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ABSTRAKT  

 

Hlavným cieľom diplomovej práce je vypracovať návrh odporúčaní pre zavedenie 

systému personálneho controllingu v spoločnosti Metsa Tissue Slovakia s. r. o. a zdôrazniť 

jeho významné prínosy. Stávajúca úroveň riadenia ľudských zdrojov je diagnostikovaná na 

základe analyzovania interných dokumentov, osobných rozhovorov s vedúcimi 

zamestnancami a dotazníkového prieskumu názorov zamestnancov. Diplomová práca zahŕňa 

teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti sú vymedzené teoretické prístupy ku koncepcii 

riadenia ľudských zdrojov, systému controllingu a personálneho controllingu. Praktická časť 

zahŕňa charakteristiku spoločnosti, analýzu súčasnej úrovne riadenia ľudských zdrojov a jej 

vyhodnotenie. Na základe identifikovaných skutočností a výsledkov je spracovaný návrh 

opatrení a záverov smerujúci k zavedeniu systému personálneho controllingu v spoločnosti. 

Práca je zakončená vyhodnotením cieľov, návrhu, jeho rizík a prínosov.  

 

Kľúčové slová: riadenie ľudských zdrojov, controlling, personálny controlling, 

personálne ukazovatele 

 

ABSTRACT 

 

The main aim of Master’s thesis is to elaborate a proposal of recommendations for 

implementation of a personnel controlling system in a company Metsa Tissue Slovakia s. r. o. 

and to emphasize its significant benefits. The actual level of HR management is diagnosed by 

analysis of internal documents, the personal interviews with superior employees and the 

questionnaire research of the employees’ opinions. The thesis consists of theoretical and 

practical part. In the theoretical part are explained theoretical approaches to a concept of HR 

management, a system of controlling and personnel controlling. The practical part includes 

the characteristics of the company, an analysis of actual level of HR management and its 

evaluation. On the basis of the identified facts and results is elaborated the proposal of 

recommendations and conclusions for implementation of the personnel controlling system in 

the company. The thesis is concluded with the evaluation of the aims, the design, its risks and 

contributions. 

 

Key words: Human Resource Management, Controlling, Personnel Controlling, Personnel 

Indicators 
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1 ÚVOD 

 

 Kľúčovým faktorom s nezanedbateľným vplyvom na celkovú úspešnosť a efektívnosť 

fungovania každej organizácie sú ľudské zdroje. Vzhľadom na túto skutočnosť je potrebné 

venovať im zodpovedajúcu pozornosť a neustále zlepšovať vzťahy medzi organizáciou, resp. 

manažmentom a zamestnancami s cieľom dosiahnuť spokojnosť na oboch stranách 

a motiváciu k lojalite voči zamestnávateľovi a k zvyšovaniu pracovných výkonov. 

 

 Nevyhnutným zámerom riadenia ľudských zdrojov je významne prispievať 

k dosiahnutiu výkonných cieľov organizácie a poskytovať podklady a podporu pre uľahčenie 

manažérskeho rozhodovania. Riadenie ľudských zdrojov v organizácii by malo vychádzať 

z vymedzenia strategických cieľov, plánovania a kontrolovania predpokladaného a reálneho 

stavu.  Na základe toho je možné potom predchádzať alebo včas odhaliť vznikajúci problém 

a zrealizovať nápravné opatrenia vedúce k jeho eliminovaniu. Pre zabezpečenie a riadenie 

efektívnych personálnych činností slúži systém personálneho controllingu. Strategický 

charakter tohto nástroja riadenia dokazuje skutočnosť, že efekty riadenia ľudských zdrojov sa 

dostavujú predovšetkým v dlhodobom horizonte.  Jeho osobitným významom je upozorňovať 

na potenciálne zmeny, vplyvy a činitele pôsobiace na mnohé činnosti a ich výsledky. 

 

 Hlavným cieľom diplomovej práce je poukázať na význam systému personálneho 

controllingu ako moderného a čoraz preferovanejšieho nástroja slúžiaceho na doplnenie 

a zefektívnenie práce v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Pre spresnenie hlavného cieľa boli 

zadefinované nasledovné čiastkové ciele práce: 

- identifikovať a analyzovať stávajúcu úroveň riadenia ľudských zdrojov vo vybranej 

spoločnosti za účelom odhaliť prípadné nedostatky, 

- vypracovať návrh odporúčaní pre implementáciu systému personálneho controllingu v 

spoločnosti, 

- poukázať na dôležitosť a významné prínosy personálneho controllingu prostredníctvom 

využívania systému personálnych nástrojov typických pre personálny controlling. 

 

 Teoretická časť diplomovej práce sa zameriava na vymedzenie teoretických východísk 

v oblasti riadenia ľudských zdrojov a personálneho controllingu prostredníctvom 

preštudovania dostupnej odbornej literatúry. Na začiatku sú zadefinované všeobecné prístupy 

k procesom zabezpečovania a riadenia ľudských zdrojov v organizácii, pričom popisujú 
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základné personálne činnosti od plánovania zamestnancov až po znižovanie ich počtu 

v organizácii. Dôležitou časťou je charakterizovanie koncepcie controllingu ako celku a jeho 

prepojenia s ostatnými vnútropodnikovými funkciami. Posledná podkapitola teoretickej časti 

je venovaná oboznamovaniu sa so systémom personálneho controllingu, jeho cieľmi, 

nástrojmi a očakávanými prínosmi.  

 

V praktickej časti diplomovej práce ja zahrnutá ekonomicko-technická charakteristika 

spoločnosti Metsa Tissue Slovakia s. r. o., v ktorej bola daná problematika skúmaná. 

Následne bolo potrebné analyzovať stávajúcu úroveň riadenia ľudských zdrojov a procesov 

prebiehajúcich v rámci nej, a to prostredníctvom preštudovania sprístupnených interných 

dokumentov, uskutočnenia osobných rozhovorov s vedúcimi zamestnancami a HR 

špecialistami, ako aj prostredníctvom dotazníkového prieskumu názorov zamestnancov 

spoločnosti. Na základe zistených skutočností boli spracované závery a odporúčania  pre 

návrh implementácie personálneho controllingu v spoločnosti. 
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2 Predstavenie spoločnosti Metsa Tissue Slovakia s. r. o. 

 

Názov a forma:      Metsa Tissue Slovakia s. r. o. 

Bývalý názov:   TENTO Slovakia, a. s. 

Sídlo spoločnosti:  Celulózka 3494, 011 61 Žilina, Slovakia 

Počet zamestnancov:  327 

Majetok [30]:  98 146 004 € 

Vlastný kapitál [30]: 38 879 294 € 

Cudzie zdroje [30]: 59 266 710 € 

 

 Medzinárodná spoločnosť Metsa Tissue Slovakia s. r. o. je od roku 2007 súčasťou 

fínskej spoločnosti Metsa Tissue a. s., ktorá je jedným z najväčších dodávateľov produktov 

papierovej hygieny v Európe. Zahŕňa 11 výrobných jednotiek umiestnených v 6 európskych 

krajinách, a to vo Fínsku, Nemecku, Poľsku, Rusku, Švédsku a na Slovensku. Zamestnáva 

okolo 3000 zamestnancov. V roku 2012 dosiahla spoločnosť obrat 982 miliónov Eur. Celková 

ročná kapacita výroby papiera je cez 630 000 ton, z čoho tissue papier predstavuje 600 000 

ton. Metsa Tissue je súčasťou Metsa Group, jednej z najväčších skupín v rámci 

drevospracujúceho priemyslu na svete.  

 

 Výrobné portfólio 

 Spoločnosť Metsa Tissue Slovakia s. r. o. sa zaoberá výrobou a predajom hygienických 

výrobkov značky Tento na báze tissue papiera. Okrem značky Tento sa v závode vyrábajú aj 

niektoré iné známe privátne značky nielen slovenských a českých reťazcov. Výrobné 

portfólio zahŕňa nasledujúce produkty: 

- toaletný papier, 

- papierové utierky, 

- hygienické vreckovky, 

- kozmetické utierky, 

- servítky.  

 

 Výrobky a produkty sa predávajú nielen na slovenských a českých trhoch, ale aj 

v Maďarsku, Poľsku, Chorvátsku, Ukrajine a pobaltských štátoch.  
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2.1 História spoločnosti 

 

V roku 1905 sa začala výstavba továrne v Žiline, pričom výroba bola oficiálne spustená 

6. marca 1906. Prevládala tu ťažká a namáhavá ručná práca. V prvej polovici svojej existencie 

sa továreň zaoberala iba produkciou celulózy. Postupne sa z továrne stával moderný 

plnoautomatizovaný kombinát poskytujúci prácu viac ako tisíc ľuďom. [20] 

 

V roku 1983 bol do prevádzky uvedený papierenský stroj číslo 1 na výrobu tissue 

papiera a kuchynských utierok. Postupne sa rozširoval sortiment vyrábaných produktov 

s rozvojom nových technológií a pracovných postupov. [20] 

 

Spoločnosť Tento bola zrušená ku dňu 30. 06. 2007 bez likvidácie, pričom sa jej 

právnym nástupcom stala spoločnosť Tento Slovakia, a. s. a v rámci procesu zlúčenia so 

spoločnosťou Metsa Tissue so sídlom vo fínskom meste Espoo bola premenovaná na Metsa 

Tissue. Značka Tento zostala zachovaná ako označenie brandových produktov vyrábaných 

v žilinskom závode.  

 

2.2 Stratégia, vízia a hodnoty spoločnosti 

 

Hodnoty: „zodpovedná ziskovosť, spoľahlivosť, spolupráca, obnova“. 

 

Vízia: „byť najlepším partnerom pre rast“. 

 

Stratégia: „spolupráca pre obojstranný rast.“ 

 

 Stratégiou spoločnosti je podporovať rast jej zákazníkov viac ako konkurencia. Podľa 

názoru spoločnosti je možné dosiahnuť tento cieľ prostredníctvom rozvoja nových produktov 

a služieb v úzkej spolupráci so zákazníkmi a rýchlejším prinášaním inovácií na trhy oproti 

konkurencii. 

  

 Spoločnosť Metsa Tissue Slovakia s. r. o. považuje nasledovné faktory za rozhodujúce 

pri dosahovaní podnikového úspechu: 

- vhodnú ponuku, 

- konkurenčnú štruktúru nákladov, 
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- efektívny inovačný proces, 

- model riadenia kľúčových odberateľov, 

- ponuku doplnkových služieb. 

 

Stratégia v oblasti ochrany životného prostredia 

 V rámci trvale udržateľného rozvoja sa spoločnosť snaží vykonávať dobré skutky nielen 

v prospech ľudí, ale aj v prospech životného prostredia. Spoločnosť dbá na to, aby bol dopad 

jej činnosti na životné prostredie čo najmenší. Túto snahu realizuje prostredníctvom 

rozvíjania a používania technológií a pracovných postupov, ktoré minimálne zaťažujú životné 

prostredie. Cieľom výrobcu produktov Tento je vylepšovanie energetickej efektivity z roku na 

rok. Pri výrobe produktov sa využíva 98 % povrchovej vody, pričom spoločnosť dbá na jej 

dôkladné prečistenie a vrátenie do prírody. Sústavne sú vyvíjané spôsoby, pomocou ktorých 

je možné znižovať množstvo vody potrebnej vo výrobnom procese. Výroba papierových 

produktov sa uskutočňuje z materiálov pochádzajúcich z certifikovaných lesov. 

 

2.3 Organizačná štruktúra spoločnosti 

 

Aktuálnu formu organizačnej štruktúry spoločnosti Metsa Tissue Slovakia s. r. o. 

v skrátenej verzii zobrazujú obrázky 1 a 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Organizačná štruktúra spoločnosti [21] 
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Obr. 2 Štruktúra útvaru controllingu [21] 

 

2.4 SWOT analýza spoločnosti 

 

 V rámci snahy o efektívne fungovanie a rozvoj sa stáva nevyhnutnosťou sledovanie 

vývojových trendov v ustavične sa meniacom vonkajšom prostredí. Zodpovedajúcim 

výstupom by mala byť súhrnná analýza interných a externých činiteľov, ktoré majú 

nezanedbateľný vplyv na spoločnosť. 

 

 Za účelom komplexne zhodnotiť fungovanie spoločnosti sa teda vypracúva SWOT 

analýza ako nástroj strategického plánovania. Slúži na identifikovanie a kompletizáciu 

vnútorných silných a slabých stránok, ako aj odhalenie vonkajších hrozieb a nových 

potenciálnych možností k rastu, resp. rozvoju spoločnosti. Predstavuje taktiež dôležitý zdroj 

informácií pre personálny controlling, ktorý tento nástroj využíva pri oboznamovaní sa so 

stávajúcou situáciou a fungovaním podniku. 

  

 Na základe získaných informácií bola zostavená SWOT analýza, ktorá poskytuje 

nasledovný prehľad slabých a silných stránok vnútorného potenciálu spoločnosti, hrozieb 

a príležitostí vyplývajúcich z externého prostredia. 

 

 Silné stránky: 

- významná pozícia na slovenskom trhu spojená s dlhoročnou povesťou uznávanej 

a stabilnej spoločnosti v regióne, 

- súčasť medzinárodnej spoločnosti, čo zvyšuje jej schopnosť prežiť v dobre krízy, 

- oddaný a odborne zdatný – kompetentný personál, 

- výhoda získania najlepších uchádzačov z trhu práce vďaka dobrému menu spoločnosti, 

- výrobný sortiment, ktorý zahŕňa výrobky každodennej nevyhnutnej potreby, 

Viceprezident 

controllingu 

Controller 

závodu 

Finančný 

controller 

Controller 

predaja 
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- vysoká inovačná schopnosť, 

- aktívna snaha o zlepšovanie energetickej efektivity a ochrany životného prostredia. 

 

 Slabé stránky: 

- nízka pružnosť pri prijímaní rozhodnutí a zmien z dôvodu začlenenia vo veľkej 

korporácii, 

- vysoká závislosť na obchodných reťazcoch a spolupráci s nimi, 

- vysoká energetická náročnosť pri produkcii výrobného sortimentu, 

- vysoké prepravné náklady, 

- nedostatky v oblasti riadenia ľudských zdrojov, najmä čo sa týka poskytovania spätnej 

väzby zamestnancom, ich motivácie k zvyšovaniu pracovných výkonov a rozvoja ich 

schopnosti adaptovať sa na prichádzajúce zmeny v spoločnosti. 

 

 Príležitosti: 

- rozšírenie predaja vyrábaných produktov na východné trhy, čo umožní zvýšenie objemu 

produkcie, 

- získanie nových investícií z korporácie, 

- vývoj nových technológií, ktoré prispejú k znižovaniu nákladov, zlepšovaniu 

energetickej úspornosti a ochrany životného prostredia, 

- využitie možností rozšírenia sortimentu vyrábaných produktov, 

- zameranie sa na inovatívny variant televíznej propagácie značky a jej produktov, ktorá 

prispeje k zvyšovaniu povedomia o značke, zobrazí celú škálu produktov a poukáže na 

ich multifunkčné využitie, 

- budovanie zákazníckej lojality k produktom a aktívnej komunikácie so zákazníkmi 

prostredníctvom sociálnych sietí a rozšírenia výhod vyplývajúcich z vernostných 

systémov. 

 

 Hrozby: 

- rastúca konkurencia zo strany firiem nielen na európskom trhu, 

- vzhľadom na cenovo nenáročné výrobky, ktoré sú predmetom každodennej potreby a od 

konkurenčných výrobkov sa líšia iba malými funkčnými rozdielmi, je komplikované 

udržať si vernosť zákazníkov. 
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3 Teoretické východiská riešenej problematiky 

 

3.1 Zabezpečovanie a riadenie ľudských zdrojov 

 

V 2. polovici minulého storočia sa začala rozvíjať koncepcia personálnej práce známa 

ako riadenie ľudských zdrojov, ktorá dnes predstavuje jadro riadenia každej organizácie 

vzhľadom na to, že ľudské zdroje sú najdôležitejším výrobným faktorom a motorom každej 

činnosti.  Pod ľudskými zdrojmi dnes nevidíme iba zamestnancov, ktorí automaticky plnia 

zadané úlohy, ale chápeme ich v širokých systémových a strategických súvislostiach ako 

intelektuálny potenciál, ktorý je potrebné objavovať, rozvíjať a motivovať, aby mohol aktívne 

napomáhať rastu organizácie a budovaniu silného postavenia v konkurenčnom prostredí.  

„Ľudský kapitál je dôležitý prvok nehmotných aktív organizácie.“ [4] 

 

Medzi predpoklady úspešnej organizácie patrí aj skutočnosť, že disponuje potrebným 

množstvom správne vyškolenej pracovnej sily, pričom táto potreba je ovplyvňovaná 

viacerými faktormi, ako napr. zmenami výrobnej kapacity, zmenami objemu produkcie a pod. 

Od vhodne zostavenej štruktúry pracovnej sily závisí aj efektívnosť naplnenia strategických 

cieľov organizácie.  

 

Všeobecnou úlohou riadenia ľudských zdrojov ako uvádza Armstrong [1] je „zaistiť, 

aby bola organizácia schopná prostredníctvom ľudí úspešne plniť svoje ciele.“  

 

V organizácii prebieha proces riadenia ľudských zdrojov prostredníctvom 

uskutočňovania širokého spektra personálnych činností, ktoré smerujú od plánovania a 

zabezpečovania potrebnej pracovnej sily cez jej rozmiestňovanie, hodnotenie, odmeňovanie 

až k znižovaniu stavu zamestnancov v momente, keď si to okolnosti vyžadujú.  

 

„Riadenie ľudských zdrojov sa v podstate týka spojovania a zlaďovania ľudských 

zdrojov so strategickými a prevádzkovými potrebami organizácie a tiež zabezpečovania toho, 

aby boli tieto zdroje plne využívané.“ [1] 

 

„Politika a postupy riadenia ľudských zdrojov by mali byť integrované so strategickým 

plánovaním podniku a využívané k posilneniu vhodnej (alebo zmene nevhodnej) kultúry 

organizácie.“ [10]  
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3.1.1 Personálne plánovanie ľudských zdrojov 

 

Pre účinné fungovanie organizácie a plnenie stanovených strategických cieľov má 

podstatný vplyv personálna optimalizácia, ktorá je základným poslaním riadenia ľudských 

zdrojov. K dosiahnutiu optimalizácie počtu zamestnancov sa využíva aj personálne 

plánovanie.  Pod týmto pojmom rozumieme plánovanie množstva zamestnancov, ktoré musí 

zodpovedať potrebám podniku v požadovanom období.  

 

„Plánovaním ľudských zdrojov sa rozumie proces predvídania budúceho podnikového 

dopytu a ponuky vhodného typu ľudí v správnom množstve. [2] 

 

„Personálne plánovanie v prvom rade rozpoznáva a predvída potrebu pracovných síl 

v organizácii i zdroje pokrytia tejto potreby a jeho úlohou je dosiahnuť dynamickú rovnováhu 

medzi dopytom po pracovných silách (a ich schopnostiach) v organizácii a ponukou 

pracovných síl (a ich schopností).“ [9] 

 

Vo svojej podstate plánovanie ľudských zdrojov zahrňuje také činnosti, ako je 

plánovanie potreby pracovných miest, plánovanie pokrytia tejto potreby a plánovanie rozvoja 

pracovnej sily. Základom pre tieto činnosti je uskutočňovanie analýzy práce, analýzy 

pracovných miest, špecifikácie a popisov pracovných miest. Následne je potrebné naplánovať 

optimálny počet zamestnancov prostredníctvom prognózy a odhadovania potreby pracovnej 

sily.  

 

V oblasti plánovania ľudských zdrojov sa vytvára sústava vzájomne súvisiacich plánov, 

a to [14]: 

- plán získavania zamestnancov určujúci ich potrebné množstvo, vonkajšie či vnútorné 

zdroje a metódy ich získavania, 

- plán uvoľňovania nadbytočných zamestnancov, 

- plán pružného zamestnávania zameraný na lepšie využitie pracovnej sily a zníženie 

personálnych nákladov, napr. prostredníctvom čiastočných úväzkov, zdieľania 

pracovného miesta, systému pracovných zmien a pod., 

- plán stabilizácie sledujúci miery odchodov zamestnancov z organizácie a smerujúci k 

redukcii fluktuácie zamestnancov, 

- plán rozvoja ľudských zdrojov.  
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3.1.2 Nábor a výber zamestnancov 

 

„Všeobecným cieľom získavania a výberu pracovníkov by malo byť získať 

s vynaložením minimálnych nákladov také množstvo a takú kvalitu pracovníkov, ktoré sú 

žiaduce pre uspokojenie podnikovej potreby ľudských zdrojov.“ [1] 

 

Na začiatku procesu náboru a výberu zamestnancov je nevyhnutné stanoviť kľúčové 

požiadavky na základe popisov a špecifikácií obsadzovaného pracovného miesta. V rámci 

popisu pracovného miesta sa zadefinujú dôležité skutočnosti týkajúce sa daného pracovného 

miesta, vzťahy nadriadenosti a podriadenosti, základné činnosti a úlohy spojené s pracovným 

miestom, ako aj všeobecný zámer, ktorému majú dospieť.  Personálna špecifikácia, resp. 

špecifikácia pracovného miesta sa zameriava na určenie schopností a skúseností, ktorými 

musí disponovať zamestnanec zastávajúci dané pracovné miesto, ako aj určenie kvalifikácie, 

vzdelania, výcviku a celkovej vhodnosti pre organizáciu. 

 

Ďalším dôležitým krokom je upútanie pozornosti uchádzačov o pracovné miesto 

prostredníctvom využitia rôznych zdrojov. Vyhľadávanie vhodných kandidátov je možné 

uskutočniť v rámci vnútorných zdrojov organizácie, ako aj mimo nej.  Nábor uchádzačov sa 

realizuje viacerými spôsobmi, ako napr. inzerovaním v tlači alebo pomocou internetových 

stránok, využívaním služieb sprostredkovateľských agentúr alebo poradcov špecializujúcich 

sa na získavanie pracovníkov. 

 

 Posledným krokom v procese získavania pracovnej sily sa chápe výber potenciálnych 

zamestnancov spomedzi najvhodnejších uchádzačov.  Medzi najčastejšie používané metódy 

patria pohovory, assessment centre a testy pracovnej spôsobilosti. Po vytriedení žiadostí, 

získaní referencií, otestovaní a vyhodnotení uchádzačov by mala byť konečným výstupom 

príprava a uzatvorenie pracovnej zmluvy. 

 

3.1.3 Uvádzanie nových zamestnancov do spoločnosti a ich rozmiestňovanie 

 

Po ukončení procesu náboru a výberu naplánovaného množstva zamestnancov je ďalším 

dôležitým krokom realizácia procesu uvádzania novoprijatých zamestnancov na ich nové 

pracovisko. Tento proces sleduje sociálnu a pracovnú adaptáciu nových zamestnancov na 

nové pracovné prostredie, t.j. tvorbu pozitívneho vzťahu a postoja k podniku, ako aj 
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podávanie očakávaných pracovných výkonov v primeranom čase. Postupuje sa na základe 

zadefinovaného adaptačného plánu. 

 

S uvádzaním zamestnancov do organizácie bezprostredne súvisí ich rozmiestňovanie. 

Základným účelom rozmiestňovania je zaradiť správneho človeka na správne pracovné 

miesto podľa požiadaviek a podmienok danej práce, pričom nesmie byť zanedbaná ani snaha 

o primerané využitie schopností zamestnanca a umožnenie jeho ďalšieho rozvoja. 

 

Koubek [9] definuje rozmiestňovanie zamestnancov ako „kvalitatívne, kvantitatívne, 

časové a priestorové spájanie pracovníkov s pracovnými úlohami a s pracovnými miestami 

s cieľom optimalizovať vzťah medzi človekom, jeho prácou a pracovným miestom, a tým 

dosahovať zlepšovanie individuálneho, tímového i celoorganizačného pracovného výkonu.“ 

 

Pri premiestňovaní zamestnancov, ktorí už vo vnútri organizácie pôsobia dlhšie 

obdobie, môžu byť využívané viaceré spôsoby, a to je povyšovanie zamestnancov, ich 

transfer na iné pracovisko alebo preradenie na nižšiu pracovnú pozíciu. 

 

V súvislosti s tým je užitočné uviesť aj vysvetlenie medzinárodne používaného pojmu 

„staffing“, ktorý zahŕňa v sebe širší obsah ako rozmiestňovanie zamestnancov, pretože sa 

zameriava aj na strategické adaptovanie zamestnancov na súčasné i predpokladané 

požiadavky pracovných miest.  

 

„Staffing teda môžeme v stručnosti definovať ako formovanie počtu, štruktúry 

a pracovných schopností pracovnej sily (personálu) organizácie, riadenie kvantitatívnych 

a kvalitatívnych stránok jej mobility.“ [9] 

 

3.1.4 Riadenie a hodnotenie pracovného výkonu 

 

Hlavným zámerom práce každého zamestnanca v organizácii je podávať očakávaný 

pracovný výkon. Súhrn požadovaných pracovných výkonov je predpokladom každodenného 

dosahovania zložitých prevádzkových výstupov.  

 

Podľa Koubeka [9] je pracovný výkon „výsledkom spojenia a vzájomného pomeru 

úsilia, schopností a vnímania role (vnímania úloh).“ 
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Prístup k riadeniu pracovného výkonu by mal byť zameraný na nepretržité 

kontrolovanie zrealizovaných výsledkov práce všetkých zamestnancov a sledovanie 

nežiaducich odchýlok, pričom za účelom ich odstránenia treba uskutočniť nápravnú 

intervenciu zo strany vedenia. V tomto procese je nevyhnutné, aby pravidelne prebiehala 

konštruktívna spätná väzba. 

 

Armstrong [1] definuje riadenie pracovného výkonu ako „systematický proces 

zlepšovania pracovného výkonu organizácie pomocou rozvíjania výkonu jedincov a tímov.“  

 

Efektívna organizácia si vyžaduje, aby sa jej zamestnanci orientovali na správne 

vykonávanie potrebných pracovných úkonov.  Ich ochota a odhodlanie dosiahnuť podnikové 

ciele akoby to boli ich vlastné a zdieľať podnikové hodnoty, by mala byť podporovaná zo 

strany vedenia prostredníctvom motivácie, odmien a delegovania právomocí.  

 

Riadenie pracovného výkonu podľa Koubeka [9] kladie na vedúceho zamestnanca 

„požiadavku zabezpečiť motivujúce vedenie pracovníka a priebežné poskytovanie spätnej 

väzby týkajúcej sa jeho pracovného výkonu.“ 

 

Neodmysliteľným prostriedkom pri riadení výkonu jednotlivých zamestnancov alebo 

skupín je pracovné hodnotenie, ktoré slúži vedeniu i zamestnancom za účelom monitorovať 

stávajúcu situáciu vo vnútri organizácie.  

 

„Pracovným hodnotením v prísnom zmysle slova sa rozumie posudzovanie pracovného 

správania a pracovnej aktivity zamestnancov firmy, hodnotenie úrovne plnenia pracovných 

úloh, dosiahnutých pracovných výsledkov a výkonnosti zamestnancov, ako i negatívnych 

následkov ich pracovnej činnosti.“ [5] 

 

Hodnotenie zamestnancov by malo spadať po správnosti do kompetencií ich 

bezprostredného nadriadeného, ktorý by mal po konečnom vyhodnotení zdieľať výsledky 

hodnotenia s jednotlivými zamestnancami, aby vďaka tomu došlo k zlepšeniu neuspokojivých 

pracovných výkonov, po prípade k väčšej motivácii zamestnancov. Výsledky hodnotenia 

pracovných výkonov sa v organizácii zvyknú využívať pri odmeňovaní, rozmiestňovaní, 

povyšovaní a vzdelávaní. 
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3.1.5 Odmeňovanie a motivovanie zamestnancov 

 

„Riadenie odmeňovania sa týka formulovania a realizácie stratégií a politiky, ktorej 

účelom je odmeňovať pracovníkov slušne, spravodlivo a dôsledne v súlade s ich hodnotou pre 

organizáciu a s ich prispením k plneniu strategických cieľov organizácie.“ [1] 

 

„Motivácia je vnútorná túžba človeka zapríčiňujúca jeho konanie.“ [12] 

 

Odmeňovanie by malo byť nastavené tak, aby viedlo k motivovaniu zamestnancov, 

k vytváraniu ich pocitu spokojnosti a lojality, ako aj k trvalému udržaniu vysoko 

kvalifikovaných zamestnancov v organizácii.  

 

Zamestnanci by mali byť ohodnotení podľa svojich schopností, znalostí, prínosov 

a hodnôt, ktoré vytvárajú vo vnútri organizácie. Pri odmeňovaní naopak nemôžu zohrávať 

úlohu osobné záujmy vedúcich zamestnancov, sympatie či antipatie a pod. 

 

V rámci moderného systému odmeňovania je nevyhnutné si uvedomiť, že ak chce 

vedenie organizácie od svojich zamestnancov vyťažiť maximálne pracovné úsilie, musí tento 

systém ponímať oveľa komplexnejšie, ako len vyplatenie peňažnej odmeny. Okrem mzdy 

možno za hmotnú odmenu považovať aj pridelenie vlastnej zariadenej kancelárie, mobilného 

telefónu, notebooku, služobného automobilu a pod. K motivácii jednoznačne prispievajú 

okrem hmotných, aj nehmotné formy odmeňovania zahŕňajúce formálne a neformálne 

spôsoby odmien.  Medzi formálne nehmotné spôsoby odmien možno zaradiť napr. povýšenie, 

oficiálne uznanie a pochvaly, účasť na dôležitých rozhodnutiach vedenia. Neformálnou 

nehmotnou odmenou môže byť napr. prejavovanie úcty. V súčasnosti sa ako istá forma 

odmeny chápe aj možnosť vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie, ktorú poskytuje 

organizácia. 

 

Nasledujúci obrázok 3 zachytáva a poukazuje na rôzne formy odmeňovania, ktoré môže 

organizácia svojim zamestnancom poskytovať a ktoré sú začlenené do štyroch základných 

oblastí, a to oblasti peňažných odmien, zamestnaneckých výhod, vzdelávania a pracovného 

prostredia: 
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Obr. 3 Riadenie ľudských zdrojov [1] 

 

3.1.6 Rozvoj a vzdelávanie zamestnancov 
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zamestnávateľa a stupňa zamestnateľnosti sa musí pracovná sila zamerať na prehlbovanie 

a rozširovanie svojich odborných znalostí a schopností. 

 

Efektívne vzdelávanie v organizáciách sa musí orientovať nielen na tradičné formy 

vzdelávania, ale v súčasnosti veľký prínos zaistia rozvojové aktivity, ktoré formujú 

flexibilného a pripraveného zamestnanca.  

 

„Vzdelávanie sa sústreďuje na rozvoj: 

- znalostí (fakty, pravidlá, postupy....), 

- schopností (manuálne, počítačové, interpersonálne....), 

- postojov (k bezpečnosti práce, ku kvalite, k firme, k ľuďom....).“ [5] 

 

Do vzdelávania zamestnancov vo vnútri organizácie je nevyhnutné zapojiť nielen 

zamestnancov personálneho útvaru, ale taktiež všetkých vedúcich oddelení či odborové 

združenie. Tento proces si vyžaduje kooperáciu organizácie s ďalšími odborníkmi z externého 

prostredia a inštitúciami špecializujúcimi sa na zvyšovanie kvalifikácie. 

 

„Najefektívnejším vzdelávaním pracovníkov v organizácii je dobre organizované 

systematické vzdelávanie. Je to neustále sa opakujúci cyklus, vychádzajúci zo zásad politiky 

vzdelávania, sledujúci ciele stratégie vzdelávania a opierajúci sa o starostlivo vytvorené 

organizačné a inštitucionálne predpoklady vzdelávania.“ [9] 

 

Základným krokom pri plánovanom vzdelávaní v organizácii je identifikovať potreby 

vzdelávania a stanoviť jeho ciele. Následne je nutné skoncipovať vzdelávací plán a orientačne 

vyčísliť potrebné náklady. Ďalším krokom je zahájiť realizáciu vzdelávacieho programu. Na 

záver sa uskutočňuje vyhodnotenie výsledkov podľa stanovených kritérií a vynaložených 

nákladov.  

 

V procese vzdelávania je k dispozícií veľké množstvo rôznych metód, ktoré môžeme 

rozdeliť do 2 hlavných skupín [9]: 

- metódy zamerané na vzdelávanie priamo na pracovisku (inštruktáž pri výkone práce, 

rotácia práce, coaching, mentoring, counseling, asistovanie, poverenie úlohou a pod.), 

- metódy zamerané na vzdelávanie mimo pracoviska (prednášky, skupinové diskusie, 

prípadové štúdie, brainstorming, manažérske hry, assessment centre, workshop a pod.).  
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3.1.7 Znižovanie stavu zamestnancov a outplacement 

 

Náklady na pracovnú silu predstavujú podstatnú časť podnikových nákladov, 

a vzhľadom na to vzniká snaha o zvýšenie hospodárnosti a dosiahnutie úspor nákladov v tejto 

oblasti. Redukcia počtu zamestnancov je chúlostivý proces, ktorý je potrebné realizovať 

vhodných spôsobom, teda tak, aby neutrpelo dobré meno organizácie. 

 

„Pri jednaní so zamestnancami, ktorí odchádzajú z firmy z organizačných dôvodov, je 

dôležité sa riadiť nasledujúcimi princípmi: 

- jednať so zamestnancami spravodlivo a slušne (etická stránka), 

- znížiť stres zamestnancov (kompenzácia), 

- zachovať schopnosť managementu prevádzkovať efektívne podnik (efektivita 

procesu).“ [5] 

 

Uvoľňovanie zamestnancov z organizácie sa môže realizovať z dôvodu nadbytočnosti, 

premiestňovania na iné pracovisko, skončenia pracovného pomeru z iných dôvodov, 

dobrovoľných odchodov zamestnancov alebo penzionovania starých zamestnancov. 

 

V súčasnosti sa pomerne často v organizáciách musí riešiť problém nadbytočnosti, 

pričom dôvod ukončenia pracovného pomeru nie je na strane zamestnancov, ale vyplýva zo 

skutočnosti, že organizácia viac nepotrebuje prácu či pracovné miesto, ktoré doteraz zastávali. 

 

„Nadbytočnosť pracovníkov je stav, kedy organizácia v dôsledku zmien svojej 

hospodárskej situácie, zmien prostredí, v ktorom funguje, zmien svojich činností alebo zmien 

používanej techniky a technológie nepotrebuje doterajšie množstvo pracovníkov a má potrebu 

ho znížiť.“ [9] 

 

Zamestnancom prepusteným z dôvodu nadbytočnosti má v období medzi 

nedobrovoľnou stratou zamestnania a novým pracovným miestom pomôcť outplacement. 

 

„Cieľom outplacementu je nájsť pre zamestnancov nové vhodné uplatnenie, a to čo 

možno najrýchlejšie. Ide o pomoc pri zvládaní zmeny v kariére, o poskytnutie odbornej 

podpory nadbytočným pracovníkom, ktorí sú prepustení, pri hľadaní nového zamestnania.“ 

[14] 
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3.1.8 Zamestnanecké vzťahy 

 

Náročné a dynamicky sa meniace podnikateľské prostredie si vyžaduje vnútornú 

integráciu a solidaritu medzi pracovnom silou a organizáciou. Vzájomná kooperácia môže 

nastať medzi všetkými členmi organizácie v prípade, že existuje snaha rozvíjať a udržiavať 

vitálne a produktívne vzťahy, ktoré podporujú tiež tvorbu lojality zamestnancov voči 

organizácii. Kvalitu zamestnaneckých vzťahov v prevažnej miere ovplyvňuje úroveň kultúry 

v organizácii. Vzhľadom na to, že v termíne „zamestnanecké vzťahy“ je obsiahnutá aj 

sociálna rovina vzťahu, ide o širší pojem, aký predstavujú pracovné vzťahy.  

 

„Ak chceme, aby zamestnanecké vzťahy vo firme boli hodnotné a zdravé, je potreba 

venovať pozornosť týmto piatim oblastiam: 

a. Komunikácia. 

b. Kooperácia zamestnancov (vedieť spolupracovať). 

c. Ochrana zamestnancov. 

d. Podpora a poradenstvo. 

e. Pracovná kázeň, sťažnosť a konflikty na pracovisku.“ [5] 

 

Armstrong definuje tieto aspekty, ktoré sú hlavnými piliermi v oblasti politiky 

zamestnaneckých vzťahov [1]: 

- uznávanie odborov v organizáciách, 

- kolektívne vyjednávanie, 

- procedúry zamestnaneckých vzťahov, 

- participácia a zapojenie, 

- partnerstvo, 

- zamestnanecký pomer, 

- harmonizácia pracovných podmienok, 

- usporiadanie práce. 

 

Základné východisko pre sformulovanie politiky zamestnaneckých vzťahov predstavujú 

podmienky existujúce vo vnútri organizácie (paradigmy), tradične používané praktiky, 

hodnoty uznávané vedením, organizačná kultúra, štýly riadenia ľudí a miera vplyvu odborov 

v organizácii. 
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3.2 Základné prístupy k systému controllingu ako celku 

 

Neustále pretrváva snaha o zdokonaľovanie spôsobu riadenia organizácie. Za tým 

účelom bol vytvorený controlling ako nová koncepcia prispievajúca k zaisteniu vitality 

a perspektívnosti organizácie v budúcnosti. Podstatou je vymedziť vzťah medzi 

manažmentom a controllingom, v rámci ktorého má controlling hodnotiť, analyzovať, 

kontrolovať a poskytovať odporúčania pre správne manažérske rozhodnutia.  Treba ho chápať 

ako riadiaci nástroj slúžiaci na kompletizáciu a modelovanie informácií o ekonomických 

výstupoch do takej formy, aby mohli byť použité v prospech podnikových cieľov.  

 

„Controlling doplňuje a integruje management ako v koncepčnom, funkcionálnom 

a inštitucionálnom zmysle, tak i v personálnom zmysle (pri vytvorení vlastných miest 

controllerov). Controllingová filozofia (software) a infraštruktúra controllingu (hardware) sú 

stĺpy doplnenia riadenia.“ [6] 

 

V danej oblasti je dôležité uvedomovať si rozdiel medzi controllingom a kontrolou, 

ktorá je iba jeho jednou súčasťou a prispieva k splneniu controllingových úloh. Vysvetlenie 

ponúka aj nasledujúci obrázok 4. 

 

Stanovenie veličín kontroly 
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Kontrola 
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Zistenie plánovaných 

a skutočných hodnôt 

kontrolovaných veličín 

Analýza príčin a odchýlok 

Návrhy na opatrenia, korektúru stanovených cieľov, 

návrhy nových riešení atď. 

Komplexné posúdenie plán – očakávania - skutočnosť 

 

Obr. 4 Kontrola a controlling [7] 

 

Controlling predstavuje dôležitú súčasť v rámci celkového systému riadenia 

organizácie, ktorá nadväzujúco ovplyvňuje ďalšie procesy. Tieto vzájomné vzťahy sú 

zachytené na obrázku 5. 
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Obr. 5 Ciele controllingu v systéme riadenia [6] 

 

Controlling v sebe zahŕňa širokú škálu úloh podieľajúcich sa na zaisťovaní konkrétnych 

cieľov. Ako primárne controllingové úlohy môžeme vymedziť nasledujúce [3]: 

- podporiť plánovacie činnosti a určiť podnikové ciele, 

- zisťovať a spracúvať informácie napomáhajúce rozhodovaniu, 

- podporiť kontrolovanie zamerané na analyzovanie odchýlok.  

„Úlohou controllingu je pripraviť pre manažérov podniku adekvátne prostredie pre 

rozhodovanie - kvalitné informácie v reálnom čase a s vysokou vypovedacou schopnosťou.“ 

[3] 

 

Controllingový informačný systém umožňuje sledovať vývojové tendencie zvolených 

ukazovateľov prostredníctvom benchmarkingu. 

„Benchmarking je jednoducho porovnávanie vlastných aktivít a výsledkov s úrovňou aktivít 

a výsledkov iného oddelenia alebo organizácie.“ [11] 
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3.3 Personálny controlling ako súčasť riadenia ľudských zdrojov 

 

V súčasnosti je každý podnik pohltený veľkým množstvom údajov a informácií, 

spomedzi ktorých si musí dokázať vybrať tie kľúčové práve v čase, keď ich potrebuje pri 

práci. Musí teda oddeliť podstatné od tých nepotrebných. V tomto smere môže byť pri 

získavaní, sledovaní a spracovávaní požadovaných informácií slúžiacich personálnemu útvaru 

nápomocný personálny controlling. Jeho dôležitou funkciou je teda poskytovať služby 

manažmentu, aby mohol adekvátne a účinne plánovať, rozhodovať a kontrolovať procesy, 

aj ich efektívnosť. 

 

„Personálny controlling slúži k stanovovaniu konkrétnych cieľov a štandardov riadenia 

ľudských zdrojov, vyhodnocovaniu ich dosiahnutia a riadeniu odchýlok medzi cieľmi 

a skutočnosťami, čím prispieva k vyššej účinnosti a efektivite riadenia ľudských zdrojov.“ 

[14] 

 

Postavenie personálneho controllingu v rámci celkového systému controllingu 

v organizácii a previazanosti s ostatnými druhmi controllingu možno pochopiť 

z nasledujúceho obrázka 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 Personálny controlling v systéme podnikového controllingu [7] 
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3.3.1 Vymedzenie podstaty, cieľov a nástrojov personálneho controllingu 

 

„Personálny controlling v užšom zmysle má kvantitatívny a operatívny charakter, 

a hodnotí účinnosť a výstupy personálnych procesov. Personálny controlling v širšom zmysle 

sleduje kvalitu manažmentu ľudských zdrojov, jeho prístupy a procesy, nástroje 

a inštrumenty.“ [13] 

 

Z hľadiska charakteru činností, ktorými sa zaoberá personálny controlling, môžeme 

identifikovať nasledovné typy: 

- operatívny personálny controlling – identifikuje stav primárnych personálnych 

skutočností na základe krátkodobých a kvantitatívnych personálnych ukazovateľov, 

- taktický personálny controlling – vyhodnocuje efektívnosť personálnych procesov 

a oddelení ako celku bez ohľadu na personálnu stratégiu, 

- strategický personálny controlling – zisťuje, do akej miery personálne činnosti 

a procesy napomáhajú k dosiahnutiu dlhodobých zámerov podniku. 

 

Primárnou funkciou personálneho controllingu sa rozumie riadenie procesu 

personálnych činností na základe vykazovania personálnych ukazovateľov a štandardov, 

a jeho následné kvalitatívne a kvantitatívne vyhodnocovanie. 

 

„Personálny controlling sa snaží o štyri zásadné veci: 

1. identifikovať, ktoré personálne ukazovatele sú v podnikovom dianí kľúčové, 

2. poskytnúť nástroj, ako ich sledovať a merať, 

3. zabezpečiť benchmarking pre identifikáciu slabých miest, 

4. podnietiť návrhy na nápravné opatrenia, ktoré smerujú k optimalizácii kľúčových 

personálnych ukazovateľov do blízkej i vzdialenej budúcnosti.“ [16] 

 

Na začiatku sa musí personálny controlling oboznámiť s organizačnými cieľmi v oblasti 

riadenia ľudských zdrojov a metódami ich dosiahnutia.  Kľúčový zdroj potrebných informácií 

potom predstavuje personálna stratégia organizácie, po prípade to môže byť aj SWOT analýza 

zameraná na zisťovanie silných a slabých stránok ľudských zdrojov, ako aj identifikáciu 

silných a slabých stránok samotnej organizácie a jej riadenia.  Personálny controlling následne 

konkretizuje personálne ciele ako cieľové hodnoty, ktoré majú dosiahnuť zvolené personálne 

ukazovatele. Pravidelné sledovanie zvolených ukazovateľov sa stáva controllingovým 
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procesov v tom zmysle, že sú identifikované odchýlky medzi skutočným stavom a plánom, 

a následne sú uskutočnené nápravné intervencie smerujúce k zlepšovaniu výsledkov. 

 

V rámci svojho efektívneho fungovania personálny controlling využíva rôzne nástroje, 

ktoré sa od seba diferencujú z hľadiska dôrazu kladeného na kvantitatívne (kvalitatívne) údaje 

a z hľadiska svojho operatívneho (strategického) charakteru (vid Obr. 7). 

„Tvoria ich personálne štatistiky, personálne ukazovatele a personálne benchmarky, 

personálne indexy plynúce z výsledkov dotazovania firemných zamestnancov a personálne 

štandardy.“ [18] 

 

 

 

 

strategické 

 

 

operatívne 

 

 kvantitatívne    kvalitatívne 

Obr. 7 Prehľad nástrojov personálneho controllingu [14] 

 

3.3.2 Kvantitatívne personálne ukazovatele 

 

 Personálny controlling umožňuje voľbou vhodných personálnych ukazovateľov odhaliť 

veľkosť vplyvu riadenia ľudských zdrojov na výkonnosť organizácie a efektívnu realizáciu 

organizačnej stratégie. Za týmto účelom je nevyhnutné kvantitatívne merať zvolené 

ukazovatele. 

 

 Kvantitatívne zisťovanie v oblasti personálneho controllingu je založené na zisťovaní 

číselných personálnych veličín, prostredníctvom ktorých sa následne analyzujú vzájomné 

vzťahy a odchýlky medzi reálnymi a naplánovanými hodnotami vybraných personálnych 

ukazovateľov. Väčšinou ide o identifikáciu personálnych stavov, personálnej štruktúry, 
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nákladov v personálnej oblasti, výkonových ukazovateľov a ukazovateľov zameraných na 

výstupy personálneho riadenia.  

 

 „Personálne ukazovatele je možné definovať v dvoch hlavných kategóriách. V prvom 

rade sú to ukazovatele celkovej efektivity využívania ľudských zdrojov firmy (t. j. pridanej 

hodnoty pracovnej sily) a po druhé sú to ukazovatele hodnotiace jednotlivé personálne 

funkcie.“ [16] 

 

 Dôležitým ukazovateľom v rámci kvantitatívneho personálneho controllingu je 

ukazovateľ produktivity práce, ktorým sa sleduje intenzita využitia pracovnej sily 

v organizácii. Môžeme ho vypočítať viacerými spôsobmi. Všeobecne používaný vzorec má 

tvar: Produktivita práce = výstup/vstup. Ako výstup môžeme dosadiť pridanú hodnotu, objem 

výroby alebo čistú výrobu.  Vstupom rozumieme priemerný počet zamestnancov vo fyzických 

osobách, mzdové náklady alebo počet produktívne odpracovaných hodín. 

 

 Veľkú vypovedaciu hodnotu môže mať aj vykazovanie miery absencie zamestnancov zo 

zdravotných dôvodov v porovnaní s rentabilitou organizácie. 

 

 V organizácii by mala byť sledovaná aj miera fluktuácie zamestnancov, ktorá sa 

vypočíta ako pomer všetkých dobrovoľných odchodov zamestnancov k ich priemernému 

evidovanému počtu. 

 

3.3.3 Kvalitatívne personálne ukazovatele 

 

„Kvalitatívny personálny controlling sleduje ako „mäkké“ charakteristiky ľudských 

zdrojov podniku, t.j. ich schopnosti a rozvojový potenciál, motiváciu, spokojnosť, 

informovanosť, zastávané hodnoty a pod., tak úroveň (kvalitu) riadenia ľudských zdrojov 

vrátane dodržovania jeho postupov a nástrojov.“ [19] 

 

V rámci systému personálneho controllingu sa identifikujú aj kvalitatívne ukazovatele 

vzhľadom na to, že nie je možné jednoznačne kvantifikovať všetky oblasti riadenia ľudských 

zdrojov. K zisťovaniu požadovaných skutočností sa využívajú rôzne špeciálne metódy 

a personálne indexy. Medzi tieto metódy patrí prieskum názorov zamestnancov písomnou 

alebo ústnou formou, a tiež personálny audit. 
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Účelom dotazovania zamestnancov je získať prostredníctvom spätnej väzby adekvátne 

informácie o riadení ľudských zdrojov, o postojoch a potrebách zamestnancov. Na základe 

zistených skutočností je možné v budúcnosti prijať opatrenia smerujúce k zlepšeniu 

problematických oblastí. 

 

Medzi primárne oblasti, na ktoré sa zameriavajú zamestnanecké prieskumy, môžeme 

zaradiť: 

- spokojnosť zamestnancov, 

- motiváciu zamestnancov, 

- ochotu prispôsobovať sa zmenám, 

- stotožnenie sa s organizáciou a jej kultúrou, 

- kvalitu riadenia ľudí. 

 

Prevodom kvalitatívnych informácií na kvantitatívne sa zaoberajú personálne indexy 

a personálne štatistiky.  

 

Personálne indexy „slúžia ako nástroje hodnotenia mäkkých personálnych skutočností, 

ktoré môžu hrať pre výkon firmy dôležitú rolu.“ [18] 

 

„Personálne štandardy sú cieľové hodnoty či intervalové pásma pre jednotlivé 

personálne ukazovatele, resp. štatistiky, ktoré by organizácia chcela dosiahnuť alebo ktoré by 

nemali byť prekročené.“ [17] 

 

3.3.4 Systém personálneho controllingu a jeho prínosy 

 

Systém personálneho controllingu, ktorý má byť implementovaný vo vnútri organizácie, 

možno klasifikovať do nasledujúcich fáz [14]: 

1. fáza – selekcia vhodných ukazovateľov 

Pri zostavovaní návrhu personálneho controllingu je potrebné prvotne zvoliť vhodné 

personálne ukazovatele, ktoré sa budú sledovať a vyhodnocovať. Pri ich efektívnom 

výbere sa musí vychádzať z personálnej stratégie organizácie. 

2. fáza – stanovenie výpočtov 

Všetky vybrané ukazovatele sa musia vypočítať zo skutočných údajov, ktoré sú 

zaznamenávané pri každodennej prevádzke organizácie. 
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3. fáza – zhromaždenie potrebných informácií 

Prvotnú úlohu v tejto fáze zohráva organizačná kultúra a komunikácia. 

4. fáza – analyzovanie vybraných ukazovateľov 

Vybrané ukazovatele je dôležité systematicky porovnávať prostredníctvom pravidelnej 

analýzy týchto ukazovateľov. 

5. fáza – opravné intervencie 

Nezanedbateľnou úlohou systému personálneho controllingu nie je iba poskytovať 

informácie o zistených skutočnostiach, ale tiež včas podávať výstražné signály v tom 

prípade, ak sa skutočnosť nezhoduje s plánom.  

  

Výstupom zo systému personálneho controllingu je prezentovanie zistených výsledkov 

prostredníctvom reportingu, ktorý poskytuje komplexný prehľad správ, resp. reportov, 

výkazov a výsledných informácií vo forme prístupnej a zrozumiteľnej užívateľom. 

Primárnymi druhmi vykazovaných správ, resp. reportov sú štandardné správy podávané 

v pravidelných intervaloch, správy o zistených odchýlkach a správy mimoriadneho 

charakteru.  

 

Pomocou personálneho controllingu sa identifikujú silné a slabé stránky riadenia 

ľudských zdrojov, čo by malo viesť ku skvalitneniu tohto riadenia.  Medzi najväčšie prínosy 

personálneho controllingu patrí [14, 19]: 

- objavenie príležitostí ako usporiť personálne náklady, 

- meranie a ovplyvňovanie základných personálnych procesov, 

- sledovanie návratnosti investícií vložených do personálnej oblasti, 

- podriadenosť procesu riadenia ľudských zdrojov stratégii organizácie, 

- integrácia personálneho riadenia.  
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4 Analýza a vyhodnotenie súčasného stavu riešenej problematiky v spoločnosti 

Metsa Tissue Slovakia s. r. o. 

 

4.1 Analýza súčasného stavu v oblasti riadenia ľudských zdrojov 

 

Prístupy k riadeniu ľudských zdrojov v spoločnosti Metsa Tissue Slovakia s. r. o. sú 

zadeklarované v rámci interných dokumentov a smerníc. Analýza súčasnej úrovne sa 

uskutočnila aj na základe osobných rozhovorov s vedúcimi zamestnancami a HR 

špecialistami, a prostredníctvom realizácie dotazníkového prieskumu spokojnosti  a názorov 

zamestnancov. 

 

4.1.1 Úlohy personálneho útvaru spoločnosti 

 

V rámci personálneho útvaru spoločnosť zamestnáva dvoch pracovníkov na pozícii HR 

špecialistu, ktorých priamym nadriadeným je viceprezident ľudských zdrojov. 

 

Základná funkčná náplň pracovnej činnosti zamestnancov personálneho útvaru 

spoločnosti je vo všeobecnosti zadefinovaná v nasledovných bodoch [23]: 

- vykonávať a zodpovedať za personálne činnosti spojené s procesom náboru, výberu, 

prijímania a adaptácie nových zamestnancov, medzi ktoré patrí vedenie evidencie 

uchádzačov o zamestnanie, príprava žiadostí pre výberové konanie, zabezpečovanie 

agendy potrebnej pri nástupe zamestnancov, spolupráca s poisťovňami a úradmi práce, 

sociálnych vecí a rodiny, a pod., 

- zabezpečovať naplnenie kmeňových údajov pre všetkých užívateľov dochádzkového 

a stravného systému, 

- zodpovedať za sledovanie plnenia ustanovení zákona č. 5/2004 Z. z. o zamestnanosti 

v oblasti zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, 

- zabezpečovať evidenciu a agendu spojenú so sociálnym programom a s doplnkovým 

dôchodkovým poistením, 

- podieľať sa na spracovaní štruktúr pracovníkov, štatistiky z oblasti pracovných síl 

a iných potrebných štatistických výkazov, 

- komunikovať a spolupracovať so spoločnosťou Tax office, s. r. o. v oblasti mzdových 

záležitostí, 

- zodpovedať za proces penzionovania a ukončenia pracovného pomeru, 
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- podľa potreby zabezpečovať ďalšie úlohy a práce uložené nadriadenými.  

 

Špecifickými úlohami pracovnej pozície HR špecialistu je poskytovanie kvalitných a čo 

sa nákladov týka efektívnych personálnych služieb pre manažérov a zamestnancov, ako aj 

prevzatie zodpovednosti za implementáciu harmonických a účinných procesov v oblasti 

personalistiky na lokálnej/závodnej úrovni v súlade s politikou skupiny, hodnotami 

spoločnosti a pracovným právom. [24] 

 

4.1.2 Personálne činnosti a procesy v oblasti riadenia ľudských zdrojov 

 

V spoločnosti je implementovaný komplexný podnikový informačný systém SAP. 

V rámci uvedeného systému má každé oddelenie prístup do svojho modulu, vďaka čomu sú 

informácie kvalitne a rýchle spracovávané, evidované, aktualizované a prístupné v okamihu 

ich potreby. Zamestnanci personálneho útvaru pracujú v systéme SAP HR.  

 

Tvorba plánov v oblasti riadenia ľudských zdrojov 

 Dôležitou úlohou v rámci personálneho oddelenia je vypracovávanie plánov v oblasti 

riadenia ľudských zdrojov. V spoločnosti sa vytvárajú tieto konkrétne plány [22]: 

1. Plán vzdelávania zahŕňa najmä všetky povinné školenia pre režijných zamestnancov 

vyplývajúce zo zákonov, ako aj plány školení BOZP v závislosti od skončenia ich 

platnosti v danom roku. Súčasťou plánu vzdelávania sú aj návrhy na iné školenia, ktoré 

personalista získava od vedúcich zamestnancov. Ide najmä o IT školenia, školenia 

predajcov, školenia zamerané na rozvoj prezentačných zručností  a pod. 

2. Plán lekárskych prehliadok obsahuje plánovanie rôznych druhov lekárskych prehliadok 

podľa zaradení režijných zamestnancov. Tento plán vypracúva samotný personalista na 

základe svojej evidencie bez podnetu od vedúcich zamestnancov. 

3. Plán mzdových nákladov vytvára personalista na základe skutočností daného roka. 

Tento plán zahŕňa všetky predpokladané platby zamestnancom, plánované odmeny, 

navýšenie miezd. Plán mzdových nákladov je rozčlenený podľa jednotlivých stredísk. 

Na základe tohto rozčlenenia sa sleduje a vyhodnocuje. 

4. Plán počtu zamestnancov spracúva personalista vzhľadom na situáciu známu v danom 

čase. Spolupracuje pritom s vedením spoločnosti, ktoré má prehľad o budúcich 

investíciách alebo úsporách v rámci jednotlivých stredísk. 
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5. Plán tvorby a čerpania sociálneho fondu sa vypracúva v kooperácii s odborovou 

organizáciou a na základe odhadovaného objemu hrubých miezd. Plánovanie čerpania 

sociálneho fondu je zamerané na voľno-časové a športové aktivity zamestnancov, 

príspevky na stravovanie a iné príspevky na regeneráciu pracovnej sily.  

 

Sledované štatistiky v oblasti riadenia ľudských zdrojov 

V rámci personálneho oddelenia sa sledujú štatistiky pre Štatistický úrad SR 

s označením P2-04 Práca a mzdy – Trexima a P3-01 Prehľad o úplných ročných nákladoch 

práce.  

 

Pre vlastnú potrebu personálneho oddelenia sa sledujú: 

- nadčasy z dôvodu dodržania zákona a sledovania mzdových nákladov, 

- odpracované hodiny a počty zamestnancov, ktoré v súvislosti s objemom výroby 

poskytuje ukazovateľ „kilogram výroby na 1 človekohodinu“, 

- štatistika pracovnej neschopnosti zamestnancov z dôvodu sledovania celkových 

nákladov a nákladov na zastupovanie. 

 

Systém odmeňovania zamestnancov 

Odmeňovanie zamestnancov v spoločnosti sa realizuje na základe jasne definovanej 

mzdovej politiky. Pre potreby odmeňovania sú všetci zamestnanci kategorizovaný  do 2 

hlavných kategórií, t.j. kategória „R“ a kategória „TH“. [25, 27] 

 

V kategórii „R“ sú začlenení režijní zamestnanci. Ich hodinová mzda je uvedená na 

mzdovom dekréte priloženom k pracovnej zmluve a skladá sa zo základného tarifu, osobného 

ohodnotenia a zmenového príplatku. Výška základného tarifu je výsledkom kolektívneho 

vyjednávania a je rovnaká pre všetkých zamestnancov, ktorí majú zhodnú tarifnú triedu. 

Variabilnou časťou mzdy je osobné ohodnotenie a o jeho výške rozhoduje príslušný vedúci 

zamestnanec. Zmenový príplatok zahŕňa príplatky za prácu v poobednej a nočnej zmene, a za 

prácu v sobotu a v nedeľu. [25, 28] 

 

Do kategórii „TH“ sú zaradení členovia vedenia spoločnosti, vedúci zamestnanci, 

ostatní zamestnanci so zmluvnými mzdami a technicko-hospodárski zamestnanci 

v administratíve. Výška miezd členov vedenia je obsiahnutá v Manažérskej zmluve. 

Odmeňovanie vedúcich a ostatných zamestnancov so zmluvnými mzdami je upravené 
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v Zmluve o mzdových podmienkach. Odmeňovanie TH zamestnancov v administratíve je 

predmetom kolektívneho vyjednávania a výsledná mesačná mzda je uvedená v mzdovom 

dekréte. [25, 29] 

 

V rámci odmeňovania zamestnancov môžu byť nad rámec základnej mzdy 

zamestnancom vyplatené [25, 26]: 

- príplatky vyplývajúce zo zákona, 

- bonusy, 

- riadiace príplatky, 

- koncoročné výkonnostné prémie, 

- odmeny pri významných pracovných a životných jubileách, 

- cieľové odmeny, 

- dochádzkové bonusy, bonusy za nulová pracovnú úrazovosť a dovolenkové bonusy. 

 

Priemerné ročné mzdové náklady sa za posledných 5 rokov vyvíjali v percentuálnom 

vyjadrení nasledovne (vid Tab. 1): 

 

Tab. 1 Percentuálny vývoj priemerných ročných mzdových nákladov v rokoch 2009 - 2013 

2009 2010 2011 2012 2013 

 100 %   100,5 %   102,5 %   102 %    103,8 % 

 

 V rámci odmeňovania zamestnancov sa zohľadňuje individuálny výkon a vývoj 

ukazovateľa, ktorý vyjadruje koľko kilogramov papiera sa v spoločnosti vyprodukuje na 1 

človekohodinu. Vývoj tohto ukazovateľa za posledných 5 rokov bol nasledovný (vid Tab. 2): 

 

Tab.2 Vývoj ukazovateľa produkcie papiera na 1 človekohodinu v rokoch 2009 - 2013 

2009 2010 2011 2012 2013 

 95 kg   104 kg   128 kg  131 kg   175 kg 

 

 

Systém hodnotenia zamestnancov 

Pracovné hodnotenie zamestnancov by malo predstavovať bežný a dôležitý jav pri 

každej pracovnej činnosti vzhľadom na to, že napomáha lepšie spoznať zamestnancov 

a motivovať ich k zvyšovaniu pracovného výkonu. 
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V spoločnosti sa realizujú dva druhy hodnotenia zamestnancov [22]: 

a) neformálne – priebežné hodnotenie zamestnanca jeho priamym nadriadeným počas 

výkonu práce ústnou formou, ktoré sa zameriava na plnenie pracovných úloh, 

b) formálne – periodické hodnotenie zamestnancov vykonávané raz za tri roky písomnou 

formou, pričom dokument sa zakladá na úseku ľudských zdrojov.  

 

Každý vedúci zamestnanec je preškolený k vykonávaniu hodnotenia interným 

školiteľom, t.j. personalistom. Hodnotenie sa tiež realizuje po skončení skúšobnej doby 

zamestnanca a po uplynutí doby určitej. Výsledky uskutočneného pracovného hodnotenia sa 

využívajú pri odmeňovaní zamestnancov, pri povyšovaní zamestnancov, pri premiestňovaní 

zamestnancov na iné pracovné miesto a pri zlepšovaní zamestnaneckých vzťahov. 

 

 Systém vzdelávania zamestnancov 

 Vzdelávanie zamestnancov prebieha systematicky podľa zostaveného ročného plánu 

vzdelávania vychádzajúceho z identifikácie potrieb v spoločnosti. Podklady pre vypracovanie 

návrhu ročného plánu predkladajú vedúci zamestnanci. Úsek ľudských zdrojov zabezpečuje 

proces prípravy a realizácie vzdelávania zamestnancov, ako aj výber dodávateľov 

vzdelávacích aktivít formou výberového konania. Vzdelávacie aktivity sú rozdelené na 

interné a externé. Ďalej sa rozčleňujú do nasledovných skupín [22]: 

- povinné vzdelávacie aktivity, 

- doplnkové vzdelávacie aktivity, 

- integrovaný manažérsky systém, 

- informačné technológie, 

- jazykové vzdelávanie.  

 

 Po ukončení každého procesu vzdelávania sa realizuje dvojstupňové hodnotenie 

v písomnej forme. Najskôr sa vykonáva spätne väzobný proces efektu a spokojnosti 

vzdelávaných zamestnancov. Po štyroch týždňoch od ukončenia vzdelávacej aktivity sa 

uskutočňuje hodnotenie vedúcim zamestnancom na predpísanom tlačive. 

 

Priemerné ročné náklady vynaložené na vzdelávanie pripadajúce na jedného 

zamestnanca sa v roku 2013 pohybovali okolo sumy 180 Eur. 
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4.1.3 Dotazníkové zisťovanie názorov zamestnancov 

 

 Za účelom získania potrebných informácií bol uskutočnený dotazníkový prieskum, 

ktorý bol zameraný na zisťovanie názorov zamestnancov a skutočností v oblasti riadenia 

ľudských zdrojov v spoločnosti (vid Príloha 1). 

 

 Dotazníkové zisťovanie bolo vykonané na vzorke 100 respondentov, pričom bola 

dosiahnutá 94 % návratnosť zaslaných dotazníkov, resp. 94 vyplnených dotazníkov bolo 

použiteľných ku konečnému vyhodnoteniu uskutočneného prieskumu. 

 

 Z celkového počtu 94 respondentov bolo v percentuálnom vyjadrení zúčastnených              

24 % žien a 76 % mužov. Štruktúra respondentov dotazníkového prieskumu z hľadiska ich 

pracovnej pozície zahŕňala nasledovné funkcie: 

- režijní pracovníci: hlavný strojník linky, pomocník strojníka, obsluha baliaceho 

zariadenia, manipulačný robotník, skladník, operátor, plánovač výroby, mechanik, 

zvárač, 

- technicko-hospodárski pracovníci: referent zákazníckeho servisu, účtovník, obchodný 

zástupca, referent logistiky, administratívny pracovník. 

 

 Vyhodnotenie všeobecných informácií o respondentoch je graficky znázornené na 

obrázkoch 8, 9, 10 a 11.  

 

 

Obr. 8 Percentuálne vyjadrenie počtu žien a mužov zapojených do prieskumu 

 

76% 24% 

Zloženie respondentov z hľadiska pohlavia 

Muži 

Ženy 
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Obr. 9 Percentuálne vyjadrenie respondentov z hľadiska vzdelanostnej úrovne 

 

 

Obr. 10 Percentuálne vyjadrenie štruktúry respondentov podľa dĺžky trvania zamestnania 

 

 

Obr. 11 Percentuálne vyjadrenie respondentov z hľadiska pracovného zaradenia 
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 Vyhodnotenie otázok položených v rámci dotazníkového prieskumu 

 

 

Obr. 12 Vyhodnotenie otázky 1 

 

 Komentár k otázke  1 

 Pri otázke 1 sa prevažná časť opýtaných respondentov, t.j. 48 %, zhodla, že riadenie 

ľudských zdrojov v spoločnosti sa musí ešte zlepšovať. 32 % opýtaných vyjadrilo svoju úplnú 

spokojnosť a 20 % opýtaných vyjadrilo svoju nespokojnosť so súčasnou úrovňou riadenia. 

Z uvedeného vyplýva, že tento proces má určité prednosti, ktoré zamestnanci oceňujú, ale má 

aj nedostatky, ktorých identifikovaním a eliminovaním sa môže zvýšiť kvalita  a účinnosť 

pracovných procesov. 

 

 

Obr. 13 Vyhodnotenie otázky 2 

 

 

32% 

48% 
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je ešte čo zlepšovať 

nie, je nevyhovujúca 

26% 

51% 

23% 

2. Dostávate od vedúcich zamestnancov primeranú spätnú väzbu v 

požadovanom čase? 

áno 

niekedy, v závislosti od situácie 

nie 
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 Komentár k otázke 2 

 Väčšina respondentov, t.j. 51 % odpovedala, že dostáva včas primeranú spätnú väzbu 

od svojich vedúcich zamestnancov iba niekedy, v závislosti od momentálnej situácie a ich 

pracovného zaťaženia. Negatívnu odpoveď označilo 23 % respondentov, pričom väčšina 

z nich pochádzala z radov režijných zamestnancov. 26 % respondentov odpovedalo kladne. 

 

 Za účelom efektívneho vykonávania pracovných úloh je dôležité, aby zamestnanci 

dostávali požadovanú spätnú väzbu od vedúcich zamestnancov v čase, keď si ju vyžadujú. 

Absencia spätnej väzby môže byť pre zamestnancov demotivujúca. Je teda potrebné 

v spoločnosti zhodnotiť prístup k tomuto nedostatku. 

 

 

Obr. 14 Vyhodnotenie otázky 3   

 

 Komentár k otázke 3 

 41 % respondentov sa úplne stotožňuje so stratégiou a hodnotami vyznávanými 

v spoločnosti. 34 % respondentov má určité výhrady a 25 % sa nestotožňuje vôbec.  

 

 Nedávno bola zadefinovaná nová podniková stratégia, ktorá preferuje budovanie 

spolupráce so zákazníkmi ako kľúčový prvok pre dosiahnutie obojstranného rozvoja. 

 Absentuje tu však zadeklarovanie konkrétnej personálnej stratégie a personálnych 

cieľov, ktoré by mali smerovať k zamestnancom a vyjadrovať záujem a podporu zo strany 

manažmentu spoločnosti. Zároveň by sa mali tieto ciele v primeranej miere stotožňovať 

s osobnými cieľmi zamestnancov, ktorí by mali konkrétnu predstavu o všeobecných zámeroch 

manažmentu v oblasti riadenia ľudských zdrojov v dlhodobejšom horizonte. 

41% 

34% 

25% 

3. Stotožňujete sa so stratégiou a hodnotami vyznávanými v 

spoločnosti? 

áno, úplne sa stotožňujem 

nie úplne, mám určité výhrady 

vôbec sa nestotožňujem 
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Obr. 15 Vyhodnotenie otázky 4 

 

 Komentár k otázke 4 

 Úplnú ochotu prijať a adaptovať sa na prichádzajúce zmeny v rámci spoločnosti 

vyjadrilo 37 % opýtaných respondentov. Ďalších 43 % má určité výhrady k nových zmenám 

a nedokáže sa vždy s nimi stotožniť. 20 % opýtaných odpovedalo záporne. 

 

Neschopnosť a neochota prispôsobiť sa meniacim  podmienkam v rámci spoločnosti 

býva najčastejším dôvodom odchodov zamestnancov. Vhodné by bolo teda zvážiť spôsob 

zavádzania a riadenia zmien v spoločnosti za účelom zlepšiť priebeh akceptácie a adaptácie 

zo strany zamestnancov. 

 

 

Obr. 16 Vyhodnotenie otázky 5 
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niekedy 

nie, nemyslím si 
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 Komentár k otázke 5 

 42 % respondentov má pocit, že motivácia zo strany vedúcich zamestnancov je 

dostatočná iba niekedy. 39 % respondentov sa na danú otázku vyjadrilo pozitívne a 19 % 

respondentov negatívne.  

 

Motivácia zamestnancov je dôležitým faktorom prispievajúcim k efektívnejšiemu 

dosahovaniu očakávaných výsledkov a napĺňaniu organizačných cieľov. Z uvedeného dôvodu 

vychádza potreba venovať jej dostatočnú pozornosť. 

 

 

Obr. 17 Vyhodnotenie otázky 6 

 

 Komentár k otázke 6 

 Na základe odpovedí respondentov je zrejmé, že k ich motivovaniu spoločnosť 

preferuje využívanie týchto možností: peňažné odmeny, zamestnanecké výhody, pochvaly 

a uznania, možnosť ďalšieho vzdelávania. Pre väčšinu zamestnancov majú najväčšiu váhu 

poskytované zamestnanecké výhody. Nedostatkom je absencia, resp. obmedzené možnosti 

kariérneho postupu zamestnancov. 

 

29% 

0% 

32% 

15% 

24% 

0% 
0% 0% 

6.  Ktoré z uvedených možností motivácie  sú Vám poskytované a 

majú pre Vás najväčšiu váhu? 

peňažné odmeny k základnej mzde 

nepeňažné odmeny 

zamestnanecké výhody 
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možnosti ďalšieho vzdelávania 
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iné 
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Obr. 18 Vyhodnotenie otázky 7 

 

 Komentár k otázke 7 

 Spomedzi zamestnaneckých výhod poskytovaných zamestnávateľom má pre podstatnú 

časť zamestnancov najväčší význam podpora v rámci penzijného systému. Ďalšími výhodami, 

ktoré zamestnanci oceňujú, sú dotované stravovanie, dobré meno zamestnávateľa, mobilný 

telefón. Zamestnaneckou výhodou typickou pre spoločnosť Metsa Tissue Slovakia s. r. o. je 

možnosť poskytovaná zamestnancom nakupovať výrobky spoločnosti za zvýhodnené ceny. 
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Obr. 19 Vyhodnotenie otázky 8 

 

 Komentár k otázke 8 

 Väčšina opýtaných respondentov, t.j. 45 %, odpovedala, že sa počas roka pravidelne 

zúčastňujú školení. Realizácia školení vychádza z vypracovaného plánu vzdelávania. Všetci 

zamestnanci sa zúčastňujú školení o BOZP. Uskutočňujú sa povinné školenia vyplývajúce zo 

zákonov, čo sa týka režijných zamestnancov. Na školeniach zameriavajúcich sa na rozvoj 

odborných schopností a zručností sa zúčastňujú najmä technicko-hospodárski zamestnanci. 

 

 

Obr. 20 Vyhodnotenie otázky 9 

 

 Komentár k otázke 9 

 Hodnotenie zamestnancov v spoločnosti prebieha formálnym i neformálnym spôsobom. 

Vedúci zamestnanci priebežne vykonávajú neformálnou cestou hodnotiace rozhovory 

45% 

38% 

17% 

8. Dostávate možnosť zúčastňovať sa počas roka školení 

zameraných k zvyšovaniu Vašej odbornej spôsobilosti? 

áno pravidelne 

niekedy 

nie  

57% 

43% 

0% 

9. Sú s Vami vykonávané motivačno-hodnotiace rozhovory 

zamerané na zvyšovanie výkonnosti, rozvoj a motiváciu? 

áno pravidelne 

niekedy 

nie 
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zamerané na plnenie pracovných úloh v priebehu výkonu práce zamestnancov. Formálne sa 

uskutočňuje periodické hodnotenie písomnou formou. 

 

 

Obr. 21 Vyhodnotenie otázky 10 

 

 Komentár k otázke 10 

 Najväčšia časť opýtaných respondentov, t.j. 43 %, odpovedala, že hodnotiace rozhovory 

prinášajú požadovaný efekt. 42 % respondentov sa vyjadrilo, že hodnotiace rozhovory 

neprinášajú vždy očakávaný efekt a 15 % sa vyjadrilo na otázku negatívne. 

 Priebežné hodnotenie realizuje vždy vedúci zamestnanec preškolený interným 

školiteľom (personalistom). Spoločnosť môže zvážiť preškolenie vedúcich zamestnancov aj 

prostredníctvom využitia externých agentúr špecializovaných na poradenstvo v danej oblasti 

za účelom dosiahnutia väčšieho efektu hodnotenia.  

 

 

Obr. 22 Vyhodnotenie otázky 11 
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Komentár k otázke 11 

 Prevažná časť respondentov, t.j. 48 %, odpovedala na otázku negatívne. 39 % 

respondentov uviedlo, že sa občas stretáva s odchodmi spolupracovníkov a 13 % 

respondentov odpovedalo pozitívne.  

V spoločnosti je teda nízka miera fluktuácie zamestnancov, čo možno pripisovať 

ekonomickej situácii v regióne, obmedzeným príležitostiam zamestnať sa u iného 

zamestnávateľa, ale tiež spokojnosti s pracovnými podmienkami v spoločnosti. 

 

 

Obr. 23 Vyhodnotenie otázky 12 

 

 Komentár k otázke 12 

 21 respondentov uviedlo, že podľa ich názoru najčastejšie dochádza k odchodu 

zamestnancov zo spoločnosti z dôvodu neschopnosti prispôsobovať sa zmenám, ku ktorých 

dochádza. Významným dôvodom podľa 19 respondentov sú aj obmedzené kariérne možnosti. 
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12. Z akého dôvodu podľa Vás najčastejšie dochádza k odchodom 

zamestnancov zo spoločnosti? 
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Podľa 16 respondentov sú dôvodom odchodu zamestnancov organizačné zmeny. Menej 

častými príčinami sú neprimerané možnosti vzdelávania a rozvoja zamestnancov, konflikty 

v pracovnom kolektíve a nedostatok podpory a komunikácie s vedúcim zamestnancom. 

Respondenti uviedlo ako dôvod odchodu niektorých zamestnancov pretrvávajúce pracovné 

zaťaženie. 

 

4.2 Vyhodnotenie analyzovaných skutočností 

 

Na základe uskutočneného analyzovania aktuálneho stavu a realizovaných činností a 

procesov v oblasti riadenia ľudských zdrojov prostredníctvom preštudovania interných 

smerníc, osobných rozhovorov s HR špecialistami a dotazníkového prieskumu názorov 

zamestnancov bolo možné dospieť k nasledovných skutočnostiam a nedostatkom: 

- v oblasti riadenia ľudských zdrojov nie je zadefinovaná personálna stratégia a nie sú 

jasne zadeklarované personálne ciele, ktoré by smerovali k podporovaniu spolupráce so 

zamestnancami a v dostatočnej miere sa stotožňovali s osobnými cieľmi zamestnancov, 

- absentuje stanovenie personálnych štandardov chápaných ako cieľové hodnoty, ku 

ktorým chce spoločnosť dospieť alebo ako maximálne limity, ktoré sa nesmú prekročiť, 

- existuje značné pracovné zaťaženie HR špecialistov v dôsledku priebežnej 

racionalizácie a optimalizácie funkčným miest, čo môže často viesť k neefektívnemu 

vykonávaniu niektorých činností a oneskorenému odhaleniu nedostatkov, 

- v spoločnosti síce funguje útvar controllingu a je začlenený v rámci organizačnej 

štruktúry, ale v oblasti riadenia ľudských zdrojov zatiaľ nebol implementovaný systém 

personálneho controllingu ako strategického nástroja riadenia v tejto oblasti, čo 

poukazuje na absenciu riešenia systému včasného upozorňovania a predchádzania 

vzniku problémov v predmetnej oblasti činnosti, 

- v rámci procesu vykazovania personálnych ukazovateľov absentuje jeho systémový 

a strategický charakter zabezpečujúci priebežné sledovanie odchýlok a vývoja v 

budúcnosti, 

- vychádzajúc z výsledkov dotazníkového prieskumu názorov zamestnancov občas 

vyskytujúcim sa nedostatkom je neprimeraná spätná väzba zo strany nadriadených, 

ktorá môže byť faktorom vplývajúcim na čiastočnú demotiváciu zamestnancov, 

- v spoločnosti je nižšia miera fluktuácie, avšak jedným z jej podstatných dôvodov sú 

neprimerané kariérne možnosti, čo môže zapríčiniť odchod schopných a pre spoločnosť 

významne prispievajúcich zamestnancov, ktorí môžu mať pocit stagnácie. 
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5 Návrh záverov a odporúčaní pre zavedenie systému personálneho controllingu 

v spoločnosti 

 

 Po spracovaní a vyhodnotení analytickej časti diplomovej práce, v ktorej boli odhalené 

nedostatky a rezervy súčasnej úrovne riadenia ľudských zdrojov v spoločnosti, bol 

skoncipovaných návrh záverov a odporúčaní pre zavedenie systému personálneho 

controllingu v spoločnosti. 

 

5.1 Sformulované závery 

 

V oblasti riadenia ľudských zdrojov sa realizujú mnohé z činností, ktoré spadajú do 

systému personálneho controllingu. Z uvedeného dôvodu možno dedukovať, že daný systém 

je už v spoločnosti zavedený a teda nie je potrebné ho formálne začleniť do organizačnej 

štruktúry. Pri takomto názore sa však spoločnosť ochudobňuje o prínosy a pozitívne efekty 

plynúce z využívania personálneho controllingu v plnom rozsahu jeho možností. Nevhodne 

zvolený a vyhodnocovaný súbor sledovaných ukazovateľov môže zapríčiniť deformáciu 

manažérskeho rozhodovania spôsobujúcu negatívny dopad na naplánované podnikové ciele.  

 

V spoločnosti nezastrešuje a nekoordinuje proces personálneho controllingu žiadny 

oprávnený a zodpovedný zamestnanec funkčne zaradený v odbornom útvare (controller). 

Z analýzy súčasnej úrovne riadenia ľudských zdrojov je možné skonštatovať, že nedostatkom 

v tejto oblasti je absencia výstupov v podobe primeraných reportov s dostačujúcou 

vypovedajúcou hodnotou a zrozumiteľnosťou pre všetkých vedúcich zamestnancov (aj 

neekonomického vzdelania). Údaje podrobované analyzovaniu sú dostupné na požiadanie 

najmä pre vrcholový manažment spoločnosti, pričom ostatní vedúci zamestnanci k nim často 

nemajú prístup v reálnom čase. Táto skutočnosť môže byť brzdou, resp. prekážkou, prijímania 

účinných rozhodnutí, preto oblasť riadenia ľudských zdrojov a s ňou spojený personálny 

controlling by mali byť súčasťou práce každého vedúceho zamestnanca. 

 

5.2 Návrh odporúčaní pre zavedenie personálneho controllingu 

 

Existencia v dnešnom rýchle sa rozvíjajúcom svete a podnikateľskom prostredí je 

podmienená nepretržite prebiehajúcimi zmenami a schopnosťou adaptovať sa na ne. Ak chce 

podnik dlhodobo perspektívne fungovať musí sa podvoliť tejto skutočnosti, akceptovať ju, 
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adekvátne prispôsobovať a upravovať svoje interné procesy, štruktúry a myšlienkové 

pochody. 

 

Pri implementovaní navrhovaného systému personálneho controllingu v spoločnosti je 

dôležité riadiť sa všeobecne uznávanými zásadami podporujúcimi dosiahnutie pozitívneho 

výsledku realizovanej zmeny, a to: 

- jasne definovať predstavu o prebiehajúcej zmene, ktorá jednoznačne osloví ostatných, 

- zapojiť už v etape pripravovania zmeny podstatnú časť pracovníkov a poskytnúť im 

podrobné informácie, 

- zabezpečiť priebeh procesu implementácie od najvyššej úrovne po najnižšiu za účelom 

prejavenia viditeľnej podpory zo strany manažmentu, 

- poukázať na prednosti a prínosy vyplývajúce zo zavedenia zmeny, 

- poskytnúť riešenie pre tých, ktorých zmena negatívne zasiahne, 

- oboznamovať sa pravidelne so stavom, v ktorom sa proces zmeny nachádza, 

- vypracovať podrobné plány realizácie a sledovať odchýlky vo vývoji, 

- predložiť čo najskôr hoci malé úspechy smerujúce k dosiahnutiu tých väčších. 

 

V rámci projektu zavedenia systému personálneho controllingu v spoločnosti je 

potrebné uskutočnenie zmeny vo vnútri organizačnej štruktúry. Vzhľadom na existenciu 

útvaru controllingu, ktorý zahŕňa controlling závodu, finančný controlling a controlling 

predaja, je vhodné navrhnúť, aby oddelenie personálneho controllingu bolo začlenené pod 

tento útvar a zodpovedalo sa viceprezidentovi controllingu. Vyplýva tu potreba vyhľadať a 

obsadiť do funkcie personálneho controllera odborne preškoleného kandidáta disponujúceho 

požadovanými zručnosťami a schopnosťami z externých alebo interných zdrojov. Druhou 

možnosťou by bolo rozšíriť pracovné povinnosti už fungujúceho controllera zodpovedného za 

ekonomickú oblasť. 

 

Na začiatku je potrebné zabezpečiť lepšie a podrobnejšie zdokumentovanie personálnej 

stratégie, prepracovanie adresných personálnych cieľov a teda aj cieľov personálneho 

controllingu v nadväznosti na podnikovú stratégiu a strategické ciele spoločnosti. Súčasná 

potreba pozostáva v pochopení nezanedbateľného významu stanovovania cieľov oproti 

tradičnému zameriavaniu sa vo väčšej miere na činnosti. Táto potreba vychádza zo 

skutočnosti, že konkrétne definované ciele nastavujú smerovanie do budúcnosti, pôsobia 
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podporne na  zvyšovanie motivácie, uľahčujú kontrolovanie výsledkov a sledovanie 

odchýlok.  

 

Nasledovný obrázok 24 popisuje navrhovaný priebeh a postupnosť jednotlivých 

činností smerujúcich k efektívnemu zavedeniu a fungovaniu systému personálneho 

controllingu v spoločnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 24 Priebeh procesu personálneho controllingu v spoločnosti 

 

V oblasti personálneho controllingu je možné zvoliť si zo širokého spektra 

personálnych nástrojov, ktoré pri vhodnej aplikácii budú prinášať požadovaný efekt. 

Z rozsiahlych možností voľby personálnych ukazovateľov kvantitatívneho či kvalitatívneho 

charakteru sa odporúča vybrať obmedzený počet tých, 0ktoré sú adekvátne z hľadiska 

veľkosti spoločnosti, charakteru jej činnosti, personálnych cieľov a ktoré sú teda v dianí 
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spoločnosti zásadné. V súčasnosti sa za najvyššiu úroveň procesu personálneho controllingu 

považuje zadefinovanie a využívanie personálnych štandardov.  

 

Odporúčania smerujú k zavedeniu systému personálneho controllingu založeného na 

využívaní, spracúvaní a aktualizovaní personálnych štandardov a personálnych ukazovateľov, 

ktorých ďalšou výhodou je možnosť realizovať porovnávanie výsledkov s najúspešnejšími 

spoločnosťami v danom odvetví alebo podnikateľskom prostredí. Ide o tzv. personálny 

benchmarking. 

 

5.2.1 Návrh personálnych štandardov 

 

Návrh personálnych štandardov vhodných pre aplikovanie do systému personálneho 

controllingu v rámci spoločnosti zahŕňa nasledovné: 

 

Každý vedúci zamestnanec absolvuje počas roka školenia  orientované na rozvíjanie 

riadiacich schopností a zručností v rozsahu jeho funkčného zaradenia. 

S každým zamestnancom vykoná zodpovedný vedúci zamestnanec v priebehu pol roka 

jeden motivačno-hodnotiaci rozhovor orientovaný na jeho pracovný výkon, pracovné úlohy 

a osobné ciele. 

Raz za pol roka zrealizujú v rámci každého útvaru vedúci zamestnanci stretnutie 

zamerané na získavanie zlepšujúcich návrhov od zamestnancov. 

Každý rok sa zrealizuje zamestnanecký prieskum s cieľom zistiť mieru spokojnosti 

a motivácie zamestnancov. 

Vždy sa preskúmajú najskôr možnosti obsadenia vedúceho pracovného miesta z radov 

vlastných zamestnancov. 

U každého zamestnanca je dôležité zistiť existujúci i potenciálny demotivujúci faktor 

a uskutočniť realizovateľné kroky k jeho eliminovaniu. 

Každý vedúci zamestnanec musí mať prístup ku všetkým reportom z oblasti 

controllingu v reálnom čase a musí byť umožnená spätná väzba. 

Všetky realizované činnosti musia vychádzať z vopred zadefinovaných cieľov. 
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5.2.2 Návrh personálnych ukazovateľov 

 

Na základe skutočností vyplývajúcich z analyzovania súčasnej úrovne riadenia 

ľudských zdrojov a realizovaných činností sa odporúča do systému personálneho controllingu 

zahrnúť kvantitatívne a kvalitatívne personálne ukazovatele uvedené v tabuľke 3 a tabuľke 4. 

 

Tab. 3 Prehľad navrhovaných kvantitatívnych personálnych ukazovateľov 

P. č. Skúmaný kvantitatívny personálny ukazovateľ  

1. Produktivita práce 

2. Pridaná hodnota v prepočte na jedného zamestnanca 

3.  Pomer personálnych nákladov k celkovým nákladom spoločnosti 

4.  Podiel variabilnej zložky miezd zamestnancov na konečnom objeme 

vyplácaných miezd 

5. Miera absencie zamestnancov z dôvodu ochorenia oproti rentabilnosti 

spoločnosti  

6. Pomer počtu stálych zamestnancov k priemernému evidenčnému 

počtu zamestnancov 

7. Podiel personálnych zamestnancov k celkovému počtu zamestnancov 

v spoločnosti 

8. Pomer režijných zamestnancov k celkovému počtu zamestnancov 

9. Pomer nákladov vynaložených na vzdelávacie činnosti k celkovým 

osobným nákladom 

10. Rentabilita a návratnosť investícií vložených do vzdelávania 

11. Pomer počtu zamestnancov podávajúcich zlepšovacie návrhy k počtu 

zavedených návrhov 

12. Priemerný čas potrebný na obsadenie voľného pracovného miesta 

13. Podiel vedúcich pracovných miest obsadených z interných zdrojov 

 

 Tab. 4 Prehľad navrhovaných kvalitatívnych personálnych ukazovateľov 

P. č. Skúmaný kvalitatívny personálny ukazovateľ  

1. Motivačno-hodnotiace rozhovory a ich efekty 

2. Zamestnanecké prieskumy spokojnosti a motivácie 

3. Prieskumy zamerané na zisťovanie spätno-väzobného procesu 

vzdelávania od vzdelávaných a lektorov 

4. Efektivita práce vedúcich zamestnancov z hľadiska odborných 

a komunikačných schopností, a osobného prístupu k podriadeným 

5. Sledované dôvody odchodov zamestnancov 
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6 Vyhodnotenie návrhu z hľadiska potrebných nákladov, očakávaných prínosov 

a rizík 

 

Predložený návrh pre implementovanie systému personálneho controllingu 

v spoločnosti je užitočné kvalifikovať z pohľadu nevyhnutných nákladov, predpokladaných 

prínosov a potenciálnych rizík za účelom jednoduchšieho rozhodovania o jeho budúcej 

realizácii v spoločnosti. 

 

6.1 Vyhodnotenie návrhu z hľadiska nákladov 

 

Z ekonomického hľadiska sa predpokladá potreba vynaloženia investícií spojených            

s  tvorbou novej pracovnej pozície personálneho controllera, ktorý by mal byť zodpovedný za 

návrh a analyzovanie personálnych ukazovateľov a štandardov, sledovanie odchýlok 

a budúceho vývoja, ako aj za priebežné poskytovanie a prezentovanie reportov manažmentu 

spoločnosti a vedúcim zamestnancom. Príslušné potrebné náklady sú zachytené v tabuľke 5. 

 

Tab. 5 Náklady na tvorbu pracovnej pozície personálneho controllera 

Položky nákladov € 

Pravidelné (mesačné) náklady 

Základná mesačná mzda 720 

Zdravotné poistenie   39 

Sociálne poistenie   92 

Jednorazové náklady  

Vybavenie kancelárie 540 

Odborné školenie 250 

  

 

V prípade, že by sa nevytvárala nová pracovná pozícia personálneho controllera, mohla 

by sa využiť možnosť rozšíriť povinnosti a preniesť zodpovednosť vyplývajúcu zo 

zabezpečovania funkcií personálneho controllingu na už existujúceho controllera pôsobiaceho 

v ekonomickej oblasti. Požadované náklady by sa tak obmedzili iba na čiastku, o ktorú by sa 

navýšila mzda spomínaného controllera v dôsledku rozšírenia jeho pracovných povinností. 
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Vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnosti komplexne používaný informačný systém 

dostatočne vyhovuje požiadavkám procesu sledovania a vykazovania personálnych 

ukazovateľov, nie sú potrebné ďalšie finančné investície k jeho modernizovaniu. 

 

Z pohľadu vynaložených nákladov sa predpokladá ich návratnosť v krátkodobom 

horizonte, t.j. do jedného roka, v dôsledku pozitívnych efektov vyplývajúcich zo 

zefektívnenia a optimalizovania personálnych procesov, vynakladaných personálnych 

nákladov a účinnejšieho dosahovania cieľov spoločnosti. 

 

6.2 Vyhodnotenie návrhu z hľadiska prínosov a rizík 

 

Zavedenie navrhovaného systému personálneho controllingu poskytuje široké spektrum 

prínosov, vďaka ktorým sa zefektívni riadenie ľudských zdrojov, podporí sa prijímanie 

účinných manažérskych rozhodnutí a zlepší sa dosahovanie strategických cieľov spoločnosti. 

Za účelom naplnenia očakávaných efektov je potrebné  predísť niektorým rizikám, resp. 

kritickým faktorom, ktoré by mohli narušiť efektívny priebeh pri zavádzaní personálneho 

controllingu. Najčastejšie dosahované prínosy a kritické faktory sú uvedené v tabuľke 6. 

 

Tab. 6 Prehľad prínosov a rizík plynúcich zo zavádzania personálneho controllingu 

Prínosy Kritické faktory 

Optimalizácia personálnych procesov a 

nákladov 

Nedostatok podpory zo strany 

manažmentu 

Štandardizácia riadenia v personálnej 

oblasti 

Nedostatočná ochota a pasívny prístup 

zo strany zamestnancov 

Systém včasného varovania vedúci 

k odhaľovaniu či predchádzaniu 

problémom 

Neprimerané prepojenie postupov 

a nástrojov personálneho controllingu 

s inými controllingovými systémami 

Aktívny prístup k plneniu pracovných 

úloh 

Nedostatočný rozsah programového 

vybavenia informačného systému 

Podpora pri dosahovaní organizačných 

cieľov 

Dĺžka času zavedenia 

Poskytovanie služieb manažmentu pre 

prijímanie efektívnejších rozhodnutí 

 

Vykazovanie priebežných reportov 

zabezpečujúcich komplexný pohľad 

 

Vyhodnotenie účinnosti vynaložených 

investícií do personálnej  oblasti 
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7 Záver 

 

Predpokladom vybudovania perspektívnej a konkurencieschopnej spoločnosti je 

uvedomenie si skutočnosti, že primárnym základom a hybnou silou každej pracovnej činnosti 

sú ľudské zdroje zastúpené vo forme dostatočného množstva oddaných, kvalifikovaných 

a aktívnych zamestnancov. Komplexný a účinný prístup k riadeniu ľudských zdrojov je 

nevyhnutný z dôvodu posilňovania lojality, motivácie a ochoty zamestnancov k podávaniu 

požadovaných pracovných výkonov, vďaka ktorým možno dosiahnuť splnenie naplánovaných 

strategických cieľov.  

 

Neoceniteľnú službu v oblasti riadenia ľudských zdrojov zabezpečuje personálny 

controlling, ktorého všeobecnou úlohou je poskytovať podporu manažmentu za účelom 

prijímania a realizácie efektívnych a racionálnych rozhodnutí. Bez tejto podpory by mohlo 

často dochádzať k deformovaniu manažérskych rozhodnutí na základe nedostatočného 

množstva informácií či absencie komplexného pohľadu na problematickú oblasť. 

 

Systém personálneho controllingu zároveň prispieva k rozvoju strategického riadenia 

ľudských zdrojov tým, že svoj pohľad orientuje do budúcnosti. Na základe sledovania 

a vyhodnocovania plánovaného a reálneho stavu odhaľuje vzniknuté odchýlky za účelom 

navrhovať a realizovať nápravné opatrenia, ktoré majú zlepšiť súčasný stav a pozitívne 

vplývať na budúci vývoj.  

 

Hlavným cieľom diplomovej práce bolo poukázať na systém personálneho controllingu 

ako moderného nástroja slúžiaceho na doplnenie a zefektívnenie riadenia ľudských zdrojov, 

ako aj zdôrazniť jeho významné prínosy. Diplomová práca svojím obsahom naplnila 

stanovený cieľ prostredníctvom uskutočnenia nasledovných krokov: 

- za účelom pochopenia danej problematiky boli skoncipované teoretické prístupy 

k riadeniu ľudských zdrojov, systému controllingu a personálneho controllingu, 

- z ekonomicko-technického pohľadu bola charakterizovaná spoločnosť, v rámci ktorej sa 

skúmala daná problematika, 

- v praktickej časti bol diagnostikovaný súčasný stav riadenia ľudských zdrojov v 

spoločnosti prostredníctvom analyzovania interných dokumentov, realizácie osobných 

rozhovorov s vedúcimi zamestnancami a dotazníkového prieskumu názorov 

zamestnancov, 
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-  na základe vyhodnotených výsledkov a zistených skutočností bol spracovaný návrh 

záverov a opatrení pre zavedenie systému personálneho controllingu v spoločnosti, 

- nakoniec bol sformulovaný návrh vyhodnotený z hľadiska nákladov, prínosov a rizík. 

 

Zavedenie navrhovaného systému personálneho controllingu sa odporúča zrealizovať 

nielen v spoločnosti Metsa Tissue Slovakia s. r. o. Jeho aplikácia je vhodná v ktorejkoľvek 

spoločnosti, kde doteraz nie je tento systém implementovaný a kde sa tým pádom manažment 

ochudobňuje o široké spektrum jeho služieb a prínosov. Podpora dosahovania cieľov, rozvoja 

a efektívneho fungovania spoločnosti sa realizuje na základe optimalizácie činností 

a procesov v oblasti riadenia ľudských zdrojov, ktoré ako je vo všeobecnosti známe, 

predstavujú podstatnú položku nákladov v každej spoločnosti. 
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Príloha 1 

 

DOTAZNÍK 

 

Vážený/á respondent/-tka, 

 

som študentkou 5. ročníka na VŠB – Technickej univerzite v Ostrave. Témou mojej 

diplomovej práce je „Personálny controlling ako nástroj riadenia ľudských zdrojov“. Touto 

cestou by som Vás chcela požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorého zámerom je získať 

informácie o stávajúcej úrovni riadenia ľudských zdrojov v organizácii.  

Tento dotazník je anonymný. Výsledky budú použité len pri písaní diplomovej práce. Prosím 

Vás, aby ste v dotazníku vyjadrili otvorene svoj skutočný názor na položené otázky. Svoj 

názor vyjadrite zakrúžkovaním jednej z odpovedí alebo písomnou odpoveďou na bodkované 

čiary. Ďakujem Vám za spoluprácu. 

 

Všeobecné informácie o respondentoch: 

 

Pohlavie:   muž     žena 

 

Vzdelanie: základné                stredoškolské s maturitou   

 stredoškolské bez maturity             vysokoškolské 

 

Dĺžka zamestnania:   do 5 rokov          5 – 10 rokov 

   10 – 20 rokov         nad 20 rokov 

 

Pracovná pozícia:  ........................................ 

 

1. Ste spokojný s celkovou úrovňou riadenia ľudských zdrojov v spoločnosti? 

a) áno, je vyhovujúca 

b) je ešte čo zlepšovať 

c) nie, je nevyhovujúca 

 

2. Dostávate od vedúcich zamestnancov primeranú spätnú väzbu v požadovanom čase? 

a) áno 

b) niekedy, v závislosti od situácie 

c) nie 

 

3. Stotožňujete sa so stratégiou a hodnotami vyznávanými v spoločnosti? 

a) áno, úplne sa stotožňujem 

b) nie úplne, mám určité výhrady 

c) vôbec sa nestotožňujem 
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4. Ste ochotný prijímať, plne sa stotožniť a adaptovať sa na nové zmeny, ku ktorým dochádza 

v spoločnosti? 

a) áno úplne 

b) nie vždy 

c) nie, odmietam zmeny 

 

5. Myslíte si, že ste zo strany nadriadených dostatočne motivovaný k dosahovaniu lepších 

pracovných výsledkov? 

a) áno neustále 

b) niekedy 

c) nie, nemyslím si 

 

6. Ktoré z uvedených možností motivácie sú Vám poskytované a majú pre Vás najväčšiu 

váhu? 

a) peňažné odmeny k základnej mzde  

b) nepeňažné odmeny 

c) zamestnanecké výhody 

d) pochvaly a uznania 

e) možnosti ďalšieho vzdelávania 

f) možnosť kariérneho postupu 

g) účasť na dôležitých rozhodnutiach 

h) iné .................................................. 

 

7. Ktoré zamestnanecké výhody Vám zamestnávateľ poskytuje a najviac si ich ceníte 

a osobne využívate? 

a) penzijný systém 

b) osobné istoty vo forme nemocenského, zdravotného, úrazového alebo životného poistenia 

c) dotované stravovanie 

d) firemný automobil 

e) mobilný telefón 

f) dovolenka na zotavenie, starostlivosť o deti, a pod. 

g) dobré meno a povesť zamestnávateľa 

h) iné ..................................... 

 

8. Dostávate možnosť zúčastňovať sa počas roka školení zameraných k zvyšovaniu Vašej 

odbornej spôsobilosti? 

a) áno, pravidelne 

b) niekedy 

c) nie  
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9. Sú s Vami vykonávané motivačno-hodnotiace rozhovory zamerané na zvyšovanie 

výkonnosti, rozvoj a motiváciu? 

a) áno pravidelne 

b) niekedy 

c) nie  

10. Myslíte si, že hodnotiace rozhovory prinášajú očakávaný efekt, pre ktorý sú realizované? 

a) áno 

b) niekedy 

c) nie 

 

11. Stretávate sa s dobrovoľnými odchodmi Vašich spolupracovníkov zo zamestnania? 

a) áno často 

b) občas 

c) nie 

 

12. Z akého dôvodu podľa Vás najčastejšie dochádza k odchodom zamestnancov 

z organizácie? 

a) nespokojnosť so mzdovými podmienkami 

b) nevyhovujúce pracovné podmienky 

c) nevyhovujúca podniková kultúra 

d) konflikty v pracovnom kolektíve 

e) nedostatok podpory a komunikácie s vedúcim zamestnancom 

f) obmedzené kariérne možnosti 

g) neprimerané možnosti vzdelávania a rozvoja zamestnancov 

h) organizačné zmeny 

i) neschopnosť prispôsobiť sa zmenám 

j) iné ..................................................... 

 

 

 

 


