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Abstrakt 

Témou a zároveň predmetom diplomovej práce je „Zhodnotenie pracovného výkonu 

zamestnancov jednotlivých oddelení v priemyslovom podniku“. Cieľom je zlepšenie 

pracovného výkonu pomocou návrhu odporúčaní, ktoré by motivovali zamestnancov. Práca je 

rozdelená do dvoch častí. Teoretická časť je vypracovaná pomocou odbornej literatúry, ktorá 

je venovaná motivácii, hodnoteniu a odmeňovaniu zamestnancov. Praktická časť sa zaoberá 

analýzou pracovného výkonu, ktorá bola vykonaná v podobe dotazníkového šetrenia. Prvé 

hodnotenie prebehlo na konci roku 2012 konateľom spoločnosti. Zo získaných údajov boli 

navrhnuté odporučenia pre zlepšenie pracovného výkonu, aj na základe vyjadrení 

hodnotených zamestnancov. V roku 2013 prebehlo druhé hodnotenie taktiež konateľom 

spoločnosti, a zo získaných výsledkov hodnotení bolo vykonané porovnanie pracovného 

výkonu. Súčasťou diplomovej práce je motivačný systém, mzdová smernica a zamestnanecké 

výhody spoločnosti SIAG CZ, s.r.o. 

 

Kľúčové slová 

Hodnotenie zamestnancov, pracovný výkon, motivácia zamestnancov, odmeňovanie 

zamestnancov 

 

Abstract 

Diploma project topic is „Working performance assesment of employees in particular 

department in industrial enterprise.“ The aim is to improve working performance with 

suggestion and recommendation which would motivate employees. Thesis is divided into 2 

parts. Theoretical part is elaborated with help of specialised literature which is focused on 

motivatoin, assesment and reward system of employees. Practical part is focused on working 

performance analyses which was elaborated with questionnaire method. The first assesment 

took place at the end of the year 2012 by the executive director of the company.  There were 

proposed recommendation for working performance improvement on the basis of information 

given and assesed employees comments. The second assesment took place in 2013. The 

assesment was performed by the executive director of the company, too. Comparison of 



 

 

working performance was made from results of assesment. Part of the diploma project is 

motivation system,, wage regulation and benefits of SIAG CZ, s.r.o. company.  
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Employees assesment, working performance, motivation of employees, reward system 
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1 Úvod 

Dynamické zmeny politického charakteru aj súčasný trend rýchleho technického 

a ekonomického vývoja vo svete kladie stále väčšie nároky na prežitie firiem v globálnom 

tržnom hospodárstve. Ak chcú byť firmy úspešné a konkurencieschopné, nemôžu sa zaobísť 

bez kvalifikovaných zamestnancov. Z tohto dôvodu musia firmy venovať veľkú pozornosť 

celej personálnej činnosti, do ktorej spadá nielen vzdelávanie a osobný rozvoj zamestnancov 

na všetkých stupňoch podnikovej hierarchie, ale aj sústavné posudzovanie a hodnotenie ich 

pracovného výkonu.  

Každý zamestnávateľ potrebuje vedieť, akých má zamestnancov, ako títo ľudia pracujú 

a prispievajú k hospodárskym výsledkom a dobrej povesti firmy. Na druhej strane tiež každý 

zamestnanec potrebuje vedieť, ako sa na neho jeho zamestnávateľ pozerá, ako je spokojný 

s jeho prácou. K tomu slúži hodnotenie zamestnancov. 

V súčasnej dobe mnoho spoločností vykonáva hodnotenie  svojich zamestnancov. Každá 

organizácia má nadstavený svoj systém hodnotenia v súvislosti s jej víziou, misiou, firemnou 

stratégiou a firemnou kultúrou. Správne metódy hodnotenia zamestnancov napomáhajú 

k zlepšovaniu pracovného výkonu, prinášajú motiváciu k lepšiemu výsledku a dávajú pocit, 

že je zamestnanec dôležitou súčasťou tímu. V neposlednej rade napomáhajú k udržaniu 

súčasných kvalifikovaných pracovných síl, do ich vzdelania a rozvoja už firma investovala. 

Hodnotenie zamestnancov sa teda stáva dôležitou súčasťou personálneho managementu, 

pretože človek je najväčším bohatstvom, ktoré organizácia má.  

Dôvodom, prečo som si túto tému svojej diplomovej práce vybrala práve zhodnotenie 

pracovného výkonu zamestnancov je, že vedenie spoločnosti si praje nájsť nástroj, ktorý by 

posilnil firemnú kultúru a hodnoty spoločnosti, motivoval zamestnancov k vyššiemu 

zapojeniu a zároveň identifikoval rozvojové potreby. 

Hlavným cieľom je zlepšenie pracovného výkonu zamestnancov v roku 2013 oproti roku 

2012.  K dosiahnutiu tohto cieľa je potrebné: 

 analyzovať pracovný výkon zamestnancov v roku 2012 pomocou hodnotiacej 

stupnice,  

 zistiť ako vnímajú hodnotenie samotní hodnotení zamestnanci tak, že každý  nich sa 

môže k hodnoteniu písomne vyjadriť, s čím je spokojný alebo nespokojný 



2 

 

v spoločnosti a uviesť motivačné faktory, ktoré by viedli k zlepšeniu jeho pracovného 

výkonu.  

 na konci hodnotenia v roku 2012 navrhnúť odporúčania pre zlepšenie pracovného 

výkonu, 

 analyzovať pracovný výkon zamestnancov v roku 2013 pomocou rovnakej 

hodnotiacej stupnice ako v roku 2012, 

 porovnať výsledky hodnotenia v roku 2012 a v roku 2013.  
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2  Ekonomicko – technická charakteristika podniku 

Spoločnosť SIAG CZ, s.r.o. je zameraná na strojárenstvo a to od roku 2000 vznikol závod 

s výrobou oceľových konštrukcií a patrí k jednému z vedúcich dodávateľov pre energetické 

odvetvie. 

Predmetom podnikania je výroba kovových konštrukcií, kotlov, telies a kontajnerov, 

povrchové úpravy a zváranie kovov, kovoobrábačstvo, veľkoobchod, ubytovacie služby, 

realitná činnosť.  

Najdôležitejšej časti výroby patrí oblasť: oceľové stožiare, strojné nosníky, nosníky 

generátorov, a ďalšie komponenty a vstavané diely. 

Firma zamestnáva okolo 300 ľudí a výroba sa zaisťuje v halách o rozlohe 22 000 m
2
 

v Chrudimi. Spoločnosť má k dispozícii skladovacie priestory v 88 000 m
2
. Behom roku sa tu 

spracuje 29 000 t ocele. 

K spoločnosti patrí ďalej SIAG Stahlbau v Košťanech a Běruničkách.  

Prednosťou spoločnosti SIAG CZ, s.r.o. je neustále skvalitňovanie a vylepšovanie 

ponúkaných služieb – výroba veží (viac ako polovicu ročného obratu sa podarilo realizovať 

u veží), výroba nosníkov a novo vybudovaná lakovacia hala pre výškové sekcie 

s klimatizáciou, ktorá ponúka lakovanie, tryskanie veží a sekcií pre nosníky. Dôkazom je stále 

vzrastajúci počet spokojných zákazníkov. K spoločnosti patrí ďalej SIAG Stahlbau 

v Košťanech a Běruničkách.  

Vymedzenie prepojených osôb  

Vlastníkom spoločnosti sú dvaja spoločníci: 

Ovládajúca osoba: SIAG Windenergietechnik GmbH, Dernbach, SRN  

                               SIAG Schaaf Indrustrie Aktiengesellscchaft, Leipzig, SRN         

Ovládaná osoba: SIAG CZ, s.r.o. 

Prepojené osoby: SIAG Stahlbau Teplice s.r.o., Košťany u Teplic, ČR 

                             SIAG Anlagenbau Finsterwalde GmbH, Massen-Niederlausitz, SRN 

                             SIAG Tube & Tower GmbH, Leipzig, SRN 

                             SIAG Windenergietechnik GmbH, Dernbach, SRN 
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                             SIAG Schaaf Industrie Aktiengesellschaft, Leipzig, SRN 

                             SIAG Maschinenbau GmbH, Dernbach, SRN 

                             SIAG Personaldienstleistungs und Qualifizierngs GmbH, Leipzig, SRN 

Jedná sa o prepojené osoby, s ktorými sa v roku 2012 uskutočnili obchodné transakcie alebo 

boli voči nim evidované pohľadávky, eventuálne záväzky.  

Charakteristika vývoja spoločnosti v oblasti podnikania a oblasti finančnej  

Spoločnosť urobila v priebehu roku 2012 niekoľko významných krokov vo svojom vývoji. 

Predovšetkým sa jednalo o nasledujúce oblasti: 

 Úspešné prevádzkovanie novej modernej lakovne s veľmi vylepšenou technológiou 

likvidácie emisných splodín.  

 Uplatnenie filozofie kontinuálneho zlepšovania v spoločnosti. 

 Zvýšenie kvalifikácie vlastných zamestnancov ako v oblasti zvárania, tak aj v riadení 

a vedení ľudí. 

 Úspešné absolvovanie všetkých zákazníckych auditov a auditov vedných treťou 

osobou. 

 Splnenie stanovených cieľov v projekte zlepšovania v oblasti bezpečnosti práce, 

životného prostredia a požiarnej ochrany.  

Spoločnosť v uplynulom roku 2012 nepristúpila ani napriek veľmi nepriaznivej finančnej 

situácie k žiadnej hromadnej redukcii počtu vlastného personálu. Spoločnosť využíva 

vo výrobe časť zamestnancov prenajímaných prostredníctvom personálnych agentúr. Tento 

systém spolupráce sa niekoľkokrát osvedčil, predovšetkým v poslednej dobe, kedy dochádza 

k nerovnomernosti v zákazkovej náplni. Cieľom je naďalej držať cca 10 až 20% 

prenajímaného personálu najmä v menej kvalifikovaných obslužných činnostiach 

pre prípadné výkyvy vo výrobe. 

 

Výhľad do ďalšieho obdobia 

SIAG CZ, s.r.o. bude vedľa už zavedených výrobných programov ďalej naplňovať nový 

strategický plán v hľadaní ďalších zákazníkov a produktov. Za týmto účelom bude nutné 

vykonať celú radu kvalifikačných skúšok v oblasti zvárania. Spoločnosť aj naďalej mieni 

pokračovať v nadstavenom systému riadenia, práce a monitoringu. Aj naďalej sa budú držať 

firemnej filozofie, princípov kontinuálneho zlepšovania a filozofie LEAN SIX SIGMA 

(účinný nástroj zlepšovania procesov) [17], [19].  
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Organizačná štruktúra spoločnosti SIAG CZ, s.r.o.  

 

Obr. 1 Organizačná štruktúra [19]
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3  Motivácia zamestnancov 

Motiváciu možno charakterizovať ako súbor činiteľov predstavujúcich vnútorné hnacie sily 

činnosti človeka, ktoré usmerňujú jeho jednanie. Ako základné motivačné sily (motívy) 

bývajú definované predovšetkým potreby, záujmy, postoje a hodnoty. Obecne platí, že 

k žiaducej, optimálnej úrovni výkonu vedie primeraná motivácia. Ak je človek nedostatočne 

motivovaný, býva výsledok činnosti málo uspokojivý, ak je nadmerne motivovaný (jeho 

snaha byť úspešný, zvíťaziť je extrémne vysoká), môže taká motivácia limitovať jeho 

jednanie a viesť až k prípadnej deštrukcii jeho činnosti. Známou skutočnosťou je, že 

schopnosti človeka, jeho vlohy, vedomosti, zručnosti, skúsenosti, nie sú zárukou jeho 

uplatnenia, jeho úspechu. K plnému využitiu svojich schopností človek spravidla potrebuje 

tiež určité vlastnosti, a to aj motivačné [1]. 

3.1 Proces motivácie  

Teória motivácie sa zaoberá tým, čo vedie ľudí k tomu, aby niečo robili – čo ovplyvňuje ľudí, 

aby sa určitým spôsobom správali. Objasňuje faktory, ktoré ovplyvňujú úsilie, ktoré ľudia 

vkladajú do svojej práce, ich mieru angažovanosti a prispenie a ich spontánne, dobrovoľné 

správanie.  

Definícia motivácie 

Motív je dôvod niečo robiť – dať sa určitým smerom. Ľudia sú motivovaní, keď očakávajú, že 

ich kroky, ich činnosť pravdepodobne povedie k dosiahnutiu cieľa – hodnotné odmeny, 

uspokojujúce ich konkrétne potreby. Dobre motivovaní ľudia sú ľudia s jasne definovanými 

cieľmi, ktorí podnikajú kroky, od ktorých očakávajú dosiahnutie týchto cieľov.    

Ako motivácia funguje 

Model procesu motivácie súvisiaci s potrebami ukazuje obrázok 2. Tento model naznačuje, že 

proces motivácie je iniciovaný vedomým alebo mimovoľným zistením neuspokojených 

potrieb. Tieto potreby vytvárajú prianie niečoho dosiahnuť alebo niečo získať. Potom sú 

stanovené ciele, o ktorých sa verí, že uspokoja tieto potreby, a volia sa cesty alebo spôsoby 

správania, od ktorých sa očakáva, že povedú k dosiahnutiu stanovených cieľov. Ak je určitého 

cieľa dosiahnuté, potreba je uspokojená a je pravdepodobné, že správanie, ktoré viedlo 

k cieľu, sa nabudúce zopakuje v prípade, že sa objaví podobná potreba. Ak nie je cieľa 

dosiahnuté je menej pravdepodobné, e sa budú tie isté kroky v budúcnosti opakovať. Avšak 



7 

 

keď sú niektoré potreby uspokojené, objavujú sa nové potreby a celý proces pokračuje. Ako 

hovorí Maslow, sú to neuspokojené potreby, čo motivuje správanie.  

Ale je možné argumentovať tým, že tento deterministický model proces motivácie príliš 

zjednodušuje a neberie dostatočne v úvahu poznávacie faktory, ktoré ovplyvňujú motiváciu 

prostredníctvom postojov jedincov k tomu, čo je pre nich v ich pracovnom prostredí 

dôležité [2].  

 

Obr. 2 Model motivácie [2] 

Významným rysom motivácie je skutočnosť, že pôsobí súčasne v troch rovinách, v troch 

dimenziách [4]: 

 Dimenzia smeru – prejavuj sa tým, že vedie človeka alebo jeho činnosť určitým 

smerom a odvádza ho od smerov iných.  

 Dimenzia intenzity – činnosť človeka v danom smere je závislá na sile – intenzite jeho 

motivácie vždy viac či menej prestúpená úsilím o dosiahnutie cieľa (určeného 

smerovou dimenziou), v rámci ktorého vynakladá viac či menej energie.  

 Dimenzia stálosti (vytrvalosti, perzistencie) – prejavuje sa mierou schopnosti človeka 

prekonávať najrôznejšie vonkajšie aj vnútorné prekážky, ktoré sa môžu objavovať 

pri uskutočňovaní motivovanej činnosti. Vysoká vytrvalosť znamená, že motivovaný 

človek pokračuje vo svojej motivovanej činnosti v pôvodnom smere a s nezmenenou 

intenzitou aj v situácii, kedy sa stretáva s najrôznejšími prekážkami. 

3.2 Zdroje motivácie  

Aby bolo možné ľudí správne motivovať je potrebné pochopiť ako motivácia vzniká. Ako 

zdroje motivácie sú označované tie skutočnosti, ktoré motiváciu vytvárajú, tj. skutočnosti 
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ktoré zakladajú dynamické tendencie aj zameranie ľudskej činnosti a ktoré významným 

spôsobom ovplyvňujú pretrvávanie týchto tendencií. Skutočností podieľajúcich sa 

na vytváraní motivácie ľudskej činnosti je celá rada. K základným zdrojom patria [4]: 

 Potreby – potrebu možno chápať ako prežívaný alebo pociťovaný nedostatok niečoho 

dôležitého alebo významného pre život človeka. Potreba teda v človeku vyvoláva 

motiváciu k činnostiam, ktoré povedú k odstráneniu tohto nedostatku. 

 Návyky – ako návyk býva označovaný opakovaný, fixovaný a zautomatizovaný 

spôsob jednania človeka v určitej situácii.   

 Záujmy – záujem možno chápať ako odvodenú potrebu, ktorá je uspokojovaná 

vykonávaním určitej (záujmovej) činnosti. Záujem je špecifickou formou zamerania 

človeka na určitú oblasť javov, ktorá ho v danom smere aktivizuje, a to s určitou 

stálosťou.    

 Hodnoty – hodnotou pre konkrétneho človek môže byť v podstate čokoľvek, to záleží 

na špecifických podmienkach a okolnostiach utvárania osobnosti, na skúsenostiach 

konkrétneho človeka. Preto však existujú niektoré obecne platné hodnoty, k nim patrí, 

napr. zdravie, rodina, deti, práca, vzdelanie, spoločenské postavenie, peniaze, láska, 

sloboda, úspech apod. 

 Ideály – ideálom sa rozumie určitá ideová či názorová predstava niečoho subjektívne 

žiaduceho, pozitíve hodnoteného, čo pre daného človeka prestavuje významný cieľ 

jeho snaženia, skutočnosť o ktorú usiluje.     

3.3 Pracovná motivácia 

Motiváciou k práci (pracovnou motiváciou) sa rozumie ten aspekt motivácie ľudského 

správania, ktorý  je spojený s výkonom pracovnej činnosti, so zastavaním určitej pracovnej 

pozície a s výkonom jej odpovedajúcej pracovnej role, tj. s plnením pracovných úloh. 

Pracovná motivácia vyjadruje prístup človeka k práci, ku konkrétnym okolnostiam jeho 

pracovného uplatnenia a ku konkrétnym pracovným úlohám, tj. vyjadruje konkrétnu podobu 

jeho pracovnej ochoty.  

Inými slovami je pracovná motivácia psychologický proces, ktorý má vplyv na osobitné úsilie 

a zdroje, ktoré sa vzťahujú k výkonu práce, vrátane smeru, intenzity a trvaniu týchto činností. 

Psychológia rozlišuje dve skupiny motívov k práci, a to intrinsické motívy, tj. priamo súvisia 

s prácou, a extrinsické motívy, tj. mimo vlastnej práce [4], [9].  
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K najvýznamnejším intrinsickým motívom práce patrí [9]: 

 potreba činnosti vôbec (potreba „zbaviť sa“ nadbytočnej energie), 

 potreba kontaktu s druhými ľuďmi (najmä pri profesiách, ktorých základným obsahom 

je kontakt s ľuďmi), 

 potreba výkonu (predovšetkým radosť či uspokojenie z úspešného výkonu), 

 túžba po moci (uspokojenie aspoň v určitej miere ponúkajú vyššie pozície v hierarchii 

pracovných pozícií). 

 potreba zmyslu života a sebarealizácia (uspokojenie ponúka práca poskytovaním 

príležitostí k činnostiam, ktoré sú zmysluplné, ich výsledky sú hodnotené a v ktorých 

človek môže nielen preukázať svoje osobné kvality, ale ich výkonom môže svoje 

osobnostné predpoklady ďalej rozvíjať). 

K najvýznamnejším extrinsickým motívom patrí [9]: 

 potreba peňazí, 

 potreba istoty (je čiastočne identická s potrebou peňazí, je však viac spojená 

s budúcnosťou človeka), 

 potreba potvrdenia vlastnej dôležitosti (motív sebapotvrdenia, často spájaný 

s prestížou zastávanej pracovnej či inej spoločenskej pozície), 

 potreba sociálnych kontaktov (v súvislosti s pracovnou činnosťou), 

 potreba spolupatričnosti, partnerského vzťahu (pracovné prostredie umožňuje 

nadväzovať kontakty). 

Iný prístup k pracovnej motivácii akceptuje skutočnosť, že pôsobiace motívy sa v pracovnej 

činnosti môžu prejavovať rozdielnym spôsobom. Je potom možné ich z tohto hľadiska 

priradiť k niektorej z troch základných skupín: 

 motívy aktívne – priamo podnecujúce pracovný výkon, napr. motív úspechu, 

 motívy podporujúce – vytvárajúce podmienky pre účinné pôsobenie motívov 

aktívnych, napr. vytváranie priateľskej atmosféry na pracovisku, 

 motívy potlačujúce – ktoré odvádzajú pracovníka od pracovnej činnosti, napr. potreba 

pobaviť sa s priateľmi na pracovisku. 

 Z vyššie uvedeného vyplýva, že pracovná motivácia je značne subjektívny a premenlivý 

faktor ovplyvňujúci pracovnú činnosť človeka. Pre management podniku a pre všetkých jeho 
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riadiacich pracovníkov z toho vyplýva, že pracovnej motivácii je nevyhnutné priebežne 

venovať zvýšenú pozornosť [4].  

Motivačný systém spoločnosti SIAG CZ, s.r.o. je uvedený v prílohe 1. 

3.4 Teória motivácie 

Prístupy k motivácií sú založené na teóriách motivácie. Najvplyvnejšími teóriami sú [1]: 

 Teória inštrumentality, ktorá tvrdí, že odmeny alebo tresty (politika cukru a biča) slúži 

ako prostriedok k zabezpečeniu toho, aby sa ľudia správali alebo konali žiaducim 

spôsobom. 

 Teória zameraná na obsah, ktorá sa zameriava na obsah motivácie. Tvrdí, že motivácia 

sa v podstate týka podnikania krokov za účelom uspokojenia potrieb a identifikuje 

hlavné potreby, ktoré ovplyvňujú správanie. Tiež je známa ako teória potrieb. Autori 

tejto teórie boli Maslow a Herzberg a kol., ktorí vo svojom dvojfaktorovom modeli 

vymenovali potreby, ktoré nazvali „satisfaktory“.  

 Teória zameraná na proces, ktorá sa zameriava na psychologické procesy 

ovplyvňujúce motiváciu a súvisiace s očakávaniami, cieľmi a vnímaním 

spravodlivosti. 

3.4.1 Teória inštrumentality 

„Inštrumentalita“ je presvedčenie, že ak robíme jednu vec, povedie to k veci inej. Vo svojej 

najhlbšej podobe teória inštrumentality tvrdí, že ľudia pracujú len pre peniaze. 

Teória sa objavila v druhej polovici 19. storočia v súvislosti s dôrazom na potrebu 

zracionalizovať prácu a s dôrazom na ekonomické výsledky. Táto teória sa domnieva, že 

človek bude motivovaný k práci, ak odmeny a tresty budú priamo previazané s jeho výkonom. 

Teda odmeny sú závislé na skutočnom výkone. Teória inštrumentality má svoje korene 

v taylorisme tj. v Taylorových metódach vedeckého riadenia. Ten napísal: „Je nemožné 

prinútiť behom akokoľvek dlhej doby robotníkov, aby pracovali usilovnejšie než priemerný 

človek v ich okolí, ak im to nezaistí značné a permanentné zvýšenie peňažnej odmeny“. 

Táto teória je založená na princípe upevňovania presvedčenia človeka ovplyvnenom 

Skinnerovou koncepciou podmieňovania – teóriou, že ľudia môžu byť „podmienení“ či 

„spracovávaní“ k tomu, aby jednali určitým spôsobom, ak sú za žiaduce správanie 

odmeňovaní. Nazýva sa tiež zákon príčiny a účinku. Motivovanie zamestnancov používajúci 
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tento prístup bolo a ešte je široko používané a v niektorých prípadoch môže byť aj úspešné. Je 

založené výhradne na systéme kontroly a nerešpektuje radu ďalších ľudských potrieb. Tiež si 

neuvedomuje skutočnosť, že formálny systém riadenia a kontroly môže byť veľmi 

ovplyvnený neformálnymi vzťahmi medzi zamestnancami.  

3.4.2 Teórie zamerané na obsah (teória potrieb) 

Základom týchto teórií je presvedčenie, že obsah motivácie tvoria potreby. Neuspokojená 

potreba vytvára napätie a stav nerovnováhy. K opätovnému nastoleniu rovnováhy je potrebné 

rozpoznať cieľ, ktorý uspokojí túto potrebu, a zvoliť spôsob správania, ktorý povedie 

k dosiahnutiu uvedeného cieľa. Každé správanie je tak motivované neuspokojenými 

potrebami.  

Nie všetky potreby sú pre danú osobu vždy rovnako dôležité. Niektoré môžu vyvolávať 

omnoho silnejšie úsilie smerujúce k dosiahnutiu cieľa než iné. Závisí to na prostredí, 

z ktorého človek vyšiel, na jeho výchove a doterajšom živote, ale aj na jeho súčasnej situácií. 

Komplikovanosť celej záležitosti zvyšuje to, že medzi potrebami a cieľmi neexistuje žiadny 

jednoduchý vzťah. Jednu a tú istú potrebu možno uspokojiť radou rôznych cieľov, a čím 

silnejšia je určitá potreba a čím dlhšie trvá, tým sa okruh možných cieľov viac rozširuje. 

Zároveň však môže jeden cieľ uspokojiť rad potrieb (napr. automobil poskytuje nielen 

možnosť dopravy, ale aj príležitosť, ako zapôsobiť na susedov) [1].  

Najznámejším autorom, ktorý vysvetľuje túto teóriu je Abraham Maslow, ktorý hovorí, že 

existuje päť hlavných kategórií potrieb, ktoré sú pre všetky typy ľudí spoločné. Tieto potreby 

zaznamenal do pyramídy (hierarchia ľudských potrieb), ktorá začína fyziologickými 

potrebami a cez potreby istoty a bezpečia, sociálne potreby a potreby uznania vedie 

k potrebám sebarealizácie, najvyšším potrebám vôbec. Povedal, že „človek je živočích 

so želaniami“, len neuspokojená potreba môže motivovať správanie a dominantná potreba je 

hlavným motivátorom správania. Jedná sa o najznámejšiu teóriu potrieb, ale táto teória nikdy 

nebola overená pomocou empirického výskumu [2].  

3.4.3 Maslowova hierarchia potrieb  

Asi najznámejšiu teóriu motivácie formuloval Abraham Maslow, podľa ktorej je správanie 

v každom okamihu diktované podmienkami, v ktorých sa človek nachádza. Nižšie potreby 

musia byť uspokojené pred tým, než sme motivovaný k vyšším výkonom [7].  
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Hierarchia Abrahama Maslowa začína fyziologickými potrebami, typu potreby dýchať, piť, 

jesť, spať. Tieto potreby sú najnižšie v maslowovej pyramíde, pretože sa dokážu 

pri neuspokojení presadiť voči potrebám vyššie položeným. Maslow to vyjadruje slovami, že 

ak je človek hladný, potom jeho „všetky schopnosti sú v službách uspokojenia hladu“.     

Keď sú fyziologické potreby uspokojené, človek začína uspokojovať potrebu bezpečia, teda 

v zásade požadovať istotu a orientáciu vo svojej životnej situácií – súčasnej aj budúcej [12].  

Hneď ako sú uspokojené aj tieto potreby, sú na rade potreby spolupatričnosti a lásky. 

Človek potrebuje sociálnu akceptáciu, dávať a prijímať city, mať pocit spolupatričnosti 

a prijatie druhými [7].  

Ešte vyššie v hierarchii nachádzame potrebu úcty, ktorá je uspokojovaná z dvoch odlišných 

zdrojov – sebaúctou (ako výsledkom je samohodnotenie) a úctou iných (ako výsledkom je 

hodnotenie okolia). V manažérskej praxi je zrejme o tejto potrebe možné uvažovať ako 

o potrebe uznania, pričom je dobré počítať s tým, že často nadobúda podoby potreby 

výlučnosti (teda nielen niekam patriť, ale tiež tam vyniknúť vo vlastných očiach aj v očiach 

ostatných ľudí) [12].  

Na vrchole pyramídy – v piatom poschodí hierarchie potrieb sa nachádza sebaaktualizácia. 

Akonáhle sú všetky ostatné potreby naplnené, na vrchole je túžba stať sa všetkým, čím je 

človek schopný byť, túžba čo najviac zväčšiť svoje schopnosti vykonať niečo trvalé 

a významné [7].  

3.4.5 Herzbergova teória dvoch faktorov 

Spolu s Maslowovou teóriou potrieb je Herzbergova teória dvoch skupín faktorov motivácie 

k práci najznámejšou teóriou motivácie k práci. Herzberg delí faktory motivácie na dve 

skupiny s rozdielnym postavením a funkciou v procese motivácie [6]: 

1. Faktory hygieny (dissatisfatory). Zahrňuje do nich peniaze (mzdu), politiku a riadenie 

organizácie, personálne riadenie, interpersonálne vzťahy, fyzikálne pracovné 

podmienky a istotu pracovného miesta. Ich negatívny stav alebo absencia 

v pracovnom procese vedie k nespokojnosti zamestnancov. Ak sú v dobrom stave, 

nevstupujú aktívne do procesu motivácie a nevyvolávajú pracovnú nespokojnosť, 

nemajú však vplyv priameho podnetu na aktivitu zamestnanca. Ich nedostatky 

vyvolávajúce pracovnú nespokojnosť môžu byť do určitej miery kompenzované 
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v pozitívnom smere intenzívnejším pôsobením motivátorov (dobré vzťahy, vedenie). 

Podľa Herzbega je však obrátená situácia – eliminovať negatívne vplyvy pôsobenia 

faktorov hygieny prostredníctvom pôsobenia motivátorov tak, aby sa prejavila 

pracovná spokojnosť – nemožná vzhľadom k spôsobu ich pôsobenia. Stav a pôsobenie 

faktorov hygieny je ovplyvňované v rozhodujúcej miere vedením (organzačná klíma). 

2. Motivátory vnútorných pracovných potrieb (satisfaktory). Tvoria ich výkon 

(dosiahnutie úspechu na základe ocenenia pracovného výkonu), uznanie, obsah práce, 

zodpovednosť (delegovaná v systéme riadenia), vzostup (funkčný), možnosť rozvoj. 

Ak sú motivátory pozitívne ladené a ak pôsobia, sú podnetom k pracovnému výkonu 

a aktívam zamestnanca a predstavujú najúčinnejšiu zložku motivácie k práci. 

Rozhodujúce pre ne je vnútorné usporiadanie potrieb zamestnanca a osobné vlastnosti, 

na ktoré je možno ďalej motivačne pôsobiť. Vedľa pracovnej spokojnosti, ktorú 

ovplyvňujú tiež, vedú však priamo k zvýšeniu pracovného výkonu zamestnanca, sú 

teda v systéme podnetov „zodpovedné“ za výkon.  

3.4.6 Alderferova ERG teória 

Alderfer prispôsobil Maslowove názory novým poznatkom z výskumu ľudského správania. 

Päť Maslowových úrovní potrieb redukoval len na tri: 

 Potreby existenčné (E) – sú všetky materiálne a fyziologické potreby. 

 Potreby vzťahové (R) – zahrňujú všetky vzťahy k ľuďom, s ktorými sa možno 

stretnúť: hnev aj nenávisť, rovnako ako lásku a priateľstvo. Neuspokojenie 

nespôsobuje ani tak nepriateľstvo, ako skôr emocionálny odstup. 

 Potreby rastové (G) – spočívajú v tvorivej práci človeka na sebe a na svojom okolí.  

Maslow sa domnieval, že sa uspokojením potreby sa jej význam stratí. Podľa Alderfera síce 

uspokojením potrieb existenčných alebo vzťahových klesá ich význam, ale uspokojovaním 

potrieb rastových sa ich význam ešte zvyšuje [5].  

3.4.7 McClellandova teória  

McClelland vníma potrebu získať moc a dosiahnuť úspech ako silné motivačné faktory 

pre väčšinu ľudí. Na základe štúdia manažérov klasifikoval tri najdôležitejšie potreby [10]: 

 Potreba výkonu (úspechu) – vyjadruje úspech dosiahnutý v súťaži s ostatnými 

a merateľný osobnou normou dokonalosti. 
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 Potreba spojenectva – jedná sa o potrebu priateľstva a súcitných vzťahov s ostatnými 

ľuďmi. 

 Potreba moci – potreba kontroly a ovplyvňovania ostatných ľudí.  

3.4.8 Teórie zamerané na proces  

V teóriách zameraných na proces sa kladie dôraz na psychologické procesy alebo sily, ktoré 

ovplyvňujú motiváciu, aj na základe potreby. Sú tiež známe ako kognitívne (poznávacie) 

teórie, pretože sa zaoberajú tým, ako ľudia vnímajú svoje pracovné prostredie a spôsob, ako 

ich interpretujú a chápu. Podľa Guesta poskytujú teórie zamerané na proces omnoho 

primeranejší prístup k motivácií než Maslowova a Herzbergova teória.  

Teórie zamerané na proces môžu byť pre manažérov nepochybne užitočnejšie než teórie 

potrieb, pretože poskytujú realistickejší návod pre metódy motivovania ľudí. Príslušnými 

procesmi sú: 

 očakávanie  (expektačná teória), 

 dosahovanie cieľov (teória cieľa), 

 pocity spravodlivosti (teória spravodlivosti). 

Exeptačná teória 

Pojem očakávanie bol pôvodne súčasťou teórie valencia – inštrumentalita – expektacia (VIE) 

formulované Vroomom. Valencia zastupuje hodnotu, inštrumentalita je presvedčenie, že ak 

urobíme jednu vec, povedie to k inej, a expektacia (očakávanie) je pravdepodobnosť, že čin 

alebo úsilie povedie k určitému výsledku. 

Sila očakávania môže byť založená na doterajších skúsenostiach, ale ľudia sa často dostávajú 

do nových situácií (zmeny zamestnania, systému odmeňovania alebo pracovných podmienok 

vnútené managementom) v ktorých doterajšie skúsenosti nie sú primeraným návodom 

pre situáciu súvisiacu so zmenami. Za týchto okolností môže dôjsť k zníženiu motivácie.  

Motivácia je možná len vtedy, ak medzi výkonom a výsledkom existuje jasne vnímaný 

a použiteľný vzťah, a ak je výsledok považovaný za nástroj uspokojenia potrieb. To 

vysvetľuje, prečo vonkajšia peňažná motivácia funguje len vtedy, ak prepojenie medzi úsilím 

a odmenou je zreteľné a hodnota odmeny stojí za úsilie. To tiež vysvetľuje, prečo vnútorná 

motivácia vyplývajúca z tej istej práce môže byť silnejšia než vonkajšia motivácia. Výsledky 

vnútornej motivácie sú viac pod kontrolou ľudí, ktorí sa môžu viac spoľahnúť na svoje 
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doterajšie skúsenosti pri odhadovaní toho, v akej miere môžu pomocou svojho správania 

získať pozitívne a výhodné výsledky [2].  

Teória cieľa 

Latham a Locke vo svojej teórii cieľa tvrdia, že motivácia a výkon sú vyššie, ak sú ľuďom 

stanovené špecifické ciele, a to náročne, ale prijateľné, a ak existuje odozva na výkon (spätná 

väzba). Ciele informujú človeka o úrovni výkonu, ktorého má dosiahnuť, a spätná väzba mu 

poskytuje informáciu, ako vzhľadom k stanovenému cieľu pracoval. Veľmi dôležitá je účasť 

ľudí pri určovaní cieľov, pretože prerokovanie cieľa s pracovníkom skôr zaistí jeho súhlas, 

vlastný podiel na stanovení cieľa je vždy významný z hľadiska ich prijatia pracovníkom. 

Teória cieľa hrá kľúčovú úlohu v procese riadenia pracovného výkonu [9].  

Teória spravodlivosti 

K problematike porovnávania sa s druhými a spravodlivosti prispela teória spravodlivosti 

zaoberajúca sa ľudským vnímaním toho, ako je s človekom zaobchádzané v porovnaní 

s inými ľuďmi, s referenčnou skupinou ľudí alebo s porovnateľnou osobou. Teória 

spravodlivosti predpokladá, že ľudia budú lepšie motivovaní, ak sa s nimi bude zachádzať 

spravodlivo, a demotivovaní, ak sa s nimi bude zachádzať nespravodlivo. Adams upozorňuje 

na existenciu dvoch foriem spravodlivosti [9]: 

 distributívna spravodlivosť týkajúca sa toho, ako ľudia cítia, že sú odmeňovaní podľa 

svojho prínosu a v porovnaní s ostatnými, 

 procedurálna spravodlivosť týkajúca sa toho, ako zamestnanci vnímajú spravodlivosť 

postupov používaných v organizácií v takých oblastiach, ako je napr. hodnotenie 

zamestnancov, povyšovanie či disciplinárne záležitosti.  

3.4.9 Teória XY 

Aj keď  teória Douglesa McGregora nebýva jednoznačne radená medzi motivačné teórie (jej 

ťažisko je predovšetkým v stanovení efektívnych princípov vedenia zamestnancov), má 

závažné dôsledky aj pre oblasť motivácie.  

Predstavy typu X vyjadrujú názor, že človek je tvor lenivý, má vrodenú nechuť k práci, preto 

je nevyhnutné ho k práci nútiť. Protikladný typ predstáv typ Y naopak predpokladá, že výdaj 

fyzickej aj duševnej energie v práci je pre človeka čímsi rovnako prirodzeným ako hra alebo 

odpočinok, že zmysel pre zodpovednosť a povinnosť je človeku tiež niečím úplne 
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prirodzeným, že dôležitejšie ako napríklad finančné odmeny sú pre človeka pocit dôležitosti 

a užitočnosti vlastnej práce, možnosti pracovať tvorivo apod.  Na základe prevažujúceho typu 

predstavy o zamestnancovi má manažér tendenciu k nemu tiež pristupovať, resp. s ním 

jednať. 

Významnou súčasťou uvedeného konceptu X a Y je zistenie, že s postupujúcim 

ekonomickým, kultúrnym a sociálnym rozvojom ľudskej spoločnosti je mnohokrát 

kontraproduktívne pristupovať k zamestnancom z pozície predstáv typu X. Je treba preto 

meniť, resp. prispôsobovať, často pretrvávajúce prístupy k zamestnancom tak, aby 

zodpovedali skôr predstave typu Y [6], [8].  

3.5 Vzťah motivácie a pracovného výkonu 

Téma motivácia je významná všade tam, kde ide o výkon. Motiváciu spolu so schopnosťami 

tvoria dve základné skupiny subjektívnych, osobnostných determinant výkonu, 

resp. výkonnosti človeka. Táto skutočnosť býva vyjadrovaná nasledujúcim vzorcom (1): 

V = f (M*S)               (1) 

kde V = úroveň výkonu (v dimenziách kvantity a kvality)                    

M = úroveň motivácie (miera „chcenia“ človeka podať výkon) 

S = úroveň schopností (vedomostí, znalostí, zručností)             

Na prvý pohľad sa môžu zdať, že vzťah motivácie a výkonu je v podstate jednoduchý. Avšak 

pomerne rozšírený názor, že čím je motív silnejší, tým je výkon, či ž fyzický alebo mentálny, 

lepší a vyšší, v plnej miere neplatí.  

Dôsledok nízkej resp. úplne chýbajúcej motivácie je zrejmý – keď človek nechce, popr. chce 

len málo, veci sa spravidla nedaria, výsledok jeho činnosti nebýva uspokojivý.    

V prípade nadmernej motivácie vyvolanej vedomím subjektívne mimoriadnej dôležitosti 

úlohy či situácie, možnosťou získať subjektívne veľmi atraktívnu odmenu, však výsledok 

činnosti tiež nebýva často uspokojivý. Príčinou tohto na prvý pohľad paradoxného javu je 

skutočnosť, že prílišná motivácia prináša vysokú mieru vnútorného, psychického napätia, 

ktorá narušuje „normálne“ fungovanie ľudskej psychiky a oslabuje tak aktuálne vnútorné, 

subjektívne predpoklady výkonu. Celkovo teda výkon znižuje. 
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Obr. 3 Yerkesov – Dodsonov zákon [4] 

Priebeh „obrátenej U – krivky“ (viď Obr. 3) vyjadruje skutočnosť, že úroveň výkonu 

za predpokladu nízkej úrovne motivácia bude nízka. S rastom intenzity motivácie sa bude 

za inak rovnakých okolností, tj. pri rovnakej úrovni schopnosti a podmienok výkonu, 

zvyšovať, ale len do určitej úrovne motivácie. Ak presiahne motivácia človeka určitú hranicu, 

úroveň jeho výkonu sa paradoxne zníži. 

Téma vzťahu motivácie a výkonu je v psychológii reflektovaná aj inak, z mierne odlišných 

aspektov. Súvisí to s postrehom, že niektorí ľudia majú tendenciu podávať vysoký výkon 

v podstate vždy a vo všetkých sférach ľudskej činnosti, v ktorých je meradlo výkonu 

uplatniteľné, kým u iných ľudí táto tendencia zrejme nie je. Túto skutočnosť vyjadrujú pojmy 

výkonová motivácia alebo potreba vysokého výkonu.   

Výkonová motivácia 

Výkonová motivácia predstavuje osobnostne príznačnú, relatívne stálu tendenciu človeka 

dosahovať čo najlepšieho výkonu.  

Výkonová motivácia úzko súvisí s dvoma špecifickými ľudskými tendenciami – s tendenciou 

(potrebou) dosiahnuť úspechu a s protikladnou tendenciou (potrebou) vyhnúť sa neúspechu. 

Osobnostne príznačná sila výkonovej motivácie je potom daná pomerom oboch týchto 

tendencií podľa vzorca: 

potreba dosiahnuť úspech / potreba vyhnúť sa neúspechu 
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v prípade, že prevažuje potreba úspechu, je u konkrétneho človeka vyššia pravdepodobnosť 

aktivít orientovaných na úspech, naopak v prípade prevažujúcej potreby vyhnúť sa neúspechu 

možno počítať skôr s relatívnou pasivitou človeka. 

Úroveň výkonovej motivácie je možné žiaducim smerom ovplyvňovať, zvlášť v mladšom 

veku. Obecne však platí, že pozitívnym hodnotením, pozitívnou spätnou väzbou možno 

dosiahnuť viac ako kritikou a neustálym vytýkaním nedostatkov a chýb.  

Aspirácia, aspiračná úroveň 

Aspirácia prestavuje osobnostne príznačnú výšku nárokov, ktoré človek kladie na svoj výkon, 

resp. interindividuálne odlišný charakter cieľov, ktoré si človek v živote stanovuje a ktoré 

môžu byť vysoké alebo nízke. Ich dosiahnutie môže byť relatívne náročné alebo naopak 

relatívne ľahké.  

V kontexte s výkonovou motiváciou, presnejšie s potrebou dosiahnuť úspechu a s potrebou 

vyhnúť sa neúspechu, možno obsah pojmu aspiračná úroveň priblížiť aj inak. V uvedenej 

súvislosti možno aspiračnú úroveň chápať tiež ako osobnostne príznačné vyústenie konfliktu 

medzi týmito tendenciami v zásade tromi spôsobmi: 

 voľbou vyššieho stupňa náročnosti cieľa alebo úlohy s nádejou na dosiahnutie 

väčšieho úspechu, 

 voľbou nižšieho stupňa náročnosti cieľa alebo úlohy so zámerom vyhnúť sa 

neúspechu, 

 voľbou stredného stupňa náročnosti cieľa alebo úlohy, ktorého dosiahnutie alebo 

zvládnutie sa subjektívne javí ako možné a výsledný efekt ako ľahko 

predpovedateľný.  

Aspirácie teda spoluurčujú ako charakter alebo druh cieľov, ktoré si človek pre seba stanovuje 

do bližšej aj vzdialenej budúcnosti, tak tiež ich úroveň, výšku, náročnosť [4].  
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4 Hodnotenie zamestnancov 

Hodnotenie zamestnancov je činnosť, ktorá organizácii poskytuje predstavu o výkonoch, 

jednaní a pracovných schopnostiach jednotlivcov. Pre zamestnancov je hodnotenie spätnou 

väzbou k ich pôsobeniu v organizácii. Veľa systémov hodnotenia zamestnancov (zamerané 

najmä na rozvoj schopností ľudí a ich kariéry), sú účinným motivačným nástrojom.  

Hodnotenie je významnou zložkou riadenia pracovného výkonu. V organizáciách, kde nie je 

zavedené riadenie pracovného výkonu, prebieha hodnotenie zamestnancov v rôznych 

podobách. Veľmi často je využívaný systém hodnotenia zamestnancov, ktorý postihuje 

pracovný výkon aj pracovné správanie a pri ňom je hodnotenie previazané s osobným 

rozvojom a vzdelávaním zamestnancov a s riadením ich kariéry. Výkon je chápaný ako 

komplex výsledkov práce a pracovného správania zamestnanca.       

Základným účelom hodnotenia zamestnancov je získať informácie o pracovnom správaní, 

pracovnom výkone, vzťahoch k spolupracovníkom, zákazníkom, či ďalším osobám, s nimi 

v súvislosti s prácou prichádzajú do styku a poskytnúť im spätnú väzbu k ich pracovnému 

pôsobeniu. Cieľom hodnotenia je zlepšiť pracovné správanie a výkonnosť zamestnancov 

a získať informácie k zameraniu ich osobného rozvoja a ďalšieho využitia v organizácii. 

K hodnoteniu zamestnancov dochádza pri rôznych príležitostiach, môže byť rôzne zamerané, 

a tým má rôzne kritéria. K hodnoteniu zamestnancov sú využívané rôzne metódy a je 

realizované v rôznych systémoch [9].  

Hodnotenie zamestnancov má dve podoby:  

 neformálne hodnotene, 

 formálne hodnotenie. 

Neformálne hodnotenie je priebežné hodnotenie zamestnanca jeho nadriadeným počas 

vykonávania práce. Má príležitostnú povahu a skôr vymedzený situáciou daného okamihu, 

pocitom hodnotiaceho, jeho dojmom, momentálnou náladou, ako skutočnou istotou výsledku 

alebo úrovne práce zamestnanca. Ide o súčasť každodenného vzťahu medzi nadriadeným 

a podriadeným, súčasť priebežnej kontroly plnenia pracovných úloh a pracovného správania, 

poskytovanie okamžitej spätnej väzby. Neformálne hodnotenie nebýva zaznamenávané a len 

výnimočne býva príčinou personálneho rozhodnutia. Podstatný význam má však 

pre usmerňovanie práce zamestnanca, oceňovanie jeho dobrej práce a jeho povzbudzovanie. 
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Preto by v neformálnom hodnotení nemala chýbať pochvala za dobrú prácu, čo je vec, 

na ktorú veľmi veľa vedúcich pracovníkov zabúda. 

Formálne hodnotenie je racionálnejšie a štandardizované, má pravidelný interval, je 

periodické a jeho charakteristickými rysmi sú systematickosť a plánovitosť. Z formálneho 

hodnotenia sa získavajú dokumenty, ktoré sa zaraďujú do osobných materiálov 

zamestnancov. Tieto dokumenty slúžia ako podklady ďalšie personálne činnosti, ktoré sa 

týkajú jednotlivcov aj skupín zamestnancov. Zvláštnym prípadom formálneho hodnotenia je 

tzv. príležitostné hodnotenie, ktoré je vyvolané okamžitou potrebou spracovania pracovného 

posudku, napr. pri ukončovaní pracovného pomeru. K príležitostnému hodnoteniu dochádza 

skôr vtedy, ak nie sú k dispozícii dostatočne aktuálne výsledky bežného periodického 

hodnotenia alebo ak od posledného hodnotenia došlo u daného pracovníka k zmenám 

pracovného výkonu.   

Ako už bolo naznačené neformálne hodnotenie je síce dôležitým nástrojom usmerňovania 

a kontroly zamestnancov aj nástrojom operatívneho riešenia problémov a ocenenia 

zamestnancov, ale zvyčajne nezaručuje jednotný prístup k zamestnancom a použitie 

rovnakých kritérií hodnotenia je často veľmi subjektívne a uplatňuje sa pri ňom faktor 

náhody. Je tiež ľahko napadnuteľné. Preto personálne rozhodnutia by mali byť založené 

radšej na formálnom hodnotení, ktoré spomenuté nedostatky neformálneho hodnotenia 

do značnej miery odstraňuje [11].  

Výhody pravidelného formálneho hodnotenia zamestnancov spočívajú v tom, že [11]: 

 spoznáva a hodnotí zamestnancov komplexnejšie, z hľadiska súhrnu znalostí, 

zručností, správania a iných kvalít potrebných k tomu, aby práca bola robená dobre, 

 lepšie rozpoznáva, oceňuje a rozvíja silné stránky zamestnanca, 

 lepšie rozpoznáva slabé stránky zamestnanca a umožňuje ich efektívnejšie 

odstraňovanie, 

 umožňuje lepšie rozpoznať potrebu vzdelania a rozvojový potenciál zamestnanca, jeho 

vhodnosť pre vykonávanie náročnejšej práce, 

 umožňuje s predstihom rozpoznať možné sťažnosti a disciplinárne problémy, 

 sústavnejšie orientuje pozornosť zamestnanca na výkon, vyvíja na neho väčší tlak, 

 lepšie prispieva k zvyšovaniu pracovnej morálky vo firme. 
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Rôzne typy hodnotenia a rôzne príležitosti si žiadajú rôznych hodnotiteľov. Hodnotiteľmi 

môžu byť [9]: 

 bezprostredný nadriadený – poskytuje zamestnancom priebežnú spätnú väzbu k ich 

výkonu, hodnotí ich pri rôznych príležitostiach a v rámci formálneho hodnotenia 

zamestnancov, 

 spolupracovníci – hodnotia svojich kolegov spravidla v rámci formálneho hodnotenia 

pracovníkov, napr. v systéme 360° spätnej väzby (prebieha anonymne), 

 podriadení – sú vzácnejšími hodnotiteľmi, môžu hodnotiť svojich nadriadených 

vo formálnom hodnotení zamestnancov, napr. v systéme 360° spätnej väzby 

(hodnotenie podriadenými by malo prebiehať vždy anonymne), 

 tretia strana tj. napr. zákazník – môže hodnotiť vo formálnom hodnotení 

napr. v systéme 360° spätnej väzby aj pri iných príležitostiach, kedy je potrebné získať 

informácie o pracovnom výkone zamestnanca, 

 psychológ – hodnotí zamestnancov obvykle na základe psychodiagnostiky 

a rozhovorov, štandardne vo forme písomnej správy, a to pri posudzovaní spôsobilosti 

zamestnanca pre danú pracovnú pozíciu, pri obsadzovaní pracovných pozícií alebo 

pri identifikácií potenciálu zamestnanca, 

 skupinou hodnotiteľov sú napr. hodnotitelia v assessment centre alebo v development 

centre (hodnotenie je výsledkom skupinového konsenzu), skupinou hodnotiteľov 

môžu byť vybraní jedinci, ktorí poskytujú zamestnancovi spätnú väzbu alebo môžu 

hodnotiť zamestnanca členovia jeho týmu, 

 samohodnotenie zamestnanca – uplatňuje sa najmä vo formálnom hodnotení 

zamestnancov. 

4.1 Ciele hodnotenia  

V závislosti na personálnej stratégii organizácie môžu byť preferované rôzne ciele hodnotenia 

zamestnancov. Za zásadné a najdôležitejšie ciele hodnotenia možno považovať [5], [6]: 

 Určiť úroveň pracovného výkonu a kvality práce zamestnanca a rozpoznať potenciál 

jeho výkonu – stanoviť, do akej miery spĺňa zamestnanec nároky pracovného miesta, 

kvantifikovať úroveň plnenia jednotlivých kritérií pracovnej činnosti, zhodnotiť, či 

pracuje na hranici svojich možností alebo má veľké rezervy vo výkone, formulovať 

odporučenie pre jeho ďalšiu činnosť, návrhy na ponechanie, prevedenie na náročnejšiu 
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prácu, prevedenie na menej náročnejšiu prácu, prípadne odporučenie k odchodu 

z organizácie z dôvodu neprijateľnej úrovne pracovného výkonu a podstatných 

nedostatkov v pracovnom jednaní. 

 Určiť silné a slabé stránky každého zamestnanca – vymedziť ako pozitívne, tak aj 

problémové stránky pracovného výkonu a osobného jednania , odporučenie zamerať 

sa hlavne smerom k rozvoju a odstráneniu nedostatkov. Posúdiť predpoklady 

a prípadne odporučiť opatrenia k zvýšeniu kvality výkonu práce napr. stáže, 

inštruktáže, kvalifikačné aktivity, vzdelávanie apod. 

 Umožniť zamestnancovi zlepšenie výkonu, ak má zamestnanec rezervy vo výkone 

a predpoklady k ďalšiemu rozvoju – stanoviť konkrétne požiadavky na zlepšenie 

jednotlivých stránok pracovného výkonu v ďalšom období, formulovať úlohu 

pre organizáciu v kvalifikačných aktivitách, , zlepšení pracovných podmienok, 

organizácii práce,  vybavení pracoviska, premiestnení apod.  

Najsilnejším nástrojom rozvoja zamestnancov je koučovanie. Jedná sa o rozvoj 

zručností zamestnanca za podpory vedúceho. Je to individuálna forma rozvoja 

zamestnancov. Vedúci učí novým znalostiam a zručnostiam za aktívnej účasti 

zamestnanca.   

 Informácie k využitiu pre odmeňovanie podľa individuálneho pracovného výkonu –

hodnotenie kvality a úrovne výkonu môže byť jedným z predpokladov 

pre odmeňovanie zamestnancov pre poskytovanie pohyblivých zložiek mzdy. 

 Identifikovať potreby zvyšovania kvalifikácie a možnosti ďalšieho postupu – 

stanovenie potrieb ďalšie vzdelávania a rozvoja zamestnanca. 

 Zvýšiť účinnosť a úroveň motivácie k výkonu, zvyšovaniu kvalifikácie, k identifikácii 

s podnikovými cieľmi a zvýšenie lojality k podniku – aktivita zamestnancov má byť 

hodnotením zameraná na stanovenie cieľov aj oblasti pracovných postojov, jednanie 

a na identifikácii s podnikovými cieľmi, kooperáciu a komunikáciu 

so spolupracovníkmi. Zamestnanec musí mať pocit, že jeho práca a výkon sú 

priebežne objektívne hodnotené. 

 Získať informácie o názoroch zamestnancov, faktoroch spokojnosti alebo 

nespokojnosti – vedomie, že o názory zamestnancov sa zaujímajú nadriadení, 

pozitívne motivuje vzťah k podniku, utvára sa pocit sebarealizácie zamestnanca ako 

dôsledok využitia námetov k zlepšeniu výrobných aj riadiacich činností, prípadne 
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sa realizujú námety, ktoré vyplývajú z oprávnených sťažností zamestnancov 

na pracovné prostredie alebo sociálne podmienky pracovísk.  

Ciele hodnotenia zamestnancov možno definovať tiež z pohľadu zamestnanca, kedy sa 

jedná predovšetkým o ciele [9]: 

 získať informácie o hodnotení svojej práce (spätnou väzbou), informácie o nárokoch 

práce,  

 získať informácie o svojej perspektívne v organizácii (o možnostiach postupu, 

o pracovných možnostiach), 

 získať informácie o možnostiach svojho osobného rozvoja, 

 možnosť oznámiť svoje vízie a predstavy o ďalšom profesijnom pôsobení 

v organizácii a o svojom osobnom rozvoji. 

Ciele hodnotenia zamestnancov ako zo strany organizácie, tak zo strany zamestnancov, sú 

naplňované v rámci procesu hodnotenia zamestnancov.  

4.2 Funkcie hodnotenia  

Funkcie hodnotenia zamestnancov sú: 

 poznávacia – priebežné sledovanie pracovnej výkonnosti z kvantitatívneho aj 

kvalitatívneho hľadiska, 

 porovnávacia – uplatnenie diferenciácie medzi zamestnancami, 

 regulačná – trvalé alebo dočasné zmeny pracovného zaradenia jednotlivcov, 

 kauzálna – sledovanie príčin zmien v pracovnom jednaní, zoslabovanie alebo 

odstraňovanie negatívnych, posilňovanie pozitívnych,  

 stimulačná – podnecovanie snahy zamestnancov dosiahnuť priaznivejšieho  

hodnotenia, 

 výberová – možnosť postupu, resp. jeho plánovanie u talentovaných zamestnancov.  

4.3 Kritéria hodnotenia 

Rôzne zacielené hodnotenia zamestnancov budú vyžadovať rôzne kritéria. Ak sa hodnotenie 

zameriava na pracovný výkon, je zvyčajne podkladom pre odmeňovanie. Ak je cieľom 

hodnotenia najmä rozvoj zamestnancov a ich motivácia, je zamerané vo veľkej miere 

na pracovné správanie a na schopnosti zamestnancov. Zvyčajne hodnotenie postihuje obe 

tieto oblasti. 
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Kritéria hodnotenia zamestnancov by mali spĺňať základné požiadavky: 

 kritérium musí merať, čo má byť merané (validita kritérií), 

 rôzny hodnotitelia by mali pri použití určitého kritéria u konkrétneho zamestnanca 

dôjsť k rovnakému výsledku (objektivita kritérií), 

 jedno kritérium nesmie vychádzať z druhého (nezávislosť kritérií), 

 musia zodpovedať nárokom pracovnej pozície hodnoteného zamestnanca (hodnotenie 

musí vychádzať z popisu pracovného miesta a nárokov na zamestnanca, poprípade 

zo stanovených cieľov), 

 kritéria by mali zodpovedať (relevantnosť kritérií) špecifickým charakteristikám práce 

(rôzne činnosti vyžadujú rôzne predpoklady), 

 kritéria musia byť jednoznačné a zrozumiteľné, 

 nemá byť príliš veľký počet kritérií. 

Kritéria hodnotenia vždy zodpovedať účelu hodnotenia. Vo formálnom hodnotení 

zamestnancov, ktoré je zamerané na hodnotenie pracovného výkonu aj pracovného správania, 

sa uplatňujú výkonové kritéria aj kritéria správania [9].  

Príkladom klasicky používaných kritérií hodnotenia sú tieto skupiny [9], [11]:  

 výsledky práce, tj. merateľné kritéria - množstvo práce (výrobky alebo služby), kvalita 

práce, spokojnosť zákazníkov, množstvo obslúžených zákazníkov, množstvo 

reklamácií atd., 

 pracovné správanie – ochota prijímať úlohy, ochota sa vzdelávať a rozvíjať, úsilie 

pri plnení úloh, dodržiavanie inštrukcií, ohlasovanie problémov, hospodárnosť, 

zaobchádzanie so zariadením, vedenie potrebných záznamov, dodržiavanie pravidiel, 

riadna dochádzka,  podávanie návrhov (napr. zlepšovacích – dobré nápady 

zamestnancov, ktorí niekedy vymysleli drobnú a jednoduchú úpravu v pracovnom 

postupe, inokedy výraznejšiu technologickú zmenu využívali podniky už v minulosti, 

aj dnes šetria firmám nemalé peniaze), 

 sociálne správanie – ochota k spolupráci, vzťahy k spolupracovníkom, jednanie 

s ľuďmi, správanie k nadriadeným / podriadeným, vzťah k zákazníkom, štýl vedenia 

ľudí, 

 zručnosti a znalosti, potreby, vlastnosti – znalosť práce, fyzická sila, schopnosť 

koordinácie činnosti, vzdelanie, diplomy a osvedčenia, cieľavedomosť, 
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ctižiadostivosť, podnikavosť, samostatnosť, spoľahlivosť, sociálne potreby, 

vytrvalosť, prispôsobivosť, organizačné schopnosti, verbálne schopnosti, znalosť 

jazykov, tvorivosť, čestnosť, lojalita, schopnosť viesť ľudí, odolnosť voči zaťaženiu 

a stresu, zmysel pre osobnú zodpovednosť.  

Určenie kritérií k hodnoteniu zamestnanca ja jeho pracovného výkonu nestačí. Je potrebné 

definovať, aký výkon je žiaduci, prijateľný a neprijateľný, tj. je potrebné stanoviť určitú 

úroveň, normu výkonu, a to výslovne a písomne. 

Pri hodnotení zamestnanca a jeho výkonu nesmieme zabudnúť na to, že jeho výkon môže byť 

ovplyvňovaný aj faktormi, ktoré sú na samotnom zamestnancovi nezávislé, a mali by sme 

pri hodnotení zamestnanca od nich odhliadnuť.  

Sú to najmä [11]: 

 nedostatočné využívanie času zamestnanca (nedostatočné zadávanie úloh) alebo 

preťaženie navzájom si konkurujúcimi úlohami (prekrývanie právomoci, zlá 

organizácia práce), 

 neprimerané zariadenie a vybavenie danej práci,  

 nejasné pravidlá a metódy riadenia ovplyvňujúce prácu, 

 nedostatok spolupráce zo strany ostatných zamestnancov,  

 nedostatky v zadávaní úloh, nedostatočné vysvetlenie práce, nedostatočná inštruktáž, 

 nedostatky vo vzdelávaní zamestnancov,  

 typ kontroly zamestnanca,  

 osvetlenie, hluk, teplota, výpary, 

 nevhodné usporiadanie pracoviska,  

 nevhodné tempo strojov, 

 životné podmienky zamestnanca (situácia v rodine, bývanie, choroba, apod.), 

 šťastie (náhoda). 

4.4 Metódy hodnotenia  

V odbornej literatúre je uvedená a v praxi personálneho riadenia aplikovaná rada metód 

hodnotenia zamestnancov. Personálna prax sa prikláňa často k metódam, ktoré sú 

pre hodnotených aj hodnotiteľa najľahšie zvládnuteľné a pochopiteľné. Metódy plnia 

podpornú funkciu pri hodnotení zamestnanca. Pomáhajú sledovať a zaznamenávať plnenie 
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štandardov pracovného výkonu a jednania. Snaha nájsť optimálny spôsob hodnotenia 

zamestnanca viedla k vytvoreniu mnohých metód, napr. hodnotenie podľa stanovených 

noriem, hodnotenie na základe plnenia noriem, hodnotenie pomocou hodnotiacich stupníc 

(slovných, grafických, číselných), hodnotenie pomocou cheeklistu, metódy vytvárania poradia 

(párové porovnanie), použitie numerických stupňov hodnotenia, hodnotenie assessment 

centrom atd. Metódy hodnotenia zamestnanca (viď Tab. 1) rozdeľujeme do dvoch skupín, a to 

či posudzujú vykonanú prácu, tj. sú orientované na minulosť, alebo či identifikujú rozvojový 

potenciál zamestnanca, tj. sú zamerané do budúcnosti [6], [14].  

Tab. 1 Metódy hodnotenia zamestnanca [6] 

Metódy hodnotenia zamestnanca  

Orientované na odvedený pracovný výkon  Orientované na budúcnosť 

Riadenie podľa stanovených cieľov Samohodnotenie 

Porovnanie so štandardným pracovným výkonom Assessment center/development center 

Testovanie a pozorovanie pracovného výkonu 360° spätná väzba 

Hodnotiaci dotazník 

  

Hodnotiaca stupnica 

Metóda BARS 

Metóda kritických prípadov 

Hodnotiteľské správy 

Porovnanie zamestnancov 

 

4.4.1 Metódy hodnotenia zamestnancov orientované na minulosť 

Riadenie podľa stanovených cieľov (Management by Objectives, MBO) je metóda, pri nej 

zamestnanec uzavrie dohodu so svojim nadriadeným o hlavných cieľoch svojej práce 

na určité obdobie. Je určený plán, ako a kedy budú ciele plnené, sú vymedzené kritéria 

k hodnoteniu toho, či sú ciele dosiahnuté a pravidelne sa hodnotí realizácia cieľov, a to až 

do termínu, kedy dohodnutá lehota končí. Vtedy je zhodnotená miera splnenia cieľov 

a uzavretá dohoda na budúce obdobie. 

Teoreticky platí, že MBO podnecuje zamestnanca k rozvoju a prispieva k úspechu 

zamestnávateľa, organizačnej jednotky a nadriadeného. Platí to ale len vtedy, ak MBO 

praktikuje „kaskádové“ určenie cieľov z úrovne organizácie, cez organizačnú jednotku až 

po jednotlivca. Zatiaľ sa len malému počtu spoločností podarilo zaviesť prepojený systém 

cieľov medzi jednotlivými úrovňami riadenia, a teda aj účinný MBO.  
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Porovnanie so štandardným výkonom. Výkon jednotlivca je porovnávaný so štandardným 

pracovným výkonom, ktorý zodpovedá obvyklej intenzite práce. Štandardný pracovný výkon 

možno stanoviť: 

 štatisticky ako priemerný pracovný výkon dosiahnutý u väčšieho počtu zamestnancov, 

 odhadom intenzity práce konkrétneho zamestnanca, 

 je odvodený z normatívov času, ktoré udávajú prácnosť (spotrebu času na pracovnú 

činnosť vo vymedzených pracovných podmienkach) [6], [14].  

Testovanie a pozorovanie pracovného výkonu. Hodnotenie zamestnanca je založené 

na testovaní znalostí a zročností alebo na kontrole dodržiavania pracovnoprávnych predpisov. 

Ide napr. o písomné testy jazykových znalostí, overenie znalostí počítačových programov, 

vyšetrenie, či zamestnanec nie je pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok.  

Hodnotiaci dotazník. Hodnotiteľ posudzuje jednanie a pracovný výkon zaškrtnutím  pola 

v dotazníku, ktoré podľa jeho názoru najlepšie vystihuje, ako konkrétny zamestnanec plní 

príslušné kritérium. Inou možnosťou hodnotiaceho dotazníku je, že charakteristiky jednania 

sú odstupňované pomocou slov, napr. vždy, veľmi často, často, príležitostne a nikdy, 

a hodnotiteľ zaškrtáva ten stupeň o ktorom si myslí, že vystihuje najlepšie daného 

zamestnanca. Každé tvrdenie je obodované a celkový počet bodov udáva hodnotenie 

zamestnanca.  

Personálny útvar môže vyplnený dotazník prehodnotiť aj bez vedomia hodnotiteľa 

oznámkovaním vybraných tvrdení. Potom sa zo „známok“ vypočíta výsledné hodnotenie 

zamestnanca [14].  

Hodnotiaca stupnica. Jedná sa o najviac uplatňovanú metódu. Hodnotiteľ oceňuje jednanie 

a pracovný výkon zaškrtnutím stupňa plnenia určitého kritéria. Každý stupeň je obodovaný, 

prípadne slovne definovaný. Suma dosiahnutých bodov za všetky kritéria udáva celkové 

hodnotenie. Niekedy sú kritéria vážené, aby sa ich váhou posilnila dôležitosť vybraných 

aspektov pracovného výkonu. Výhody tejto metódy spočívajú v tom, že náklady na jej 

vytvorenie a administratívu sú nízke, vyplnenie formulára nie je časovo náročné, stupnice sú 

použiteľné pre veľký počet  zamestnancov, dáva číselné výsledky, ktoré sa hodia 

k porovnaniu zamestnancov a stanovenie motivačnej mzdy [6], [14].  

Metóda BARS (Behaviorally Anchored Rating Scales) je založená na vytváraní hodnotiacich 

stupníc. Hodnotí správanie požadované k úspešnému vykonávaniu práce. Je zameraná 
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na prístup k práci, dodržiavanie postupu pri práci a účelnosť výkonu. Stupnica sa spracováva 

pre každú úlohu vykonávanú na pracovnom mieste. Pracovné správanie pri plnení úloh býva 

začlenené  do piatich až siedmich bodových stupňov, z nich je každý doplnený o vzorovú 

slovnú charakteristiku správania slúžiacu ako návod pre hodnotiteľa, ktorý označí stupeň 

zodpovedajúci najprimeranejšej formulácií [9], [14].  

Metóda kritických prípadov vychádza z posudzovania hraničných situácií, tj. výrazne 

dobrých alebo výrazne zlých výsledkov práce zamestnanca v určitom sledovanom období. 

Táto metóda vyžaduje aby si hodnotiteľ viedol záznamy o pracovnom správaní aj 

o pracovnom výkone zamestnanca. Je vhodná ako doplnková metóda k formálnemu 

hodnoteniu zamestnancov, ktoré prebieha za dlhšie časové obdobie (hodnotiteľ si tak 

uchováva k hodnoteniu zamestnanca presné informácie) [9]. Jej  nevýhodou je, že [14]: 

 hodnotitelia  považujú denné aj týždenné záznamy za časovo náročné a nakoniec ich 

doplňujú až na konci hodnotiaceho obdobia; vtedy sa môže  stať, že posudok výrazne 

ovplyvnia len prípady z poslednej doby, 

 hodnotitelia si stanovujú vlastné normy a hodnoty, 

 slovný popis nedovoľuje porovnávať jednotlivých zamestnancov alebo organizačné 

jednotky.  

Hodnotiteľské správy. Hodnotiteľ podáva písomnú správu o zamestnancových prednostiach, 

slabinách a potenciálu a tiež návrhy na zlepšenie, a to za určité obdobie. Obsah správy môže 

byť písaný voľne alebo je štruktúrovaný podľa inštrukcií. Správy môžu vychádzať 

zo záznamov o kritických prípadoch alebo sú kombinované s hodnotiacimi stupnicami. 

Výhodou tejto metódy je, že poskytuje spätnú väzbu. Na druhej strane správy zdôrazňujú 

rozličné stránky odvádzaného pracovného výkonu. Tým porovnanie zamestnancov 

znemožňujú a neposkytujú podklad pre personálne rozhodnutia [14].  

Porovnávanie zamestnancov. Hodnotiteľ posudzuje pracovné výkony zamestnanca 

porovnaním s výkonmi ostatných kolegov v skupine. Ide o jednoduchú a praktickú metódu, 

ktorá je založená na subjektívnom názore priameho nadriadeného. Nevýhodou tejto metódy je 

riziko zaujatosti hodnotiteľa, nie sú známe rozdiely medzi zamestnancami a chýbajú 

podrobnejšie informácie pre spätnú väzbu. Porovnanie môže mať formu [14], [15]: 

 Prostého porovnania zamestnancov podľa ich pracovného výkonu a jednania, 

napr. od najefektívnejšieho až po najmenej produktívneho zamestnanca. 
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 Párového porovnania, kedy každý zamestnanec je porovnávaný s každým a bod je 

pripísaný tomu lepšiemu. Keď sú všetky body spočítané, je vytvorený rebríček. Táto 

technika je veľmi náročná na čas hodnotiteľov. Pre väčší počet zamestnancov nie je 

metóda vhodná. 

 Povinného rozdelenia, kedy hodnotiteľ zaraďuje zamestnancov do vopred 

vymedzených kategórií pracovného výkonu, ktoré kopírujú krivku normálneho 

rozdelenia. Predpokladá sa, že v skupine je veľmi nízky počet ako nedostatočných, tak 

skutočne vynikajúcich zamestnancov a že ostatní podávajú pracovný výkon 

medzi týmito pólmi a kumulujú sa okolo priemeru. Metóda prekonáva chyby 

hodnotenia, ktoré sú spôsobené zhovievavosťou hodnotiteľa, jeho nadmernou 

prísnosťou alebo tendenciou k priemeru.    

4.4.2 Metódy hodnotenia zamestnancov orientované na budúcnosť 

Samohodnotenie. Zamestnanec hodnotí sám seba a jeho pohľad býva porovnávaný 

s úsudkom iného hodnotiteľa. Zmyslom je zapojiť zamestnanca do procesu hodnotenia tým, 

že analyzuje smery svojho osobného rozvoja a mnohokrát si stanoví náročnejšie ciele, než aké 

by určil priamy nadriadený. Samohodnotenie pomáha predchádzať pri hodnotiacom 

rozhovore obranným reakciám zamestnanca a podporuje jeho ochotu učiť sa [14].   

Hodnotenie metódu AC/DC (Assessment Centre/Development Centre) sa používa 

pri hodnotení pracovného výkonu, rozvojového potenciálu a odbornej spôsobilosti kľúčových 

zamestnancov (špecialistov, manažérov) v rámci plánovania personálneho rozvoja 

zamestnancov. Použitie AC/DC je založené na skupinovom aj individuálnom riešení 

modelových úloh a prípadových štúdií, ktoré preskúmajú skutočné schopnosti a motiváciu 

hodnotených zamestnancov [13].   

360°spätná väzba. Pomocou tejto metódy sa získavajú vstupy o výkone z niekoľkých 

rôznych zdrojov (viď Obr. 4). Účelom je zaistiť  všestranné hodnotenie a zlepšiť 

zamestnancov rast a rozvoj. Táto metóda bola vytvorená pôvodne pre hodnotenie 

samostatných riadiacich zamestnancov, ale postupne sa vyvinula ako nástroj používaný 

pre všetkých zamestnancov. Organizácie v ňom vidia predovšetkým možnosť, ako posilniť 

tímovú prácu. 
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Zamestnanci môžu byť hodnotení ľubovoľným počtom jedincov, s ktorými sú v kontakte. 

Skutočný počet zdrojov spätnej väzby považovaný za vhodný je od organizácie k organizácií 

rozdielny, a to do veľkej miery v závislosti na úrovni a vplyvu danej pozície.  

Totožnosť posudzovateľov sa udržuje obvykle v tajnosti. Má sa za to, že anonymita zvyšuje 

tendenciu hodnotiteľov poskytovať poctivú spätnú väzbu, čo umožní, aby zamestnanec získal 

presnejšie hodnotenie svojich silných stránok aj oblastí vyžadujúcich zlepšenie [3].  

 

Obr. 4 Hodnotitelia v systéme 360° spätnej väzby [9] 

4.5 Hodnotiaci rozhovor 

Hodnotiaci rozhovor predstavuje najdôležitejšiu časť systému hodnotenia zamestnanca, najmä 

pri participatívnom štýle vedia ľudí. Na jeho príprave veľmi záleží, pretože, aj keď má 

hodnotiaci rozhovor vytvoriť menej formálnu atmosféru než tradičné hodnotenie bez účasti 

zamestnanca, vyžaduje dokonalú prípravu hodnotiteľa, ak majú byť splnené ciele 

hodnotiaceho rozhovoru a výsledky zaznamenávané do hodnotiaceho dokumentu [6], [14].  

Hodnotiaci rozhovor je príležitosťou k výmene názorov medzi nadriadeným a zamestnancom. 

Hodnotiaci rozhovor slúži k zladeniu požiadaviek kladených na výkon konkrétnej činnosti 

a skutočných schopností (znalosti, skúsenosti, zručnosti) zamestnanca. Cieľom hodnotiaceho 

rozhovoru je zvyčajne bilancia predchádzajúceho obdobia a diskusia vťahujúca sa 

k nasledujúcemu obdobiu.  

Zásadný význam má príprava nadriadeného aj hodnoteného zamestnanca na hodnotiaci 

rozhovor. Hodnotiteľ by si mal ujasniť nároky na pracovné miesto hodnoteného zamestnanca, 
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pripraviť si podklady k jeho činnosti za hodnotené obdobie a rozmýšľať o pôsobení 

zamestnanca v budúcom období. Hodnotený zamestnanec si ujasní argumenty k svojej 

činnosti za predchádzajúce obdobie a svoje predstavy pre budúce obdobie [9].  

Vedenie hodnotiaceho rozhovoru vyžaduje dodržiavanie nasledujúcich obecných zásad [9]: 

 hodnotiteľ zodpovedá za priebeh rozhovoru (na rozhovor sa musí pripraviť, zaistiť si 

podklady), 

 hodnotiaci rozhovor je obojstrannou diskusiou, nie monológ hodnotiteľa, 

 hodnotiaci rozhovor sa musí týkať práce, súkromných záležitostí len v súvislosti 

s pracovnou činnosťou (hodnotiaci rozhovor nie je terapia!), 

 hodnotiteľ musí vychádzať pri hodnotení zamestnanca z nárokov pracovného miesta, 

 hodnotenie zamestnanca musí vychádzať z dostatočných a relevantných informácií 

a musí byť spravodlivé, 

 je potrebné diskutovať o faktoch, byť konkrétny (skutočnosti týkajúce sa práce), nie 

o neurčitých dojmoch, hodnotiteľ by mal zdôrazniť cieľ hodnotenia, ktorým je 

zlepšenie práce, nie jej kritika,  

 hodnotiaci rozhovor by nemal byť nepriateľským aktom, nemal by byť riadením, 

pri ktorom sa hodnotený bráni kritike, ale ani nezáväzným rozprávaním, 

 rozhovor by mal hodnotiteľ viesť vo vhodnom, nerušenom prostredí (bez telefónov, 

bez návštev), mal by byť schopný odstrániť pocit napätia hodnoteného, mal by 

vytvoriť pokojnú a priateľskú a atmosféru, nastoliť dôveru, 

 zamestnanec by mal mať pocit, že je snaha mu pomôcť, ťažisko rozhovoru by malo 

byť v rade, ako dosiahnuť zlepšenie, 

 hodnotiteľ by mal klásť otvorené otázky a naslúchať, overovať nejasné informácie či 

informácie, o ktorých pochybuje a overovať stanovisko zamestnanca,  

 hodnotiteľ by mal formulovať pozitívne (najmä v úvode rozhovoru), 

 v priebehu hodnotiaceho rozhovoru by nemala byť zabudnutá pochvala za dobré 

pracovné výsledky (zdôrazniť pozitívne aspekty výkonu zamestnanca), 

 hodnotiteľ by mal mať na pamäti, že človek znáša zvyčajne lepšie kritiku svojej 

práce ako svojej osoby, 

 hodnotiteľ by si mal v priebehu rozhovoru spraviť poznámky,  

 hodnotiacemu rozhovoru je potrebné venovať dostatok času.  
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5 Odmeňovanie zamestnancov 

Odmeňovanie j veľmi významnou personálneho oblasťou pre organizáciu aj pre zamestnanca. 

Odmeňovanie je realizované vo forme mzdy, platu či inej peňažnej alebo nepeňažnej odmeny, 

je kompenzáciou za vykonanú prácu. Odmena za vykonanú  prácu a ďalšie odmeny 

ovplyvňujú množstvo a kvalitu budúcej práce. Odmeňovanie je tiež jedným 

z najefektívnejších nástrojov motivácie zamestnancov, ktoré má organizácia a vedúci 

pracovníci k dispozícii.  

5.1 Systém odmeňovania zamestnancov 

Systém odmeňovania je jedným z najdôležitejších nástrojov personálneho riadenia 

v organizácii. Z pohľadu zamestnávateľa sa jedná o nástroj, ktorým presadzuje svoju 

personálnu stratégiu a vyjadruje ním hmotne svoju organizačnú kultúru. Z pohľadu 

zamestnanca je to potom spravidla najdôležitejší nástroj jeho motivácie. 

Stratégia odmeňovania, ako súčasť personálnej stratégie, vyjadruje: 

 o akých zamestnancov má zamestnávateľ záujem z hľadiska trhu práce (teda akú 

pozíciu na trhu práce chce zaujať) v odbore a v lokalite, v ktorej pôsobí, 

 akým spôsobom sa vyrovnáva so zásadou „za rovnakú prácu rovnaká odmena“, 

 akým spôsobom oceňuje nadštandardný a sankcionuje horší než očakávaný výkon, 

 či zamestnávateľ považuje všetkých zamestnancov za rovnako dôležitých 

pre prosperitu organizácie, alebo či preferuje zamestnancov / pracovné miesta , ktoré 

považuje za kľúčové, 

 v akom pomere sú uplatňované individuálne a kolektívne formy odmeňovania, 

 aké prostriedky a postupy zamestnávateľ uplatňuje pri formovaní a realizácii mzdovej 

politiky. 

Zmyslom stratégie odmeňovania je vymedziť najmä mzdovú náročnosť zvolenej stratégie 

organizácie, určiť spôsoby motivácie a žiaducu stabilizáciu kľúčových zamestnancov, hľadať 

nástroje k podpore nadpriemerných výkonov pri maximálnej kvalite práce a stanoviť vzťahy 

individuálnej, kolektívnej a celoorganizačnej zodpovednosti a výsledky organizácie a vzťahy 

medzi finančnou a nefinančnou zložkou odmeňovania.  

Praktickou aplikáciou systému odmeňovania je najmä mzdová politika organizácie,  ktorej je 

stanovené spravidla: 
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 aké kritéria považuje organizácia za dôležité pre stanovenie ceny práce (vzdelanie, 

znalosti, pracovné výsledky) 

 v akom pomere je zaručená výkonnostná (pohyblivá) zložka mzdy a podiel 

na výsledkoch organizácie, 

 akými prostriedkami a kto stanoví výkonnostnú zložku mzdy konkrétneho 

zamestnanca, 

 aké nástroje k tomu použije. 

Cieľom mzdovej politiky je stabilizovať výkonných a pre organizáciu potrebných 

zamestnancov a vypudiť z nej nevýkonných, parazitujúcich jedincov, stimulovať 

zamestnancov k žiaducemu pracovnému výkonu a správaniu, riadiť objem mzdových 

prostriedkov v súlade s rozpočtom organizácie a vývojom produktivity práce, zaistiť 

konkurencieschopnosť organizácie na trhu prác atd.  

Mzdová politika spoločnosti SIAG CZ, s.r.o. je uvedená v mzdovej smernici v prílohe 2.  

5.2 Zamestnanecké výhody 

Zamestnanecké výhody sú považované za súčasť odmeňovania pracovníkov, ale na rozdiel 

od odmien za odpracovanú dobu, výkon pracovné podmienky, schopnosti či tržnú hodnotu 

zamestnanca sa spravidla poskytujú zamestnancom len za to, že sú v danej firme v pracovnom 

pomere (v súčasnej dobe sa však presadzujú tendencie poskytovať zamestnanecké výhody aj 

zamestnancom mimo bežný pracovný pomer). Poskytujú sa teda alebo s ponúkajú plošne, len 

u niektorých z nich sa prihliada k funkcii, k postaveniu zamestnanca vo firme, k dobe 

zamestnania vo firme a zásluhám. Na niektorých zamestnaneckých výhodách sa podieľajú aj 

rodinní príslušníci pracovníkov firmy. 

   Vo svete sa používa značné množstvo zamestnaneckých výhod. Je pochopiteľné, že veľké 

podniky spravidla ponúkajú širšiu škálu zamestnaneckých výhod a mnohé z nich umožňujú 

svojim zamestnancom, aby s z ich ponuky volili také menu, ktoré je pre nich z hľadiska ich 

momentálnych potrieb a momentálnej situácie najvhodnejšie (tzv. systém voliteľných blokov 

zamestnaneckých výhod, alebo kafetéria systém). Ale aj malé a predovšetkým stredné firmy 

v zahraničí sa snažia udržať v tejto oblasti s veľkými podnikmi krok a konkurencieschopnosť 

na trhu práce a podľa svojich možností systém zamestnaneckých výhod zavádzajú 

a rozvíjajú [11].   
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Zamestnanecké výhody možno zaradiť do štyroch skupín [11]: 

1. Výhody sociálnej povahy (napr. dôchodkové pripoistenie hradené úplne alebo sčasti 

firmou, životné poistenie, pôžičky a ručenie za pôžičky, príspevok na rekreáciu detí 

apod.). 

2. Výhody skvalitňujúce využívania voľného času (napr. kultúrne a športové aktivity, 

organizovanie dotovaných zájazdov, ponuka alebo dotovanie rekreácie 

pre pracovníkov a ich rodinných príslušníkov a pod.). 

3. Výhody majúce vzťah k práci (napr. stravovanie, výhodnejší predaj firemných 

produktov zamestnancom, firemné parkovisko, príspevok na úhradu cestovných 

nákladov pri dochádzke do zamestnania, poskytovanie pracovného odevu, vzdelanie 

hradené firmou apod.). 

4. Výhody spojené s postavením vo firme (napr. prestížne firemné automobily 

prevedúcich pracovníkov, používanie firemných automobilov pre osobné účely, 

pridelenie mobilného telefónu, nárok na spoločenský odev a iné náklady reprezentácie 

firmy a pod.).    

Zamestnanecké výhody spoločnosti SIAG CZ, s.r.o. sú uvedené v prílohe 3. 
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6 Analýza pracovného výkonu zamestnancov jednotlivých 

oddelení za rok 2012 a 2013  

 Hlavnou náplňou tejto práce je vykonať vlastný empirický výskum v roku 2012 a 2013 

formou hodnotiacej stupnice v spoločnosti SIAG CZ, s.r.o. a porovnať výsledky výskumu. 

Hodnotiace stupnice boli zostavené v spolupráci s personálnym manažérom spoločnosti 

SIAG CZ, s.r.o. Jedna pre technicko – administratívnych zamestnancov a druhá pre vedúcich 

zamestnancov (viď Príloha 4). Obe hodnotiace stupnice obsahujú 10 kritérií a ku každému 

kritériu je priradených 5 stupňov. Každý stupeň je oznámkovaný. V roku 2012 sa hodnotilo 

51  TH (technicko - hospdárskych) pracovníkov, z toho 24 technicko - administratívnych 

a 27 vedúcich zamestnancov. V roku 2013 počet TH pracovníkov klesol, a preto sa hodnotilo 

20 technicko - administratívnych a 21 vedúcich zamestnancov. Niektorí zamestnanci odišli 

z vlastnej iniciatívy a niektorí z dôvodu znižovania stavu zamestnancov. Hodnotiteľ, ktorým 

bol konateľ spoločnosti oceňuje jednanie a pracovný výkon zaškrtnutím stupňa plnenia 

určitého kritéria, ktoré podľa jeho názoru najlepšie vystihuje, ako konkrétny zamestnanec plní 

príslušné kritérium. Každý hodnotený zamestnanec sa mohol k hodnoteniu písomne vyjadriť, 

či je spokojný prípadne nespokojný, a uviesť motivačné faktory k zlepšeniu pracovného 

výkonu. Cieľom bolo zistiť a navrhnúť opatrenia, ktoré by viedli k lepšiemu hodnoteniu 

pracovného výkonu v roku 2013 oproti roku 2012.  

6.1 Hodnotenie pracovného výkonu vedúcich zamestnancov                     

v roku 2012 a v roku 2013 

V oblasti hodnotenia pracovného výkonu vedúceho zamestnanca boli hodnotené tieto 

oddelenia: 

 kvality, 

 výroby veží, 

 výroby nosníkov,  

 výroby, 

 kontroly a plánovania, 

 personálneho managementu, 

 technické, 

 zvárania, 
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 technicko – výrobné, 

 nákupu, 

 finančné. 

Prvé hodnotené kritérium sa týkalo pracovného tempa. V roku 2012 bol vypočítaný priemer 

zo známok 2,19 a v roku 2013 bol priemer 2,05. Jedná sa o malé zlepšenie. Ako je 

z obrázku 5 vidieť väčšina vedúcich zamestnancov zvláda úlohy včas. 

 
Obr. 5 Pracovné tempo 
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Druhým hodnotiacim kritériom bola schopnosť odolávať záťaži. Vypočítaný priemer 

zo známok bol 2,15 v roku 2012 a v roku 2013 bol 2,19. V tomto prípade došlo k nepatrnému 

zhoršeniu výsledku. Výsledky hodnotenia sú uvedené na obrázku 6. 

 
Obr. 6 Schopnosť odolávať záťaži 

 

Tretím hodnotiacim kritériom, ktoré hodnotil konateľ spoločnosti bola organizácia práce. 

Priemerný výsledok hodnotenia v roku 2012 bol 2,11 a v roku 2013 sa priemerný výsledok 

zlepšil na 1,95.  Výsledky hodnotenia organizácie práce sú uvedené na obrázku 7. 

 
Obr. 7 Organizácia práce 
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Štvrtým kritériom hodnotenia bola schopnosť rozhodovať. Zaujímalo ma, či sa vedúci 

zamestnanci pri výkone práce rozhodujú včas a správne alebo majú občas oneskorené 

rozhodnutia, či si dokonca niekedy nevedia dať rady alebo sú nerozhodní. Výsledky 

hodnotenia sú uvedené na obrázku 8. Priemerný výsledok hodnotenia vyšiel 2, ako aj v roku 

2012, tak aj v roku 2013.  

 
Obr. 8 Schopnosť rozhodovať 

 

Piate hodnotiace kritérium sa týkalo schopnosti komunikácie. Podobne ako u kritéria 

schopnosti rozhodovať nedošlo k zmene. V oboch rokoch vyšiel priemerný výsledok 

hodnotenia rovnaký, a to 1,81. Výsledky samotného hodnotenia sú uvedené na obrázku 9. 

 
Obr. 9 Schopnosť komunikácie  
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Šiestym hodnotiacim kritériom bola schopnosť spolupráce v tíme. Priemerný výsledok 

hodnotenia tohto kritéria vyšiel 1,78  v roku 2012 a v roku 2013 bol výsledok podobný a to 

1,71. Ako je z obrázku 10 vidieť, väčšina vedúcich zamestnancov bola aj v roku 2012 aj 

v roku 2013 ohodnotená, že spolupracuje podľa požiadaviek spolupracovníkov. 

 
Obr. 10 Schopnosť spolupráce v tíme    

 

Ďalším, v poradí siedmym hodnotiacim kritériom bola zodpovednosť za podriadených.  

Výsledky hodnotenia sú uvedené na obrázku 11. Priemerný výsledok hodnotenia v roku 2012 

bol 2,07 a v roku 2013 sa len nepatrne znížil na 2,05. 

 
Obr.11 Zodpovednosť za podriadených  
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Ôsme hodnotiace kritérium sa týkalo schopnosti motivovať. Vypočítaný priemer zo známok 

u tohto kritéria vyšiel 2,07 v roku 2012 a v roku 2013 bol priemerný výsledok hodnotenia 

lepší, a to 1,95. Výsledky hodnotenia schopnosti motivácie sú uvedené na obrázku 12. 

 
Obr. 12 Schopnosť motivovať 

 

Deviate hodnotiace kritérium sa týkalo záujmu o zvyšovanie kvalifikácie. Výsledky 

hodnotenia sú uvedené na obrázku 13, z ktorých vyplýva, že väčšina vedúcich zamestnancov 

podľa hodnotiteľa má záujem o zvyšovanie kvalifikácie dokonca niektorí aktívne vyhľadávajú 

možné formy zvyšovania kvalifikácie. Priemerný výsledok hodnotenia tohto kritéria bol 2,19 

v roku 2012 a v roku 2013 sa znížil na 2,1.  

 
Obr. 13 Záujem o zvyšovanie kvalifikácie 
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Posledným hodnotiacim kritériom bolo využívanie získanej kvalifikácie. Priemerný výsledok 

hodnotenia vypočítaný zo známok bol 1,81 v roku 2012 a v roku 2013 došlo k zlepšeniu 

na 1,67. Výsledky hodnotenia  sú uvedené na obrázku 14. 

 
Obr. 14 Využívanie získanej kvalifikácie 

 

Celkový priemerný výsledok hodnotenia vedúcich zamestnancov vypočítaný zo známok 

všetkých desiatich kritérií bol 2,02 v roku 2012 a v roku 2013 došlo k malému zlepšeniu 

a celkový priemerný výsledok hodnotenia bol v tomto roku 1,95. Dôležitú úlohu 

v priemerných výsledkoch jednotlivých hodnotiacich kritérií aj v celkových priemerných 

výsledkoch zohráva pokles o šiestich vedúcich zamestnancov. 
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6.2 Hodnotenie pracovného výkonu technicko – administratívnych  

zamestnancov v roku 2012 a v roku 2013 

V oblasti hodnotenia technicko – administratívnych zamestnancov boli hodnotené tieto 

oddelenia: 

 nákupu,  

 projektu,  

 technické, 

 IT, 

 technicko – výrobné, 

 personálneho managementu, 

 výroby, 

 kontroly a plánovania, 

 zvárania,  

 finančné. 

Prvým hodnotiacim kritériom pre technicko – administratívnych zamestnancov bolo pracovné 

tempo. Priemerný výsledok hodnotenia tohto kritéria bol 2,25 v roku 2012 a v roku 2013 bol 

priemerný výsledok hodnotenia lepší a to 2,1. Výsledky hodnotenia tohto  kritéria sú uvedené 

na obrázku 15.    

 

Obr. 15 Pracovné tempo  

 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

2012 2013 

6 
3 

18 

16 

1 

Pracovné tempo 
úlohy zvláda vždy včas aj s 

určitou rezervou  

úlohy zvláda včas  

normálne pracovní tempo  

obvykle potrebuje viac času, 

niekedy úlohy nezvládne  

spravidla úlohy nezvláda  



43 

 

Druhým hodnotiacim kritériom v hodnotení technicko – administratívnych zamestnancov 

bola schopnosť odolávať záťaži. Priemerný výsledok hodnotenia u tohto kritéria bol 2,38 

v roku 2012 a v roku 2013 vyšiel priemerný výsledok 2,25. Na obrázku 16 sú uvedené 

výsledky hodnotenia. 

 

Obr. 16 Schopnosť odolávať záťaži 

 

Tretím hodnotiacim kritériom, ktoré hodnotil konateľ spoločnosti bola organizácia práce. 

Priemerný výsledok hodnotenia v roku 2012 bol 2,17 a v roku 2013 sa priemerný výsledok 

zlepšil na 2,05.  Výsledky hodnotenia organizácie práce sú uvedené na obrázku 17. 

 

Obr. 17 Schopnosť organizácie práce  
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Štvrtým hodnotiacim kritériom bola schopnosť rozhodovať. Podobne ako u vedúcich 

zamestnancov  ma zaujímalo, či sa technicko - administratívny zamestnanci pri výkone práce 

rozhodujú včas a správne alebo má občas oneskorené rozhodnutia, či dokonca si niekedy 

nevie dať rady alebo je nerozhodný. Ako je vidieť na obrázku 18 väčšia sa rozhoduj včas 

a správne. Priemerný výsledok v roku 2012 vyšiel 2,08 a v roku 2013 vyšiel 2. 

 

Obr. 18 Schopnosť rozhodovať 

 

Piatym hodnotiacim kritériom bola schopnosť komunikácie. Na obrázku 19 sú uvedené 

výsledky tohto kritéria. Vypočítaný priemer zo známok bol 2,04 v roku 2012 a v roku 2013 

došlo k miernemu zhoršeniu hodnotenia tohto kritéria, a to na 2,1. 
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Šiestym hodnotiacim kritériom bola schopnosť spolupráce v tíme. Priemerný výsledok 

hodnotenia tohto kritéria vyšiel 1,79 v roku 2012 a v roku 2013 bol výsledok podobný a to 

1,75. Ako je z obrázku 20 vidieť väčšina technicko - administratívnych zamestnancov bola aj 

v roku 2012 aj v roku 2013 ohodnotená, že spolupracuje podľa požiadaviek 

spolupracovníkov. 

 

Obr. 20 Schopnosť spolupráce v tíme 

 

Siedmym hodnotiacim kritériom bola u technicko – administratívnych zamestnancov ochota 

odovzdávať skúsenosti. Výsledky hodnotenia sú uvedené na obrázku 21. Priemerný výsledok 

hodnotenia v roku 2012 bol 1,83 a v roku 2013 sa zlepšil na 1,65. 

 

Obr. 21 Ochota odovzdávať skúsenosti 
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Ôsmym hodnotiacim kritériom bola iniciatíva. Ako je z obrázku 22 vidieť, väčšina 

technicko – administratívnych zamestnancov sa podľa hodnotiteľa zaujíma aktívne 

o pracovné úlohy a ich riešenia. Priemer vypočítaný zo známok u tohto kritéria bol 2,08 

v roku 2012 a v roku 2013 došlo k zhoršeniu priemerného výsledku na 2,15.  

 

Obr. 22 Iniciatíva 

 

Deviate hodnotiace kritérium sa týkalo záujmu o zvyšovanie kvalifikácie. Priemerný výsledok 

hodnotenia vypočítaný zo známok v roku 2012 bol 2,13 a roku 2013 sa zhoršil a 2,15. 

Výsledky hodnotenia sú uvedené na obrázku 23. 

 

Obr. 23 Záujem o zvyšovanie kvalifikácie 
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Posledným desiatym hodnotiacim kritériom bolo využívanie získanej kvalifikácie. Ako je 

z obrázku 24 vidieť, väčšina technicko – administratívnych zamestnancov podľa hodnotiteľa 

využíva získanú kvalifikáciu. Priemer vypočítaný zo známok bol 1,95 v roku 2012 a v roku 

2013 sa zlepšil na 1,75.  

 

Obr. 24 Využívanie získanej kvalifikácie 

 

Rovnako ako u vedúcich zamestnancov sa na konci hodnotiaceho obdobia vypočítal  celkový 

priemerný výsledok hodnotenia technicko – administratívnych zamestnancov zo známok 

všetkých desiatich kritérií. V roku 2012 vyšiel priemerný výsledok hodnotenia 2,07. V roku 

2013 došlo k malému zlepšeniu a celkový priemerný výsledok hodnotenia bol v tomto roku 2. 

Dôležitú úlohu v priemerných výsledkoch jednotlivých hodnotiacich kritérií aj v celkových 

priemerných výsledkoch zohráva pokles o štyroch technicko - administratívnych 

zamestnancov. 
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7 Návrhy a odporúčania 

Na konci hodnotiaceho obdobia v roku 2012, bolo cieľom navrhnúť opatrenia, ktoré by viedli 

k zlepšeniu pracovného výkonu zamestnancov.   

Základným a stavebným kameňom úspešnej existencie každej firmy či organizácie je kvalitný 

ľudský potenciál, a práve jeho úroveň rozhoduje o miere jeho úspešnosti a schopnosti rastu 

a rozvoja. Tento fakt si firmy a organizácie uvedomujú stále väčšou mierou a nadväzujú stále 

častejšie pravidelnú a dlhodobú spoluprácu so vzdelávacími subjektmi, ktoré spomenutý 

potenciál v ľuďoch objavujú, rozvíjajú a doplňujú ho aj o profesionálnu odbornosť.  

V tabuľke 2, v tabuľke 3 a v tabuľke 4 sú uvedené návrhy vzdelávacích a rozvojových kurzov 

na podporu zvýšenia pracovného výkonu pre rok 2013. Súčasťou tabuliek je počet 

zamestnancov pre ktorých je kurz určený. 

Tab. 2 Odborné kurzy 

Odborné 

Počet 

zamestnancov  

Normy 2 

Oblasť nákupu 1 

Komunikácie  17 

Produktívna údržba 1 

Legislatíva  5 

Manažérske zručnosti 1 

Finančný controlling + liquidita 1 

Nákladový controlling 1 

 

Tab. 3 IT kurzy 

 

 

 

IT 

Počet 

zamestnancov  

PC - bez špecifikácie 9 

MS Office 3 

Spracovanie dát 1 

Excel 7 

Outlook 5 

Konštrukčný program 1 

IT pre sklady 1 
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Tab. 4 Jazykové kurzy 

Jazyky 

Počet 

zamestnancov  

Nemecký jazyk 5 

Anglický jazyk 5 

 

Pri zvažovaní, či bude firma investovať do vzdelávania, je kľúčovým momentom vysvetlenia, 

že sa nejedná len o nákladovú položku, ale že táto investícia môže byť vratná a ako si to 

spočítajú. Tak napríklad ak sa investuje sto tisíc korún do vzdelávania, tak nielen že oných 

sto tisíc by sa malo vrátiť, ale číslami aj pohľadom merateľný prínos by mal byť oveľa vyšší. 

Na konci hodnotenia v roku 2012 bolo veľmi dôležité zistiť, ako vnímajú hodnotenie samotní 

hodnotení zamestnanci. Každý nich sa mohol k hodnoteniu písomne vyjadriť, s čím je 

spokojný alebo nespokojný v spoločnosti, a uviesť motivačné faktory, ktoré by viedli 

k zlepšeniu jeho pracovného výkonu.  

V nasledujúcej tabuľke 5 sú uvedené faktory, ktoré by motivovali hodnotených zamestnancov 

k lepšiemu pracovnému výkonu, a počet zamestnancov, ktorí uviedli daný faktor ako 

motivačný. 

Tab. 5 Motivačné faktory 

Faktor Početnosť 

Financie 41 

Riešenie odborných úloh 2 

Benefity 9 

Školenia a rozvoj 8 

Využitie cudzieho jazyka 1 

Práca v odbore  2 

Tímová práce 4 

Stálosť zamestnania - stabilita firmy 8 

Pracovné prostredie 3 

Vzťahy medzi ľuďmi 2 

Práca v mieste bydliska 1 

Vzdialenosť pracoviska od bydliska 1 

Dostupnosť informácií 1 

Pružná pracovná doba 2 

Vzájomná komunikácia 1 
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Z tabuľky 6 vyplýva, že viac ako polovica hodnotených zamestnancov  v roku 2012 sa 

vyjadrila, že sú spokojní. Iní uviedli aj konkrétne príklady s čím sú spokojní v spoločnosti 

SIAG CZ, s.r.o., ktoré sú uvedené v tabuľke 6. Súčasťou tabuľky je počet, koľko 

zamestnancov uviedlo s čím sú spokojní v spoločnosti. 

Tab. 6 Spokojnosť zamestnanca 

Spokojnosť Početnosť 

Spokojný/á 27 

Vlastná práca 6 

Prostredie 3 

Kolegovia 2 

Zvyšovanie kvalifikácie 1 

Dobre stanovené pracovné ciele 1 

Informovanosť 1 

Vedenie pracovnej skupiny 1 

Vybavenie a nástroje k výkonu práce 1 

 

V tabuľke 7 sú uvedené vyjadrenia zamestnancov s čím sú nespokojní v spoločnosti 

SIAG CZ, s.r.o. a počet, koľko zamestnancov uviedlo s čím sú nespokojní v spoločnosti. 

Tab. 7 Nespokojnosť 

Nespokojnosť Početnosť 

Rozdielne ohodnotenie 1 

Zlá informovanosť o krokoch firmy 1 

Komunikácie medzi zamestnancami 2 

Tímová práce 1 

Organizácia a systém na všetkých úrovniach 1 

Technické zázemie 1 

Plánovanie výroby 1 

Finančné ohodnotenie 3 

Pracovné prostredie na hale = hluk + prach 4 

Jednostranné zameranie zákaziek 1 

Nejasná zákazková náplň 1 

Doplatok za obedy 1 

Neustále zmeny 2 

Zlá motivácia zamestnancov 1 

Neskoré odovzdávanie podkladov pre mzdy 1 

Spolupráca na pracoviskách 1 

Vo výrobe chýba miesto pre odpočinok a jedlo 3 

Zbytočné papierovanie 1 

Stravovanie 1 

Zlá organizácia práce 2 

Zlá príprava pre výrobu  2 
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Spokojnosť zamestnancov je pre spoločnosť jednou z kľúčových podmienok pre vysokú 

výkonnosť a poskytovanie kvalitných služieb. Zároveň spokojnosť zamestnancov patrí medzi 

základné faktory ovplyvňujúce dosahovanie stavených cieľov spoločnosti. Je samozrejmé, že 

spokojní zamestnanci podávajú lepší pracovný výkon, sú ohľaduplnejší, lojálnejší a majú 

menšiu fluktuáciu. 

Pre zistenie účinného využitia výsledkov je nevyhnutné šetrenie každoročne opakovať. 

Na základe výsledkov získaných po dobu minimálne troch rokov, je možné mapovať smer 

a predvídať trendy príslušných zmien. Pri opakovanom meraní môže dôjsť aj k lepším 

výsledkom hodnotenia v jednotlivých oblastiach vďaka väčšej otvorenosti zamestnancov. 

Cieľom spoločnosti by malo byť v rámci zlepšovania pracovného výkonu  zlepšovanie 

vo vnímaní spokojnosti zamestnancov so svojim zamestnaním, pracovným prostredím aj 

spoločnosťou ako svojim zamestnávateľom.  

Tab. 8 Výkaz zisku a strát za rok 2011 a 2012 [18], [19] 

v tis. Kč 

Položka 2011 2012 

Tržby z predaja tovaru 3 753 

Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 533 

OBCHODNÁ MARŽA 1 220 

Výroba 679 975 1 109 920 

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 530 168 1 053 105 

Zmena stavu zásob vlastnej výroby 149 720 46 158 

Aktivácia 87 10 657 

Výrobná spotreba 615 729 998 091 

Spotreba materiálu a energie 465 185 773 466 

Služby 150 544 224 625 

PRIDANÁ HODNOTA 64 247 112 049 

Osobné náklady 95 197 93 363 

Mzdové náklady 69 863 62 693 

Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva 491 533 

Náklady na sociálne zabezpečenie a zdravotné poistenie 23 002 27 925 

Sociálne náklady 1 841 2 212 

Dane a poplatky 399 675 

Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 33 035 26 092 

Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 24 754 8 525 

Tržby z predaja dlhodobého majetku 34 875 

Tržby z predaja materiálu 24 720 7 650 

Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a 

materiálu 19 213 2 083 
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Zostatková cena predaného dlhodobého majetku 28 65 

Predaný materiál 19 185 2 018 

Zmena stavu rezerv a opravných položiek v hospodárskej 

oblasti a komplexných nákladov budúcich období 

 

92 248 

 

-40 373 

Ostatné hospodárske výnosy 14 137 10 710 

Ostatné hospodárske náklady 3 980 3 142 

Prevod hospodárskych výnosov     

Prevod hospodárskych nákladov     

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z HOSODÁRSKEJ 

ČINNOSTI -140 934 46 302 

Tržby z predaja cenných papierov a podielov     

Predané cenné papiere a podiely     

Výnosy z dlhodobého finančného majetku     

Výnosy z podielov v ovládaných a riadených osobách a 

v účtovných jednotkách pod podstatným vplyvom 

    

    

Výnosy z ostatných dlhodobých CP a podielov     

Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku     

Výnosy z krátkodobého finančného majetku     

Náklady z finančného majetku     

Výnosy z precenenia  CP a derivátov 103   

Náklady z precenenia CP derivátov   16 

Zmena stavu rezerv a opravných položiek vo finančnej oblasti     

Výnosové úroky 325 1 

Nákladové úroky 19 015 22 158 

Ostatné finančné výnosy 15 417 30 305 

Ostatné finančné náklady 54 211 21 699 

Prevod finančných výnosov     

Prevod finančných nákladov     

FINANČNÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA -57 381 -13 567 

Daň z príjmov z bežnej činnosti -5 463 8 584 

splatná     

odložená -5 463 8 584 

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z BEŽNEJ ČINNOSTI -192 852 24 151 

Mimoriadne výnosy     

Mimoriadne náklady     

Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti     

splatná     

odložená     

MIMORIADNY VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 0 0 

Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom     

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -192 852 24 151 

Výsledok hospodárenia pred zdanením  -198 315 32 735 
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Ako je vidieť z tabuľky 8, v roku 2012 nastala výrazná zmena oproti roku 2011. Výkyvy 

v jednotlivých zákazkách sa v roku 2011 výrazne prejavili na hospodárení spoločnosti 

SIAG CZ, s.r.o., čo sa hlavne potvrdilo v oblasti výroby veží veterných elektrární. Prakticky 

plynulá výroba veží veterných elektrární začal až od III. Q 2011, kedy sa spoločnosti podarilo 

získať na trhu aj ďalších nových zákazníkov, čo bol veľký prísľub hlavne do ďalších rokov.  

Čo sa týka výroby nosičov generátorov boli zapojené do výroby úplne nové výrobky, ktoré 

zákazník požadoval na základe nových technológií vo vývoji veterných elektrární. Tieto nové 

produkty boli predovšetkým na konci roku 2011 dodávané pre zákazníka bez akýchkoľvek 

výrobných problémov. Na základe tejto skutočnosti dostala spoločnosť SIAG CZ, s.r.o. 

od zákazníka objednávku až do I. Q 2013.  

V roku 2012 spoločnosť nadviazala na III. a IV. štvrťročie roku 2011, kedy sa podarilo 

v oblasti výroby veži veterných elektrární podarilo pokračovať v stúpajúcom trende. Viac ako 

polovicu ročného obratu sa podarilo realizovať práve u veží. Zároveň sa podarilo získať 

dôveru aj u nových zákazníkov. 

V oblasti výroby nosičov generátorov sa pokračovalo v trende z konca roku 2011, kedy začala 

dodávka daných nosičov na základe nových technológií požadovaných zákazníkom. V tejto 

súvislosti spoločnosť predpokladá nové investície v roku 2013 súvisiace s výrobou daných 

nosičov.  

Spoločnosť urobila v priebehu roku 2012 niekoľko významných krokov vo svojom vývoji. 

Predovšetkým úspešné prevádzkovanie novej modernej lakovne s veľmi vylepšenou 

technológiou likvidácie emisných splodín [18], [19].  

Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam predpokladám, že výsledok hospodárenia 

 za rok 2013, ktorý nie je ešte zverejnený na internetových stránkach bude lepší ako v roku 

2012. Dúfam, že aj vďaka zvýšeniu pracovného výkonu a kvalifikácie vlastných 

zamestnancov prostredníctvom vzdelávacích a rozvojových kurzov ako v oblasti zvárania, tak 

aj v riadení a vedení ľudí bude výsledok hospodárenia za rok 2013 lepší.  
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8 Záver 

Firmy sú závislé na pracovnom výkone svojich zamestnancov, pretože je to práve pracovný 

výkon, ktorým možno dosiahnuť plánované ciele.  

Hodnotenie pracovného výkonu je spätná väzba, ktorá pomáha firme pri zisťovaní chýb 

a nedostatkov v pracovnom výkone a pri zisťovaní potrieb zamestnancov. Hodnotenie 

pracovného výkonu dáva firme možnosť pracovať na náprave zistených chýb a tým zlepšovať 

budúci pracovný výkon svojich zamestnancov. 

Hlavným cieľom práce bolo zlepšenie pracovného výkonu hodnotených zamestnancov v roku 

2013 oproti roku 2012. Priemerný výsledok hodnotenia vyšiel v roku 2013 lepší ako v roku 

2012 aj u vedúcich zamestnancov aj u technicko – administratívnych zamestnancov. 

Výsledky hodnotenia sú však ovplyvnené aj nižším počtom hodnotených zamestnancov 

v roku 2013 ako v roku 2012. Vedúcich zamestnancov bolo v roku 2012 hodnotených 27 

a v roku 2013 ich bolo 21. Technicko – administratívnych zamestnancov bolo v roku 2012 

hodnotených 24 a v roku 2013 ich bolo 20. Ako som už uviedla v práci, niektorí zamestnanci 

odišli z vlastnej iniciatívy a niektorí z dôvodu znižovania stavu zamestnancov. 

Pri zisťovaní, či prebehli návrhy v podobe vzdelávacích a rozvojových kurzov som zistila, že 

všetky kurzy prebehli a dokonca vedenie firmy doplnilo kurzy, a to v oblasti zvárania, 

materiálov, riadiacich systémov, finančných plánov.    

Vzhľadom k tomu, že doteraz nebol zavedený formálny systém hodnotenia pracovného 

výkonu zamestnancov v spoločnosti SIAG CZ, s.r.o. verím, že jeho zavedenie v podobe akou 

bol pracovný výkon hodnotený v roku 2012 a v roku 2013 prispeje k zvýšeniu motivácie 

zamestnancov a tým aj k zlepšeniu ich výkonu. Zistenie motivačných faktorov ako aj zistenie 

s čím sú hodnotení zamestnanci spoločnosti spokojní a nespokojní prispelo k zvýšeniu 

pracovného výkonu zamestnancov. 

Riadenie výkonnosti zamestnancov je problém, ktorý možno riešiť len individuálnym 

prístupom ku každému z nich. Najmä ak sa jedná o vedúcich a technicko – administratívnych 

zamestnancov, nemožno ich pracovný výkon presne merať a podnecovať odmenou priamo 

viazanou na kvalitu ich práce. Zvýšenie pracovného výkonu týchto zamestnancov sa prejaví 

na výsledkoch podniku až v dlhšom časovom období. Mnohé výskumy preukázal, že väzba 

individuálne zameranej motivácie a výkonnosti podniku je viditeľná. Preto je nevyhnutné 

nepodceňovať faktor motivácie zamestnancov v plánovaní prosperity firmy.    
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Riadiaci zamestnanci sa často predkladaniu návrhov na zlepšenie všemožne vyhýbajú. 

Hovoriť zamestnancom, že ich práca za moc nestojí, totiž môže byť dosť nepríjemné aj keď je 

ich výkon skutočne podpriemerný. Avšak dôležitým prvkom hodnotenia výkonu je dávať 

návrhy na zlepšenie výkonu, aby sa zamestnanci snažili v čo najvyššej miere využívať svojich 

schopností, znalostí a záujmov. 

Pre zamestnancov je kľúčom k úspechu to, aby boli prípustní k návrhom svojich vedúcich. 

Vyžaduje si to solídny a dobrý vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancami naplnený 

vzájomným rešpektom. Ak tieto prvky chýbajú, je nepravdepodobné, že by zamestnanci 

reagovali aj na tie najlepšie mienené návrhy na zlepšenie výkonu.   
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Motivačný systém spoločnosti SIAG CZ, s.r.o. 

Rozsah platnosti 

Táto smernica sa vzťahuje na zamestnancov firmy SIAG CZ, s.r.o. zaradených na strediskách, 

pracovníci jedného strediska tvoria jeden tím. 

1. Motivačný systém pracovníkov robotníckych profesií 

Mesačné prémie 

Každý pracovník ako člen stanoveného pracovného tímu, je hodnotený na základe plnenia 

mesačných tímových cieľov v priamej závislosti na osobnom plnení týchto cieľov: 

Pre pracovné tímy 

- produktivita - % plnenie časových noriem 

- kvalita zvarov - % chybných zvarov voči celkovej dĺžke zvarov na výrobku 

- produktivita režijných činností - % plnenie plánovaného časového fondu 

- výrobné výkony – plnenie výrobného plánu 

- možno stanoviť aj ďalšie ukazovatele. 

Pre pracovníka  

- dodržiavanie technologickej kázne 

- produktivita práce  

- kvalita. 

Mimoriadna odmena – navrhuje na formulári ,,Návrh na mimoriadnu odmenu“ priamy 

nadriadený zamestnanca a schvaľuje jednateľ firmy. Odmena slúži k oceneniu pracovných 

úloh, ktoré sa vyskytli mimoriadne alebo jednorázovo a ich splnenie si vyžiadalo mimoriadne 

pracovné úsilie nad rámec pracovných činností alebo, ktoré sa prejavili mimoriadnym 

ekonomickým prínosom preukázaným v nasledujúcich obdobiach a nebolo možné ich 

ocenenie v rámci motivačného systému a za výnimočné zásluhy pri záchrane života, ochrane 

bezpečnosti a zdravia zamestnancov, pri ochrane majetku a pri odstraňovaní následkov 

živelných pohrôm. 
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Hodnotiace obdobie  

Tímové ciele sú stanovené dopredu na kalendárny mesiac, min. 2 pracovné dni 

pred nasledujúcim mesiacom. Všetci pracovníci strediska musia byť zoznámení s novými 

cieľmi pred začiatkom nového hodnotiaceho obdobia. Tieto ciele sú vyhodnotené spätne                    

do 3 pracovných dní nasledujúceho mesiaca vedúcim projektu. 

Podiel každého pracovníka tímu na plnení tímových cieľov je vyhodnocovaný priamym 

vedúcim zamestnanca daného tímu.   

V prípade, že pracovník zmenil príslušnosť tímu v priebehu hodnotiaceho obdobia je 

hodnotený priamym vedúcim tímu, v ktorom ukončil hodnotiace obdobie na základe plnenia 

cieľov pôvodného tímu. Pracovník má právo sa pýtať svojho nadriadeného na svoje 

hodnotenie, resp. na plnenie cieľov, a dostať odpoveď.  

2. Motivačný systém TH pracovníkov – oblasť výroby 

Oblasť hodnotenia: 

- hodnotia sa samostatne jednotlivé výrobné oblasti napr.  WKT, MT, W2E,... 

- do danej oblasti sa započítavajú v priemere dosiahnuté výsledky zo všetkých 

produktov z danej výrobnej oblasti 

- pracovníci sú hodnotení za zverenú oblasť – podľa zodpovednosti – stanovuje 

nadriadený pracovník 

- hodnotia sa výsledky pri dokončených výrobkoch v danom mesiaci 

- hodnotia sa ukazovatele najmä v oblasti kvality a produktivity 

- hodnotia sa plnenia mesačných individuálnych cieľov TH pracovníkov stanovené 

vedúcim pracovníkom.  

Ukazovatele: 

- produktivita - % plnenie časových noriem 

- kvalita zvarov - % chybných zvarov voči  celkovej dĺžke zvarov na výrobku 

- produktivita režijných činností - % plnenie plánovaného časového fondu 

- výrobné výkony – plnenie výrobného plánu 

- možno stanoviť aj ďalšie ukazovatele.  
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Spôsoby hodnotenia: 

- k výpočtu sa používa kalkulátor pre hodnotenie mesačných ukazovateľov  

- návrh cieľov a vyhodnotenie robí príslušný vedúci projektu 

- v prípade zodpovednosti pracovníka vo viacerých výrobných oblastiach sa vychádza 

z priemerného percentuálneho plnenia všetkých oblastí. 

Ciele a výsledky za daný mesiac schvaľuje jednateľ, popr. riaditeľ výroby. 

3. Motivačný systém TH pracovníkov – oblasť ekonomiky, personalistiky a nákupu 

Rozpätie prémiovej zložky je stanovené mzdovým výmerom. Výška prémiovej zložky je 

vyplácaná na základe splnenia cieľov pre dané obdobie, ktoré sú zadané jednateľom. 
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Mzdová smernica spoločnosti SIAG CZ, s.r.o. 

Účel 

Tento predpis stanovuje základné pravidlá odmeňovania zamestnancov firmy SIAG CZ, s.r.o., 

Chrudim v súlade s ustanoveniami Zákonníku práce a nadväzujúcich obecne platných noriem. 

Predpis je platný pre všetkých zamestnancov SIAG CZ, ktorí sú k spoločnosti v pracovnom 

pomere alebo v obdobnom pracovnoprávnom vzťahu. 

Vymedzenie pojmov 

a) Pracovná doba je doba, v nej je zamestnanec povinný vykonávať pre zamestnávateľa 

prácu, a doba, v nej je zamestnanec na pracovisku pripravený k výkonu práce podľa 

pokynov zamestnávateľa. 

b) Doba odpočinku je doba, ktorá nie je pracovnou dobou. 

c) Zmena je časť stanovenej týždennej pracovnej doby bez práce nadčas, ktorú je 

zamestnanec povinný na základe vopred stanoveného rozvrhu pracovných zmien 

odpracovať. 

d) Dvojzmenný pracovný režim je režim práce, v ňom sa zamestnanci vzájomne 

pravidelne striedajú v dvoch zmenách v rámci 24 hodín po sebe idúcich. 

e) Trojzmenný pracovný režim je režim práce, v ňom sa zamestnanci vzájomne striedajú 

v troch zmenách v rámci 24 hodín po sebe idúcich. 

f) Nepretržitý pracovný režim je režim práce, v ňom sa zamestnanci vzájomne pravidelne 

striedajú v zmenách v nepretržitej prevádzke zamestnávateľa v rámci 24 hodín po sebe 

idúcich. 

g) Pracovná pohotovosť je doba, v nej je zamestnanec pripravený k prípadnému výkonu 

práce podľa pracovnej zmluvy, ktorá musí byť v prípade naliehavej potreby vykonaná 

nad rámec jeho rozvrhu pracovných zmien. Pracovná pohotovosť môže byť len na inom 

mieste dohodnutom so zamestnancom, odlišnom od pracovísk zamestnávateľa. 

h) Pracovné zmeny sú vo firme SIAG rozvrhnuté v každom kalendárnom týždni 

do obdobia od pondelka do piatku alebo v nepretržitej prevádzke. Zamestnanci pracujú 

v jednozmennej, dvojzmennej, trojzmennej alebo nepretržitej prevádzke. 

i) Robotníckymi profesiami sa rozumie: skladník, manipulačný robotník, pomocný 

robotník, zámočník, zvárač, zvárač na automate, obrábač, žeriavnik, upratovačka, 

kontrolór, lakovník, obsluha tryskacieho a metalizačného boxu. Ostatné pozície sú THP 

(technicko - hospodársky pracovník) 
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Definícia mzdy 

a) Zamestnancovi prináleží na vykonanú prácu mzda. 

b) Mzdou sa rozumie peňažné plnenia poskytované zamestnancovi za prácu, a to podľa jej 

zložitosti, zodpovednosti, namáhavosti, podľa náročnosti pracovných podmienok, 

pracovnej výkonnosti a dosahovaných pracovných výsledkov. 

c) Za mzdu sa nepovažujú ďalšie plnenia poskytované v súvislosti so zamestnaním, najmä 

náhrady mzdy, odstupné, cestovné náhrady a odmena za pracovnú pohotovosť.  

d) Zamestnancom, korí vykonávajú rovnakú prácu alebo prácu rovnaj hodnoty, prináleží 

rovnaká mzda. 

e) Rovnakou prácou alebo prácou rovnakej hodnoty sa rozumie práca rovnakej alebo 

porovnateľnej zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti, ktorá sa koná v rovnakých lebo 

porovnateľných pracovných podmienkach, pri rovnakých alebo porovnateľných 

pracovných schopnostiach a pracovnej spôsobilosti zamestnanca a pri rovnakej alebo 

porovnateľnej pracovnej výkonnosti a výsledkoch práce. 

f) Zložitosť, zodpovednosť a namáhavosť práce sa posudzuje podľa stupňa vzdelania, 

rozsahu ďalšieho vzdelania a praktických znalostí a zručností požadovaných pre výkon 

práce, podľa zložitosti predmetu práce a pracovnej činnosti, podľa organizačnej 

a riadiacej náročnosti, podľa miery zodpovednosti za škody a za zdravie a bezpečnosť, 

podľa fyzickej, zmyslovej a duševnej záťaže a pôsobenia negatívnych vplyvov práce.   

g) Pracovné podmienky sa posudzujú podľa náročnosti pracovných režimov vyplývajúcich 

z rozvrhnutia pracovnej doby, napríklad od zmien, dní pracovného pokoja, na prácu 

v noci alebo prácu nadčas, podľa škodlivosti, zdravotnej poruchovosti alebo náročnosti 

práce danej pôsobením iných negatívnych vplyvov pracovného prostredia a podľa 

rizikovosti pracovného prostredia. 

h) Pracovné schopnosti a pracovná spôsobilosť zamestnanca sa posudzuje podľa odbornej 

a duševnej spôsobilosti, zmyslových predpokladov, poprípade podľa telesnej 

spôsobilosti konať danú prácu. 

i) Pracovná výkonnosť sa posudzuje podľa intenzity a kvality vykonávaných prác 

a výsledky práce sa posudzujú podľa množstva a kvality.  
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Tarifný systém 

Počet a použite tarifných stupňov 

a) v podmienkach SIAG CZ sa podľa zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti práce 

a podľa náročnosti pracovných podmienok uplatňuje 14 tarifných stupňov 

pre robotnícke pozície, ich prehľad je v Tarifnej tabuľke (viď Tab. 9).  

 

Tab. 9 Tarifná tabuľka 

Tarifné stupne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Sadzba v Kč 45,8 47,7 49,4 52,2 55,5 62 66 70 74 78 84 90 95 100 

Skladník         x x x x x           

Manipulačný robotník         x x x x x           

Pomocný robotník         x x x               

Zámočník       x x x x x x x x x x x 

Zvárač           x x x x x x x x x 

Zvárač na automate           x x x x x x x x x 

Obrábač           x x x x x x x x x 

Žeriavnik       x x x x               

Upratovačka     x x x x                 

Údržbár           x x x x x x x x x 

Lakovník           x x x x           

        

b) Funkcie THP sa zaraďujú mimo rámec tarifného systému formou uzatvárania 

Pracovných zmlúv a súčasne vydaných mzdových výmerov, prípadne dohôd o zmluvnej 

mzde.  

Zásady zaraďovania profesií, funkcií a zamestnancov do tarifných stupňov 

a) Pri robotníckych profesiách (okre pozície kontrolór) je v prílohe Zaradenie profesií 

do tarifných stupňov vymedzený popis jednotlivých profesií priradených 

do príslušného tarifného stupňa. Návrh na preradenie zamestnanca do vyššieho 

tarifného stupňa podáva vedúci oddelenia vedúcemu personálneho oddelenia, ktorý 

po odsúhlasení predloží návrh jednateľovi firmy ku konečnému schváleniu. 

b) Mzdové zaradenie ostatných zamestnancov (THP) a kontrolórov určuje jednateľ 

spoločnosti na základe návrhu vedúceho personálneho oddelenia. 

Kvalifikačné požiadavky vzdelania a praxe 

a) kvalifikačné požiadavky vzdelania, praxe a ďalších predpokladov nutných pre výkon 

funkcie alebo profesie sú vymedzené pri robotníckych profesiách v prílohe ,,Zaradenie 
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profesií do tarifných stupňov“ a v popisoch pracovného miesta pre jednotlivé pozície 

THP. 

b)   Plnenie kvalifikovaných požiadavkou posudzuje vedúci personálneho oddelenia 

a príslušný vedúci oddelenia, do jeho oddelenia zamestnanec nastupuje alebo je 

preraďovaný z iného oddelenia. 

c) Ak nespĺňa zamestnanec dočasne podmienky požadovaného vzdelania na príslušnú 

pracovnú pozíciu, je možné ho na návrh vedúceho oddelenia alebo vedúceho 

personálneho oddelenia na pozíciu zaradiť, ale súčasne však musí byť spracovaný plán 

vzdelávania, školenia a praktického zácviku k odstráneniu uvedených nedostatkov.  

 

Mzdové formy a zložky miezd 

Počítanie času v rámci dochádzkového systému a odovzdávanie dokladov do mzdovej 

učtárne  

Ako podklad pre mzdu slúži schválená dochádzka vedúcim pracovníkom zamestnanca. 

Schválenú dochádzku spolu s ďalšími dokladmi pre spracovanie miezd predkladá vedúci 

zamestnanec za celé oddelenie personálnemu oddeleniu 3 pracovný deň nasledujúceho 

mesiaca do 10:00 hod. Evidencia pracovnej doby v prípade zmennosti – zmena sa počíta 

do toho dňa, kedy bola začatá.    

Základná mzda 

Základná mzda vyjadruje základné ocenenie rozdielnej zložitosti, zodpovednosti 

a namáhavosti práce a rozdielnych pracovných podmienok. 

Základná hodinová mzda pre robotnícke profesie 

a) Základná mzda sa poskytuje ako mzda hodinová. 

b) Výšku tarifného stupňa navrhuje priamy nadriadený, respektíve vedúci oddelenia 

a na základe  schválenia vedúcim personálneho úseku schvaľuje jednateľ firmy. 

Základná mesačná mzda pre THP a kontrolórov 

a) Základná mzda sa poskytuje ako mzda mesačná. 

b) Základná mzda sa vzťahuje ku stanovenej mesačnej pracovnej dobe. 

c) Výšku mesačnej mzdy navrhuje priamy nadriadený, respektíve vedúci oddelenia 

a na základe schválenia vedúcim personálneho úsek schvaľuje jednateľ firmy.   



67 

 

 

Zmluvná mzda 

Zmluvná mzda je dohodnutá v Dohode o zmluvnej mzde uzavretej medzi SIAG CZ 

a zamestnancom. 

Mzda a náhrada mzdy za sviatok 

Za prácu vo sviatok  prináleží zamestnancovi mzda, náhrada mzdy a náhradné voľno podľa 

príslušných ustanovení zákonníku práce. 

Mzda a náhradné voľno za prácu nadčas 

Práca nadčas 

Prácu nadčas možno konať v rámci limitov stanovených pre jednotlivca podľa ustanovení 

Zákonníku práce. Nariadená práca nadčas nesmie u zamestnanca činiť viac ako 8 hodín 

v jednotlivých týždňoch a 150 hodín v kalendárnom roku. K práci nadčas nad rámec týchto 

limitov musí byť súhlas zamestnanca. Prípadnú prácu nadčas v nedele alebo počas sviatkov 

možno konať len po predchádzajúcom schválení jednateľom firmy.  

Mzda a náhrada mzdy za prácu nadčas 

a) Ak sa dohodne zamestnávateľ so zamestnancom na poskytnutí náhradného voľna 

za prácu nadčas, prináleží zamestnancovi náhradné voľno miesto príplatku. 

Dosiahnutá mzda za túto prácu však zamestnancovi prináleží. 

b) Za dobu práce nadčas, ak nie je čerpané náhradné voľno, prináleží zamestnancovi 

dosiahnutá mzda zvýšená o príplatok vo výške 25 % priemerného hodinového 

zárobku.  

Mzda za prácu v noci 

Za dobu nočnej práce prináleží zamestnancovi dosiahnutá mzda a príplatok vo výške 10 % 

priemerného zárobku, najmenej však 12 Kč za každú hodinu práce v dobre medzi 22:00 

hodinou a 6:00 hodinou. 

Mzda za prácu v sťaženom pracovnom prostredí 

Za dobu práce v sťaženom a zdravotne škodlivom prostredí prináleží zamestnancovi, vedľa 

dosiahnutej mzdy, príplatok v stanovenej výške 10 % základnej čiastky hodinovej minimálnej 

mzdy. 
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Príplatok za prácu v sťaženom prostredí sa poskytuje za každú hodinu odpracovanú 

na pracoviskách vymedzených vládnym nariadením v zmysle §117 ZP. Zoznam týchto 

rizikových pracovísk vydáva a eviduje pracovník poverený BOZP a PO. 

Mzda za prácu v poobedne zmene 

Za dobu práce poobednej zmeny prináleží zamestnancovi dosiahnutá mzda a príplatok 

vo výške 6 Kč za každú hodinu práce. Poobednou zmenou je zmena v období od 14:00 hod. 

do 22:00 hod. Príplatok sa vypláca v prípade, že zamestnanec odpracuje celú poobednú 

zmenu a nejedná sa o nepretržitú prevádzku so zvláštnym príplatkom. 

Mzda za prácu v nepretržitej prevádzke 

Za dobu práce v nepretržitej prevádzke prináleží zamestnancovi mzda a príplatok vo výške 

15 Kč za každú hodinu práce. Príplatok za prácu v nepretržitej prevádzke nenáleží 

zamestnancovi za odpracované hodiny, za ktoré poberá príplatok za prácu cez soboty, nedele 

a sviatky.  

Osobná (individuálna) prémia 

a) Osobná prémia je pohyblivou zložkou mzdy, ktorá je závislá na osobnom výkone 

zamestnanca a vyjadruje pracovné hodnotenie pracovníka. 

b) Osobná prémia môže úplne alebo sčasti byť priznaná príslušným vedúcim 

zamestnancom ak zamestnanec plní úlohy vyplývajúce z popisu pracovného miesta, 

predpisov vťahujúcich sa k ich vykonávanej práci a plní individuálne ciele. Stanovenie 

výšky pohyblivej zložky mzdy, podpísanej priamym nadriadeným, predloží príslušný 

nadriadený vedúci do mzdovej učtárne. Kritéria pre priznanie osobnej prémie sú 

stanovené v Motivačnom systéme. 

Tímová práca  

a) Tímová prémia je pohyblivou zložkou mzdy, ktorá je závislá na výkone celého tímu 

a vyjadruje pracovné hodnotenie pracovníka. Je vyplácaná mesačne pracovníkom 

zaradených do tarifných stupňov. 

b) V prípade, že tím nesplní ciele stanovené pre tím, v ktorom je pracovník zaradený, 

pracovníkovi prémia sčasti alebo úplne nenáleží. Stanovenie výšky pohyblivej mzdy, 

podpísanej priamym nadriadeným, predloží príslušný nariadený vedúci do mzdovej 

učtárne. Kritéria pre priznanie tímovej prémie sú stanovené v Motivačnom systéme. 
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c) O rozdelení tímovej prémie medzi členov tímu rozhoduje vedúci zamestnanec tímu. 

Odmena za pracovnú pohotovosť 

a) Ak sa dohodne zamestnávateľ so zamestnancom na pracovnej pohotovosti, aby bol 

pripravený (pracovná pohotovosť), že bude povolaný k výkonu práce, prináleží mu 

odmena v nasledujúcej výške: za dobu pracovnej pohotovosti mimo pracoviska 

prináleží zamestnancovi 10 % z priemerného hodinového zárobku. 

b) V prípade, že zamestnanec dohodu nedodrží, odmena mu neprináleží. 

c) Doba nariadene pracovnej pohotovosti sa do pracovnej doby nezapočítava.  

Mimoriadne odmeny 

a) K oceneniu pracovných úloh, ktoré sa vyskytli mimoriadne alebo jednorázovo a ich 

splnene si vyžiadalo mimoriadne pracovné úsilie nad rámec pracovných činností 

alebo, ktoré sa prejavili mimoriadnym ekonomickým prínosom preukázaným 

v nasledujúcich obdobiach a nebolo možné ich ocenenie v rámci motivačného systému 

a za výnimočné zásluhy pri záchrane života, ochrane bezpečnosti a zdravia 

zamestnancov, pri ochrane majetku a pri odstránení následkov živelných pohrôm 

možno poskytovať mimoriadne odmeny. 

b) Návrh výplaty mimoriadne odmeny predkladá na formulári Návrh na mimoriadne 

odmeny bezprostredný nadriadený zamestnanca, ktorému má byť odmena vyplácaná, 

vedúcemu oddelenia, ktorý udelenie odmeny buď schváli, alebo zamietne. Ďalej je 

k vyplácaniu odmeny nutný súhlas jednateľa firmy. 

c) Nadriadený, ktorý navrhol odmenu, ktorá bola schválená, je zodpovedný 

za odovzdanie schváleného návrhu na vyplatenie mimoriadnej odmeny v origináli 

na personálne oddelenie spoločne s dochádzkovými listami svojich podriadených. 

Mzda za prácu v sobotu a v nedeľu  

Za dobu práce v sobotu a v nedeľu prináleží zamestnancovi dosiahnutá mzda a príplatok 

vo výške 25 % priemerného zárobku 

Náhrady mzdy 

Priemerný zárobok pre pracovnoprávne účely 

Je stanovený podľa Zákonníku práce. 
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Náhrady mzdy 

a) Náhrady mzdy sa poskytujú za dni: 

- štátnych sviatkov a dni na rovnakú úroveň postavené, 

- dovolenky na zostavenie podľa Zákonníku práce, 

- vymenovaných prípadov prekážok v práci z dôvodu obecného záujmu a dôležitých 

osobných prekážok v práci v zmysle Zákonníku práce, 

- náhrada mzdy za dôležité osobné prekážky podľa Zákonníku práce a prílohy 

k nariadeniu vlády č. 590/2006 Zb. 

Bod 1. Vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení – náleží 

náhrada mzdy vo výške max. 3 hodín priemerného hodinového zárobku, ak 

nepreukáže zamestnanec dlhšiu dobu trvania prekážky. 

Bod 2. Narodenie dieťaťa manželke  (družke) zamestnanca – poskytne sa pracovné 

voľno s náhradou mzdy v rozsahu 1 pracovného dňa. 

- prípadov prekážok v práci na strane organizácie v zmysle Zákonníka práce. 

b) Náhrady miezd za sviatok, dovolenku a prekážky v práci na strane zamestnanca alebo 

zamestnávateľa sa poskytujú v rozsahu a za podmienok stanovených Zákonníkom 

práce. 

Mzda pri výkone inej práce 

Ak je zamestnanec prevedený na inú prácu, ako je uvedené v pracovnej zmluve, za prináleží 

nižšia mzda, z dôvodu: 

- ohrozenia choroby z povolania, 

- karanténneho opatrenia, ktoré mu bolo uložené podľa predpisov o starostlivosť 

o zdravie ľudu, 

- odvrátenie živelnej udalosti alebo inej hroziacej nehody alebo k zmierneniu ich 

bezprostredných následkov, 

- prestoje , ktoré zamestnanec nezavinil, alebo pre prerušenie práce spôsobenej 

nepriaznivými poveternostnými vplyvmi poskytne sa mu po dobu prevedenia, 

doplatok do výšky priemerného zárobku. 
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Mzda a náhrada mzdy pri prestoji a prerušení práce pre nepriaznivé poveternostné 

podmienky 

a) Ak nemôže zamestnanec konať prácu pre prechodnú poruchu spôsobenú poruchou 

na strojnom zariadení, ktorú nezavinil, v dodávke surovín alebo pohonné sily, 

chybnými pracovnými podkladmi alebo inými prevádzkovými príčinami (prestoj) a ak 

nebol prevedený na inú prácu, prináleží mu náhrada mzdy vo výške 80 % priemerného 

zárobku. 

b) Ak nemôže zamestnanec konať prácu v dôsledku prerušenia práce spôsobenej 

nepriaznivými poveternostnými vplyvmi a ak nebol prevedený na inú prácu, dostane 

za túto dobu náhradu mzdy vo výške 60 % priemerného zárobku. 

Mzda pri neospravedlnenej absencii 

Za dobu neospravedlnenej absencie neprináleží zamestnancovi mzda. 

Výplatný termín mzdy 

Je stanovený na každý 25. Deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 

Záloha na mzdu a zrážky zo mzdy 

a) Záloha sa neposkytuje. V úplne mimoriadnom prípade (napr. v zložitej životnej 

situácii zamestnanca) ju môže schváliť na návrh vedúceho príslušného oddelenia 

vedúci personálneho oddelenia a jednateľ firmy. Takto schválenú zálohu na mzdu 

vyplatí v hotovosti finančné oddelenie, ktoré je zodpovedné za odovzdania dokladu 

mzdovej účtovníčke, ktorá odčíta vyplatenú zálohu z vypočítanej mesačnej mzdy. 

b) Zrážky zo mzdy možno vykonať v prípadoch taxatívne vymedzených podľa 

Zákonníku práce.  

Postup v prípadoch neriešených týmto predpisom 

Ak sa v praxi vyskytnú v oblasti odmeňovania prípady, ktoré nie sú týmto predpisom riešené, 

bude postupované v zmyslu ustanovenia Zákonníku práce a ostatných obecne záväzných 

predpisov.   
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PRÍLOHA 3 
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Zamestnanecké výhody spoločnosti SIAG CZ, s.r.o. 

Zdravotná starostlivosť 

1. Zamestnávateľ v spolupráci s lekárom zaistí vstupné a výstupné prehliadky 

zamestnancov a náklady na tieto prehliadky uhradí. 

2. Zamestnávateľ zaistí pre zamestnanca preventívne lekárske prehliadky podľa platných 

nariadení. Zamestnanci sú povinný podrobiť sa týmto prehliadkam  

Školenie 

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy pri účasti 

na školeniach usporadúvaných odborovou organizáciou v rozsahu najviac 5 dní 

v kalendárnom roku, ak tomu nebránia vážne pracovné dôvody a ak školenie prebieha 

v pracovnej dobe zamestnanca. Odborová organizácia je povinná včas oznámiť a prerokovať 

so zamestnávateľom rozsah týchto školení.  

Penzijné pripoistenie 

Zamestnávateľ sa zaväzuje hradiť svojim zamestnancom, ktorí uzavreli zmluvu o penzijnom 

pripoistení s penzijným fondom príspevok vo výške 400 Kč mesačne. Príspevok 

zamestnávateľa bude hradený priamo penzijnému fondu.  

Závodné stravovanie 

1. Zamestnávateľ zabezpečí stravovanie pre zamestnanca zodpovedajúce rozsahu: 

a) Obed pri prvej zmene v cene 58 Kč + DPH. 

b) Večera pri druhej zmene v cene 58 Kč + DPH. 

c) Možnosť ohrevu večere pri tretej zmene a vyplatenie stravného lístka v cene     

60 Kč + DPH za každú odpracovanú tretiu zmenu. 

d) Vyplatenie stravného lístka ak zamestnávateľ nezaistil obed alebo večeru v cene 

60 Kč + DPH. 

2.   Zamestnanec má nárok na ober jedného teplého jedla na odpracovaný deň na osobu. 

3. Výška príspevku zamestnávateľa bude činiť 45 % z ceny jedla + DPH. Zvyšok ceny 

jedla hradí zamestnanec 55 % z ceny jedla + DPH. 
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Životné jubileum  

Pri príležitosti životného jubilea, pri dovŕšení 50 a 60 rokov dostane zamestnanec peňažný dar 

vo výške 2 500 Kč. Pri dovŕšení 55,  65, 70, 75 rokov dostane každý zamestnanec 

od zamestnávateľa vecný alebo peňažný dar vo výške 2 000 Kč. Udelenie tohto daru sa riadi 

podmienkou odpracovania min. 12 mesiacov u zamestnávateľa.  

Odchod do dôchodku 

Pri prvom odchode do starobného, predčasného alebo invalidného dôchodku poskytne 

zamestnávateľ zamestnancovi vecný alebo peňažný dar vo výške 4 000 Kč. Udelenie tohto 

daru sa riadi podmienkou odpracovania min. 12 mesiacov u zamestnávateľa. 

Pracovné jubileum 

Pri dovŕšení 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 rokov súvislého zamestnaneckého pomeru 

na hlavný pracovný pomer u firmy poskytne zamestnávateľ zamestnancovi vecný alebo 

peňažný dar vo výške 1 500 Kč. 

Tímové stretnutie 

Pre posilnenie spolupráce a zlepšení pracovných výsledkov kolektívov je zamestnancom 

umožnené pravidelne usporiadať stretnutie pracovných tímov. Tímové stretnutia sa môžu 

uskutočniť jedenkrát za 6 mesiacov kalendárneho roku pre všetkých členov tímu. Za účelom 

tímového stretnutia zamestnancov v kultúrnom alebo športovom zariadení poskytne 

zamestnávateľ čiastku 150 Kč na každého zamestnanca. Po ukončení stretnutia predloží 

vedúci pracovník doklad k vyúčtovaniu vrátane menného zoznamu účastníkov na ekonomické 

oddelenie.  

Príspevok na očkovanie  

Zamestnanec dostane príspevok na jedno očkovanie za kalendárny rok v max. výške 300 Kč. 

Udelenie toto príspevku sa riadi podmienkou odpracovania min. 6 mesiacov 

u zamestnávateľa. 

Odmena za získanie zamestnanca 

Zamestnanec dostane odmenu vo výške 5 000 Kč za získane nového zamestnanca. Udelenie 

tejto odmeny sa riadi podmienkou, že uchádzač nebol posledných 18 mesiacov zamestnancom 
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firmy, pracovná pozícia bola zverejnená na oficiálnych stránkach firmy alebo na portáli 

MPSV – voľné miesta a získaný zamestnanec po uplynutí skúšobnej doby pokračuje 

v zamestnaneckom pomere. Táto odmena sa nevzťahuje na pracovníkov vedenia firmy 

a pracovníkov personálneho oddelenia.  

Sociálna výpomoc 

Pri narodení alebo osvojení poskytne zamestnávateľ zamestnancovi jednorázovo čiastku 

vo výške 3 000 Kč na každé narodené alebo osvojené dieťa (podľa rodného listu). 

V prípade úmrtia zamestnanca poskytne zamestnávateľ jednorazovú sociálnu výpomoc rodine 

zamestnanca v tejto výške: 

a) Vo výške 5 000 Kč manželovi, alebo manželke alebo osobe blízkej, ktorá žila 

pred úmrtím s ním v spoločnej domácnosti a bol na ňom odkázaná výživou. 

b) Vo výške 5 000 Kč na každé nezaopatrené dieťa zomrelého, alebo na dieťa v jeho 

starostlivosti, nahradzujúcej starostlivosť rodičov.  

V prípade úmrtia člena rodiny (manžel, manželka, vlastné nezaopatrené dieťa alebo 

nezaopatrené dieťa v starostlivosti nahradzujúcej starostlivosť rodičov)  poskytne 

zamestnávateľ zamestnancovi jednorazovú čiastku vo výške 5 000 Kč.   
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HODNOTENIE PRACOVNÉHO VÝKONU VEDÚCEHO 

ZAMESTNANCA 

                       

KRITÉRIA A STUPNE HODNOTENIA  * 

*vybraný stupeň označte X 

 

1. PRACOVNÉ TEMPO    

  - úlohy zvláda vždy včas aj s určitou rezervou     1        

  - úlohy zvláda včas        2       

  - normálne pracovné tempo                     3        

  - obvykle potrebuje viac času, niekedy úlohy nezvládne     4        

  - spravidla úlohy nezvláda       5        

 

2. SCHOPNOSŤ ODOLÁVAŤ ZÁŤAŽI    

  - veľmi odolný aj pri vysokých požiadavkách na prácu    1        

  - odolný proti bežnej aj dlhšie trvajúcej záťaži     2        

  - normálna práca ho nezaťažuje      3        

  - občas naráža na vlastné hranice záťaže         4        

  - obvykle vzdáva snahu o splnenie bežných úloh      5       

 

3. ORGANIZÁCIA PRÁCE    

  - vynikajúca organizácia práce         1      

  - na dobrej úrovni                           2        

  - organizácia práce nie je príčinou nezvládnutia úloh      3        

  - niekedy nedokáže organizovať prácu        4        

  - nedokáže organizovať prácu         5        
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4. SCHOPNOSŤ ROZHODOVAŤ    

  - rozhoduje vždy včas a správne na vysokej úrovni     1        

  - rozhoduje včas a správne       2        

  - občas má oneskorené rozhodnutia      3        

  - často si nevie rady        4        

  - nerozhodný, robí chybné rozhodnutia      5        

 

5. SCHOPNOSŤ KOMUNIKÁCIE    

  - na vysokej úrovni, nemá problémy      1        

  - zodpovedá požiadavkám vykonávanej práce     2        

  - niekedy sa prejaví malé nedorozumenie      3        

  - časté problémy s komunikáciou      4        

  - nedokáže sa vyjadriť       5        

 

6. SCHOPNOSŤ SPOLUPRÁCE V TÍME    

  - veľmi dobre pracuje v tíme       1        

  - spolupracuje podľa požiadaviek spolupracovníkov    2        

  - prispôsobí sa názoru druhých, spolupracuje po vyzvaní      3        

  - radšej pracuje sám        4        

                 - nedokáže a nemá záujem spolupracovať                                                            5           

 

Vl7. ZODPOVEDNOSŤ ZA PODRIADENÝCH 

  - veľmi zodpovedný, často preberá zodpovednosť za druhých     1        

  - cíti zodpovednosť za svojich podriadených     2        

  - zodpovednosť primeraná požiadavkám      3        

  - niekedy jedná nezodpovedne       4        

  - veľmi nezodpovedný, ľahostajný      5        
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8. SCHOPNOSŤ MOTIVOVAŤ    

  - vie veľmi dobre motivovať pracovníkov      1        

  - vie motivovať        2        

  - využíva motivácie, ale nie vždy správne      3        

  - nevyužíva motivácie          4        

  - nevie motivovať, nechce nájsť cestu k pracovníkom     5        

 

9. ZÁUJEM O ZVYŠOVANIE KVALIFIKÁCIE    

  - aktívne vyhľadáva možné formy zvyšovania kvalifikácie    1        

  - má záujem o zvyšovanie kvalifikácie      2        

  - rešpektuje nutné požiadavky na zvyšovanie kvalifikácie    3        

  - kvalifikáciu si zvyšuje po prinútení      4        

  - odmieta si zvyšovať kvalifikáciu      5        

 

10. VYUŽÍVANIE ZÍSKANEJ KVALIFIKÁCE    

  - plne využíva získanú kvalifikáciu      1        

  - využíva získanú kvalifikáciu        2        

  - využíva získanú kvalifikáciu v nutných prípadoch     3        

  - málo využíva získanú kvalifikáciu         4        

  - nevyužíva získanú kvalifikáciu       5        

 

ZÁVER HODNOTENIA PRACOVNÉHO VÝKONU               

 

                 CELKOM    

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

 

HODNOTENIE PRACOVNÉHO VÝKONU ZAMESTNANCA 

(technicko – administratívny) 

 

KRITÉRIA A STUPNE HODNOTENIA  

*vybraný stupeň označte X 

 

1. PRACOVNÉ TEMPO    

  - úlohy zvláda vždy včas aj s určitou rezervou     1        

  - úlohy zvláda včas        2       

  - normálne pracovné tempo                       3       

  - obvykle potrebuje viac času, niekedy úlohy nezvládne     4        

  - spravidla úlohy nezvláda       5        

 

2. SCHOPNOSŤ ODOLÁVAŤ ZÁŤAŽI   

  - veľmi odolný aj pri vysokých požiadavkách na prácu    1        

  - odolný proti bežnej aj dlhšie trvajúcej záťaži     2        

  - normálna práca ho nezaťažuje      3        

  - občas naráža na vlastné hranice záťaže         4        

  - obvykle vzdáva snahu o splnenie bežných úloh      5       

 

3. ORGANIZÁCIA PRÁCE    

  - vynikajúca organizácia práce       1        

  - na dobrej úrovni                       2        

  - organizácia práce nie je príčinou nezvládnutia úloh                     3        

  - niekedy nedokáže organizovať prácu       4       

  - nedokáže organizovať prácu        5       

 

 

 

 



81 

 

4. SCHOPNOSŤ ROZHODOVAŤ    

  - rozhoduje vždy včas a správne na vysokej úrovni     1        

  - rozhoduje včas a správne       2        

  - občas má oneskorené rozhodnutia      3        

  - často si nevie rady        4        

  - nerozhodný, robí chybné rozhodnutia      5        

 

5. SCHOPNOSŤ KOMUNIKÁCIE    

  - na vysokej úrovni, nemá problémy      1        

  - zodpovedá požiadavkám vykonávanej práce     2        

  - niekedy sa prejaví malé nedorozumenie      3        

  - časté problémy s komunikáciou      4        

  - nedokáže sa vyjadriť       5        

 

6. SCHOPNOSŤ SPOLUPRÁCE V TÍME    

  - veľmi dobre pracuje v tíme       1        

  - spolupracuje podľa požiadaviek spolupracovníkov    2        

  - prispôsobí sa názoru druhých, spolupracuje po vyzvaní      3        

  - radšej pracuje sám        4        

                 - nedokáže a nemá záujem spolupracovať                                                             5         

 

l7. OCHOTA ODOVZDÁVAŤ ZKÚSENOSTI 

  - ochotný sa podeliť o svoje skúsenosti                                1        

  - poradí najbližším spolupracovníkom      2        

  - odovzdáva skúsenosti podľa vykonávanej funkcie     3        

  - odovzdáva skúsenosti len na vyzvanie      4        

  - odmieta odovzdávať  skúsenosti           5        
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8. INICIATÍVA    

  - má veľký záujem o pracovné úlohy a aktívne sa podieľa na zlepšovaní   1        

  -zaujíma sa aktívne o pracovné úlohy a ich riešení     2        

  -preferuje riešenie zaujímavých pracovných úloh     3        

  - pasívne prijíma pracovné úlohy      4        

  - nezaujíma sa, neplní pracovné úlohy                                        5        

 

9. ZÁUJEM O ZVYŠOVANIE KVALIFIKÁCIE    

  - aktívne vyhľadáva možné formy zvyšovania kvalifikácie    1        

  - má záujem o zvyšovanie kvalifikácie      2        

  - rešpektuje nutné požiadavky na zvyšovanie kvalifikácie    3        

  - kvalifikáciu si zvyšuje po prinútení      4        

  - odmieta si zvyšovať kvalifikáciu        5        

 

10. VYUŽÍVANIE ZÍSKANEJ KVALIFIKÁCE    

  - plne využíva získanú kvalifikáciu      1        

  - využíva získanú kvalifikáciu        2        

  - využíva získanú kvalifikáciu v nutných prípadoch     3        

  - málo využíva získanú kvalifikáciu         4        

  - nevyužíva získanú kvalifikáciu       5        

 

ZÁVER HODNOTENIA PRACOVNÉHO VÝKONU               

 

                 CELKOM  

 

 

 

 

 


