 2 Pohyb zamestnancov spoločnosti za I. polrok 2012 [62] 

Závod/spoločnosť 
Počet uzatvorených 

pracovných pomerov  
(A) 

Počet ukončených 
pracovných pomerov  

(B) 
Rozdiel A - B 

Púchov 26 - 36 -10 

Námestovo 17 -24 -7 

Spolu za spoločnosť 43 -60 -17 

                                                                                             

 

6.3.2 Plánovanie a a prvky personálneho controllingu spoločnosti  

Podkladom pre procesy plánovania a controllingové činností spoločnosti  

sú výsledky procesov strategického riadenia (strategické ciele a stratégia spoločnosti) tak, ako 

uvádza príloha 5. 

Výsledkom procesu plánovania je schválený Podnikateľský zámer MAKYTA a.s. 

Púchov na príslušné obdobie. Manažovanie spoločnosti prebieha cez kontrolu plnenia 

mesačných, štvrťročných a ročných plánov a podnikateľského  zámeru podľa procesov 

plánovanie a controlling tak, ako uvádzajú prílohy 6 a 7, kde sú hodnotené výsledky 

sledovaných parametrov. Rozborom hospodárskych výsledkov, ktoré vo forme manuálu 

a prostredníctvom rozdeľovníka (voči podpisu) dostáva každý manažér na vrcholovej 
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a stredne riadiacej úrovni, indikuje sa plnenie strategických, výkonných a operatívnych cieľov 

spoločnosti. Na základe jednotlivých výsledkov hodnotenia sú navrhované opatrenia  

na zavedenie zmien, v smere riešenia odchýlok voči plánom stanovených ukazovateľov 

a zabezpečenia naplnenia cieľov. Tak ako bolo uvedené v podkapitole 2.4.1, spoločnosť nemá 

komplexný informačný systém, čím dochádza ku oneskoreným reakciám a riešeniam 

problémových a krízových situácií, z dôvodu nedostatku, obsahovej úplnosti a presnosti 

informácií o vývoji v jednotlivých oblastiach činnosti spoločnosti.  

V manažérskej praxi viac ako kdekoľvek inde platí, že pokiaľ informácia nepríde včas, 

v mnohých prípadoch už nemusí prísť vôbec, nakoľko vážnosť problému a situácia prerástla 

rozmer jej možného riešenia. 

Riadiaci cyklus spoločnosti je rozvrhnutý v mesačných a štvrťročných intervaloch  

na obdobie jedného roka, kedy sa spracovávajú a vyhodnocujú okrem sledovaných cieľov 

kvality a vyhodnocovaných parametrov výkonnosti procesov, aj zákonom stanovené štatistiky 

a hlásenia. Výsledky hodnotenia sú zaznamenávané v dokumente – Hodnotenie cieľov kvality 

a parametrov výkonnosti, v rozboroch hospodárskych výsledkov za príslušné obdobie 

a v záznamoch z porád. Dielčie a sumárne údaje sa manuálne vstupujú do príslušných tabuliek 

k tomu účelu vytvorených, nakoľko tak ako bolo v práci vyššie uvedené, v spoločnosti nie je 

zavedený komplexný informačný systém a nie sú vzájomne kompatibilné využívané dielčie 

informačné systémy spoločnosti.   

V spoločnosti absentuje riešenie systémov včasného varovania, ktorých úlohou  

je na základe registrácie a vyhodnocovania rôznych signálov upozorňovať na pravdepodobné 

zmeny, faktory a vplyvy, ktoré môžu perspektívne ovplyvňovať mnohé aktivity a výsledky 

spoločnosti a tak vytvárať predpoklady pre včasné reakcie manažmentu na rôznych úrovniach 

a v rôznych činnostiach, ktoré je možné pretaviť do úprav rozhodnutí a pôsobenia tak, aby 

sledované ukazovatele a ciele boli dosiahnuté v optimálnej úrovni. 

 Z pohľadu riadenia ľudských zdrojov a zabezpečenia servisnej, resp. poradnej funkcie 

manažmentu spoločnosti v predmetnej oblasti činnosti, s cieľom získavania požadovaných 

informácií o plánovaných, najmä však skutočných úrovniach javov a procesov, so zameraním 

na zisťovanie odchýlok skutočného priebehu od priebehu plánovaného, v spoločnosti  

sa predmetná činnosť zabezpečuje v rovine informatívnej a systémovej, cestou individuálnych  
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a komplexných výstupov (dielčie informácie, štatistika a jej porovnávanie, rozbory, analýzy) 

konkrétne zadefinovaných a sledovaných údajov za hodnotené obdobie (denne, týždenne, 

mesačne, štvrťročne, polročne a ročne), vo väzbe na účel a ich cieľ. Z obsahu dostupných 

údajov z personálnej evidencie a z rozborov hospodárskych výsledkov je zrejmé, že sa najmä 

jedná o: 

1. prepočítaný stav a skutočný stav úkolových dielenských zamestnancov voči 

plánovanému stavu v konkrétnom dni, resp. dňoch a v súlade so zaradenou výrobou, 

2. prehľad plánovaného a skutočného počtu zamestnancov podľa kategórií a stredísk  

za príslušný mesiac a od začiatku roku, 

3. vývoj absencie úkolových dielenských zamestnancov podľa dôvodov 

(práceneschopnosť, OČR, §, A) voči plánom zohľadnenej (8 %) absencií,  

4. vývoj prírastkov a úbytkov zamestnancov, dôvody a rozbor dôvodov úbytkov 

zamestnancov podľa kategórií (pohyb zamestnancov) za sledované obdobie,  

5. početné nároky a zostatky dovoleniek podľa kategórií zamestnancov, prehľady 

o čerpaní dovolenky podľa stredísk a kategórií zamestnancov, 

6. percento zamestnávania osôb so zníženou pracovnou schopnosťou a ťažkým 

zdravotným postihnutím, vo väzbe na zákonnú povinnosť zamestnávania predmetnej 

skupiny osôb, 

7.  stav a vývoj vekovej a vzdelanostnej štruktúry, 

8. vývoj skutočných a plánovaných nákladov na vzdelávanie a rozvoj zamestnancov, 

9. plánované a skutočné výdavky zo sociálneho fondu, resp. čerpanie prostriedkov  

zo sociálneho fondu, 

10. stav a vývoj pridanej hodnoty na zamestnanca konkrétneho strediska a kategórie, 

11. percentuálny podiel jednotlivých kategórií zamestnancov spoločnosti k celkovému 

počtu zamestnancov, 

12. vývoj mzdových nákladov voči plánovaným nákladom a vývoj priemerného zárobku 

voči deklarovanému zárobku v danom roku, 
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13. prehľad vývoja nadčasových hodín a nákladov za nadčasy podľa stredísk a kategórií 

zamestnancov, 

14. plánované a skutočné náklady spojené so sociálnymi výhodami a benefitmi  

pre zamestnancov, 

15. náklady spojené s reštrukturalizáciou spoločnosti, cez vyplatené odstupné a odchodné 

zamestnancom, ktorí z organizačných dôvodov ukončili pracovný pomer dohodou, 

resp. výpoveďou, 

16. vývoj plánovaných a skutočných neproduktívnych nákladov (choroba a úraz, doplatok 

do minimálnej mzdy, nadčasová práca, ošetrenie a vyšetrenie u lekára, OČR). 

V súvislosti s objektívnym, operatívnym a presným zabezpečením sledovania 

a kontroly efektívneho využívania fondu pracovného času, jeho prerušenia, kontroly 

dodržiavania prestávok na jedenie a oddych je potrebné uviesť, že v spoločnosti nie je 

zavedený centrálny dochádzkový systém, s čím súvisí aj absencia efektívneho nastavenia 

controllingových  parametrov v rámci nákladov spojených so servisom a službami závodného 

stravovania, v konečnom dôsledku aj zabezpečenia režimu ochrany v pohybe zamestnancov 

medzi strediskami a do priestorov v rámci ochrany osobných údajov. 

 

6.4 Diagnostika súčasného personálneho riadenia spoločnosti 

 Cieľom efektívneho naplnenia obsahového poslania manažmentu ľudských zdrojov  

je zaistiť, aby bola organizácia schopná prostredníctvom svojich oddaných, lojálnych, 

odborne a ľudsky zdatných ľudí, plniť svoje definované ciele, ktoré vychádzajú z jasne 

zadeklarovanej a všetkými zamestnancami prijatej vízie, poslania a stratégie. K tomu 

potrebuje  mať k dispozícií súbor nástrojov na zabezpečenie, vzdelávanie a rozvoj 

zamestnancov, riadenie pracovného výkonu, stimulácie a motivácie, systém hodnotenia 

výkonnosti zamestnancov, jasný, spravodlivý a prehľadný systém odmeňovania, budovanie 

efektívnej komunikácie na všetkých úrovniach a vo všetkých kategóriách zamestnancov, 

riadenie znalostí a skúseností, firemnej kultúry a vzťahov, tvorbu organizačného riadenia, 

organizačnej a funkčnej štruktúry, v konečnom dôsledku popisov konkrétnych pracovných 

miest. Tento súbor nástrojov a metodík poskytuje manažérom riadenie ľudských zdrojov 

(HRM). 
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 Personálny manažment, resp. manažment ľudských zdrojov tak ako každá iná 

z podnikových funkcií sa dlhodobo zaoberá svojou úlohou a postavením v celkovom systéme 

manažmentu podniku, kde je niekedy veľmi zložité preukázať strategický význam tohto 

manažmentu. Jedným zo systémových riešení, z toho vychádza aj téma dizertačnej práce,  

je zavedenie personálneho controllingu, čo predpokladá: 

 poznať stav súčasného riadenia ľudských zdrojov, 

 vytvoriť stratégiu a koncepciu efektívneho riadenia ľudských zdrojov, vo väzbe  

na ciele a procesy prebiehajúce v organizácií, v súlade s obsahom aktuálne platných 

procesných smerníc a obsahom ustanovení vnútroorganizačných riadiacich predpisov 

v jednotlivých oblastiach činnosti organizácie, 

 zaviesť efektívny systém motivácie, hodnotenia výkonnosti, motivačných 

hodnotiacich rozhovorov a odmeňovania zamestnancov, 

 poznať časové a nákladové zaťaženie organizačnej štruktúry, vo väzbe na návrh 

efektívnejšej novej organizačnej štruktúry a pracovných miest, 

 prepojiť ciele s osobnými cieľmi zamestnancov, 

 efektívne riadiť rozvoj a vzdelávanie zamestnancov, ich skúsenosti a znalosti, na 

základe skutočných potrieb organizácie, 

 sprehľadniť personálny controlling a reporting. 

Na identifikáciu a diagnostiku stávajúcej úrovne integrovaného riadenia ľudských 

zdrojov  a personálneho controllingu priemyselného podniku, spoločnosťou bol umožnený  

dotazníkový prieskum.  

Koncepcia dotazníka (pozri prílohu 8), rešpektuje teoretické princípy jeho tvorby a 

vychádza z poznania stavu v spoločnosti. Dotazník je štruktúrovaný do dvoch hlavných častí, 

z ktorých jedna predstavuje základné údaje o respondentovi a druhá sa zaoberá otázkami 

a výrokmi spojenými s témou práce. Okrem uzatvorených otázok, ktorých odpovede sú 

uvedené v jednoznačných možnostiach (aj viacerých, s výnimkou základných údajov), 

dotazník obsahuje otvorené otázky pre prípadné rozšírenie stanovených možností odpovede, 

resp. dôvodu negatívnej odpovede. 
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 6.4.1 Výsledky a hodnotenie vykonaného prieskumu  

 Vychádzajúc z obsahu údajov z personálnej evidencie, tak ako uvádzajú obrázky 18 

a 19 práce na strane 54 a 55, z pohľadu aktuálneho počtu zamestnancov k termínu 7/2012,  

spoločnosť s počtom 689 zamestnancov patrí medzi veľké podniky. 

 Vo väzbe na celkový počet zamestnancov spoločnosti, percentuálne zastúpenie 

jednotlivých kategórií zamestnancov, funkčné zastúpenie zamestnancov v rámci aktuálne 

platnej organizačnej štruktúry, dotazníkový prieskum bol umožnený a  uskutočnený na vzorke 

100 respondentov z radov referentov, líniového, stredne riadiaceho a vrcholového 

manažmentu. S prihliadnutím na predmet a obsahové zameranie témy dizertačnej práce, 

z prieskumu boli vyňatí úkoloví dielenskí zamestnanci.   

 Z celkového počtu 100 vyexpedovaných dotazníkov sa spätne vrátilo a  

k vyhodnoteniu  prieskumu  použitia schopných bolo 89 dotazníkov (úspešnosť 89 %), z čoho 

ako uvádza štatistický prehľad výsledkov dotazníka – odpovedí respondentov – základné 

údaje v prílohe 9 je zrejmé, že prieskumu sa zúčastnilo 10 mužov a 79 žien, čo komunikuje  

s percentuálnym zastúpením mužov a žien spoločnosti vo väzbe na celkový počet 

zamestnancov.  
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Komplexné vyhodnotenie dotazníkového prieskumu 

Časť 1 – základné údaje o respondentoch 

Tab. 3 Pohlavie respondentov  

 
 Počet 

Pohlavie Muž 10 

Žena 79 

                                              

 

               

            
Obr. 20 Percentuálne zastúpenie mužov a žien zapojených v prieskume 

Tab. 4 Veková štruktúra respondentov  

Vek menej ako 25 1 

26 - 35 17 

36 - 45 23 

46 - 55 36 

55 a viac 12 

                                                        

 

                  

                 
Obr. 21 Percentuálne zastúpenie jednotlivých vekových skupín respondentov 
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Tab. 5 Vzdelanostná štruktúra respondentov 

Vzdelanie základné 0 

vyučená/ý bez maturity 12 

vyučená/ý s maturitou 13 

stredoškolské s maturitou 52 

vyššie odborné 3 

vysokoškolské 1. stupeň 2 

vysokoškolské 2. stupeň 6 

vysokoškolské 3. stupeň 1 

                                             

 

               

            
Obr. 22 Percentuálne zastúpenie respondentov podľa vzdelania 

 

Tab. 6 Počet respondentov podľa dĺžky pracovného pomeru 

Ako dlho 
pracujete 
v spoloč. 
Makyta 

1 - 3 mesiace 0 

menej ako 1 rok 3 

1 - 5 rokov 6 

5 - 10 rokov 17 

10 - 20 rokov 28 

nad 10 rokov 35 
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Obr. 23 Percentuálne zastúpenie respondentov podľa dĺžky pracovného pomeru 

 
 
Tab. 7 Počet respondentov podľa pracovného zaradenia 

Pracovné 
zaradenie 

majster/majsterka 17 

technická kontrola 7 

referentka/referent 40 

vedúci útvaru 24 

riaditeľ/riaditeľka 1 

                                             

 

             

            
Obr. 24 Percentuálny podiel respondentov podľa pracovného zaradenia 
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Časť 2 – otázky a výroky k obsahu dotazníka 

Komentár k otázke 1 a 2: 

Ako vyplýva z obrázku 25,  z celkového počtu 89 respondentov len 33 správne chápe 

controlling ako riadiaci nástroj orientovaný na budúcnosť.  

Z pohľadu manažérskej úrovne a funkčného zaradenia konkrétneho respondenta ide 

predovšetkým o kategóriu referentov (18), majstrov (6), vedúcich útvarov (7) tiež 1 riaditeľa a 

1 pracovníka kontroly. 

17 respondentov síce považuje controlling za riadiaci nástroj, avšak orientovaný  

na súčasnosť resp. minulosť.  

Až 39 respondentov chápe controlling výhradne ako nástroj kontroly. 

                      

                    
 

Obr. 25 K otázkam 1 a 2                                                       
 
 

Komentár k otázke 3:  

V nadväznosti na odpovede k otázkam 1 a 2 je zrejmé, že u jednotlivých kategórií 

zamestnancov zastúpených u respondentov prieskumu, absentuje vedomosť o význame, 

možnostiach a efektívnom využití controllingových mechanizmov pri pracovnej činnosti. 

S prihliadnutím na vyššie uvedenú skutočnosť a vychádzajúc z odpovedí na otázku 3 vyplýva, 

že zamestnanci pri svojej práci prichádzajú do kontaktu s veľkým množstvom procesov  

(v rôznej štruktúre a kombinácií), kde controlling je, resp. mal by byť ich súčasťou. Prehľad 

počtu odpovedí respondentov na otázku 3 znázorňuje obrázok 26 na strane 74. 
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Obr. 26 K otázke 3                                                                             

Komentár k otázke 4: 

Z odpovedí na otázku  4 (pozri obrázok 27) vyplýva značná absencia spätnej väzby a 

spracovania písomných záznamov o zisteniach a záveroch controllingu, ktoré ak sú 

vypracované, slúžia takmer výhradne pre potreby vrcholového vedenia. Respondenti pociťujú 

nedostatok v absencii komplexného informačného systému a teda aj osoby controlléra, 

prostredníctvom ktorého by bolo možné odstrániť práve nedostatok spätnej väzby. 

V nadväznosti na tieto zistenia je zrejmé, že sa v spoločnosti controlling nechápe a  

ani nevyužíva ako riadiaci motivačný nástroj pre manažéra, čo považujeme za veľký 

nedostatok z pohľadu riadenia personálnych procesov.          

             
Obr. 27 K otázke 4                                                                                     
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Komentár k otázke 5: 

Z prehľadu základných údajov o respondentoch prieskumu, z ich funkčného a 

pracovného zaradenia, z početných odpovedí na otázku 5 (pozri obrázok 28) je zrejmé,  

že v spoločnosti nie je zavedený a uplatňovaný jednotný systém kvantitatívnych 

a kvalitatívnych ukazovateľov v rámci konkrétnej pracovnej činnosti. Z toho vyplýva,  

že absentuje systém efektívneho  hodnotenia výsledkov pracovnej činnosti. 

Obr. 28 K otázke 5 
 

Komentár k otázke 6: 

Zo štatistického vyhodnotenia jednotlivých možností odpovedí na otázku 6 vyplýva, 

že ôsmi respondenti nevyznačili ani jednu možnosť odpovede, 75 respondentov vyznačilo 

jednu možnosť odpovede, 5 respondentov vyznačilo dve možnosti odpovede a v jednom 

prípade respondent vyznačil všetky štyri možnosti odpovede na predmetnú otázku. 

Z pohľadu obsahovej stránky otázky 6 a s ňou spojených možností odpovedí,  

čo dokumentuje obrázok 29, vyplýva, že až 41 respondentov využilo odpoveď 4 (kvalitatívne 

ukazovatele zamestnancov), 24 respondentov využilo odpoveď 1 (audit riadenia ľudských 

zdrojov), odpoveď 3 (personálne ukazovatele) využilo 15 respondentov a 9 respondentov 

využilo odpoveď 2 (personálne štandardy). 

Z frekvencie a počtu možných odpovedí, resp. aj z ich kombinácií vyplýva,  

že v spoločnosti absentuje priebežné uplatňovanie a využívanie výsledkov základných 

strategických a operatívnych nástrojov personálneho controllingu. Táto skutočnosť nezakladá 
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predpoklady na efektívne využívanie a zhodnocovanie ich možných výsledkov pri riadení 

ľudských zdrojov.                

            
Obr. 29 K otázke 6                                                                                   

 

Komentár k otázke 7: 

Z počtu pozitívnych, resp. negatívnych odpovedí na otázku 7 (ste spokojný 

s pracovnou činnosťou) a z obsahu ich percentuálneho zastúpenia podľa obrázku 30 vyplýva,  

že 65 % respondentov vyjadrilo spokojnosť s pracovnou činnosťou, 34 % vyjadrilo 

nespokojnosť s pracovnou činnosťou a 1 % respondentov sa k otázke nevyjadrilo. 

 

                             
   
 
 

 

 

 

 

 

                                                     

Obr. 30 K otázke 7 
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Komentár k otázke 8: 

Ako znázorňuje obrázok 31, zhodne trinásti respondenti vyjadrili svoju nespokojnosť 

hlavne v nesprávnom riešení problémov, resp. rozporov a v nesprávnych výkonových 

normách, čo komunikuje s odpoveďami na otázku 4 prieskumu v tom, že absentuje spätná 

väzba, pričom písomné záznamy o zisteniach a záveroch controllingu, slúžia takmer výhradne 

pre potreby vrcholového vedenia.  

Naopak najmenšími, resp. zanedbateľnými problémami sú logistika a doprava, veľké 

absencie z práceneschopnosti, nedostatok kvalitného personálu a vysoká fluktuácia, čo zase 

na druhej strane nekorešponduje s údajmi z personálnej evidencie (pohyb zamestnancov, 

zvyšovanie vekovej štruktúry zamestnancov, zhoršovanie kvalifikačnej úrovne výkonného 

a taktiež riadiaceho personálu).             

          

Obr. 31 K otázke 8                                                                             
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Komentár k otázke  9 a 10: 

Z obsahu obrázku 32 je zrejmé, že z celkového počtu 89 respondentov 56 % z nich 

odpovedalo, že nadriadený s nimi vykonáva hodnotiaci rozhovor aspoň raz ročne, pričom  

až 82 % z nich je o pripravovanom hodnotiacom rozhovore informovaných v dostatočnom 

časovom predstihu.           

 

         

Obr. 32 K otázke 9 a otázke 10 

 

Komentár k otázke 11: 

Z odpovedí na otázku č. 11 (pozri tabuľku 8) vyplýva, že značná, ale nedostatočná 

časť respondentov považuje hodnotiaci rozhovor za priestor k výmene názorov 

a podnetov, ako podklad pre ďalšie rozhodovanie o vzdelávaní a rozvoji, s prihliadnutím  

na aktuálne pracovné zaradenie a možnosti ďalšieho kariérneho rastu.  

                    Tab. 8 Početné zastúpenie odpovedí na jednotlivé možností k otázke 11 

                    

podkladom pre vzdelávanie a rozvoj 11
podkladom pre mzdové ohodnotenie 6
možnosťou k výmene názorov a podnetov 14
prvkom k osobnej motivácii 8
základom na spoznanie vlastností 5
príležitosťou k prebratiu osobných záležitostí 1
možnosťou k prevereniu komun. schopností 8

Výsledky z 

osobného 

hodnotiaceho 

rozhovoru sú:
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Ešte menšia časť respondentov považuje hodnotiaci rozhovor za prvok osobnej 

motivácie, ako priestor pre preverenie komunikačných schopností a ako podklad pre ďalšie 

rozhodovanie v oblasti mzdového ohodnotenia. To potvrdzuje, že oblasť odmeňovania 

zamestnancov ako prvku motivácie nie je v dostatočnej miere v spoločnosti riešená a v rámci 

vyznávanej firemnej kultúry zanedbávaná. Len jeden (1) respondent považuje hodnotiaci 

rozhovor za príležitosť k prebratiu osobných záležitostí, čo považujem za nedostatočné, 

pretože z hľadiska nadriadeného a jeho schopnosti efektívne viesť a riadiť zamestnancov  

je dôležité poznať aj niektoré aspekty osobného života zamestnanca. Uvedená skutočnosť 

nasvedčuje tomu, že zamestnanci spoločnosti málo dôverujú svojim nadriadeným, resp. 

nadriadený neprejavuje dostatočný záujem o osobný život zamestnanca. 

 

Početný výskyt a komentár k odpovediam k jednotlivým výrokom otázky 12: 

                                     Tab. 9 Početný výskyt možností odpovedí k výroku 1 

                                     

určite áno 8
skôr áno ako nie 23
neviem sa vyjadriť 19
skôr nie ako áno 23
určite nie 7

Vedúci na výkony 

zamestnancov 

reaguje s uznaním 

po celý deň
 

                                                                                           

Len 1/3 respondentov uviedla, že nadriadený reaguje na ich výkony počas dňa 

s uznaním. Zvyšné 2/3 respondentov sa k výroku nevedia vyjadriť, nevyjadrili, alebo sa 

vyjadrili negatívne. Z toho vyplýva že vedúci pracovníci nevyužívajú v dostatočnej miere 

uznania a pochvaly ako nástroj na motiváciu zamestnancov, čo hodnotíme negatívne, nakoľko 

ide o nástroj veľmi efektívny, ktorý organizáciu nič nestojí a dokáže veľmi veľa priniesť. 

                                     Tab. 10 Početný výskyt možností odpovedí k výroku 2 

                                     

určite áno 9
skôr áno ako nie 30
neviem sa vyjadriť 11
skôr nie ako áno 23
určite nie 4

Vedúci sa občas 

zastaví a srdečne sa 

spýta ako sa Vám 

darí
 

                                                                                           

Len 44 % respondentov sa v pozitívnom smere stotožnilo s týmto výrokom  

čo znamená, že ani nie v polovici prípadov vedúci prejavuje záujem o náladu pracovníkov, 

ich osobné úspechy či problémy, nároky a požiadavky, ktoré do značnej miery ovplyvňujú 

jeho pracovný výkon, čim sa zároveň informuje o pracovnom nasadení, atmosfére  

na pracovisku či prípadných problémoch, ktoré vznikajú pri riešení pracovných úloh. 

Nedostatočná pozornosť na túto oblasť do istej miery znemožňuje operatívne reagovať  

na bariéry, či iné problémy pri výkone práce. 
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                                     Tab. 11 Početný výskyt možností odpovedí k výroku 3 

                                     

určite áno 13
skôr áno ako nie 33
neviem sa vyjadriť 16
skôr nie ako áno 15
určite nie 1

Keď s vedúcim 

hovoríte, tento Vás 

počúva a 

neprerušuje Vás
        

                                                                                   
Viac ako polovica respondentov uviedla, že vedúci vie aktívne načúvať a  

pri rozhovore ich neprerušuje. Z toho vyplýva že aktívne počúvanie nie je v organizácii 

bežnou praxou. Táto skutočnosť len potvrdzuje direktívny spôsob riadenia v spoločnosti, 

s vysokou mierou centralizácie. 

                                   Tab. 12 Početný výskyt možností odpovedí k výroku 4 

                                   

určite áno 22
skôr áno ako nie 25
neviem sa vyjadriť 13
skôr nie ako áno 17
určite nie 1

Vedúci sa vie 

opýtať, poprosiť a 

poďakovať

 
                                                                                         

52 % respondentov uviedlo, že ich vedúci sa vie v prípadne potreby opýtať, poprosiť 

o radu a poďakovať. Predmetný výsledok opäť napovedá o direktívnom spôsobe riadenia 

v spoločnosti, so značnou mierou nedôvery voči podriadeným, neochotou vypočuť ich názor, 

prípadne ho akceptovať. 

                                   Tab. 13 Početný výskyt možností odpovedí k výroku 5 

                                   

určite áno 5
skôr áno ako nie 23
neviem sa vyjadriť 22
skôr nie ako áno 20
určite nie 6

Vedúci Vás vie 

pochváliť pri 

vhodnej verejnej 

príležitosti
 

                                                                                                         
Len necelú tretinu respondentov ich nadriadený pri vhodnej príležitosti dokáže 

pochváliť. Ako bolo už uvedené, ide o lacný a zároveň efektívny nástroj motivácie, ktorý 

evidentne vedúci pracovníci spoločnosti nevedia vhodne používať. 

                                   Tab. 14 Početný výskyt možností odpovedí k výroku 6 

                                   

určite áno 9
skôr áno ako nie 20
neviem sa vyjadriť 23
skôr nie ako áno 12
určite nie 13

Vaše prípadné chyby 

a nedostatky vedúci 

rieši v súkromí

 
                                                                             

„Mýliť sa je ľudské“. Pri výkone pracovných činností dochádzalo a vždy bude 

dochádzať k omylom a menším či väčším nedostatkom, ktoré môžu byť výsledkom 

objektívnych či subjektívnych vplyvov. Preto je dôležité, aby vedúci vedel nielen posúdiť 

mieru vplyvu týchto faktorov, ale zároveň aj správnym, citlivým, či primeraným spôsobom 
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reagovať na tieto chyby a nedostatky. Výsledok dotazníka však potvrdzuje, že vedúci 

pracovníci spoločnosti pristupujú k vzniknutým chybám a nedostatkom nesprávnym 

spôsobom, čím nerešpektujú jedno zo základných manažérskych pravidiel: „Chváliť verejne 

a karhať medzi štyrmi očami“. 

 
                                   Tab. 15 Početný výskyt  možností odpovedí k výroku 7 

                                   

určite áno 6
skôr áno ako nie 27
neviem sa vyjadriť 31
skôr nie ako áno 8
určite nie 3

Vedúci vždy dodrží 

svoje slovo

 
                                                                                         

Len 37 % respondentov vníma svojho vedúceho ako človeka, ktorý dodrží svoje slovo. 

To je veľmi málo. Súvisí to s formou riadenia spoločnosti, jej kultúrou, no zároveň 

a v nemalej miere, aj od osobnosti samotných manažérov. 

                                         Tab. 16 Početný výskyt  možností odpovedí k výroku 8 

                                  

určite áno 2
skôr áno ako nie 31
neviem sa vyjadriť 30
skôr nie ako áno 9
určite nie 3

Vedúci poskytuje 

otvorenú, 

konštruktívnu 

spätnú väzbu
 

                                                                                                         
Len v 33 prípadoch, čo je približne 1/3, vedúci poskytuje otvorenú, konštruktívnu 

spätnú väzbu, čo len potvrdzuje zistenia z predchádzajúcich častí dotazníka o direktívnom 

spôsobe riadenia, s nízkou mierou ochoty diskutovať a prijímať názory od podriadených. 

Uvedená skutočnosť obmedzuje iniciatívu pracovníkov k inováciám a k zlepšovateľským 

podnetom. 

                                  Tab. 17 Početný výskyt  možností odpovedí k výroku 9 

                                  

určite áno 2
skôr áno ako nie 24
neviem sa vyjadriť 30
skôr nie ako áno 16
určite nie 3

Vedúci dôveruje 

ľuďom, že svoju 

prácu spravia dobre, 

bez kontroly
 

                                                                                        
29 % respondentov uviedlo, že vedúci im dôveruje, že svoju prácu vykonajú správne 

a bez kontroly. Ide predovšetkým o skupinu referentov, ktorá vykazuje vysoký stupeň dôvery  

zo strany nadriadeného. V ostatných kategóriách zamestnancov je táto dôvera veľmi nízka,  

čo komunikuje s potvrdeným direktívnym a centralistickým spôsobom manažovania ľudí.  
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                                  Tab. 18 Početný výskyt  možností odpovedí k výroku 10 

                                  

určite áno 6
skôr áno ako nie 12
neviem sa vyjadriť 34
skôr nie ako áno 15
určite nie 8

Vedúci v osobnej 

kríze a núdzi 

pracovníka, urobí 

všetko pre neho
                                                                                     

 

S predchádzajúcim zistením o nízkej úrovni záujmu nadriadených o osobný, často 

i pracovný život  podriadených súvisí aj nasledujúce zistenie. Vedúci neprejavujú dostatok 

záujmu o zamestnancov a zároveň ani ochotu pomôcť v prípade osobnej krízy alebo núdze 

a to dokonca často ani tí, ktorí o probléme vedia a venujú dostatok pozornosti osobnej 

a pracovnej stránke života svojich podriadených. 

                                 Tab. 19 Početný výskyt možností odpovedí k výroku 11 

                                 

určite áno 4
skôr áno ako nie 15
neviem sa vyjadriť 25
skôr nie ako áno 21
určite nie 13

Vedúci koná tak, 

akoby on bol v 

službách 

zamestnancov
 

                                                                                        
Väčšina respondentov sa s týmto výrokom nestotožňuje, čo potvrdzuje že vedúceho 

často nezaujíma názor podriadených, absentuje spätná väzba, snaží sa vo svojich rukách 

centralizovať moc a rozhodovanie. To v konečnom dôsledku eliminuje priestor na inováciu 

a podnety ku zmene. 

Komentár k otázke 13: 

 Jednoznačným a presvedčivým spôsobom, tak ako vykresľuje obrázok 33 na strane 83 

sa potvrdzuje, že hlavným dôvodom odchodu pracovníkov z organizácie a zámeru prípadnej 

zmeny zamestnania je mzdová otázka a s ňou spojený a uplatňovaný systém odmeňovania 

pracovníkov v spoločnosti. Ďalším veľmi významným problémom, ktorý nemá logické 

vysvetlenie v nízkej úrovni ohodnotenia pracovníkov je fakt, že ľudia vykonávajú fyzicky 

a psychicky náročné práce. Uvedené fakty, ktoré sú podporené odpoveďami v oblasti 

neperspektívneho kariérneho rastu, nedostatočnou komunikáciou a taktiež morálnym 

ohodnotením pracovníkov spôsobujú, že v spoločnosti, najmä však v kategórií úkolových 

dielenských pracovníkov (pozri tabuľku 1 a 2, str. 64), dochádza k značnej fluktuácií a k čím 

ďalej väčšiemu nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily, v rámci prirodzenej obmeny ľudí. 
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Obr. 33 K otázke 13                                                                                   

 Komentár k otázke 14: 

 Z počtu vyjadrení sa respondentov na otázku 14 (pozri obrázok 34) z pohľadu 

prínosov z pohľadu zamestnaneckého vzťahu so spoločnosťou MAKYTA vyplýva,  

že najväčším pozitívom je história a s ňou spojená značka spoločnosti. Z hľadiska riadenia 

ľudských zdrojov je však negatívom, že veľmi malé percento respondentov pozitívne 

hodnotilo prínosy z otvorených a úprimných vzťahov na pracovisku, ochranu zamestnancov 

odbormi a to aj napriek tomu, že tieto majú v spoločnosti svoje profesionálne zastúpenie, 

získané a obhájené certifikáty a taktiež jasne deklarované pravidlá a postupy. 
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Obr. 34 K otázke 14                                                                                               

 
Komentár k otázke 15: 

 Tak ako znázorňuje obrázok 35 na strane 85 k vyhodnoteniu otázky 15 je zrejmé,  

že viac ako 2/3 respondentov deklaruje spokojnosť s riadením personálnych procesov  

čo je síce pozitívom, avšak jedna stránka veci sú nastavené pravidlá a systém, druhá stránka 

veci je ich vyznávanie, rešpektovanie, samotný výkon činnosti a prístup manažéra tak, ako 

uvádzajú štatistiky jednotlivých odpovedí respondentov na predchádzajúce otázky prieskumu.  
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Obr. 35 K otázke 15 

 

Komentár k otázke 16: 

 Aj napriek dvadsiatim (20) negatívnym odpovediam k spokojnosti respondentov 

s riadením personálnych procesov a siedmim (7) respondentom, ktorí sa k predmetnej otázke 

nevyjadrili, žiaden z týchto respondentov neuviedol dôvod, prostredníctvom otvorenej 

odpovede. Daná skutočnosť hovorí z časti o tom, že pracovníci spoločnosti sú síce schopní 

vyjadriť sa a majú svoj názor a postoj na interný život spoločnosti, avšak nevidia vo svojom 

vyjadrení možnosť zmeny (absentujúce pozitívne myslenie).  

 

* * * 

 

 Závery z doterajšej diagnostickej analýzy, opierajúce sa o vykonaný a vyhodnotený 

dotazníkový prieskum a na neho nadväzujúcu radu diskusií a konzultácií s pracovníkmi 

spoločnosti MAKYTA a.s., možno považovať za primárne informácie, podnecujúce – 

inšpirujúce ďalšiu analýzu, podmieňujúcu spracovanie projektu systému  personálneho 

controllingu podniku a jeho zavádzanie ako prvku podnikového controllingu, ako základného 

predpokladu integrovaného riadenia ľudských zdrojov.  

 Vykonaná analýza v rámci dizertačnej práce vedie i vo svojej primárnej podstate 

k poznaniu súčasného personálneho riadenia podniku, ktoré dovoľuje určité závery 

a odporúčania, zohľadniteľné pri predpokladanom projektovom riešení personálneho 

controllingu. 
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 6.4.2 Závery a odporúčania pre prípravu a realizáciu predpokladaného projektu 
                     personálneho controllingu v spoločnosti MAKYTA a.s. 
 
 Vychádzajúc z teoretickej časti dizertačnej práce, najmä však z podkapitol 2.4.1 

(Riadenie ľudských zdrojov) a 2.4.2 (Plánovanie a controlling), ktoré zohľadňujú údaje 

získané z personálnej štatistiky, rozborov hospodárskych výsledkov za konkrétne sledované 

časové obdobia, vnútroorganizačných riadiacich aktov a z ich praktického uplatnenia 

v reálnom živote spoločnosti, z obsahu a výsledkov dotazníkového prieskumu, osobných 

pohovorov s líniovými, stredne riadiacimi a vrcholovými manažérmi spoločnosti je zrejmé,  

že aj napriek zavedenému certifikačnému systému kvality a s ním spojených periodicky 

preverovaných procesov v predmetných oblastiach činnosti spoločnosti, absentuje napĺňanie 

konkrétnych štandardov a kritérií v rámci zadeklarovaného systému integrovaného riadenia 

ľudských zdrojov a personálneho controllingu v spoločnosti. Pri vzájomnom prepojení 

uvádzaných skutočností  a zistení, vo vzťahu k budúcemu predpokladanému projektu 

personálneho controllingu, poznatky je možné rozdeliť do troch kategórií: 

1) Čo je v súčasnosti pozitívne, z čoho je možné vychádzať: 

 manažmentom spoločnosti vyhlásená, zavedená a periodicky obhajovaná 

integrovaná politika kvality, ktorou je deklarovaná záväznosť 

k uplatňovaniu a neustálemu zlepšovaniu efektívnosti systému manažérstva 

kvality a enviromentálneho manažérstva, s ňou spojené a z nej vyplývajúce 

procesy a ich popis, zadeklarované pravidlá a postupy činností 

prostredníctvom uplatňovania a napĺňania ustanovení procesných smerníc, 

ktorých neoddeliteľnou súčasťou je proces riadenia ľudských zdrojov a jeho 

dielčie procesy, pracovný a organizačný poriadok,[67], [69]  

 zavedené a plnohodnotne funkčné intranetové prepojenie jednotlivých 

manažérskych úrovni, s priebežne aktualizovaným a prostredníctvom 

hypertextových odkazov prístupným obsahom: 

• platnej internej dokumentácie,  

• systémom riadených dokumentov jednotlivých činností, 

• hlavných a dielčích cieľov kvality, 

• hlavných a dielčích parametrov výkonnosti, 

• knihami nápravných a preventívnych opatrení, 

• príslušných slovenských technických noriem, 
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• plánu komplexného systému manažérstva kvality na príslušný rok, 

• plánu interných audítorov na príslušný rok, 

• plánu vzdelávania a rozvoja zamestnancov spoločnosti na aktuálny 

rok, 

• prehľadu v príslušnom mesiaci schválených a prostredníctvom 

Zbierok zákonov SR vydaných všeobecne záväzných právnych 

predpisov SR, 

• príslušných zmien v konkrétnom mesiaci z pohľadu obsahu 

systematizácie funkčných miest platnej organizačnej štruktúry 

spoločnosti, 

• zmien súvisiacich s jednotlivými organizačnými zložkami 

spoločnosti z pohľadu aktuálneho stavu a najbližšej budúcnosti, 

• aktuálneho a aktualizovaného stavu v prehľade schválených 

a uplatňovaných benefitov a sociálnych výhod zamestnancov 

spoločnosti.[67] 

2) Čo začína, avšak ešte je nie je dostatočne prepracované: 

 formálne deklarovaná silná firemná kultúra spoločnosti, v súlade s obsahom 

schválenej vízie spoločnosti, avšak v skutočnosti, čo dokazujú viaceré 

sledované personálne ukazovatele a vyjadrenia respondentov dotazníkového 

prieskumu, dominuje direktívne (mocenské) riadenie, ktoré je ovplyvnené 

majetkovou podstatou spoločnosti (rozhodujúci podiel akcií spoločnosti 

vlastní predseda predstavenstva). Z uvedeného vyplýva nedostatočne  

uplatňované a porušované základné manažérske pravidlo „Právomoc = 

Zodpovednosť“,  

 zavedený systém periodického (mesačného) monitoringu a prezentácie 

kvantitatívnych a kvalitatívnych personálnych ukazovateľov vo vedení 

spoločnosti. Napriek uvedenej skutočnosti, absentuje spätná väzba v smere 

zabezpečenia zmien konkrétne deklarovaných sporných a nežiaducich 

sledovaných ukazovateľov,  predovšetkým prostredníctvom manažérov  

na strednej a líniovej úrovni, v dôsledku nezabezpečovania včasného 

a komplexného prenosu informácií z vrcholovej úrovne manažmentu, 

taktiež však v dôsledku už uvedeného – nezavedený komplexný informačný 

systém a nekompatibilita dielčích informačných systémov spoločnosti, 



Dizertačná práca                                                                                                                                                            VŠB – TU Ostrava Poruba 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Autorka práce: Ing. Ivana Šottníková Dlugošová  Strana 88 

 

 nedostatočne konštruktívny spätne väzobný proces, v smere priebežného a 

kvalifikovaného výkonu rozhodnutí, s nimi spojené absentujúce odborné 

metodické usmernenia a podnety zo strany manažérov, k zaisteniu 

stanovených cieľov a k iniciácií pracovníkov k inováciám, 

 formálne zabezpečený výkon rozhodnutí prostredníctvom manažérov  

na jednotlivých organizačných úrovniach spoločnosti, avšak v dôsledku 

nedostatočnej odbornej fundovanosti manažérov, nie sú jasne 

a v dostatočnom predstihu deklarované úlohy a opatrenia k zabezpečeniu 

priebežnej efektívnosti činnosti spojenej s riadením ľudských zdrojov,   

 zavedený systém hodnotiacich – motivačných rozhovorov manažérov  

so zamestnancami [68], avšak v dôsledku nedostatočného využívania  

informácií a záverov z nich vyplývajúcich (dôsledok formálneho prístupu), 

absentuje spätne väzobný prínos tohto obojstranne veľmi významného 

procesu medzi jeho účastníkmi a pre spoločnosť ako takú, 

 zadeklarované pravidlá a zásady mzdového ohodnotenia výkonných 

zamestnancov spoločnosti (úkoloví dielenskí zamestnanci), avšak 

v dôsledku absencie kontrolného mechanizmu z pohľadu objektivity 

skutočne priznanej a vyplácanej základnej a pohyblivej časti mzdy, 

dochádza k neobjektívnym, nespravodlivým a demotivačným rozhodnutiam 

zo strany príslušného líniového manažéra, 

  zavedený systém mesačných, štvrťročných, polročných a ročných rozborov 

hospodárskych výsledkov, ktorých súčasťou je aj problematika riadenia 

ľudských zdrojov, s ňou súvisiacich sledovaných ukazovateľov, avšak údaje 

spojené s výsledkami hodnotiacich a kontrolných ukazovateľov (plán 

a skutočnosť) z pohľadu priebežného vývoja (v reálnom čase) v tomto 

rozsahu a štruktúre manažérom chýbajú, 

 aj napriek povesti zodpovedného a seriózneho zamestnávateľa, 

zamestnávateľa s viac ako 70 – ročnou históriou v oblasti výroby odevnej 

konfekcie a deklarovaným vyjadreniam: „Naši ľudia sú našim najväčším 

aktívom“, v spoločnosti pretrváva značná fluktuácia, najmä čo sa týka 

výkonných zamestnancov, medziročne sa nežiaduco zvyšuje veková 
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štruktúra zamestnancov a znižuje sa kvalifikačná úroveň predmetnej 

kategórie zamestnancov. 

3) Čo nie je, úplne nefunguje a vyžaduje systémové riešenie: 

 neexistujúci komplexný podnikový informačný systém, čo spôsobuje 

absenciu priebežného, kompatibilného a jednotného on – line zdieľania 

potrebných a najmä aktuálnych informácií spojených s napĺňaním  

jednotlivých manažérskych funkcií na všetkých manažérskych úrovniach, 

taktiež a čo je veľmi závažný fakt, že v spoločnosti absentuje systém 

včasného varovania, upozorňujúci na pravdepodobné zmeny, faktory 

a vplyvy, ovplyvňujúce konečný výsledok a cieľ konkrétnej aktivity, 

 stávajúce dielčie, separátne informačné systémy zavedené a využívané 

v spoločnosti, nie sú vzájomne kompatibilné, 

 dielčí informačný systém „Personalistika“, nie je prepojený  

so systematizáciou funkčných miest platnej organizačnej štruktúry 

spoločnosti a súčasťou tohto informačného systému nie je systém 

plánovania, kontroly, evidencie realizácie a nákladov na vzdelávanie 

zamestnancov, 

 nezavedený centrálny dochádzkový systém k presnému a v reálnom čase 

prístupnému súboru informácií o nástupe a ukončení práce, prítomnosti, 

resp. neprítomnosti zamestnancov v práci, dôvodoch a druhoch absencie, 

prerušení práce, čerpaní dovoleniek, nadčasovej práce, efektívneho 

nastavenia controllingových parametrov v rámci sledovania nákladov 

spojených so servisom a službami závodného stravovania, zabezpečenia 

režimu ochrany v pohybe zamestnancov medzi strediskami a vstupu  

do priestoru v rámci ochrany osobných údajov, 

 absencia controllera v systematizácií funkčných miest platnej organizačnej 

štruktúry, zodpovedného za transparentnosť výsledku procesu v systéme 

personálneho controllingu,  
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 absencia vyváženosti medzi potrebou informácií, dopytom po informáciách 

a ich ponukou, čím dochádza k znižovaniu kvality rozhodnutí manažmentu 

spoločnosti, 

 absencia dostatočne výkonného hardwarového a  vzájomne 

kompatibilného softwarového vybavenia na úrovni stredného a líniového 

manažmentu spoločnosti, 

 absencia cielenej a periodickej prípravy a odborného vzdelávania 

manažmentu v rámci integrovaného systému riadenia ľudských zdrojov a 

personálneho controllingu, 

 absencia kultúrnej oblasti personálneho controllingu, v smere akceptácie 

systému všetkými jeho aktívnymi a pasívnymi užívateľmi, k merateľnosti 

prínosov, k reportingu, k interpretácií informácií a k riadeniu zmien, 

 absencia priebežnej, kvalitnej a komplexnej analýzy vybraných 

personálnych ukazovateľov, v súlade s obsahom a v prepojení na stratégiu, 

ciele, poslanie, víziu spoločnosti a na ich základe, 

 nezavedený a  neuplatňovaný jednotný systém kvantitatívnych 

a kvalitatívnych ukazovateľov v rámci konkrétnej pracovnej činnosti 

a funkčného miesta, v dôsledku čoho dochádza k absencií systému 

efektívneho hodnotenia výsledkov pracovnej činnosti jednotlivcov 

a kolektívov, 

 absencia priebežného uplatňovania základných strategických a operatívnych 

nástrojov personálneho controllingu: 

 audit riadenia ľudských zdrojov, 

 personálne štandardy, 

 personálne ukazovatele, 

 kvalitatívne ukazovatele zamestnancov, 

v dôsledku čoho sa efektívne nevyužívajú a nezhodnocujú ich možné 

výsledky pri riadení ľudských zdrojov. 

Ako vidieť z výsledkov analýzy, porovnávaním výsledkov nielen dotazníkového 

prieskumu v konkrétnej výrobnej spoločnosti s teoretickými princípmi a štandardami, otvára 

sa priestor k realizácii krokov, opatrení, postupov a systému zmeny, vedúcich k odstráneniu 
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prezentovaných rozporov a nedostatkov, s cieľom dostať cestou projektového riadenia 

integrované riadenie ľudských zdrojov a personálny controlling na úroveň moderného 

riadiaceho nástroja, čím vytvoriť podmienky a zabezpečiť priebežné informácie pre riešenie 

plánovacích, rozhodovacích a kontrolných úloh manažmentu v podnikateľských subjektoch, 

bez ohľadu na oblasť ich podnikateľských aktivít a odvetvia priemyselnej výroby.  

  

7 Obecné závery a  odporúčania  pre  projektovanie  a  zavádzanie 

systému personálneho controllingu 

 

 Vo všeobecnosti platí a potvrdzuje to každodenný život, že najdokonalejšie 

zadeklarovaný systém zmien, ktorý nevychádza z konfrontácie s tvrdými faktami stávajúcej 

reality, nie je možné dostať do realizačnej fázy v očakávaní, že tento bude mať požadovaný 

výsledok a pozitívny prínos. Život v podnikateľskom prostredí je určovaný a sprevádzaný 

sústavnými zmenami. Tieto zmeny by sa z pohľadu budúceho pozitívneho výstupu mali 

riadiť obsahom a podstatou deviatich základných všeobecne záväzných princípov úspešného 

manažmentu zmeny: 

1. vízia, resp. smer zmeny, 

2. zainteresovanosť čo najväčšieho počtu účastníkov do prípravy zmien, 

3. proces v smere z hora nadol, proces premeny začína u manažmentu, 

4. nie nátlak, ale prednosti zmeny motivujú k jej realizácií, 

5. včasné a úplné informácie sú dôležitým základom všetkých zmien, 

6. individuálne riešenia a prístup pred zmenami postihnuté osoby, 

7. priebežná reflexia procesu zmeny, 

8. precízne plánovanie a jasná projektová štruktúra, 

9. včasná prezentácia prvých a priebežných úspechov zmeny, 

ktoré sú zohľadnené v konkrétnych návrhoch postupov formou nápravných opatrení, v smere 

zavedenia potrebných zmien, v rámci riešenej problematiky tejto dizertačnej práce. 
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7.1  Organizačné, technické a systémové  opatrenia  k zavedeniu 

predpokladaných zmien v personálnom riadení priemyselného 

podniku 
 

1. V nadväznosti na sformulovanie aktuálneho poslania, strategickej vízie a cieľov 

spoločnosti, v súlade s obsahom ustanovení integrovanej politiky kvality postavenej a 

vychádzajúcej z ich základu, v smere dosiahnutia zvýšenej pružnosti a zabezpečenia 

väčšej adaptability na rýchle sa meniace výrobné situácie a podmienky riadenia, 

zabezpečiť zmenu organizačnej štruktúry spoločnosti, v ktorej v rámci systematizácie 

funkčných miest, zadeklarovať funkciu controllera, ako nositeľa integrovaného 

poňatia  podnikového controllingu, so subsystémom personálneho controllingu. 

 

2. V rámci zefektívnenia a hlavne urýchlenia prenosu informačných tokov medzi 

jednotlivými manažérmi, zabezpečiť modernizáciu z pohľadu dostatočne výkonného 

HW a skompatibilnenie SW vybavenia  na úrovni manažmentu spoločnosti. 

 

3. Za účelom zlepšenia prepojenia informačných výstupov a ich reflexie, podpory 

všetkých manažérskych funkcií a činností v spoločnosti, kompatibility vstupných 

a výstupných údajov a dát, zabezpečenia udržiavania kroku s businessom a jeho 

potrebami z pohľadu  prebiehajúcich podnikových fúzií a trvalými požiadavkami  

na podporu efektívnosti, vo väzbe na aktuálne a perspektívne finančné možnosti, 

zabezpečiť zavedenie komplexného informačného systému spoločnosti. 

 

4. Prostredníctvom priebežného a cieleného sumarizovania informácií a relevantných 

údajov pre rozhodovanie, analytickou a kontrolnou činnosťou, procesom plánovania 

a reportingu, ako hlavných funkcií controllingu, zabezpečiť pokrytie okrem 

operatívnej, taktiež strategickú úroveň manažmentu spoločnosti. 

 

5. S cieľom získavania a priebežného analyzovania relevantných ekonomických a 

sociálnych dôsledkov rozhodnutí, ktoré ovplyvňujú výkony a motiváciu jednotlivých 

zamestnancov a kolektívov spoločnosti, zabezpečiť postupné zavádzanie a následné 

zdokonaľovanie systému personálneho controllingu spoločnosti. 
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6. Vo väzbe na výsledky odbornej analýzy spojenej s naplnením hlavných úloh 

a poslaním personálneho controllingu, čo sa týka štruktúry priebežných výsledkov 

v oblasti: 

• koordinácie personálnych plánov s plánmi spoločnosti, 

• priebežného sledovania faktorov ovplyvňujúcich štruktúru pracovnej sily, 

• tvorby rozpočtu a kalkulácií spojených s riadením ľudských zdrojov, 

• riešenia jednotlivých modelových situácií, s nimi spojenou optimalizáciou 

nákladov a reštrukturalizáciou procesov a systému, 

• vývoja a analýzy štruktúry nákladov na ľudské zdroje a procesy v ich riadení, 

• výkonnosti zamestnancov a efektívnosti motivačných programov, 

• ekonomických a sociálnych vplyvov na rozhodnutia organizácie, 

zabezpečiť dielčiu, periodickú, námatkovú a komplexnú revíziu ľudskej, systémovej, 

technickej a kultúrnej oblasti personálneho controllingu v spoločnosti. 

 

7. S cieľom zabezpečenia zvýšenia obsahu a zefektívnenia prínosov rozhodnutí 

manažmentu spoločnosti, zabezpečiť vyváženosť stavu medzi potrebou informácií, 

dopytom po informáciách a ich ponukou. 

 

8. Zabezpečiť elimináciu absencie kultúrnej oblasti personálneho controllingu 

v spoločnosti, prostredníctvom a v smere akceptácie systému všetkými jeho pasívnymi 

a aktívnymi užívateľmi, k merateľnosti prínosov, k reportingu, k interpretácií 

informácií a k riadeniu zmien. 

 

9. V rámci možného porovnávania a analýzy spôsobov konania a vybraných 

ukazovateľov vo vnútri spoločnosti, zabezpečiť stanovenie postupov, kritérií a metódy 

interného benchmarkingu.  

 

10. Za účelom zefektívnenia, sprecízovania a získavania presných informácií v reálnom 

čase, vo veci evidencie zamestnancov v práci, pohybe zamestnancov medzi 

strediskami, dôvodoch prerušenia práce, neprítomnosti v práci, nadčasovej práci, 

nákladov na stravovanie zo sociálneho fondu, ochrane osobných údajov, zabezpečiť 

zavedenie centrálneho elektronického informačného dochádzkového systému. 
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11. Prostredníctvom rešpektovania a napĺňania obsahu jednotlivých väzieb procesnej 

mapy a prvkov procesného riadenia spoločnosti, eliminovaním mocenského – 

direktívneho riadenia, na úkor posilňovania kompetencií a právomoci manažérov  

na nižšej úrovni, zabezpečiť cielenú zmenu stávajúcej, z pohľadu obsahu vízie, 

nežiaducej firemnej kultúry spoločnosti. 

 

12. Zabezpečiť zmenu súčasného nežiaduceho a neakceptovateľného stavu v zavedenom 

systéme monitoringu a prezentácie kvantitatívnych a kvalitatívnych personálnych  

ukazovateľov v manuálnej podobe, prostredníctvom skonkrétnenia a prezentácie 

najmä sporných ukazovateľov v elektronickej forme na príslušné manažérske úrovne. 

 

13. S cieľom zabezpečenia podpory a iniciácie k inováciám a zlepšovateľskému hnutiu zo 

strany zamestnancov spoločnosti, zabezpečiť priebežný a cielený konštruktívny spätne 

väzobný proces zo strany manažérov na všetkým úrovniach riadenia procesov. 

 

14. V rámci zlepšenia stávajúceho využitia nástrojov kvalitatívneho a strategického 

controllingu, ich priebežným aktualizovaním a fundovaným manažérskym prekrytím. 

zabezpečiť zlepšenie a vyjasnenie obsahu podmienok spojených s efektívnosťou 

činnosti spojenej s riadením ľudských zdrojov. 

 

15.  Zefektívnením využitia informácií a záverov z obsahu vykonávaných hodnotiacich 

rozhovorov manažérov so zamestnancami, zabezpečiť zlepšenie očakávaného spätne 

väzobného prínosu tohto veľmi významného motivačného procesu. 

 

16. Zmenou stávajúceho mzdového systému v oblasti úkolových dielenských 

zamestnancov spoločnosti, v smere sprehľadnenia, vyjasnenia podmienok, kritérií a 

kontrolných mechanizmov priznávania a vyplácania finančnej odmeny za konkrétny 

pracovný úkon, zabezpečiť elimináciu a úplné odstránenie možných nezrovnalostí, 

subjektívnych a neobjektívnych prístupov a rozhodnutí manažérov v mzdovej oblasti 

predmetnej kategórie zamestnancov. 
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17.  S cieľom zabezpečenia zmeny nežiaduceho a dlhodobo neakceptovateľného stavu  

vo zvyšovaní vekovej štruktúry a v zhoršujúcej sa kvalifikačnej úrovni zamestnancov, 

zabezpečiť dôsledný rozbor a analýzu dôvodov pretrvávajúcej fluktuácie úkolových 

dielenských zamestnancov spoločnosti. 

 

18.  V rámci plnohodnotného sfunkčnenia a prepojenia obsahu využívaného informačného 

systému „Personalistika“, zabezpečiť jeho rozšírenie o moduly organizačná štruktúra, 

plánovanie, evidencia, kontrola realizácie a nákladov na rozvoj a vzdelávanie 

zamestnancov, čím zlepšiť komfort a servis manažérov v rámci on-line informácií 

v rámci prijímania kvalifikovaných a relevantných rozhodnutí v systéme riadenia 

ľudských zdrojov a nadväzujúcich činnostiach. 

 

19.  V rámci plánovaného systému vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov spoločnosti, 

zabezpečiť cielenú periodickú prípravu a odborné vzdelávanie manažmentu  

z problematiky integrovaného systému riadenia ľudských zdrojov a personálneho 

controllingu. 

 

20.  V súlade s obsahom a v prepojení na stratégiu, ciele, poslanie, víziu spoločnosti a  

na ich základe, zabezpečiť priebežnú, obsahovo kvalitnú a komplexnú analýzu 

vybraných personálnych ukazovateľov spoločnosti. 

 

21.  Za účelom eliminácie absencie systému efektívneho a efektného hodnotenia 

výsledkov pracovnej činnosti jednotlivcov a kolektívov spoločnosti, zabezpečiť 

zavedenie jednotného systému kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov v rámci 

konkrétnej pracovnej činnosti a funkčného miesta.  

 

22.  S cieľom efektívneho využitia a zhodnotenia výsledkov personálneho controllingu  

pri riadení ľudských zdrojov spoločnosti, zabezpečiť priebežné uplatňovanie ich 

základných strategických a operatívnych nástrojov (audit ľudských zdrojov, 

personálne štandardy, personálne ukazovatele, kvalitatívne ukazovatele 

zamestnancov).  
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7.2   Systém     postupných     krokov   a   väzieb    pri    implementácií  

         personálneho controllingu v rámci zabezpečenia integrovaného 

         riadenia ľudských zdrojov spoločnosti 

  
 S prihliadnutím na tú skutočnosť, že controlling je nástroj, ktorý umožňuje 

transformovať firemnú stratégiu, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je aj manažment ľudských 

zdrojov, do každodenného života spoločnosti, každodennej praxe podnikateľských subjektov, 

podstata implementácie stratégie a najmä následného riadenia tohto procesu spočíva: 

 v stanovení príslušných kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov, 

 vo vyhodnotení a analýze stanovených ukazovateľov, 

 v zistení odchýlok a následnej ich korekcií (riešenie zaistenia odchýlok medzi 

plánovanými a skutočnými hodnotami). 

 

7.2.1Personálne a kvalifikačné zabezpečenie činnosti controllingu 

 

 Vychádzajúc z jednotlivých fáz controllingu a taktiež z obsahu základných činnosti 

s nimi spojených: 

1. zhromažďovanie dát (registračná funkcia), ktorú môže zastávať zamestnanec s nižšou 

kvalifikáciou, pričom dôraz sa kladie na ľudské vlastnosti spojené s poctivosťou, 

svedomitosťou a dôslednosťou, 

2. vyhodnocovanie dát (hodnotiaca funkcia), ktorú by mal zastávať odborne zaškolený 

zamestnanec – Controller, 

je zrejmé, že základné personálne zázemie budú predstavovať dvaja zamestnanci, pričom  

ich počet a skutočné pracovné vyťaženie bude závisieť od veľkosti spoločnosti, množstva 

stanovených a vyhodnocovaných ukazovateľov, formy ich spracovania v manuálnej 

a elektronickej podobe, taktiež a čo je dôležité, systému periodicity spracovávania 

a predkladanie výstupov pre príslušný manažment v systéme controllingu zavedenom. 

 

7.2.2 Kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele personálneho controllingu 

 

 V nadväznosti na analýzu výsledkov dotazníkového prieskumu, porovnaním týchto 

výsledkov s teoretickými východiskami riešenej problematiky v dizertačnej práci, 

konfrontáciou údajov získaných z deklarovaných interných výkazov a štatistík z oblasti 
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riadenia ľudských zdrojov spoločnosti, s obsahom ustanovení vnútroorganizačných riadiacich 

dokumentov, systémom uplatňovaných procesov v rámci zavádzaného systému personálneho 

controllingu, sú to kvantitatívne ukazovatele uvádzané v tabuľke 20 a kvalitatívne 

ukazovatele uvádzane v tabuľke 21. 

 

 

Tab. 20 Kvantitatívne ukazovatele zavádzaného systému personálneho controllingu 

P. č. Sledovaný ukazovateľ v riadení ľudských zdrojov 

1. Miera fluktuácie  

2. Produktivita 

3. Výkon 

4. Výkonnosť 

5. Miera absencie z dôvodu choroby, v porovnaní s rentabilitou spoločnosti 

6. Celkové náklady na vzdelávanie zamestnancov, prepočítané na jedného 
zamestnanca a rok 

7. Podiel technicko – hospodárskych a režijných pracovníkov k celkovému počtu 
pracovníkov spoločnosti 

8. Podiel výkonových zložiek mzdy, k celkovému objemu finančných prostriedkov 
vyplatených pracovníkom 

9. Podiel hodnoty zamestnaneckých výhod, k celkovému objemu vyplatených 
mzdových prostriedkov 

10. Pridaná hodnota pracovníka, cez spracovacie náklady 

11. Mzdové a ostatné osobné náklady celkom a na jednotlivé kategórie zamestnancov 

12. Podiel personálnych nákladov k obratu spoločnosti 

13. Podiel počtu zamestnancov útvaru riadenia ľudských zdrojov, k celkovému počtu 
zamestnancov spoločnosti 

                 

 

 

 

 

Tab. 21 Kvalitatívne ukazovatele zavádzaného systému personálneho controllingu 

P. č. Sledovaný kvalitatívny ukazovateľ v riadení ľudských zdrojov 

1. Údaje a informácie o nábore, prijímaní a adaptácií zamestnancov 

2. Dôvody a príčiny odchodu zamestnancov 

3. Monitoring spokojnosti a motivácie zamestnancov 

4. Hodnotiace pohovory a obsah výsledkov z nich vyplývajúcich vo formulároch 

5. Kvalita a úroveň manažérov z pohľadu ich komunikačných, odborných 
a ľudských schopností 

6. Splnenie hodnotených cieľov z pohľadu rozvoja a vzdelávania zamestnancov 
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7.2.3 Interný benchmarking, cesta k hľadaniu najlepších postupov  

 

 S cieľom hľadania najlepších praktík, postupov, systému a spôsobu práce medzi  

zamestnancami spoločnosti navzájom, za účelom zvyšovania výkonov, výkonnosti, rastu 

produktivity práce a samozrejme kvality odvádzanej práce, manažéri môžu prostredníctvom 

uplatňovania internej formy benchmarkingu, zlepšiť kvalitu procesov ich analyzovaním 

a kopírovaním metód, používaných tými  najlepšími v spoločnosti. 

 Proces interného benchmarkingu vychádza a je spojený s jednotlivými krokmi v rámci 

obr. 36, ktoré postupujú v smere pohybu hodinových ručičiek v šiestich krokoch a to  

od bubliny znázorňujúcej spojenie najlepších postupov so stratégiou a cieľmi spoločnosti,  

po trvalú starostlivosť o najlepšie postupy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

Obr. 36 Kroky úspešnej realizácie interného benchmarkingu spoločnosti 

 

7.2.4 Proces personálneho controllingu, zásady a hlavné úlohy 

 

V rámci zabezpečenia vytvorenia podmienok k sledovaniu, analýze, zisťovaniu a 

porovnávaniu odchýlok skutočného stavu od plánu a následného prijímania nápravných 

opatrení smerovaných do budúcnosti v rámci vybraných personálnych ukazovateľov, pomoci 

nachádzať silné a slabé miesta v oblasti riadenia ľudských zdrojov spoločnosti, zabezpečenia 

zvýšenia zodpovednosti zamestnancov za splnenie stanovených úloh a ich prínos  

pri zefektívňovaní procesu ich realizácie, riešením týchto úloh je zavedenie a postupné 
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postupov  
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formou vytvorenia kultúry 

„učenia sa od kohokoľvek“.  



Dizertačná práca                                                                                                                                                            VŠB – TU Ostrava Poruba 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Autorka práce: Ing. Ivana Šottníková Dlugošová  Strana 99 

 

zveľaďovanie systému personálneho controllingu, ako nástroja manažmentu, prostredníctvom 

postupných krokov a väzieb vývojového diagramu tohto systému tak, ako znázorňuje obrázok 

v prílohe č. 10. Proces zavádzania personálneho controllingu spoločnosti komunikuje a  

je previazaný so systémom dielčích procesov a celkovým systémom manažmentu spoločnosti. 

S cieľom vytvárania podmienok a zavádzania systému personálneho controllingu  

je potrebné rešpektovať tieto základné zásady a odporúčania: 

 identifikáciu hodnotiacich ukazovateľov a kritérií, vykonáva controller vždy 

v spolupráci s príslušným manažérom, ktorý je za daný proces zodpovedný, 

 v rámci každého procesu súvisiaceho s výkonom činnosti personálneho controllingu, 

musí byť nastavený primeraný počet ukazovateľov tak, aby bolo možné reálne 

a účelne s nimi pracovať, 

 pri zložitejších procesoch je vhodné k jednotlivým ukazovateľom navrhnúť 

jednoduchý metodický postup, pre výpočet indexu za danú oblasť, 

 všetky stanovené kritéria musia byť zhodnotiteľné, 

 ukazovatele musia byť zadefinované tak, aby bolo možné ich použitie v rámci daného 

procesu v celej organizácií, 

 ukazovatele sa nesmú v priebehu času meniť, 

 kritéria musia byť jasné a jednoznačné, 

 aj sú hodnoty jednotlivých kritérií zisťované na škále (čo je v prípade kvalitatívnych 

dát prevažne vždy), číselná škála by mala byť doplnená o verbálne rozpracovanie 

jednotlivých stupňov. 

K hlavným úlohám personálneho controllingu patrí: 

 koordinácia podnikových a personálnych plánov, vrátane plánovania ľudských zdrojov 

a metód ich ochrany, sledovanie faktorov, ktoré ovplyvňujú štruktúru pracovnej sily 

v spoločnosti, 

 zostavovanie rozpočtu a kalkulácií spojených s personálnym manažmentom, 

 optimalizácia nákladov na riešenie jednotlivých situácií, 
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 analýza štruktúry a vývoja nákladov ľudských zdrojov, z pohľadu zamestnancov 

a pracovných procesov, 

 controlling výkonnosti zamestnancov a efektívnosť motivačných programov, 

 controlling ekonomických a sociálnych vplyvov na rozhodnutia vedenia spoločnosti. 

S cieľom optimálneho zužitkovania efektu a prínosov spojených so zavedeným 

systémom personálneho controllingu, v prospech integrovaného riadenia ľudských zdrojov 

v spoločnosti je potrebné, aby boli vyššie uvedené zásady, odporúčania a úlohy nielen 

organizáciou formálne zadeklarované, avšak tieto v plnej miere rešpektované, vyznávané 

a v konečnom dôsledku napĺňané zo strany ich nositeľov. 
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ZÁVER 

Hodnotenie výsledkov a prínosov práce 

 V manažérskej praxi platilo a platiť bude, že pri vodcovstve ide o víziu,  

jej napĺňanie a zdieľanie všetkými zainteresovanými v smere stanoveného cieľa.  

Ide o vytváranie atmosféry, v ktorej je počuť pravdu a v ktorej sú konfrontované tvrdé fakty. 

Existuje veľký rozdiel medzi možnosťami vyjadriť svoj názor a možnosťami byť skutočne 

vypočutý. Manažéri spoločnosti so skvelými a trvale udržateľnými výsledkami, chápu 

a vytvárajú kultúru, v ktorej majú ľudia vynikajúce možnosti byť vypočutý a kde vďaka tomu 

nakoniec bola a je počuť pravda. 

 Tak ako sa vyvíjala prax a teórie manažmentu, vyvíjalo sa aj poňatie postavenia 

a úlohy ľudského činiteľa v tomto procese.   

Riadenie ľudských zdrojov je možné v určitej zjednodušenej podobe charakterizovať, 

ako procesy zmien v štruktúre a kvalite ľudských zdrojov organizácie, v súlade s potrebami, 

ktoré sú dané požiadavkami ekonomického a sociálneho okolia organizácie – spoločnosti, 

jeho vnútornými vývojovými zámermi a požiadavkami zamestnancov.  

K tomu, aby spoločnosť mohla úspešne plniť svoj cieľ je žiaduce, aby bolo dosiahnuté 

zosúladenie medzi strategickými zámermi spoločnosti a riadení ľudských zdrojov v nej. Len 

kvalitný, pružne reagujúci a výkonný ľudský kapitál spoločnosti, ktorý je výsledkom 

dlhodobého, cieľovo orientovaného prístupu, je základom, nutnosťou a  perspektívou 

k posilňovaniu strategického prístupu v riadení ľudských zdrojov spoločnosti. 

V rámci budovania a dlhodobého udržania si statusu prosperujúcej a 

konkurencieschopnej spoločnosti je nutné si uvedomiť a kto si to uvedomí skôr má veľkú 

výhodu pred konkurenciou, že rozhodujúcim limitom  a primárnou podmienkou rastu nie sú 

trhy, technológie, konkurencia alebo výrobky, avšak schopnosť získať a udržať dostatok 

správnych, kompetentných a lojálnych ľudí. 

Spoločnosť v trhovej ekonomike, v období recesie obzvlášť, je pod veľkým tlakom 

konkurencie. S prihliadnutím na túto skutočnosť je nútená ustavične zdokonaľovať svoje 

vnútorné procesy a systémy riadenia a reagovať na nové situácie novými prvkami riadenia 

a metódami.[47] Mnohé úlohy a ciele v systéme riadenia podniku práve pomáha napĺňať  

podnikový controlling. Controllingová činnosť zabezpečuje efektívnu prácu s informáciami, 
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s ich zberom, triedením, spracovaním, distribúciou a predovšetkým s ich prípravou  

pre procesy rozhodovania, pre hľadanie variantného riešenia, v rámci napĺňania  jednotlivých 

manažérskych funkcií a činností všetkých úrovní riadenia.  

Controlling má a jeho hlavnou úlohou je, poskytovať informácie na riešenie 

plánovacích, rozhodovacích a kontrolných úloh, ktoré sú v súlade a tieto komunikujú so 

strategickými cieľmi spoločnosti. Je významným nástrojom plánovacieho systému, 

finančného, manažérskeho, účtovníctva, rozpočtovníctva a kalkulácií, sprostredkovateľ 

porovnávania plánovaných hodnôt ukazovateľov so skutočnosťou, analýzu odchýlok a ich 

príčin. Manažérom tak dáva možnosť operatívne reagovať na zmeny v prostredí organizácie – 

spoločnosti, možnosť uplatniť pozitívny efekt spätnej väzby v reálnom čase.  

Okrem merateľných efektov, controlling poskytuje aj kvalitatívne efekty, ktoré mimo 

iného umožňujú rýchlejšie získavanie komplexnej a detailnej informácie o všetkých 

oblastiach hodnotenej činnosti. Zavedením objektívneho informačného systému, zvyšujú sa 

možnosti decentralizácie a tým umožňujú skutočnú spoluúčasť na procese riadenia zo strany 

nižšieho manažmentu, pričom vyššiemu manažmentu vytvárajú väčší priestor zaoberať sa 

problémami ohrozujúcimi strategické ciele spoločnosti ako celku, zabezpečujú včasnú 

a pravidelnú realizáciu úloh útvarov plánovania a kontroly spoločnosti. 

Controlling si postupne nachádza svoje miesto aj v oblasti manažmentu ľudských 

zdrojov. Riadenie ľudských zdrojov, tak ako každá iná z podnikových funkcií, sa dlhodobo 

zaoberá  svojou úlohou v systéme riadenia podniku. Práve personálny controlling môže 

dokázať a v spoločnosti, kde bol úspešne aplikovaný, dokazuje prínosy riadenia ľudských 

zdrojov ako súčasti strategického nástroja riadenia. 

Prvoradou úlohou personálneho controllingu je tak ako je rozpracované v obsahu 

jednotlivých oblastí dizertačnej práce, prostredníctvom priebežného zisťovania, analyzovania 

a vykazovania personálnych ukazovateľov a štandardov, riadiť proces personálnych činností, 

sledovať a vyhodnocovať ho v kvantitatívnej, tak aj kvalitatívnej podobe a na základe zistenia 

nežiaducich odchýlok od požadovaného stavu, prijímať nápravné opatrenia slúžiace na ich 

odstránenie a tým zaviesť zmeny v smere stanovených štandardov a cieľov. 

K úlohám personálneho controllingu patrí aj zabezpečenie tzv. pozitívneho správania 

zamestnancov. Myslí sa tým také správanie zamestnancov, ktoré pramení z ich spokojnosti a 

vedie k uskutočneniu iných zámerov podniku. 
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Zavedením controllingu v oblasti manažmentu ľudských zdrojov, podnik získava  

nielen neoceniteľnú službu v oblasti informovanosti o hospodárení s ľudskými zdrojmi 

v oblasti kvalitatívnych a kvantitatívnych personálnych ukazovateľov a štandardov, taktiež 

však aj o spôsoboch riešenia vzniknutých problémov, na základe prijatia a vyhodnocovania 

splnenia určitých opatrení k zavedeniu potrebných zmien stávajúceho systému.  

Jednotlivé prístupy, informačné zdroje a závery v smere integrovaného riadenia 

ľudských zdrojov a s ním súvisiaceho dôležitého nástroja manažmentu, personálneho 

controllingu, ktoré sú predmetom tejto dizertačnej práce, môžu zorientovať a iniciovať nielen 

manažment diagnostikovanej spoločnosti (MAKYTA a. s.) k zavedeniu zmien stávajúceho 

stavu, avšak a čo je dôležité aj iné spoločnosti, pri rešpektovaní ich špecifík. 

* * * 

 Domnievam sa, že predložená dizertačná práca svojim obsahom spĺňa stanovené ciele: 

systémovo vymedziť pojem personálneho controllingu, diagnostikovať aktuálny stav riadenia 

personálnych procesov v slovenských priemyselných podnikoch a identifikovať základné 

predpoklady projektového riešenia a zavádzania personálneho controllingu v týchto 

podnikoch. Súčasne potvrdzuje  obidve vyslovené hypotézy v úvode práce: 

Hypotéza 1:  

Aktuálny stav personalistiky slovenských priemyselných podnikov, nemá charakter 

integrovaného personálneho riadenia. 

Hypotéza 2: 

 Pokiaľ je žiaduce optimálne využívanie kvalifikačného, inovačného, osobnostného 

potenciálu ľudských zdrojov v záujme stratégie získavania konkurenčných výhod, 

minimalizácia podnikateľského rizika (pri súčasnom rešpektovaní sociálnokultúrnych  potrieb 

a záujmov ľudskej pracovnej sily), potom je nutné pripraviť projekt zavedenia personálneho 

controllingu ako subsystému podnikového controllingu. Podnikový controlling sa pritom 

opiera o vzájomnú vecnú, technickú a informačnú kompatibilitu všetkých svojich 

subsystémov, nakoľko nie je dôležité len vytvárať databázu informácií, ale túto  

je predovšetkým dôležité vedieť a mať možnosť použiť na správnom mieste a v správnom 

čase. 
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 Výhody controllingu vo všeobecnosti a personálneho controllingu v rámci systému 

integrovaného riadenia ľudských zdrojov spoločnosti, podieľajú sa priamo na zvýšení 

dynamiky hospodárskych výsledkov, zlepšenia rentability a v konečnom dôsledku zvýšenia 

trhovej hodnoty spoločnosti. 

SUMMARY 

The thesis is divided into seven main parts, the first one deals with the theoretical 

bases of the problems which are solved in the thesis. In the second part the spheres  

of personal management of the industrial companies are worked out. The third part deals with 

the performance of managerial functions related to the personal sources management.  

The fourth part of the thesis is focused on the system of controlling in the industrial company. 

The fifth part defines the meaning of personal controlling as the reflection of the integrated 

concept of personal sources management. The sixth part analyses and diagnoses the current 

state of personal sources management in the company MAKYTA. In the seventh part  

of the thesis there are general conclusions and recommendations for projecting and 

implementation of the personal controlling system in the industrial companies.  

The content of the thesis fulfils the given objectives: systematically defines the term  

of personal controlling, diagnoses the current state of manage the personal processes in 

Slovak industrial companies and identifies the basic assumptions of the project solution and 

implementation of the personal controlling in these companies. At the same time it confirms 

the hypothesis mentioned in the introduction of the thesis: 

Hypothesis 1:  

The current state of human resources of Slovak industrial companies does not have  

the character of an integrated personnel management. 

Hypothesis 2:  

If it is desirable to make optimum use of the qualified, innovative, personal potential 

of human resources in the interest of obtaining competitive advantages in the strategy  

of minimize the business risk (with respecting the human socio-cultural needs and interests  

of the labour force), then it is necessary to prepare the project of personnel controlling as  

the subsystem of the company controlling. The company controlling is based on the material, 

technical and informational compatibility between all of its subsystems, because it is not 
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important only to create the database of information, but it is especially important to know 

and be able to use it in the right place at the right time. 

The benefits of controlling in generally and the personnel controlling in the context  

of an integrated human resource management company are directly taken part in the increase 

of dynamics of the economic results as well as in the improvements of profitability and finally 

in the increase of the market value of the company. 
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                                                                                                                                                                   Príloha 8      

D O T A Z N Í K                                

                                                                 

Vážená pani, vážený pán,  
 
 som študentkou doktorandského štúdia na Vysokej škole banskej – Technickej univerzite v Ostrave, 
Katedre ekonomiky a manažmentu. V rámci Dizertačnej práce na tému: „Integrované riadenie ľudských zdrojov 
priemyselného podniku. Personálny controlling”, predkladám Vám anonymný dotazník, ktorého cieľom  
je získanie, analýza a spracovanie údajov dotýkajúcich sa predmetnej témy práce, s následným návrhom zmien 
formou odporúčaní a opatrení. Rada by som Vás požiadala o niekoľko minút Vášho času na jeho vyplnenie.
 Verím, že výsledky a následné návrhy v mojej práci, môžu byť prínosom pre riešenie problematiky 
riadenia ľudských zdrojov a s ňou spojenej personálnej problematiky vo Vašej spoločnosti 
 Vopred ďakujem za Váš čas, ktorý venujete vyplneniu dotazníka a za jeho následné vrátenie. 
Pokyny k vyplneniu dotazníka: 

 pri každej otázke vyznačte, prosím, jednu možnosť (krížikom v okienku pred Vašou odpoveďou), 
pokiaľ z textu otázky alebo výroku nevyplýva viac možností – odpovedí, 

 vyplnený dotazník vložte najneskôr do 7 dní po jeho doručení do „Skrinky nápadov“, ktorá sa nachádza 
pri vstupných dverách do jedálne závodu. 

 

Základné údaje o respondentovi:  
 

Pohlavie: 
 muž 
 žena 

Vek: 
 menej ako 25  
 26 – 35 
 36 – 45 
 46 – 55 
 55 a viac 

Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie: 
 základné 
 vyučená/ý bez maturity 
 vyučená/ý s maturitou 
 stredoškolské s maturitou 
 vyššie odborné 
 vysokoškolské 1. stupňa (bakalárske) 
 vysokoškolské 2. stupňa (inžinierske, magisterské) 
 vysokoškolské 3. stupňa (doktorandské) 

Ako dlho pracujete v spoločnosti MAKYTA a.s. Púchov? 
 1 – 3 mesiace 
 menej ako 1 rok 
 1 – 5 rokov 
 5 – 10 rokov 
 10 – 20 rokov 
 nad 20 rokov 

Aké je Vaše pracovné zaradenie? 
 majsterka/majster 
 technická kontrola 
 referentka/referent 
 vedúci útvaru 
 riaditeľka/riaditeľ 
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Otázky a výroky k obsahu prieskumu 

 

1. Čo podľa Vášho názoru vystihuje pojem controlling? 
 kontrolovať 
 riadiť – riadiaci nástroj 

2. Výraznou charakteristikou controllingu je: 
 orientácia na súčasnosť 
 orientácia na minulosť 
 orientácia na budúcnosť 

3. Ktorý, prípadne ktoré (aj viac možností) z nižšie uvedených procesov pri svojej práci  
používate? 

 plánovanie 
 aktualizácia plánov 
 prognózovanie 
 modelovanie 
 sledovanie skutočnosti 
 hodnotenie odchýlok 
 reporting (vnútropodniková správa, záznam) 
 návrh, realizácia a kontrola opatrení 

4. Ktoré z  nižšie uvedených  nedostatkov v  chápaní a  realizovaní controllingu  
sú charakteristické pre Vašu spoločnosť, pracovisko, úsek činností: 

 controlling ako nástroj plánovania a  analýz, za účelom spätnej kontroly a zisťovania 
príčin odchýlok 

 chýbajúce výstupy vo forme adekvátneho reportingu 
 systém controllingu sa nechápe v spoločnosti ako riadiaci a zároveň aj motivačný nástroj 

pre všetkých manažérov, ale predovšetkým ako ekonomický nástroj  
 analyzované údaje slúžia predovšetkým pre vrcholové vedenie spoločnosti 
 proces controllingu nie je zastrešovaný a koordinovaný odborným útvarom – controller  
 chýbajúci controllingový informačný systém nedovoľujúci v plnej miere využívať všetky 

nástroje controllingu 
5. S ktorými kvantitatívnymi, resp. kvalitatívnymi ukazovateľmi ste sa vo Vašej spoločnosti 

stretli, prípadne ich z pozície Vašej činnosti uplatňujete: 
 sledovanie výkonnosti a výkonu 
 sledovanie efektivity vykonávanej činnosti 
 sledovanie produktivity práce 
 udržanie a motivácia pracovníkov 
 vykazovanie mieri absencie pracovníkov 
 sledovanie fluktuácie (pohybu) pracovníkov 
 sledovanie mzdových a ostatných osobných nákladov 
 sledovanie podielu obslužného personálu (technicko – hospodárski a režijní pracovníci) 

k celkovému počtu pracovníkov spoločnosti 
 sledovanie podielu výkonových zložiek mzdy na celkovom objeme miezd 
 sledovanie ročných výdavkov na vzdelávanie na jedného zamestnanca  
 monitorovanie spokojnosti a motivácie pracovníkov 
 hodnotenie pracovníkov prostredníctvom periodických, individuálnych osobných 

pohovorov 
 sledovanie spokojnosti zákazníkov a celkové zvýšenie kvality práce, služieb a produktov 

6. S ktorými strategickými a operatívnymi nástrojmi personálneho controllingu ste  
sa v spoločnosti stretli, prípadne ich vo svojej práci využívate? 

 audit riadenia ľudských zdrojov 
 personálne štandardy 
 personálne ukazovatele 
 kvalitatívne ukazovatele zamestnancov 
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7. Ste spokojná/ý s plánovaným a skutočným stavom Vami vykonávanej, prípadne Vami 
riadenej pracovnej činnosti v spoločnosti? 

 áno  
 nie 

8. Ak ste na predchádzajúcu otázku č. 7 odpovedali „nie“, vyznačte dôvod, resp. dôvody, 
ktoré najviac ovplyvňujú tento stav: 

 nadväznosť a súčinnosť jednotlivých procesov  
 oneskorené dodávky materiálu a príslušnej dokumentácie 
 obsahovo nedostatočná dokumentácia (technologické predpisy, formuláre) 
 neriešené alebo oneskorene riešené problémy, rozpory a nedostatky, z dôvodu 

nedostatočnej alebo absentujúcej spätnej väzby 
 logistika prepravy a dopravy 
 problémy v riadení, vedení a rozhodovaní vedúceho, resp. nadriadeného 
 nevyjasnené kompetencie a z nich vyplývajúca duplicita činnosti, resp. absencia činností 
 veľké množstvo pracovných povinností, resp. nevhodne postavená výkonová norma 
 veľká absencia z dôvodu práceneschopnosti 
 nedostatočne kvalitný personál z pohľadu kvalifikácie 
 veľký pohyb –  fluktuácia pracovníkov 

9. Vedúci, resp. nadriadený pracovník vykonáva za obdobie minimálne 1 roku osobné 
hodnotiace pohovory s pracovníkmi: 

 áno  
 nie 

10. Ak ste na predchádzajúci výrok odpovedali áno, ste v dostatočnom predstihu 
informovaný o termíne a obsahu tohto pohovoru? 

 áno  
 skôr áno 
 skôr nie 
 nie 

11. Výsledky z osobného hodnotiaceho rozhovoru sú: 
 základom a reálnym podkladom k plánovaniu a realizácií vzdelávania a rozvoja 
 jedným z predpokladov na riešenie mzdového ohodnotenia 
 možnosťou na výmenu osobných a odborných názorov, podnetov a pripomienok  
 významným prvkom k osobnej motivácií 
 základom na osobné spoznávanie kladných a negatívnych vlastností hodnotiaceho 

(pracovníka) a hodnotiteľa (riadiaceho pracovníka – manažéra) 
 príležitosťou na prekonzultovanie osobných a intímnych záležitostí hodnotiaceho 
 príležitosťou na preverenie a potvrdenie si komunikačných schopností hodnotiaceho 

a otvorenosti hodnotiteľa z pohľadu osobného prístupu 
12. V nasledujúcej tabuľke označte krížikom na škále od 1 do 5, do akej mieri s uvedenými 

výrokmi súhlasíte? 
 
1 = určite áno – súhlasím 
2 = skôr áno ako nie 
3 = neviem sa vyjadriť 
4 = skôr nie ako áno 
5 = určite nie – nesúhlasím  

  
 

Obsah výroku 1 2 3 4 5 
Vedúci na výkony zamestnancov reaguje s uznaním po celý deň      
Vedúci sa občas zastaví a srdečne sa spýta ako sa Vám darí      
Keď s vedúcim hovoríte, tento Vás počúva a neprerušuje Vás      
Vedúci sa vie opýtať, poprosiť a poďakovať      
Vedúci Vás vie pochváliť pri vhodnej verejnej príležitosti      
Vaše prípadne chyby a nedostatky vedúci rieši v súkromí      



 

 

4 

 

Obsah výroku 1 2 3 4 5 
Vedúci vždy dodrží svoje slovo      
Vedúci poskytuje otvorenú a konštruktívnu spätnú väzbu      
Vedúci dôveruje ľuďom, že svoju prácu spravia dobre, bez kontroly      
Vedúci v osobnej kríze a núdzi pracovníka, urobí všetko pre neho      
Vedúci koná tak, ako by on bol v službách zamestnancov      

 
13. V čom vidíte najväčší problém z pohľadu možného alebo reálneho odchodu pracovníkov 

zo spoločnosti: 
 mzdová otázka 
 nediferencovaný a netransparentný systém odmeňovanie pracovníkov a tímov 
 fyzicky, resp. psychicky náročná práca 
 neadekvátne pracovné podmienky 
 nedostatočný sociálny program a poskytovanie zamestnaneckých výhod 
 nedostatočná komunikácia medzi vedúcim (nadriadeným) a pracovníkom 
 nestabilné (neisté) zamestnanie 
 nedostatočné vzdelávanie a rozvoj pracovníkov 
 neperspektívny kariérny rast 
 vyznávaná kultúra spoločnosti 
 imidž a reputácia spoločnosti 
 iné – uveďte ktoré: 

 .......................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................. 

 

14.  V čom vidíte pozitíva a prínosy z pohľadu zamestnaneckého vzťahu v spoločnosti 
MAKYTA a.s. Púchov? 

 v histórií spoločnosti 
 v komplexnosti poskytovaných služieb – predvýrobný, výrobný a povýrobný zákaznícky 

servis 
 v komplexnom servise zamestnancom – sociálny program 
  v otvorených a úprimných vzťahoch na pracovisku 
 v jasne deklarovaných pravidlách a postupoch 
 v získaných a úspešne priebežne obhajovaných certifikátoch (kvality, enviromentality, 

špeciálnej výroby – NATO) 
 v pôsobnosti odborovej organizácie – ochrana zamestnancov  
 v postavení najväčšieho výrobcu dámskej konfekcie v SR, ČR a vo významnom postavení 

v rámci EÚ 
 v príkladnej starostlivosti o oblasť činnosti bezpečnosti a ochrany zdravia  

pri práci, hygieny práce a pracovného prostredia, ochrany a tvorby životného prostredia 
 v zastúpení najvýznamnejších európskych odberateľských značiek k segmente dámskej 

konfekcie 
 v stabilnom finančnom portfóliu a z neho vyplývajúcich aktuálnych a priebežne 

realizovaných finančných záväzkov voči pracovníkom, štátnym a samosprávnym orgánom 
a inštitúciám, dodávateľom a finančným inštitúciám. 

15. Ste spokojná/ý s komplexným riadením personálnych procesov spoločnosti? 
 áno 
 nie 

16. V prípade, že ste na predchádzajúcu otázku odpovedali „nie“ uveďte hlavný dôvod tohto 
stavu. Prečo? 
 
........................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................... 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Počet

muž 1 1 1 1 1 1 6

žena 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44

menej ako 25 0

26 - 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

36 - 45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

46 - 55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

55 a viac 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

základné 0

vyučená/ý bez matur. 1 1 1 1 1 1 1 1 8

vyučená/ý s maturitou 1 1 1 1 1 1 1 7

stredoškolské s matur. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27

vyššie odborné 1 1 1 3

vysokoškol. 1. stupeň 1 1

vysokoškol. 2. stupeň 1 1 1 3

vysokoškol. 3. stupeň 1 1

1-3 mesiace 0

menej ako 1 rok 1 1 2

1 - 5 rokov 1 1 1 1 1 5

5 - 10 rokov 1 1 1 1 1 1 1 1 8

10 - 20 rokov 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

nad 20 rokov 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

majster/majsterka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

technická kontrola 1 1 1 1 1 5

referentka/referent 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

vedúci útvaru 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
riaditeľ/riaditeľka 1 1

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Počet

muž 1 1 1 1 4

žena 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35

menej ako 25 1 1

26 - 35 1 1 1 1 1 5

36 - 45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

46 - 55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

55 a viac 1 1 1 3

základné 0

vyučená/ý bez matur. 1 1 1 1 4

vyučená/ý s maturitou 1 1 1 1 1 1 6

stredoškolské s matur. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25

vyššie odborné 0

vysokoškol. 1. stupeň 1 1

vysokoškol. 2. stupeň 1 1 1 3

vysokoškol. 3. stupeň 0

1-3 mesiace 0

menej ako 1 rok 1 1

1 - 5 rokov 1 1

5 - 10 rokov 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

10 - 20 rokov 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

nad 20 rokov 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

majster/majsterka 1 1 1 1 1 5

technická kontrola 1 1 2

referentka/referent 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22

vedúci útvaru 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

riaditeľ/riaditeľka 0

Kompletné vyhodnotenie základných odpovedí
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Počet

muž 10

žena 79

menej ako 25 1

26 - 35 17

36 - 45 23

46 - 55 36

55 a viac 12

základné 0

vyučená/ý bez matur. 12

vyučená/ý s maturitou 13

stredoškolské s matur. 52

vyššie odborné 3

vysokoškol. 1. stupeň 2

vysokoškol. 2. stupeň 6

vysokoškol. 3. stupeň 1

1-3 mesiace 0

menej ako 1 rok 3

1 - 5 rokov 6

5 - 10 rokov 17

10 - 20 rokov 28

nad 20 rokov 35

majster/majsterka 17

technická kontrola 7

referentka/referent 40

vedúci útvaru 24

riaditeľ/riaditeľka 1

Ako dlho 

pracujete v 

spoločnosti 

MAKYTA?

Aké je vaše 

pracovné 

zaradenie?

Pohlavie:

Vek:

Vaše najvyššie 

dosiahnuté 

vzdelanie:

Ako dlho 

pracujete v 

spoločnosti 

MAKYTA?

Aké je vaše 

pracovné 

zaradenie?

Pohlavie:

Vek:

Vaše najvyššie 

dosiahnuté 

vzdelanie:
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Vaše najvyššie 

dosiahnuté 

vzdelanie:

Ako dlho 

pracujete v 

spoločnosti 

MAKYTA?

Aké je vaše 

pracovné 

zaradenie?

Pohlavie:

Vek:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

kontrolovať 1 1 1 1 1 1
riadiť - riadiaci nástroj 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

orientácia na súčasnosť 1 1 1 1
orientácia na minulosť 1
orientácia na budúcnosť 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

plánovanie 1 1 1 1 1
aktualizácia plánov 1 1 1 1
prognózovanie 1
modelovanie
sledovanie skutočnosti 1 1 1 1 1 1 1
hodnotenie odchýlok 1 1 1 1 1
reporting 1 1
návrh, realizácia a kontrola opatrení 1 1 1 1 1

controlling na účel spätnej kontroly 1 1 1 1
chýbajúce výstupy, vo forme reportingu 1 1 1 1 1
controlling chápaný ako ekonom. nástroj 1 1
údaje slúžia predovšetkým vrchol. vedenie 1 1 1 1
absencia útvaru, controllera 1 1 1 1 1
chýbajúci controllingový informač. systém 1 1 1 1

sledovanie výkonnosti a výkonu 1 1 1 1
sledovanie efektivity vykonávanej činnosti 1 1 1 1
sledovanie produktivity práce 1 1 1 1 1
udržanie a motivácia pracovníkov 1 1
vykazovanie mieia absencie pracovníkov 1 1 1 1
sledovanie fluktuácie pracovníkov 1 1
sledovanie mzdových a OON 1 1 1 1 1
sledovanie podielu obslužného personálu 1 1 1 1
 sledovanie podielu výkon. zložiek mzdy 1 1 1 1
sledovanie roč. výdavkov na vzdelávanie 1 1
spokojnosť a motivácia pracovníkov 1
hodnotenie prostredníctvom os.pohovorov 1 1 1 1 1
sledovanie spokojnosti a kvality služieb 1 1 1 1 1

audit riadenia ľudských zdrojov 1 1
personálne štandardy 1 1 1 1 1
personálne ukazovatele 1 1 1 1
kvalitatívne ukazovatele zamestnancov 1 1 1 1 1 1 1

áno 1 1 1 1 1 1 1 1 1
nie 1 1 1 1 1 1 1

nadväznosť a súčinnosť procesov 1 1
oneskorené dodávky dokumentov a mat. 1 1 1
obsahovo nedostatočná dokumentácia 1
nesprávne riešenie problémov, rozporov 1 1 1 1 1
logistika, preprava a doprava
problémy v riadení, vedení a rozhodovaní 1 1
nevyjasnené kompetencie 1 1 1
nesprávne výkonové normy 1 1
veľké absencie z práceneschopnosti
nedostatok kvalitného personálu 1 1
vysoká fluktuácia 1

áno 1 1 1 1 1 1 1 1 1
nie 1 1 1 1 1 1 1

áno 1 1 1 1
skôr áno 1 1 1 1

10. Ak áno, ste v dostatočnom 

predstihu informovaný o termíne a 

obsahu tohto pohovoru?

Štatistický prehľad výsledkov dotazníka - časť: Obsah prieskumu                                                                                                                                

1. Čo podľa Vášho názoru vystihuje 

pojem controlling?

2. Výraznou charakteristikou 

controllingu je:

3. Ktorý, prípadne ktoré (aj viac 

možnosti) procesy pri svojej práci 

používate?

4. Ktorý/é nedostatky v chápaní a 

realizovaní controllingu sú 

charakteristické pre Vašu spoločnosť, 

pracovisko, úsek činností?

5. S ktorými kvantitatívnymi, resp. 

kvalitatívnymi ukazovateľmi ste sa vo 

Vašej spoločnosti stretli, prípadne ich 

z pozície Vašej činnosti uplatňujete?

6. S ktorými nástrojmi personálneho 

controllingu ste sa stretli, prípadne pri 

práci využívate?

7. Ste spokojná/ý s pracovnou 

činnosťou?

8. Ak ste na predchádzajúcu otázku č. 

7 odpovedali "nie", vyznačte dôvod, 

resp. dôvody, ktoré najviac ovplyvnili 

tento stav:

9.Vykonáva nadriadený raz ročne 

hodnotiace pohovory



skôr nie 1
nie

podkladom pre vzdelávanie a rozvoj 1 1
podkladom pre mzdové ohodnotenie
možnosťou k výmene názorov a podnetov 1 1
prvkom k osobnej motivácii 1 1
základom na spoznanie vlastností 1
príležitosťou k prebratiu osob. záležitostí 1
možnosťou k prevereniu kom. schopností 1 1 1 1

12. Súhlas s výrokmi: Viď nižšie

mzdová otázka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
systém odmeňovania pracovníkov 1 1 1 1
fyzicky a psychicky náročná práca 1 1 1 1 1
neadekvátne pracovné podmienky 1
nedostatočný sociálny program
nedostatočná komunikácia 1 1
nestabilné neisté zamestnanie
nedostatočné vzdelávanie a rozvoj 1
neperspektívny kariérny rast 1 1 1
vyznávaná kultúra spoločnosti
imidž a reputácia spoločnosti
iné, ktoré... 1

história spoločnosti 1 1 1 1 1 1
komplexnosť služieb 1 1
komplexný servis - sociálny program 1 1 1
otvorené a úprimné vzťahy na pracovisku
jasne deklarované pravidlá a postupy 1 1 1
získané a obhájené certifikáty 1 1
ochrana zamestnancov odbormi 1
postavenie v odvetví 1 1 1
príkladná starostlivosť o BOZP 1 1
spolupráca so svetovými značkami 1 1
stabilné finančné portfólio 1 1 1

áno 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
nie 1 1 1

...

...

12. Výroky:

určite áno 1 1
skôr áno ako nie 1 1 1 1
neviem sa vyjadriť 1 1 1
skôr nie ako áno 1 1 1 1 1
určite nie 1

určite áno 1 1
skôr áno ako nie 1 1 1 1 1 1
neviem sa vyjadriť 1 1
skôr nie ako áno 1 1 1 1 1
určite nie 1

určite áno 1 1 1
skôr áno ako nie 1 1 1 1 1 1 1 1 1
neviem sa vyjadriť 1
skôr nie ako áno 1 1
určite nie

obsahu tohto pohovoru?

11. Výsledky z osobného 

hodnotiaceho rozhovoru sú: 

13. V čom vidíte najväčší problém z 

pohľadu možného alebo reálneho 

odchodu pracovníkov zo 

spoločnosti?

14. V čom vidíte pozitíva a prínosy z 

pohľadu zamestnaneckého vzťahu v 

spoločnosti Makyta, a. s. Púchov?

15. Ste spokojný s riadením 

pesonálnych rocesov?

16. V prípade, že ste nespokojný s 

komplexným riadením personálnych 

procesov, uveďte dôvod:

"Vedúci na výkony zamestnancov reaguje s uznaním po celý deň"

"Vedúci sa občas zastaví a srdečne sa spýta ako sa Vám darí"

"Keď s vedúcim hovoríte, tento Vás počúva a neprerušuje Vás"

"Vedúci sa vie opýtať, poprosiť a poďakovať"



určite áno 1 1 1 1 1 1 1 1
skôr áno ako nie 1 1
neviem sa vyjadriť 1 1
skôr nie ako áno 1 1 1
určite nie

určite áno
skôr áno ako nie 1 1 1 1 1 1 1
neviem sa vyjadriť 1 1
skôr nie ako áno 1 1 1 1 1
určite nie 1

určite áno 1
skôr áno ako nie 1 1 1 1 1
neviem sa vyjadriť 1 1 1 1 1
skôr nie ako áno 1 1 1 1 1
určite nie

určite áno 1 1
skôr áno ako nie 1 1 1 1 1 1 1
neviem sa vyjadriť 1 1 1
skôr nie ako áno 1 1 1
určite nie 1

určite áno
skôr áno ako nie 1 1 1 1 1 1
neviem sa vyjadriť 1 1 1 1 1
skôr nie ako áno 1 1 1
určite nie 1

určite áno 1
skôr áno ako nie 1 1 1 1 1 1
neviem sa vyjadriť 1 1
skôr nie ako áno 1 1 1 1 1
určite nie 1

určite áno 1
skôr áno ako nie 1
neviem sa vyjadriť 1 1 1 1 1 1 1 1 1
skôr nie ako áno 1 1 1
určite nie 1

určite áno
skôr áno ako nie 1 1 1
neviem sa vyjadriť 1 1 1 1 1 1
skôr nie ako áno 1 1 1
určite nie 1 1 1

"Vaše prípadné chyby a nedostatky vedúci rieši v súkromí"

"Vedúci Vás vie pochváliť pri vhodnej verejnej príležitosti"

"Vedúci vždy dodrží svoje slovo"

"Vedúci poskytuje otvorenú a konštruktívnu spätnú väzbu"

"Vedúci dôveruje ľuďom, že si prácu spravia dobre, bez kontroly"

"Vedúci v osobnej kríze a núdzi pracovníka urobí pre neho všetko"

"Vedúci koná tak, ako by on bol v službách zamestnancov"



17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1
1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1

1 1 1
1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1

1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1
1 1 1

1 1 1 1
1 1 1
1 1

1 1 1

1
1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1

1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1
1 1 1 1

1
1 1 1 1

1
1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1

1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
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1 1 1
1 1

1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1

1 1 1 1
1

1

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1

1 1 1 1 1
1 1 1

1 1 1 1
1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1

1 1
1

1
1 1 1

1 1 1 1 1
1

1 1 1 1 1 1
1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1

1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1

1



1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1

1 1

1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1

1 1

1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1

1 1

1 1 1 1
1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1



64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42
1 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45
1 1 1 1 1 18

1 1 5
1 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35
1 1 11

1 1 1 1 9
1 1 1 1 1 1 15

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44
8

1 1 1 1 10
1 1 1 14

1 1 1 14
1 1 1 1 1 14

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46
1 1 1 1 1 1 16

1 1 1 1 1 26
1 1 1 1 8

1 1 1 1 11
1 7

1 1 1 11
1 1 1 1 10
1 5

5
1 1 3

1 1 1 1 1 1 12
1 1 1 1 1 1 12

1 1 24
1 1 9

1 1 1 1 15
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 58
1 1 1 1 1 1 30

1 8
1 8

1 1 4
1 1 1 1 13

1 1
1 4

4
1 13

2
2
3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50
1 1 1 1 1 1 39

1 1 1 1 1 1 1 1 23
1 1 1 1 1 1 1 1 1 18



1 5
1 1 4

1 1 1 11
1 6

1 1 1 1 1 1 1 1 14
1 1 1 1 1 8

1 1 1 5
1

1 1 1 8

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 78
1 1 1 1 1 22

1 16
1 1 1 5

5
5

1 1
1

1 1 1 10
1
0
1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38
1 1 7

1 1 1 1 9
1 1 3

1 1 6
5

1 2
8

1 4
1 9

1 1 1 1 1 1 1 13

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 62
1 1 1 1 1 20

0
0
0
0

1 1 1 1 8
1 1 1 1 1 23

1 1 1 1 19
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23

7

1 1 1 1 9
1 1 1 1 1 1 1 1 1 30

1 11
1 1 1 1 1 1 1 23

4

1 1 1 13
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33

16
1 1 1 1 1 1 1 15

1



1 1 1 1 22
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25

1 13
1 1 1 1 1 17

1

1 5
1 1 1 1 1 23

1 1 1 1 1 1 1 1 22
1 1 1 1 1 1 20

1

1 1 1 9
1 1 1 1 1 1 20

1 1 1 23
1 1 1 12

1 1 1 1 1 1 13

6
1 1 1 1 1 1 1 1 1 27

1 1 1 1 1 1 1 1 31
1 1 1 8

3

2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31

1 1 1 1 1 1 30
1 1 9

3

2
1 1 1 1 1 1 1 24

1 1 1 1 1 1 1 1 30
1 1 1 1 1 16

3

1 6
1 1 1 1 1 1 12

1 1 1 1 34
1 1 1 1 15

1 1 1 1 1 8

1 4
1 1 1 1 15

1 1 1 1 1 25
1 1 1 1 1 1 1 1 21

1 1 1 1 13



                                                                                                    Príloha 10 

Proces zavádzania personálneho controllingu spoločnosti     

Podnet pre
zavedenie

personálneho
controllingu

vydaný

Definovanie
oblasti a
rozsahu

personálneho
controllingu

Stanovenie
ukazovateľov a

kritérií

Spracovanie
informácií a
výsledkov

Analýza
odchýliek,

návrh
opatrení

Schválenie
opatrení a

úloh k náprave

Realizácia
úloh a opatrení

a ich vyhodnotenie

Termín
controllingového

hodnotenia
nastal

Podnikateľský
zámer je

schválený

Plánovanie

Strategické
dokumenty

sú schválené

Ukazovatele a
kritériá

sú stanovené

Informácie z
procesu riadenia
ľudských zdrojov

sú dodané

Riadenie
ĽZ

Plnenie
úloh a opatrení
je vyhodnotené

 


