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ANOTÁCIA 
 

Cieľom dizertačnej práce je prostredníctvom teoretických východísk 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. 
V nadväznosti na zameranie a obsah teoretických poznatkov v oblasti riadenia ľudských 
zdrojov, ktoré sú rozobraté v prvej kapitole dizertačnej práce, efektívne riadenie personálnych 
procesov, v súlade s obsahom kapitoly druhej 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 týchto zamestnancov.  
Tretia kapitola práce pojednáva o výkone manažérskych funkcií, vo vzťahu k riadeniu 
ľudských zdrojov, cez stanovenie cieľov a prostriedkov k ich dosahovaniu, delegovanie 
právomoci a zodpovednosti, vedenie ľudí a ich následnú kontrolu, s cieľom získania 
a selekcie dôležitých informácií.  
Štvrtá kapitola práce je zameraná na systém controllingu priemyselného podniku ako nástroja 
riadenia, pričom sú vymedzené funkcie a úlohy controllingu, systém controllingu 
v spätnoväzobnosti jeho procesov, dimenzie, ciele a systém spracovania informácií.  
V piatej kapitole sa obsahovo vymedzuje personálny controlling ako reflexia integrovaného 
poňatia riadenia ľudských zdrojov, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou celofiremného systému 
controllingu a má za cieľ, mapovať výkonnosť jednotlivých pracovníkov, nastavovať 
optimálne ciele z hľadiska plánovania, reportovania a motivácie ľudských zdrojov.  
Šiesta kapitola práce analyzuje súčasný stav riadenia ľudských zdrojov v spoločnosti 
MAKYTA a.s., pričom diagnostikuje, identifikuje a popisuje rozdiely medzi stanovenými 
štandardami a všeobecne platnými princípmi tejto dôležitej oblasti činnosti organizácie.  
Siedma kapitola práce zovšeobecňuje závery a odporúčania pre projektovanie a zavádzanie 
systému personálneho controllingu v priemyselných podnikoch, ktorej súčasťou  
sú organizačné, technické a systémové opatrenia k zavedeniu predpokladaných zmien 
v personálnom riadení podniku, systém postupných krokov a väzieb pri implementácií 
personálneho controllingu v rámci integrovaného riadenia ľudských zdrojov spoločnosti. 
V závere práce sú okrem zhrnutia a hodnotenia výsledkov a prínosov práce, potvrdené dve 
v predmete a cieli práce vyslovené hypotézy. 
 

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

výkon, produktivita, pracovník, plánovanie, hodnotenie, 

kontrola, manažment, komunikácia, informácie, systém. 

 

 

 

 

 



ANNOTATION 
 
The aim of the thesis is by the theoretical bases and knowledges in the area of management of 
personal sources, analysis and evaluation of results from the survey point to the current state 
in the system of management of personal sources and set the assumptions of an effective 
system of personal controlling in industrial companies, especially for the company Makyta, 
a.s. Púchov, in compliance with in generally valid and verified principles of industrial 
practise.  
In the continuity of the orientation and the content of theoretical knowledges in the area of 
management of personal sources, which are analyzed in the first part of the thesis, an 
effective management of the personal processes, in compliance with the content of the second 
part of the thesis is the basic for the company to keep the high performance of its employees 
through ensuring, identification and the choice of the competent employees, ensuring the 
permanent increase and update of their knowledge and abilities. 
The third part is about the output of the managerial functions in relation to the management 
of the personal sources, thought the determination of the aims and devices for their 
achievement, delegation of the authority and responsibility, managing and controlling people 
with the aim to get and select important information. 
The fourth part deals with the system of controlling of the industrial company as the device 
of management. At the same time the functions and tasks of controlling are defined as well as 
feedback of its processes, the dimension, the aims and the system of processing information. 
In the fifth part the personal controlling is defined as the reflection of integrated idea of 
management of the personal sources, which is inseparable part of the company´s controlling 
and his aim is to map the performance of particular employees, set the optimal aims from the 
point of view of planning, reporting and motivation of personal sources in the company. 
The sixth part analyzes the current state of management of personal sources in the company 
Makyta, a.s. It diagnoses, identifies and describes differences among the fixed norms and in 
generally valid principles of this important area of activity of the company. 
The seventh part generalizes conclusions and recommendations for projecting and 
implementation of the personal controlling system in the industrial companies which parts are 
organizational, technical and systematic measures for the implementation of the assumed 
changes in the personal management of the company, the system of progressive steps and 
connections in the implementation of the personal controlling within the integrated 
management of the personal sources of the company. 
Except the conclusion and evaluation of the results and contributions in the resume of the 
thesis there are confirmed two hypotheses which are mentioned in the aim of the thesis. 
 
Key words:  
management of personal sources, controlling, effectiveness, 

performance, output, productivity, employee, planning, 

evaluation, control, management, communication, information, 

system.  
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1 Úvod 

 

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 používaný výraz controlling.  
 
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 
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. 
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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.  
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1.1 Ciele dizertačnej práce 

 

V nadväznosti  na obsah teoretických prác v oblasti riadenia ľudských zdrojov, personálneho 
controllingu, riadenia a prevencie rizík, vychádzajúc 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, za hlavné ciele 
boli stanovené: 
 

 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. 
 

Takto stanovené ciele dizertačnej práce predpokladali 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 bol realizovaný prostredníctvom systémovej analýzy a diagnostiky 
v konkrétnom priemyselnom podniku (MAKYTA a.s.) brainstormingom 
a brainstormingových šetrení – so závermi pre skúmaný podnik a zobecnením odporúčaní   
pre slovenské priemyselné podniky.  
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2 Analýza  a diagnostika súčasného riadenia ľudských zdrojov – 
personálneho controllingu  v priemyselnej spoločnosti 

 
2.1 Charakteristika spoločnosti 

 
V súlade s obsahom témy dizertačnej práce a jej cieľmi, prieskum, analýza a diagnostika 
súčasného riadenia ľudských zdrojov, zavedenie a uplatňovanie systému personálneho 
controllingu boli uskutočnené v spoločnosti MAKYTA a.s. Púchov.   
 
História spoločnosti je spojená s rokom 1939. Z pohľadu počtu 689 zamestnancov sa jedná 
o veľkú organizáciu, ktorá je tradičným výrobcom odevnej konfekcie, s podielom 97,5 %  
na celkovej produkcii spoločnosti, pričom ďalším výrobným programom je výroba odevov 
pre špeciálne zložky (hasiči, civilná ochrana, chemická výroba) s podielom 2,1 % a výroba 
polotovarov a výšiviek s podielom 0,4 %.  

Vychádzajúc z cieľov zabezpečenia budúceho pozitívneho vývoja a smerovania, rozvojových 
programov a strategických aktivít manažmentu spoločnosti, základná strategická vízia 
spoločnosti je 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. 

 
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. 
   

2.2 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 
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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.  

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, 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. 

2.2.1 Výsledky a hodnotenie vykonaného prieskumu 

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 bolo 10 mužov 
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a 79 žien, čo komunikuje s percentuálnym zastúpením mužov a žien spoločnosti vo väzbe  
na celkový počet zamestnancov. 
 
Závery z 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. 

2.2.2 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 Riadenie ľudských 
zdrojov a 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 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, 

 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 



8 

 

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 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 
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.  
 

3 Obecné závery a  odporúčania  pre  projektovanie  a 
 zavádzanie systému personálneho controllingu 
 

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, 
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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. 
 

3.1 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. 

 
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, 
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• 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. 

 
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. 
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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. 

 
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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3.2 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). 
 

3.2.1 Personálne 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. 
 

3.2.2 Kvalitatívne a kvantitatívne 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 riadenia ľudských zdrojov 
spoločnosti, s obsahom ustanovení vnútroorganizačných riadiacich dokumentov, systémom 
uplatňovaných procesov v rámci zavádzaného systému personálneho controllingu,  
sú to kvalitatívne ukazovatele uvádzané v tabuľke 1 a kvantitatívne ukazovatele uvádzane 
v tabuľke 2 na strane 14 autoreferátu. 
 
                 Tab. 1 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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                 Tab. 2 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 

                 

3.2.3 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 postupmi v rámci 
nižšie uvedeného obrázku 1, ktoré sa realizujú v šiestich krokoch a to od bubliny 
znázorňujúcej spojenie najlepších postupov so stratégiou a cieľmi spoločnosti, po trvalú 
starostlivosť o najlepšie postupy.  
 

              
 

Obr. 1 Kroky úspešnej realizácie interného benchmarkingu spoločnosti 



15 

 

3.2.4 Proces zavádzania 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 
zveľaďovanie systému personálneho controllingu, ako nástroja manažmentu, prostredníctvom 
postupných krokov a väzieb vývojového diagramu tohto systému tak, ako znázorňuje obrázok 
2 na strane 16 autoreferátu. 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, 
 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 zúžitkovania 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 
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organizáciou formálne zadeklarované, avšak tieto v plnej miere rešpektované, vyznávané 
a v konečnom dôsledku napĺňané zo strany ich nositeľov. 
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Obr. 2 Proces zavádzania personálneho controllingu spoločnosti 
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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, 
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 
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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. 

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 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. 

* * * 

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, 
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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. 

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 
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. 
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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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