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ABSTRAKT 

 

Cieľom diplomovej práce je spracovať súčasný systém odmeňovania v podniku M&H 

Slovensko a navrhnúť riešenia pre jeho zdokonalenie. V práci je poukázané na to, aké dôležité 

je spravodlivé odmeňovanie jednotlivých zamestnancov vo firme podporované ich správnym 

motivovaním. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť je zameraná 

na priblíženie pojmov súvisiacich s odmeňovaním a motivovaním zamestnancov vo firme. Je 

tu predstavená spoločnosť, jej história a aktivity. V praktickej časti je opísaný súčasný stav 

odmeňovania podporovaný dotazníkovým šetrením a analýzou SWOT. Na koniec sú zhrnuté 

návrhy a riešenia pre zlepšenie súčasného stavu odmeňovania a motivovania vo firme. 

 

Kľúčové slová: odmeňovanie, motivácia, zamestnanci, ľudské zdroje 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The goal of this thesis is to analyze current reward system in company M&H Slovensko and make 

propositions to refine current system. This thesis also emphasizes the importance of just 

rewarding for individual employees, supported with proper motivation. Thesis consists of 

theoretical and practical parts. Theoretical part focuses on better understanding of  notions related 

to rewarding and motivating of employees and introduces the company M&H Slovensko, its 

history and activities. Practical part describes current state of reward system supported with 

survey and SWOT analysis. At the end there is a summary of propositions and solutions to 

improve current reward system a motivation of employees. 
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1  ÚVOD 

 

Práca je pre väčšinu z nás prirodzenou a neodmysliteľnou súčasťou života a dnešného sveta. 

Predstavuje činnosť, ktorá nám ponúka možnosti rozvoja a sebarealizácie. Práca svojim 

priebehom prináša uspokojenie. Hovorí sa: „Ak máš prácu, máš všetko!“ a v súčasnej dobe to 

platí azda najviac. Človek bez práce v spoločnosti dlho nevydrží a stavia sa na jej pokraj, 

pretože práca nám umožňuje zaobstarať si každodenný chlieb a  budovať život človeka. 

Vývoj organizácie výkonu práce prešiel mnohými zmenami od málo organizovaných lovcov 

a poľnohospodárov v minulých časoch až po modernú spoločnosť v súčasnosti. Práca sa 

menila a formovala na základe ekonomických a sociálnych zmien, a tak ako rástla spoločnosť 

a formovali sa rôzne profesie a zamestnania, menili sa aj pracovné miesta a hierarchia v rámci 

útvarov a oddelení jednotlivých organizácií či firiem. Na základe tohto vývoja a zmien vo 

vnímaní zamestnancov sa začal presadzovať komplexný systém riadenia ľudských zdrojov. 

 

Časom pod vplyvom zmien, ktoré nastali vo vnímaní zamestnancov, sú pracovníci 

v súčasnom náročnom podnikateľskom prostredí považovaní za jeden z dôležitých činiteľov 

výkonnej a úspešnej firmy. Pracovníci sa zaraďujú za kľúčový, avšak vo veľa prípadoch 

nedocenený podnikový zdroj práce, nápadov, prosperity a konkurencieschopnosti. Iba 

s kvalitným personálom môže podnik dosiahnuť potrebnú flexibilitu, kreativitu a schopnosť 

adaptácie na zmeny, ktoré vznikajú v dôsledku stále výraznejšej globalizácie a nestálosti 

podnikateľského prostredia. S rastúcim významom ľudských zdrojov logicky prichádza aj 

nevyhnutnosť neustále sa starať a zlepšovať aj ich riadenie, rozvoj, motiváciu či hodnotenie.  

 

Správanie a konanie človeka v pracovnom procese je zväčša ovplyvnené vôľou, chcením, 

ktoré je spravidla výsledkom pôsobenia viacerých motívov. Motiváciu máme, len ak nás 

niečo robí šťastnými, ak vieme čo chceme, prečo to chceme a sme absolútne presvedčení, že 

si to aj zaslúžime a veríme, že to dosiahneme. Správni manažéri by mali správne motivovať a 

odmeňovať svojich zamestnancov, aby realizácia a odmena dosiahnutej práce robil tvorcu 

šťastným. Kvalitným motivovaním a tiež spravodlivým odmeňovaním je možné uviesť do 

súladu konanie zamestnancov so stratégiou a cieľmi podniku a tým zabezpečovať efektívnosť 

podnikovej činnosti a súčasne i spokojnosť vlastných zamestnancov. 
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Témou diplomovej práce je priblížiť systém odmeňovania zamestnancov v podniku. Jedným z 

hlavných cieľov tejto práce je analýza a navrhnutie lepšieho systému odmeňovania vo 

zvolenom podniku. Jednotlivé kapitoly sú venované ľudským zdrojom a ich dôležitosti a 

úlohám v pracovnom procese. Ďalej sú priblížené jednotlivé pojmy motivácie a odmeňovania 

a ich ovplyvňovanie zamestnanca k lepším pracovným výkonom. V praktickej časti je 

priblížený konkrétny podnik, jeho história, činnosť a súčasný systém odmeňovania. Ďalej je 

v tejto časti práce navrhnutý lepší systém, ktorý by lepšie odmeňoval a motivoval 

zamestnancov k práci a pohode vo firme.  
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2  CHARAKTERISTIKA FIRMY 

Automobilový priemysel je odvetvie, ktoré neustále napreduje a je silným zhromaždením 

vývoja a výskumu. Ak chce firma pôsobiaca v tomto odvetví uspieť, musí neustále vyvíjať 

nové technológie a modely a mať silný tým vývojárov s dobrými nápadmi a podnetmi.  

 

2.1  Charakteristika firmy M&H Slovensko 
Firma M&H Slovensko rozoberaná v diplomovej práci sa pohybuje v oblasti  automobilového 

priemyslu. Európska únia, ktorej súčasťou je aj Slovensko je najväčším výrobcom 

motorových vozidiel na svete. Významne prispieva k hrubému domácemu produktu krajiny. 

Automobilový priemysel má zásadný význam pre jednotlivých ľudí, ich zamestnanosť 

a prosperitu Slovenska. Dokáže zamestnať veľké množstvo kvalifikovanej pracovnej sily a je 

silným zdrojom nových vedomostí a inovácií.  

2.1.1  História spoločnosti 

Spoločnosť M&H Slovensko vznikla ako jedna zo šiestich prevádzok. Centrála spoločnosti 

AIW–Automotive Interior World sa nachádza v nemeckom Neuensalz a bola založená v roku 

1898 ako podnikanie s vozovým parkom. V roku 1989 si firma založila vlastnú špedíciu, teda 

sprostredkovanie dopravy vlastných výrobkov odberateľom a odber výrobkov od svojich 

partnerov. V roku 1991 začala sériová produkcia interiérových dielov v Makneukirchene 

a v roku 1999 firma založila prevádzku v Rusku, v Kaliningrade. V roku 2006 firma prevzala 

spoločnosť AIW Soergel GmbH v Rignitzlosau a v roku 2009 firma založila prevádzku na 

Slovensku v meste Čadca, ktorej sa budem venovať vo svojej diplomovej práci. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Spoločnosť M&H Slovensko, s.r.o. so sídlom v Čadci [15] 
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2.1.2  Logistika a špedícia 

Firma AIW je automobilovým dodávateľom s vlastnou sieťou logistiky. Má dobre rozvinutú 

špeditériu a logistiku s dlhoročnou tradíciou. Hlavný podiel všetkých transportov si 

zabezpečuje spoločnosť pod svojim vedením. Spoločnosť tiež vlastní vozový park 

s veľkoobjemovými kamiónmi prispôsobenými automobilovému priemyslu. V centrálnom 

sklade v prípade potreby stojí colné oddelenie. Spoločnosť má k dispozícii všetky moderné IT 

prostriedky riadenia prepravy. Spoločnosť má aj vlastný servis balenia. 

 

V automobilovom priemysle sa nemecká centrálna firma pohybuje už 19 rokov. V tomto 

odvetví má veľa skúseností, ktoré sa snaží neustále rozvíjať do budúcna. Firma má celkovo 

šesť prevádzok s celkovou produkčnou plochou 19 000 m2 na domácom trhu a v zahraničí. 

Zamestnáva spolu 700 ľudí. Celkovo spoločnosť vyrobí zhruba 37 000 dielov za deň. 

Jednotlivé výrobné prevádzky sa nachádzajú v Nemecku, Rusku a na Slovensku.  

 

Tab. 1 Jednotlivé prevádzky podniku AIW- Automotive Interior World [15] 

AIWP GmbH 

Markneukirchen 

 

AIWP GmbH 

Neuensalz 

Vysokofrekvenčné zváranie, 

kashieren, penovanie 

 

Šitie, rezanie, vysekávanie, 

špalkovanie, brúsenie 

 

2 000 m2 produkčnej plochy 

 

2 500 m2 produkčnej plochy 

(s možnosťou na 8 000 m2) 

AIW GmbH & Co. KG 

Neuensalz 

Sklad a logistika, clo 5 000 skladovej plochy 

AIW Soergel GmbH 

Regnitzlosau 

Technické zázemie,  lakovňa 7 200 m2 produkčnej plochy 

3 500 m2 skladovej plochy 

M&H Slovensko s. r. o. 

Čadca 

Šitie, kašírovanie, čalúnenie, 

brúsenie, špaltovanie,montáž, 

vysokofrekvenčné 

 

2 000 m2 produkčnej plochy 

M&H Baltika Kaliningrad Šitie, kašírovanie, čalúnenie, 

brúsenie, montáž 

3 000 m2 produkčnej plochy 
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2.1.3  Odberatelia a dodávatelia  

Z výrobného programu vyplýva, že tento priemyselný podnik je dodávateľom hlavne do 

priemyslu automobilového. Je zameraný predovšetkým na export výrobkov. Najväčšími 

odberateľmi podniku sú predovšetkým BMW, PORSCHE, Mercedes - Benz, KIA MOTORS, 

Rolls-Royce či Volkswagen. Partnermi spoločnosti a dodávateľmi sú nemecké firmy 

predovšetkým ROS, KET či Herrmann Ultraschaltechnik. Mesačne vyváža spoločnosť 

zhruba: 

- 60 000 opierok do Mercedesu,  

- 40 000 opierok do AUDI, 

- 6 000 opierok do BMW, 

- 7 600 kobercov, 

- 20 000 ušitých poťahov, 

- 1300 Haltegrifov (madlá do Mercedesu). 

 

2.1.4  Výrobný program  

Hlavný výrobný program sa špecializuje na textílie, kožu, koženku a látku. V oblasti textílie 

ma dlhoročnú tradíciu. Zaoberá sa produkciou automobilových produktov ako sú očalúnené 

opierky, cockpitové časti automobilu či koberce. Výrobky, ktoré firma vyrába sú vysoko 

kvalitné, vyrábané modernou technológiou. V podniku je riadenie procesov prostredníctvom 

ERP systémom SAP 3. Firma vlastní certifikát kvality podľa DIN EN ISO 9001:2000. 

2.1.5  Organizačná štruktúra spoločnosti 

Štruktúra spoločnosti je znázornená na obrázku číslo dva pod textom. Na čele celej 

spoločnosti M&H Slovensko stojí jeden konateľ, ktorý riadi firmu a rozhoduje o všetkých 

veciach s ňou súvisiacich. Pod ním je sekretariát a controlling. Pod ním sú jednotlivé 

oddelenia, ktoré sa starajú o celkový chod spoločnosti. Patrí tu oddelenie personálne, ktoré 

zahŕňa aj ekonomické činnosti ako je účtovníctvo či administratíva. Stará sa o výber 

jednotlivých zamestnancov a o to, aby boli správne motivovaní. Oddelenie produkcie zahŕňa 

jednotlivých majstrov, ktorí sa starajú o celkový chod výroby jednotlivých dielov 

prostredníctvom zamestnancov. Ďalšími oddeleniami sú kvalita a logistika. Marketing 

a oddelenie vývoja sa vo firme nenachádzajú, pretože o tieto činnosti sa stará materská firma 
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v Nemecku. Na Slovensku je uskutočňovaný len čiastočný vývoj v podobe zvyšovania 

produktivity práce jednotlivých zamestnancov či znižovaním času výroby jedného dielu na 

linke. 

                                 

Obr.2 Štruktúra organizácie [15] 

              
 

2.1.6  Ciele a vízia spoločnosti 

Prevádzka na Slovensku má 183 zamestnancov, je to teda pomerne veľká spoločnosť. Je 

zameraná hlavne na export svojich výrobkov a jej cieľom je získať si ďalšie nové trhy, ktoré 

by zásobovali svojimi vysokokvalitnými výrobkami. Technologické zručnosti jednotlivých 

zamestnancov pri výrobe výrobkov dávajú firme jednu z najsilnejších stránok podniku M&H 

Slovensko. 

 

Snahou podniku je neustále zvyšovať jeho hodnotu. Smerovať k zdokonaleniu výrobného 

procesu, zefektívniť výrobu a snažiť sa o vyššiu dostupnosť svojich výrobkov. Spoločnosť si 
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potrpí na prezentovaní svojej firmy ako spoločnosti s vysokokvalitnými výrobkami, ktoré 

spĺňajú aj tie najvyššie kritéria kontroly. 

 

2.1.7  Charakteristika zamestnancov 

V M&H Slovensko s. r. o. je pre plynulý chod výroby potrebných 183 zamestnancov. Z 

týchto zamestnancov je asi 15, ktorí nevytvárajú pridanú hodnotu a podieľajú sa na riadení a 

obsluhe spoločnosti. 178 zamestnancov je vo výrobe, ktorí vytvárajú jednotlivé diely na linke. 

Podnik nezamestnáva žiadnych ľudí prostredníctvom rôznych pracovných agentúr. Priemerný 

vek zamestnancov je 30 rokov. Na nasledujúcom obrázku môžeme vidieť ako sa menil počet 

zamestnancov v priebehu rokov 2009 až po súčasnosť. Na grafe vidíme stúpajúcu tendenciu 

potreby zamestnancov vo firme. 

 

Obr. 3 Vývoj počtu zamestnancov v podniku [15] 

 

Podnik pracuje s  textíliami, kožou či látkami, ktoré zamestnanci obšívajú, režú či robia 

čalúnenie jednotlivých kusov a vytvárajú z nich tak rôzne produkty a diely do áut v podobe 
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muži

10%

ženy

90%

ZAMESTNANCI PODĽA POHLAVIA

dverových či stredových opierok, čalúnených dverí, sedačiek, kufra a podláh, tiež čalúnených 

ručných bŕzd a riadiacich pák. Keďže sa jedná o prácu ako je šitie, čalúnenie či strihanie 

a k týmto činnostiam majú bližšie ženy ako muži je zamestnaných vo firme 90% žien a len 

10% mužov, čo môžeme vidieť na nasledujúcom grafe. 

 

Obr. 4 Rozdelenie zamestnancov v podniku na základe pohlavia [15] 

 

V nasledujúcich tabuľkách a grafoch si môžeme pozrieť rozdelenie zamestnancov firmy na 

základe veku a vzdelania. Najviac zamestnancov má vek v rozmedzí od 26 až 45 rokov čo je 

najproduktívnejší vek. Podľa vzdelania pracuje v podniku najviac zamestnancov s výučným 

listom a s maturitou. Sú to zamestnanci predovšetkým vo výrobe, ktorí majú dostatok 

schopností a skúsenosti na vykonávanie potrebných činností. Pracovníkov s vysokou školou 

je v podniku málo, sú to väčšinou riadiaci či administratívni zamestnanci. 

 

Tab. 2 Veková štruktúra zamestnancov [15] 

Vek Zamestnanci Zamestnanci (%) 

do 25 19 10% 

26 - 35 78 43% 

36 - 45 53 29% 

46 - 55 28 15% 

56 a viac 5 3% 
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Obr. 5 Veková štruktúra zamestnancov [14] 

 

Tab. 3 Vzdelanostná štruktúra zamestnancov [15] 

Vzdelanie Zamestnanci Zamestnanci (%) 

Základné vzdelanie 9 5% 

Výučný list 55 30% 

Stredná s maturitou 110 60% 

Vysoká škola 9 5% 

 

  

 

Obr. 6 Vzdelanie zamestnancov [15] 
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3  TEORETICKÁ ČASŤ 

 

3.1  Ľudské zdroje a personalistika 
 

Riadenie ľudských zdrojov je v súčasnosti strategicky významnou oblasťou riadenia 

organizácie, ktorá sa zameriava na všetko, čo sa týka ľudí v pracovnom procese. Ľudské 

zdroje predstavujú jeden z najzávažnejších, veľa krát však nedoceňovaných faktorov 

úspešnosti firmy.  

 

Nie sú len prostou pracovnou silou, za čo boli považované donedávna, ale zamestnanci, 

manažéri či personál v dnešnom podnikateľskom prostredí sa stáva dôležitým aspektom 

a pozerá sa na ne ako na jedinečný zdroj úspešnosti a pridanej hodnoty v procese výroby 

a poskytovaní služieb. 

 

Riadením ľudských zdrojov sa zaoberal aj Michael Armstrong, ktorý chápe riadenie ľudských 

zdrojov ako: „Strategický a logicky premyslený prístup k riadeniu najcennejšieho majetku 

organizácie, t. j. ľudí, ktorí v nej pracujú a ktorí individuálne a kolektívne prispievajú k 

dosahovaniu hospodárskych cieľov.“ [2] 

 

Kachaňáková zase riadenie ľudských zdrojov definuje ako: „Činnosť, ktorej pozornosť sa 

sústreďuje na zamestnancov – ľudské zdroje a ktorá sa spolu s ostatnými funkčnými 

oblasťami manažmentu podieľa na dosiahnutí synergického efektu – splnenie cieľov 

zamestnancov i podniku ako celku.“ [10] 

 

Riadenie ľudských zdrojov musí vytvárať predpoklad pre zvyšovanie intelektuálneho kapitálu 

organizácie, vytváranie vhodnej organizačnej kultúry a pozitívnej klímy v organizácii. Je 

vhodné, aby organizácia mala spracovanú stratégiu rozvoja ľudských zdrojov. Riadenie 

ľudských zdrojov má širšiu vednú podstatu predovšetkým v psychológii, sociálnej 

psychológii, sociológii a pedagogike. 

 

 

 

https://managementmania.com/sk/intelektualny-kapital
https://managementmania.com/sk/intelektualny-kapital
https://managementmania.com/sk/organizacna-kultura
https://managementmania.com/sk/organizacna-klima-organizational-climate
https://managementmania.com/sk/strategia-riadenia-ludskych-zdrojov-personalne-strategie
https://managementmania.com/sk/psychologia-psychology
https://managementmania.com/sk/socialna-psychologia
https://managementmania.com/sk/socialna-psychologia
https://managementmania.com/sk/sociologia
https://managementmania.com/sk/pedagogika
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3.1.1  História vývoja riadenia ľudských zdrojov 

Začiatky personálnej práce sú spojené s obdobím priemyselnej revolúcie, ktorá podstatne 

zmenila povahu vykonávanej práce a vyvolala potrebu formálne sa zaoberať otázkami 

koordinácie práce veľkého počtu ľudí i riešiť problémy vyplývajúce zo zhoršených 

pracovných podmienok. 

 

Riadením práce a jeho vedeckým prístupom sa začal prvý krát zaoberať Frederick Winslow 

Taylor, ktorý navrhoval také metódy riadenia a organizácie práce, ktoré by viedli k čo 

najvyššej produktivite.  

 

Pri zavedení hromadnej výroby bolo povinnosťou zamestnancov presne a kvalitne vykonávať 

zadané úlohy a s ľuďmi sa zaobchádzalo ako so strojmi. Personálnej práci bola zverená len 

pasívna úloha, ktorá spočívala v administratívnej práci spojenej so zamestnávaním ľudí či ako 

reakcia na požiadavky vedenia a  iných útvarov. Úlohy medzi manažérmi a personálnymi 

pracovníkmi boli rozdelené v zmysle: „My, manažéri, rozhodneme koho prijmeme, my, 

rozhodneme, koho prepustíme a vy, personalisti, uskutočníte potrebnú agendu 

a administratívu.“ [1] 

 

V tridsiatych rokoch 20. storočia sa začalo poukazovať na význam sociálneho prvku 

v organizácii. Začala sa prejavovať starostlivosť o medziľudské vzťahy na jednotlivých 

pracoviskách. Personálna práca sa začala dostávať do popredia, začala sa posudzovať ako 

samostatný útvar, ktorý rieši aktívne úlohy. Došlo k určitému pokroku a do popredia sa začali 

dostávať vnútropodnikové problémy zamestnávania ľudí a hospodárenia s nimi. Neskôr, 

personalistika prestala byť výlučne vnútornou záležitosťou a pri zamestnávaní sa pozeralo aj 

na vonkajšie vplyvy ako je právna regulácia, vývoj trhu práce a podobne. [14] 

 

V sedemdesiatych rokoch 20. storočia vznikajú prístupy uskutočnené na využívaní 

praktických skúseností manažérov. Prostredníctvom rôznych výskumov začali byť ľudia 

chápaní ako zdroj, ktorý uvádza do pohybu ostatné zdroje organizácie. Personálne práca a jej 

riadenie sa začína pomenovávať pojmom riadenie ľudských zdrojov, ktorý zvýrazňuje 

význam zamestnancov v organizácii. [9] 
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Súčasnú etapu riadenia ľudských zdrojov predstavuje aktívne riadenie vedomostí jednotlivých 

zamestnancov, preto sa začína hovoriť o riadení ľudského kapitálu. 

 

 

3.1.2  Význam manažmentu ľudských zdrojov 

Podnik môže fungovať len vtedy, ak sa mu podarí zhromaždiť štyri základné druhy zdrojov 

a to materiálne, finančné, informačné a ľudské. Ľudské zdroje sú motorom, ktorý uvádza do 

pohybu ostatné zdroje a rozhodujú o prosperite a konkurencie schopnosti podniku. Riadenie 

ľudských zdrojov predstavuje vo väčšine analýz kľúčovú skupinu základných procesov vo 

firmách. Pôsobenie zamestnanca vo firme vyžaduje systematickú pozornosť zaisťovania 

predpokladov k tomu, aby čo najlepšie prispieval k naplňovaniu poslania firmy či organizácie. 

 

Ako povedal Akio Morita (zakladateľ spoločnosti SONY): „Výlučne racionálny prístup 

môžete uplatniť vo vzťahu k strojom. Ale keď pracujete s ľuďmi, vaša logika si musí vybrať za 

poradcu porozumenie.“ Vedúci personálnych útvarov majú dôležitú úlohu a to, že rozhodujú 

o ľuďoch. Aby mohli odviesť poriadnu prácu, musia byť umiestnení na tom správnom mieste. 

Riadenie ľudských zdrojov sa neobmedzuje iba na personálneho riaditeľa, a ďalších 

zamestnancov personálneho útvaru, ale týka sa prakticky všetkých manažérov v podniku. 

 

Hlavným cieľom riadenia ľudských zdrojov je dosiahnutie konkurenčnej výhody 

prostredníctvom správneho rozmiestnenia schopných a oddaných zamestnancov, na základe 

zadaných kultúrnych a personálnych postupov firmy. Najdôležitejšou úlohou riadenia 

ľudských zdrojov je podporovať, aby proces výroby a poskytovania služieb v podniku mal 

stúpajúcu tendenciu [10], [12] 

 

Úlohy a realizácia riadenia ľudských zdrojov 

Personálne riadenie je realizované prostredníctvom líniových a tímových manažérov, 

personalistov, koučov či trénerov, ktorí sa pohybujú  v oblasti s mimoriadne silným nábojom 

inovácií, hľadania a vyvíjania nových postupov. 
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Hlavné úlohy RĽZ: 

Úlohy riadenia ľudských zdrojov pomáhajú prispievať k lepšej výkonnosti firmy a jej 

neustálemu zlepšovaniu a tým uskutočňovať jeden z hlavných cieľov podniku. Základnými 

úlohami riadenia ľudských zdrojov sú: 

 

- Vytvorenie súladu medzi počtom a štruktúrou pracovníka, aby každé pracovné miesto 

malo správneho zamestnanca s požadovanými schopnosťami na správnom mieste, 

ktorý sa dokáže prispôsobovať sa  meniacim sa požiadavkám daného miesta. 

- Optimálne využívanie ľudských zdrojov v organizácii, ich kvalifikácie a pracovných 

schopností. 

- Formovanie tímov, efektívneho štýlu vedenia ľudí a zdravých medziľudských vzťahov 

v organizácii. 

- Personálny a sociálny rozvoj zamestnancov organizácie – tzn. rozvoj pracovných 

schopností či osobnosti zamestnancov, rozvoj ich kariéry a s tým súvisiace vnútorné 

uspokojenie z vykonávanej práce, stotožnenie záujmov zamestnanca so záujmami 

firmy. 

- Optimálne využívanie pracovnej doby. 

- Manažment kariéry. [20] 

 

3.1.3  Subjekty riadenia ľudských zdrojov 

Využívanie ľudských zdrojov a ich potenciálu je predpokladom pre budovanie a rozvíjanie 

silných stránok podniku a jeho konkurenčných výhod.  Toto všetko sa však uskutočňuje na 

základe systémovo koncipovaného riadenia ľudských zdrojov, ktoré nasmeruje zamestnancov 

tak, aby dosiahli základné strategické ciele a vízie podniku.   

 

Táto činnosť je záležitosťou všetkých manažérov a vedúcich tímov. Úlohou vedúcich 

personalistov je túto činnosť zdokonaľovať, rozvíjať a poskytovať rady a služby. Vo väčších 

podnikoch uskutočňujú personálne činnosti tieto subjekty: 

 

1. Vrcholový manažment – jeho úlohou je načrtnúť strategické úvahy a rozhodnutia na 

všetkých riadiacich úrovniach. Podnik si zvolí určitú stratégiu pre všetky dôležité 

oblasti teda aj pre oblasť ľudských zdrojov. 
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2. Útvar riadenia ľudských zdrojov -  špecializované pracovisko pre uskutočňovanie 

koncepčných, metodicko-poradenských či evidenčných prác pre potreby riadenia ľudí. 

Snaží sa o zabezpečenie naplnenia stratégií a cieľov v personálnej oblasti. Usmerňuje 

všetkých, ktorí sú zaangažovaní do riadenia ľudí. 

 

3. Línioví manažéri – zabezpečujú chod podniku a zodpovedajú za o ekonomické 

výsledky jednotlivých oddelení. Ich úlohou je riadiť zamestnancov, prostredníctvom 

ktorých sú uskutočňované ciele podniku. Títo manažéri sa stávajú priamymi 

vykonávateľmi personálnych činností. [10] 

 

3.1.4  Stratégia riadenia ľudských zdrojov a personálna politika 

Personálna stratégia organizácie sa týka dlhodobých a komplexných cieľov podniku v oblasti 

potreby pracovných síl, ich využívania a hospodárenia s nimi. Ide o predstavu použitia cesty 

či metódy ako daných cieľov podniku dosiahnuť. Praktickým vyústením personálnej stratégie 

organizácie je strategické riadenie ľudských zdrojov, ktoré predstavujú konkrétnu aktivitu či 

úsilie. [7] 

 

Strategické riadenie ľudských zdrojov zabezpečuje, že má podnik dostatočné zdroje potrebné 

k splneniu svojich podnikových úloh. Stratégia jasne vyslovuje podstatu funkcie personálneho 

útvaru a popisuje pridanú hodnotu vykonávanú personalistami. Správne zvolená stratégia 

riadenia je definovaná prínosmi či výsledkami, ktoré plynú z investovania do nej, 

ospravedlňuje zdroje, ktoré spotrebováva a pomáha stanovovať priority. Strategické riadenie 

ľudských zdrojov musí riešiť otázky typu: 

 

- Aká je miera súladu medzi pracovnými miestami a pracovníkmi, ktoré chce 

organizácia dosiahnuť v budúcnosti. 

- Aká je miera súladu v súčasnosti a z nej vyplývajúca produktivita a uspokojenie 

jednotlivých pracovníkov. 

- Aké zmeny sú potrebné na úseku ľudských zdrojov, aby bol dosiahnutý súlad medzi 

miestami a pracovníkmi v organizácii. [12] 
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Podnikovú personálnu politiku môžeme chápať ako systém zásad, ktorými sa subjekty 

personalistiky riadia pri rozhodovaniach. Je to tiež súbor opatrení, ktorými sa subjekty snažia 

ovplyvňovať oblasť práce a usmerňovať chovanie a jednanie zamestnancov, aby sa správali 

v súlade s úlohami a zámermi organizácie. [11] 

 

3.2   Odmeňovanie zamestnancov  a jeho význam v podniku 

Pre manažérov a riadiacich pracovníkov je vždy dôležité, aby ich zamestnanci podali čo 

najlepší výkon z hľadiska úrovne produktivity a kvality výsledku. Aby sa cítili vo firme dobre 

a podávali maximálny výkon potrebujú byť účinne motivovaní v súlade s naplňovaním 

strategických cieľov organizácie. Nespokojnosť so mzdou môže spôsobiť nechuť 

zamestnanca kvalitne pracovať, čo vedie k zníženiu jeho produktivity a tým k znižovaniu 

výkonu celej organizácie. [18]  

 

Mzda či plat by mala zodpovedať náročnosti, zložitosti a obťažnosti danej práce a tiež by sa 

mala odzrkadliť na základe skutočne dosahovaných výsledkov a  situácii na trhu práce. 

Zamestnanec musí cítiť, že za svoju poctivú, dobre odvedenú prácu a snahu, dostane aj 

patrične a spravodlivo zaplatené. [1] 

 

Manažéri sa vo väčšine zhodujú na tom, že aby zotrval zamestnanec vo firme, dôvodom 

nemusí byť otázka peňazí. Existujú tiež iné, dôležité nehmotné faktory, ktoré vytvárajú 

hodnotu zamestnania a motív práce. Sú nimi: 

 

- dobré medziľudské vzťahy, 

- dostatok voľného času, 

- možnosť ďalšieho vzdelávania sa, 

- kariérny rast, 

- možnosť vykonávať zaujímavú nerutinnú prácu a iné. 

 

Zamestnanci ak majú vykonávať svoju prácu správne, chcú byť spravodlivo odmenení, cítiť 

spoluúčasť na výsledkoch. Dôležité pre stotožnenie sa s daným systémom odmeňovania je to, 

aby mu rozumeli, dôverovali mu a cítili, že práca, ktorú vykonávajú je dostatočne odmenená. 

Keď bohatne firma, chcú bohatnúť aj ľudia. Ak to tak cítia, vedia potom pochopiť aj opačný 
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jav. Ak sa firma dostane do problémov, skôr pochopia nepopulárne opatrenia v oblasti 

odmeňovania. Pomôžu prekonať tento stav.  

 

Problémom však je, že pracovný výkon je v mnohých prípadoch ťažko merateľný. Vyžaduje 

si disciplinovať a stálu kontrolu výkonu. Tiež sa pri odmeňovaní prihliada k vzdelaniu, dĺžke 

praxe, dobe zamestnania v podniku a objektívne zistiteľným znakom zamestnanca. Ďalším 

problémom je, že zamestnanci v snahe dosiahnuť čo najlepší výkon, aby boli lepšie odmenení 

ohrozujú kvalitu výroby a bezpečnosť pri práci. Odmeňovanie na základe výkonu intenzívne 

motivuje zamestnancov k tomu, aby sledovali svoj prospech a nie záujmy firmy a jej klientov. 

 

3.2.1  Systém odmeňovania 

 

Systém odmeňovania je spôsob stanovenia miezd a platov, prípadne zamestnaneckých výhod 

pre zamestnancov podniku. Musí vychádzať zo stratégie firmy a výsledkom by mal byť 

aktívny, účinný a motivujúci systém, ktorý zodpovedá princípu spravodlivej odmeny za 

uskutočnenú prácu. Systém odmeňovania vychádza zo vzájomne prepojenej politiky 

odmeňovania, procesov a praktických postupov pri odmeňovaní zamestnancov. Dôležité je, 

aby bol daný systém akceptovaný zamestnancami. Podnik má pomerne veľa možností ako 

odmeňovať a záleží len na ňom ktorú možnosť využije, aké nástroje, postupy či pravidlá 

použije pri odmeňovaní svojich zamestnancov. [17] 

 

Úlohou útvaru riadenia ľudských zdrojov je zostaviť taký systém, s ktorým budú spokojné 

obidve strany – zamestnávateľ aj zamestnanec. Systém funguje správne vtedy, ak sú 

uspokojené potreby a očakávania obidvoch strán. Nie je potrebné ľudí preplácať, pretože to 

neprinesie požadovaný vyšší výkon či lojalitu a spokojnosť. Efektívne nie je ani platiť 

zamestnancom dopredu, teda že najprv zvýšim mzdu, aby potom podával výkon. Najprv musí 

byť výkon, na základe ktorého môžeme zamestnancovi zvýšiť mzdu.  

 

Systém odmeňovania by mal motivovať či stimulovať zamestnancov firmy na jednotlivých 

organizačných úrovniach k lepším výkonom a efektivite. Mal by mal odrážať dosiahnuté 

individuálne výkony jednotlivých zamestnancov. Ako povedala Debbie Thomsonová, bývalá 

pokladníčka v obchode Mc Donald´s, teraz vedúca predajne: “Vždy sme dostávali dolár 

navyše za rekordný zisk za hodinu. Všetci sme sa hnali za dolármi. To niečo znamenalo.” [6] 
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Systém odmeňovania musí zodpovedať cieľom: 

- Byť príťažlivý – nastolený systém odmeňovania by mal motivovať zamestnancov 

k lepším výkonom. 

- Byť spravodlivý – za odvedenú prácu a dané zásluhy by mal dostať zamestnanec 

zodpovedajúcu odmenu. 

- Byť jasný – každý zamestnanec by mal chápať a akceptovať princíp daného systému 

odmeňovania v podniku. [13] 

 

 

Ak chceme, aby bol systém odmeňovania účinný a efektívny, mali by sme v súlade s 

popísanými cieľmi zostrojiť koncept, ktorý bude dodržiavať nasledovné zásady:  

- Systém musí byť stabilný a musí zaisťovať, aby rozdiely v odmene za prácu boli 

založené na rozdieloch v požiadavkách práce. 

-  Úroveň miezd a platov by sa mala pohybovať na úrovni prevažujúcej v spoločnosti. 

-  Systém by mal dôsledne rozlišovať medzi prácou na pracovnom mieste, jej hodnotou 

a odmeňovaním a pracovníkom jeho hodnotou, výkonom a odmeňovaním. 

-  Za rovnakú prácu vyplácať zamestnancom rovnakú odmenu. 

- Pracovníci by mali byť informovaní o postupoch používaných k stanovovaniu 

mzdových taríf.  

 

Systém odmeňovania nie je len nástrojom náhrady zamestnancov za uskutočnenú prácu, ale 

plní aj ďalšie funkcie : 

 

- prilákať dostatočný počet s potrebnou kvalitou uchádzačov o zamestnanie, 

- udržať si zamestnancov, ktorých podnik potrebuje, 

- odmeňovať zamestnancov za ich úsilie, dosiahnuté výsledky práce, lojalitu, skúsenosti 

a schopnosti, 

- prispieť k dosiahnutiu konkurencieschopnosti na trhu, 

- charakter systému, jeho náklady a časová náročnosť musia byť racionálne a primerané 

možnostiam podniku, 

- byť v súlade s verejnými záujmami a právnymi normami, 

- zvyšovanie kvalifikácie a schopností zamestnancov, 

- čo najviac motivovať zamestnancov, aby pracovali čo najlepšie podľa svojich 

schopností a vedomostí, 
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- poskytovať zamestnancom priestor k realizácii vlastných projektov, 

- zaistiť kontrolu nad nákladmi práce, najmä v súvislosti s ostatnými nákladmi 

a príjmami. [12] 

 

V systéme odmeňovania predstavuje tradične hlavnú zložku mzda, či plat, alebo iné formy 

kompenzácie peňažného charakteru, ktoré slúžia ako protihodnota za vykonanú prácu. 

V súčasnosti sa však do stále väčšej pozornosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov, dostáva 

odmena nepeňažná či nehmotná, ktorá je tiež súčasťou systému odmeňovania organizácie. 

 

Vymedzujú sa tri základné kategórie v systéme odmeňovania a to: 

- priame peňažné odmeňovanie – tu zaraďujeme mzdu či plat, vrátane rôznych 

doplnkov či mzdových zvýhodnení, prémie, odmeny či provízie 

- nepriame peňažné odmeňovanie – patria tu zamestnanecké akcie, poistenia, pôžičky 

poskytované zamestnancom, príplatky poskytované na stravovanie či ošatenia a pod. 

- nepeňažné odmeňovanie – zahŕňa materiálne hodnoty ako sú poskytnutie služobného 

vozidla, notebooku či mobilu, rôzne sociálne výhody a služby 

 

Tvorbu systému odmeňovania ovplyvňuje celý rad subjektov vo vnútri organizácie ako aj 

zvonku.  Na systém odmeňovania pôsobia tieto najvýznamnejšie faktory: 

 

1. Vnútropodnikové faktory 

 

Z pohľadu podniku: 

- zvolená stratégia podniku, jeho kultúra a filozofia, 

- vytvorenie konkurenčnej výhody, veľkosť odvetvia, v ktorom podnik pôsobí, 

- dosiahnutie konkurencieschopnosti, požadovaného zisku a platobná schopnosť, 

- dosiahnuť požadovanú kvalitu a technickú úroveň výrobkov, 

- dosiahnuť potrebnú úroveň flexibility a kreativity, 

- formovať pracovné tímy, požadovanú kvalifikáciu, mieru zodpovednosti či pracovné 

podmienky, 

- formovať a rozvíjať dobré pracovné a medziľudské vzťahy, 

- legislatívne obmedzenia, ktoré musí podnik dodržiavať, 
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- individuálne faktory ako sú výkon, skúsenosti či osobný potenciál zamestnanca. 

  Z pohľadu zamestnancov : 

- zabezpečiť uspokojovanie potrieb svojich a svojej rodiny, 

- určitú sociálnu istotu, životnú stabilitu, jasnú perspektívu, 

- spravodlivosť a transparentnosť odmeňovania, 

- možnosť sebarealizácie, 

- prácu, ktorá by uspokojovala. 

 

2. Vonkajšie faktory 

 

- situácia na trhu práce (zamestnanosť v mieste bydliska, regióne, štáte), 

- profesne - kvalifikačná štruktúra ľudských zdrojov – aká je ponuka ľudských zdrojov 

úradov práce, nedostatok kvalitnej práce môže jej cenu posúvať nahor, 

- životný štýl, spoločenské zvyky a očakávania, 

- úroveň odmeňovania v konkurenčných podnikoch, v odvetviach, v regióne, štáte, 

ktorá núti firmy upratovať vlastnú mzdovú úroveň pre získanie kvalitných 

zamestnancov. [10] 

 

3.3  Mzda ako faktor motivácie 

Mzda je výsledok ocenenia práce pracovníka, jeho výkonu v najširšom slova zmysle, vrátane 

jeho pracovného chovania a schopností. Dojednáva sa v pracovnej, kolektívnej či inej zmluve. 

Jej výška musí dosahovať výšku minimálnej mzdy stanovenej vládou. Formuje sa na trhu 

práce, vzťahom medzi dopytom a ponukou. Predstavuje významnú zložku v nákladoch 

podniku. Je jednou zo zložiek, ktoré ovplyvňujú pracovnú motiváciu. Úlohou mzdových 

foriem je oceniť výsledky práce pracovníka a všetky aspekty jeho výkonu s prihliadnutím ku 

mzdotvorným faktorom, ktoré sú pre prácu v podniku dôležité. [12] [22]      

 

Mzda je základným finančným atribútom, na základe ktorého sa zamestnanec rozhoduje či 

konkrétnu prácu zoberie, či ju chce robiť a či do danej firmy nastúpi. Na mzdu sa môžeme 

pozerať z troch pohľadov: 
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- zamestnanec – mzda mu umožňuje dosahovať určitý životný štandard. Ponúka mu 

materiálne zabezpečenie a istotu. Je to odmena za prácu. Stimul, aby danú prácu prijal 

a vykonával 

- zamestnávateľ – snaží sa ponúknuť čo najatraktívnejšie odmeny oproti konkurencii, 

ktoré je schopný vyplácať. Táto mzda by mala prilákať a tiež udržať talentovaných 

a schopných pracovníkov, ktorí prinesú firme žiadaný výnos. 

- náklady – mzdové náklady tvoria podstatnú časť celkových personálnych nákladov, 

ktoré firma musí uhradiť bez ohľadu na výkon a hospodársky výsledok. Mzdy sú tiež 

naviazané na ďalšie povinné platby ako sú odvody, mzdové zvýhodnenia či sociálny 

fond. [21]    

 

K najbežnejším formám odmeňovania patria: 

 

- časová mzda, 

- úkolová mzda, 

- podielová mzda, 

- zmiešaná mzda. 

 

3.3.1  Časová mzda 

Je najčastejšie používanou mzdovou formou. Výška mzdy je stanovená hodinovou, 

týždennou, mesačnou čiastkou či ročným príjmom. Ľudia sú vlastne platení za to, koľko času 

strávia v práci, bez ohľadu na to, aký výkon podajú. Prednosťou časovej mzdy je jej 

jednoduchý a lacný systém, ktorý je administratívne nenáročný. Je tiež ľahké určiť jej výšku 

a je zrozumiteľná pre zamestnancov, ktorí oceňujú stabilitu odmeny. Nevyvoláva spory 

a nespokojnosť a prispieva k pozitívnejšej atmosfére v podniku. 

 

Má však aj rad nevýhod ako je napríklad to, že nepodnecuje pracovníkov ku zvyšovaniu 

výkonu a produktivity práce a tým k rozširovaniu svojich schopností. To znamená, že 

odmeňovanie zamestnancov touto mzdou ho nemotivuje k vyššiemu výkonu. Umožňuje 

lenivým a menej  schopným pracovníkom, aby sa schovávali za práce svojich kolegov 

a parazitovali na podniku. Preto sa vyžaduje zvýšená kontrola pracovníkov, aby plnili 

požadované výkony. Tiež je tu problém s motiváciou zamestnancov, ktorí dosiahli mzdový 

strop a nemajú sa kam posunúť. 



 

 

21 

 

Veľmi často sa táto mzdová forma kombinuje s inými dodatkovými formami, pretože časová 

mzda a plat v čistej podobe nevyvíjajú na výkon pracovníka potrebný tlak. Používa sa 

kombinácia dvoch a viacerých tarifov pre rovnakú prácu a tieto tarify sa potom priraďujú 

jednotlivým pracovníkom podľa výkonu. Časová forma odmeňovania sa používa spravidla 

pre odmeňovanie manažérov a administratívnych pracovníkov, účtovníkov, v službách, na 

pracovných miestach s rozmanitou prácou či s prácou, ktorá sa zaoberá kontrolou nejakého 

technologického postupu. [5], [11] 

 

Časová mzda môže byť stanovená ako: 

 

- hodinová mzdová tarifa (napríklad pri robotníkoch vo výrobe) 

- mesačná mzdová tarifa (napríklad u zamestnancov v administratíve) 

  

Časovú mzdu vypočítame: 

 

1. na základe hodinovej mzdovej tarify 

 

Časová mzda = odpracované hodiny x mzdová tarifa                                                      (1) 

 

2. na základe mesačnej tarify 

Ak použijeme mesačnú tarifu, mesačný zárobok sa vypláca v plnej výške, aj keď sa mení 

počet pracovných dní v jednotlivých mesiacoch. Ak zamestnanec neodpracoval plný počet 

pracovných dní, napríklad bol práceneschopný, alebo čerpal dovolenku uskutočňujeme tento 

výpočet: 

 

Časová mzda = (mesačná mzda : počet pracovných dní v mesiaci) x počet odpracovaných dní 

              (2) 

3.3.2  Úkolová mzda 

Táto forma odmeňovania sa používa najčastejšie v prostredí výroby pri odmeňovaní 

robotníckych profesií, kde je ľahké kvantifikovať produkt vykonaný určitým zamestnancom. 

Zamestnanec sú teda odmeňovaní podľa skutočného výkonu. Výkonové normy určujú koľko 

práce a za aký čas musí pracovník vykonať. Na výpočet úkolovej mzdy potrebujeme poznať 

úkolovú sadzbu za jednotku výkonu a skutočný výkon. Môžeme voliť medzi individuálnou 
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a skupinovou úkolovou prácou. Veľkosť tímu sa môže pohybovať od malých skupín až 

k celopodnikovým tímom. 

 

Výhodou úkolovej mzdy je, že vedie zamestnancov k lepším výkonom na rozdiel od časovej 

mzdy. Pri vykonaní viac práce za kratšiu časovú jednotku sa znižujú náklady. Zamestnanci 

môžu vidieť ako sa podieľajú na zvyšovaní efektivity a produktivity celej organizácie. Tiež je 

lacnejšie zavádzať a udržovať celopodnikové systémy odmeňovania podľa výkonu ako 

individuálny systém odmeňovania. 

 

Nevýhodou tejto formy je, že systémy môžu byť nezrozumiteľné pre zamestnancov 

a v podstate nechápu ako si daným výkonom zvýšia svoju mzdu. Existuje v ich mysleniach 

slabšie poňatie medzi výhodami a ich úsilím, takže výhody nechápu ako stimul k lepším 

výkonom. Vedie k individualizmu čo sťažuje tímovú prácu. Vyžaduje si sústavnú kontrolu. 

[5] 

 

Úkolovú mzdu vypočítame: 

 

Úkolová mzda = úkolová sadzba za jednotku výkonu x výkon                 (3) 

 

Úkolovú sadzbu vypočítame: 

 

1. na základe výkonovej normy množstva 

Úkolová sadzba = mzdová tarifa : výkonová norma množstva              (4) 

 

2. na základe výkonovej normy času 

 

Úkolová sadzba = ( mzdová tarifa : 60 ) x výkonová norma času /v minútach za kus/ 

                (5) 

3.3.3  Podielová mzda 

Uplatňuje sa v obchodných činnostiach a v niektorých službách. Predstavuje odmenu za 

podiel zamestnanca na výrobe alebo predaji statkov a služieb. Nemeria sa množstvom, ale 

podielom z výkonu. Stanovuje sa určitými percentami z tržby. Sadza je dohodnutá 

v pracovnej zmluve. Ak je odmena úplne závislá na predanom množstve ide o priamu 

podielovú mzdu, ak je závislá z časti pracovník má garantovaný základný plat a k nemu 



 

 

23 

 

dostáva províziu za predané množstvo tovaru. Výhodou podielovej mzdy je priamy vzťah 

odmeny k výkonu. Pracovník vie, že ak nebude podávať výkon, nebude platený. 

 

Nevýhodou je, že túto mzdu môžu ovplyvniť rôzne faktory, ktoré pracovník nemá pod 

kontrolou. Môže ísť napríklad o to, že výrobok, ktorý sa predáva je nahradený lacnejším 

konkurenčným výrobkom, môže sa tiež zmeniť ekonomická situácia, počasie ovplyvňujúce 

predaj výrobku či preferencie zákazníkov. Snaha pracovníka o čo najväčšie provízie môže 

viesť k tomu, že bude používať neetické spôsoby predaja (napr. preháňať a nepravdivo 

informovať zákazníkov o vlastnostiach produktu) a ohrozovať tak povesť organizácie. [5] 

[11] 

Podielovú mzdu vypočítame: 
 

 

Podielová mzda = (sadzba podielovej mzdy v % x výkon) : 100   (6) 

 

 

3.3.4  Doplnkové mzdové formy 

Dodatkových mzdových foriem existuje vo svete pomerne veľké a neustále sa zvyšujúce 

množstvo. Dopĺňajú mzdu a môžu mať stimulačný účinok. Môžu sa viazať na individuálny, 

skupinový či celopodnikový výkon, tiež môžu byť jednorazové, alebo sa periodicky opakujú, 

existujú tiež formy určené len pre určitú kategóriu zamestnancov. Doplnkové formy odmeny 

by mali byť v zakotvené v pracovnej zmluve, za akých podmienok na ne má zamestnanec 

nárok. Najbežnejšie používané sú nasledovné doplnkové formy miezd: [12] 

 

Prémie  

Predstavujú pohyblivú zložku mzdy. Sú závislé na plnení podľa vopred stanovených 

ukazovateľov. Robotníci môžu napríklad mesačne dostávať prémie pri prekročení 

plánovaného objemu výroby, hospodárnosti, kvality, dodržaní termínov či zvýšení 

produktivity. Prémie môžu byť individuálne alebo skupinové. Na rozdiel od odmeny 

zamestnanec presne vie podmienky pre získanie prémií z pracovnej či kolektívnej zmluvy. 

 

Odmeny  

Sú poskytované k časovej alebo úkolovej mzde, buď periodicky alebo jednorazovo. Poskytujú 

sa za splnenie menovitých úloh. Odmena sa vypláca jednorazovo za splnenie určitej 



 

 

24 

 

neopakovateľnej úlohy. Za mimoriadne priaznivé výsledky práce a pri výnimočných 

zásluhách môže byť pracovníkovi poskytnutá mimoriadna odmena. Stabilizačná odmena sa 

vypláca pracovníkom, aby zostali v podniku podľa odpracovaných rokov bez ohľadu na 

výkon. 

 

Osobné ohodnotenie 

Býva doplnkom k mesačnej časovej mzde a prepočítava sa podľa odpracovaných dní. Udáva 

sa určitým percentom k mesačnej mzde a v závislosti od jej zmien sa mení aj výška 

ohodnotenia. Pri nedodržaní podmienok môže byť ohodnotenie znížené alebo odobraté úplne. 

Používa sa k ohodnoteniu pracovníkov, ktorí dlhodobo dosahujú dobré výsledky. Môže v ňom 

byť zohľadnená dĺžka praxe, odbornosť či zložitosť práce. [16], [12] 

 

Podiely na hospodárskom výsledku 

Výplata týchto odmien je viazaná na úspech organizácie vyjadrený v tvorbe a výške zisku. 

Percentuálny podiel môže byť rovnaký pre všetkých zamestnancov, alebo rozdielne 

v závislosti od rôznych kritérií ako je význam pracovného miesta zamestnanca, individuálna 

výkonnosť či seniorita. Účasť zamestnancov na zisku v nich môže vzbudzovať spolu účastné 

myslenie na riadení a motivovať ich k boju proti nehospodárnosti a k zvyšovaniu zisku. 

Problémom však je, že ak sa ročné odmeny nevyplácajú v hotovosti, ale odkladajú sa 

o mnoho rokov, súvislosť medzi výkonom a odmenou sa zahmlieva. 

 

Podiel na úsporách 

Tieto formy zainteresovanosti pracovníkov na úsporách sa používajú už veľmi dávno. Ide 

o vyplácanie určitého podielu na úsporách, ktoré boli dosiahnuté znížením nákladov určitej 

sekcie organizácie alebo celej firmy, bez ohľadu na to, či je zisková alebo nie. Zamestnanci 

potom uvažujú, čo by mohli urobiť, aby pomohli k úsporám materiálu, mzdových nákladov 

a tiež k celkovému zníženiu nákladov.  

 

Pre zníženie mzdových nákladov bez celkového zníženia objemu výroby je rozšírený tzv. 

Scanlonov plán, ktorý bol vypracovaný v roku 1937. Tento systém povzbudzuje účasť 

zamestnancov na rozhodovaní, ako zvýšiť produktivitu a dosiahnuť úspory. Vyplácaná 

odmena je odvodená od porovnania súčasnej produktivity s predpokladanou po zavedení 

návrhu. [12] 
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Cafetéria systém odmeňovania 

Je súbor voliteľných zamestnaneckých výhod, ktoré si môže každý zamestnanec vybrať podľa 

určitých pravidiel. Každý zamestnanec má svoj účet, alebo balíček, v ktorom zamestnanci 

zbierajú body, kredity a tie môžu čerpať na svoje zamestnanecké výhody. Zamestnávateľ 

predom stanoví súhrn odmien a ich cenu. Tento typ odmeňovania zohľadňuje individuálne 

potreby jednotlivých zamestnancov. Dôsledkom využívania tohto systému je zvyšovanie 

loajality a spokojnosti na úspešnosti tvorby firemnej kultúry. Podporuje tiež dlhodobé 

zlepšovanie rovnováhy medzi pracovným a osobným životom jedinca (work - life balance). 

Nevýhodou tohto systému je nákladová náročnosť pri zavádzaní a tiež pravidelná aktualizácia 

potrieb zamestnancov. [5] 

 

 

3.4  Motivácia a jej vplyv na pracovný výkon 
 

Motivácia je náročná činnosť a je potreba jej venovať zvýšenú pozornosť. Je vnímaná 

v širokom meradle významov, kde sú často zahrňované aj vzdialene súvisiace fenomény. 

Predstavuje vnútorný proces, proces psychologického nakopnutia príčin ľudského správania 

a konania. Tieto príčiny sú vnútornou pohnútkou, ktoré vedú zamestnanca k činnostiam 

súvisiacimi s cieľmi podniku.  

 

Manažéri musia správne motivovať svojich zamestnancov, aby si ich získali pre svoje 

rozhodnutia. Aby sa zamestnanci chceli podieľať na riešení problémov tak, ako si to vedúci 

predstavujú. Pochopiť príčiny motivácie, poznať možnosti jej ovplyvňovania, tiež poznať 

metódy, ako motiváciu meniť je preto  rozhodujúce pre efektívne vedenie ľudí.  

 

Motivácia úzko súvisí s odmeňovaním a so systémom odmeňovania, aký je vo firme 

nastavený. K motivácii dochádza, ak zamestnanec svojou prácou očakáva, že povedie 

k stanovenému cieľu, ale aj odmene, ktorá bude spravodlivá za uskutočnenú prácu a tiež 

uspokojí jeho individuálne potreby. Dobre motivovaní pracovníci majú jasne definované ciele 

a snažia sa o ich splnenie. Efektívne pracujú a majú pocit povinnosti a zodpovednosti, pretože 

vedia, že ich úsilie a snaha pomáha jednak organizácii ako aj naplneniu ich cieľov v podobe 

spravodlivej odmeny. [4] 
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Motivácia je srdcom efektívneho riadenia ľudských zdrojov. Prelína sa so všetkými hlavnými 

funkciami v oblasti personalistiky.  

 

Chcenie zamestnanca sa odzrkadľuje vo výkonnosti človeka. Nie je však jediným faktorom, 

ktorý ovplyvňuje pracovný výkon. Bolo vedecky dokázané, že na výkonnosť ľudí a ich 

produktivitu majú vplyv psychologické a sociálne faktory. Keď pracovník vykonáva danú 

činnosť potrebuje určité schopnosti a danosti, aby mohol danú aktivitu uskutočňovať, avšak 

ľudia s vyššou motiváciou dosahujú pri rovnakej činnosti lepšie výsledky a pracujú 

usilovnejšie, než ľudia so slabšou motiváciou. Hybná sila a chcenie je rozdiel pri podávaní 

výkonu a k nemu zodpovedajúcim výsledkom.  

 

Pri motivácii je tiež dôležitá správna úroveň pracovnej motivácie. Znamená to, že príliš 

vysoká alebo naopak príliš nízka motivácia výkon zamestnanca znižuje. Pri príliš vysokej 

motivácii sa zvyšuje u zamestnanca vnútorné napätie čo vplýva negatívne na jeho pracovný 

výkon. Dôjde k premotivovaniu zamestnanca.  

 

Správny manažér by mal vedieť ako svojho zamestnanca optimálne motivovať a jeho chcenie 

udržať a korigovať počas celej pracovnej činnosti. Je tiež dôležité, aby zostal aj riadiaci 

pracovník motivovaný k riadeniu, čo sa ukazuje v súčasnosti ako jeden z dôležitých 

problémov. V podniku preto treba vytvárať podmienky, aby aj riadiaci pracovník bol 

dostatočne motivovaný k svojej činnosti riadenia zamestnancov. 

 

3.5  Teórie motivácie 

Hľadanie príčin určitého správania sa zamestnancov vo firme, ich stimulov či motívov k práci 

nás vedie k skúmaniu mnohých teórií motivácie. Jednotlivé teórie nám pomôžu pochopiť 

rozmýšľanie a konanie ľudí v organizácii, prečo sa pri práci chovajú určitým spôsobom, 

dôvody ich zotrvania či naopak odchodu z organizácie. [23] 

 

Cieľom poňatia a uplatňovania motivačných teórií je získať prostredníctvom ľudí pridanú 

hodnotu, to znamená, že daná hodnota výstupu bude vyššia ako náklady potrebné na jej 

vytvorenie, usilujú sa vysvetliť motiváciu. [2] 
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Teórie pracovnej motivácie sú zdrojom poznatkov, z ktorých možno čerpať znalosti 

o psychologicko-sociálnych charakteristikách myslenia a správania sa ľudí. Neukazujú však 

návody na postupy, čo robiť, aby sa jednotliví jedinci v rozličných situáciách a podmienkach 

stotožnili s cieľmi organizácie. Jednotlivé motivačné teórie používajú rozličné a odlišné 

pojmy, ale nie sú rozporné. Napriek bohatej literatúre neexistuje ucelená teória motivácie, 

ktorá by vychádzala z čiastkových teórií. Jednotlivé teórie skúmajú určitý segment motivácie 

a na daný problém sa pozerajú z iného pohľadu.  

 

 

Medzi motivačné teórie zamerané na obsah patria: 

3.5.1  Maslowova hierarchia potrieb 

Táto teória je jednou z najznámejších teoretických koncepcií motivácie ľudského chovania. 

Podstatou je vymedzenie rozhodujúcich potrieb človeka, ako zdroja základných motívov jeho 

správania sa. Podľa Maslowa existuje päť základných kategórií potrieb spoločných pre 

všetkých ľudí, ktoré sú usporiadané v určitom poradí, ktoré odzrkadľujú ich význam potreby 

v celkovom rebríčku: 

 

1. stupeň – predstavujú existenčné základné fyziologické potreby človeka ako je hlad, 

smäd, spánok či sex, 

2. stupeň – potreby bezpečnosti, ktoré predstavujú bezpečnosť jednak fyzickú, ale aj 

materiálnu, istotu človeka v budúcnosti, 

3. stupeň – potreby sociálne, ktoré súvisia s človekom a jeho potrebou nadväzovať 

vzťahy s okolím, cítiť lásku a byť milovaný, predstavujú medziľudské vzťahy 

v zamestnaní a tiež v súkromí človeka., 

4. stupeň – potreba úcty, súvisí s človekom a jeho potrebou mať kladnú odozvu 

od spoločnosti, zaujať v nej určitý status, byť uznávaný a mať určitú prestíž., 

5. stupeň – potreba sebarealizácie, chuť jedinca niečo dokázať a zanechať niečo po sebe, 

napredovať dopredu, dobrý pocit z dobre vykonanej práce. [2] 
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Obr. 7 Pyramída potrieb [] 

 

Maslowova teória potrieb hovorí, že pri uspokojení potreby nižšej sa stáva dominantnejšou 

potrebou potreba vyššia a jedinec je tak sústredený na uspokojenie tejto vyššej potreby. 

Maslow povedal, že „ľudia sú živočíchy s prianiami“ a iba neuspokojené potreby dokážu 

človeka naštartovať k lepším výkonom. [2] 

 

3.5.2  Alderferova ERG teória 

Túto teóriu zverejnil Clayton Paul Alderfer a ide vlastne o ďalšie rozšírenie Maslowovej 

teórie potrieb usporiadaných do troch základných stupňov. Nazýva sa tiež Teória troch 

motivačných faktorov, alebo ERG teória (Existence, Relatedness and Growth). Tieto 

motivačné faktory rozdeľujeme na: 

Existenčné – tu patrí napríklad mzda či istota zamestnania, 

Vzťahové – zaraďujeme tu vzťahy, priateľstvá, uznanie v spoločnosti, 

Rastové – sebarealizácia, postup v práci, kariérny rast. 

Podľa Alderfera uspokojenie existenčných potrieb vyvolá zvýšený význam potrieb 

vzťahových a ich uspokojením rastie význam rastových potrieb. Naopak neuspokojením 
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rastových potrieb rastie význam vzťahových a existenčných potrieb. ERG teória sa používa 

pri zostavovaní či pre pochopenie motivačných faktorov pracovníkov v organizácii. [24] 

 

3.5.3  Herzbergerov dvojfaktorový model 

Bol vytvorený na základe skúmania pôvodu spokojnosti či nespokojnosti s prácou 

jednotlivých zamestnancov, ktoré nie sú navzájom prepojené, ale sú to dva rozdielne faktory. 

Podľa Herzbergera a jeho kolegov, ktorí túto teóriu vypracovali v roku 1957 ľudia sú schopní 

presne označiť činnosti, ktoré ich pri práci uspokojujú a ktoré naopak neuspokojujú. Na 

základe týchto činností boli vytvorené dva faktory, ktoré tvoria podstatu v Herzbergerovom 

modeli. Jeden  tvoria satisfaktory, ktoré sa tiež označujú ako motivátori a jedinca motivujú 

k vyššiemu výkonu a snahe o dobrý výsledok. Druhý sa skladá z dissatisfaktorov, ktoré sa 

nazývajú tiež hygienické faktory a v podstate charakterizujú okolie jedinca v práci, ale majú 

len malý vplyv na pozitívne postoje k práci. [2] 

1. Satisfaktory (motivátori): vedú k uspokojeniu a patria tu napríklad úspech, uznanie, 

samostatná práca, zodpovednosť, postup či osobný rast, 

 

2. Dissatisfaktory (hygienické): nie sú motivujúce a patria tu napríklad systém 

manažmentu, spôsob kontroly, pracovné podmienky, zárobok, vzťahy či životný štýl. 

[19]  

 

Medzi teórie inštrumentality patrí: 

3.5.4  Prístup F. W. Taylora 

Zakladateľ vedeckého manažmentu F. W. Taylor položil prvý ucelený názor na pracovnú 

motiváciu. Zdroje pracovnej motivácie videl v správne vytvorených pracovných 

príležitostiach a v správnom mzdovom systéme. Taylor tvrdil, že „ľudia pracujú iba pre 

peniaze“. Jeho názory v spoločnosti v tej dobe vyvolali ostrú kritiku.  
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Medzi teórie zamerané na proces patria:  

- Expektačné teórie: V. Vroom, L. W. Porter, E. E. Lawler, 

- Teórie cieľa: G. P. Latham, E. A. Locke, 

- Teórie spravodlivosti: J. S. Adams. [2] 

 

3.5.5  Expektačné teórie 

Expektačná teória sa inak nazýva teória očakávania a patrí medzi najrozšírenejšie teórie 

zamerané na pracovnú motiváciu. Hovorí o tom, že človek je motivovaný k práci do takej 

úrovne, pokiaľ očakáva, že bude jeho úsilie k práci odmenené. Teória bola pôvodne súčasťou 

teórie valence – inštrumentalita – expektácia, ktorá bola vytvorená Vroomom v roku 1964. 

Valence predstavuje hodnotu, inštrumentalita je presvedčenie, že ak urobíme jednu vec 

smeruje to k veci inej a expektácia je pravdepodobnosť, že úsilie alebo čin jedinca povedie 

k určitému výsledku. Teória bola rozšírená Porterom a Lawlerom v roku 1968 do uceleného 

modelu, ktorý obsahuje dva typy očakávaní determinujúcich rozhodovanie o atraktivite 

alternatívneho správania: 

 

- Očakávanie  E-P - je vnímanie pravdepodobnosti, s akou bude vynaložené úsilie viesť 

k zamýšľanej úrovni výkonu. 

 

- Očakávanie P-O - je vnímanie pravdepodobnosti, že daná úroveň výkonu prinesie 

k určité výstupy. [8] 

 

3.5.6  Teórie cieľa 

Teória cieľa bola skonštruovaná Lathamom a Lockom v roku 1979 a jej princípom je, že 

motivácia a výkon sú vyššie ak sú jednotlivcom dané ciele, ktoré sú náročné, ale sú prijateľné 

a existuje odozva na výkon. Dôležité je stanoviť si ciele, lebo je to nástroj a medzník pre 

stanovenie si cieľov vyšších. Zložitejšie ciele musia byť kontrolované nadriadenými 

a dôležitá je tu spätná väzba. [3] 
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3.5.7  Teórie spravodlivosti 

Teória spravodlivosti sa zaoberá skutočnosťou ako ľudia vnímajú to, ako sa s nimi zachádza 

v porovnaní s inými ľuďmi. Autorom tejto teórie je J. S. Adams, ktorý rozlíšil dva druhy 

spravodlivosti: 

- Distributívna – spravodlivosť odmeňovania podľa svojho prínosu a porovnania 

s ostatnými, 

- Procedurálna – spravodlivosť postupov používaných podnikom. [2] 
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4  PRAKTICKÁ ČASŤ 

 

Praktická časť diplomovej práce je venovaná firme M&H Slovensko, jej systému, akým 

odmeňuje svojich zamestnancov a motivuje ich k lepšej práci. Je tu zhodnotený súčasný 

systém vo firme na základe dotazníka rozdaného zamestnancom M&H Slovensko a analýzy 

SWOT. Nakoniec sú zhrnuté návrhy a odporúčania pre firmu. 

 

4.1  Súčasný stav systému odmeňovania a motivovania 

zamestnancov v podniku 
 

Na nasledujúcich stranách je rozobraný spôsob, akým firma M&H Slovensko odmeňuje 

a motivuje svojich zamestnancov. Tieto dva faktory sú pre podnik veľmi dôležité, pretože 

vďaka správnemu definovaniu systému odmeňovania a nájdenia vhodného spôsobu 

motivovania svojich ľudí môže vedenie u svojho zamestnanca vyvolať zvýšenie jeho výkonu, 

produktivity, efektivity a tiež konkurenčnej výhody v podobe kvalifikovaných zamestnancov. 

 

4.1.1  Systém odmeňovania v organizácii 

Firma M&H Slovensko využíva pre odmeňovanie svojich zamestnancov viac mzdových 

foriem. Ich systém odmeňovania je ovplyvnený materskou firmou v Nemecku. Podnik 

využíva skôr odmeňovanie prostredníctvom peňazí a nehmotné odmeňovanie ako súčasť 

motivovania a zlepšovania výkonu svojich zamestnancov tu z veľkej časti chýba. Firma nemá 

vybudovaný riadny a kvalitný systém, ktorý je v tomto podniku viac ako žiaduci. Systém 

odmeňovania sa sústreďuje na celkový výsledok dosiahnutej práce v podniku a nie na 

výsledky individuálneho zamestnanca. Celková odmena zamestnanca závisí na niektorých 

faktoroch a ich naplneniu. Je to dané tým, že mzdy sú vyplácané zamestnancom na základe 

dosiahnutých výsledkov a kvalitných výrobkov vyrobených daným zamestnancom, ktorých 

množstvo ovplyvňuje finančnú situáciu podniku. Podnik však každému zamestnancovi 

vypláca mzdu vyššiu ako minimálnu podľa zákona. Snaží sa tiež uspieť na trhu práce oproti 

konkurencii, a preto sa snaží aj vyrovnať svoje mzdy oproti iným podnikom v odvetví. 
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4.1.2  Odmeňovanie administratívnych zamestnancov v M&H Slovensko  

Administratívni pracovníci sa nepodieľajú na výrobe nových výrobkov firmy. To znamená, že 

nie sú vo výrobnom procese a nevytvárajú pridanú hodnotu. Starajú sa však o to, aby podnik 

správne fungoval a aby mal k tomu potrebné zdroje ako sú  materiál, ľudia, priestory či 

zariadenia. Tiež aby podnik mal správne účtovníctvo a v poriadku všetky potrebné papiere. 

Administratívnymi pracovníkmi sú predovšetkým riadiaci pracovníci na jednotlivých 

oddeleniach, účtovníci či ekonómovia. Ich výška mzdy nie je závislá od vykonanej práce. Je 

presne stanovená, teda fixná a vypláca sa v rovnaký deň každého mesiaca.  

 

4.1.3  Odmeňovanie výrobných zamestnancov 

Sú to zamestnanci, ktorí sa priamo podieľajú na výrobe a vytvárajú pridanú hodnotu podniku. 

Ide o zamestnancov, ktorí svoju mzdu dostávajú na základe vyrobených výrobkov. Sú 

odmeňovaní úkolovou mzdou. Využívajú sa v prípade, kde sa dá úkol zmerať. O to akú veľkú 

odmenu za vykonanú prácu dostanú si riadia oni sami. 

 

 

Štruktúra odmeňovania vo firme M&H Slovensko: 

Základné formy miezd -základná minimálna mzda, 

-fixná mzda zjednaná v pracovnej zmluve. 

Dodatkové formy miezd     - príplatky, prémie za sviatky, soboty a nedele, prémie pri plnení                                                                 

                                         normy, prémie za odrobený celý mesiac. 

 

4.1.4  Postup pri odmeňovaní zamestnancov 

Odmeňovanie jednotlivých zamestnancov v podniku M&H Slovensko je podmienený 

systémom odmeňovania v materskej firme v Nemecku. Zamestnankyňa personálneho útvaru 

dostane určitý balíček financií, ktoré sú vyhradené pre platy jednotlivých zamestnancov vo 

firme a pre ich rozvoj a kariéru. 

 

Každý zamestnanec si na konci pracovnej zmeny vypíše dochádzkový hárok. V tomto hárku 

je uvedené kedy zamestnanec prišiel do práce a kedy odišiel, poprípade či prerušil prácu, teda 

súčet hodín v jednotlivých dňoch. Hárok je mesačný a slúži k prehľadu koľko jednotlivý 
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zamestnanec odpracoval hodín za konkrétny mesiac. Tento hárok je po každej zmene 

skontrolovaný majstrom, ktorý pravdivosť údajov potvrdí podpisom. Ak má zamestnanec 

nadčasy vypíše si nadčasový lístok, kde sú uvedené informácie koľko hodín pracoval daný 

zamestnanec. 

 

Okrem dochádzkového hárku si každý zamestnanec musí každý deň vypísať kartu chýb, kde 

je uvedený celkový počet kusov, ktoré zamestnanec vyrobil a tiež nepodarky, ktoré sa 

považujú za základ výpočtu prémií zamestnanca. Zamestnancovi sa nerátajú prestoje, kedy 

zamestnanec nepracuje, alebo iné príčiny, ktoré sú, alebo aj nie sú zavinené daným 

robotníkom ako je napríklad porucha stroja či nedostatok materiálu. Zamestnanci za tieto 

chyby zaplatené nedostanú, pretože to nemajú odpracované a sú napríklad aj posielaní domov. 

 

Dochádzkový list spolu s kartou chýb je odovzdávaný mzdovému oddeleniu a slúžia ako 

podklad pre výpočet miezd pracovníkov v podniku. Pracovníci sú odmeňovaný základnou 

mzdou, ktorá má výšku minimálnej mzdy a to činí v tomto roku 352 €. Základná mzda, teda 

minimálna je pre každého pracovníka rovnaká nezávisle na náročnosti vykonávanej práce 

pracovníka. Výška prémií, ktoré dostávajú ku mzde sú však jednotlivým zamestnancom 

rozdeľované podľa druhu práce, na základe dochádzkového listu a karte chýb. Jednotlivými 

prémiami a ich výškou sa budem zaoberať na nasledujúcich stranách.  

 

 

4.1.5  Postup pri odmeňovaní administratívnych pracovníkov 

Administratívny pracovníci M&H Slovensko sú odmeňovaní fixným platom, ktorý majú 

pevne stanovený nezávisle na tom koľko hodín v práci strávi daný administratívny pracovník. 

Dôležité vo firme je, aby bola práca a dané úlohy splnené v dohodnutom termíne. 

Pracovníkovi sa vypláca výška mzdy zjednaná medzi zamestnancom a podnikom M&H 

Slovensko v pracovnej zmluve. 

Pracovná doba a prestávky 

Pracovnou dobou sa rozumie čas, ktorý strávi zamestnanec splňovaním úloh, ktoré mu boli 

zverené a to napríklad výrobou jednotlivých dielov bez nepodarkov na linke u výrobných 

zamestnancov. Pracovník má povinnosť včas prísť do práce na určitú hodinu a byť tam po 

dobu zjednanú v pracovnej zmluve. Ak sa zamestnanec z nejakých dôvodov nemôže dostaviť 

do práce, musí oboznámiť zamestnávateľa včas a mať na to odôvodnenie. Zamestnanci majú 
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zjednanú pracovnú dobu na max 40 hodín týždenne v trojzmennej prevádzke – ranná, 

poobedná a nočná. Počas práce majú zamestnanci nárok na pol hodinovú prestávku v čase, 

ktorý si sami vybrali a to na rannej od 10.00 – 10.30 hod, na poobednej od 18.00 – 18.30 hod 

a na nočnej od 1.30 – 2.00 hod 

 

Mzdové príplatky 

Práca nadčas – za prácu nadčas dostáva zamestnanec v podniku príplatok vo výške 25% 

z jeho priemernej mzdy 

Nočná práca – zamestnanec je za nočnú prácu ohodnotený príplatkom do výšky 20% 

z priemernej mzdy 

Sviatky a dni pracovného voľna – za sviatky dostávajú pracovníci príplatky vo výške 

25 – 50% z priemernej mzdy 

Soboty a nedele – za prácu cez víkendy prináleží zamestnancovi príplatok vo výške 

50 – 100% z jeho priemernej mzdy 

 

Dodatkové formy miezd vo firme 

Dodatkové formy miezd najviac motivujú zamestnancov a ženú ich k čo najlepším výsledkom 

a tým prispievajú k prospechu celej spoločnosti. Jedná sa o pohyblivú zložku, ktorú dostáva 

zamestnanec ku svojej mzde na základe splnenia konkrétnych faktorov ako je plná dochádzka 

do zamestnania či kvalitná práca bez nepodarkov. Vo firme M&H Slovensko sa uplatňujú 

dodatkové formy: 

 

Prémie za dochádzku 

Táto prémia bola firmou zavedená od roku 2010 za účelom zníženia počtu vymeškaných 

hodín z dôvodu návštevy lekára, starostlivosti o  člena rodiny či choroby zamestnanca. 

Zamestnanec, ktorý dosiahne nulovú absenciu, to znamená, že nevymešká žiadne hodiny 

z fondu pracovného času dostane tento zamestnanec plné prémie. Prémie sa krátia, ak je 

zamestnanec na ošetrení u lekára alebo čerpá dovolenku a to strhnutím 20 € za každý 

vymeškaný deň. Zamestnanec, ktorý je na PN nemá nárok na prémie vôbec. Vo firme funguje 

názor, že zamestnanec, ktorý je flexibilný je aj viac ohodnotený. Pri celozávodnej dovolenke 

zamestnancov v trvaní dvoch týždňov, ktorá sa uskutočňuje vždy v letných mesiacoch 

dostávajú zamestnanci polovičné prémie. 
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Prémie za kvalitu 

Túto prémiu majú možnosť získať zamestnanci, ktorí počas mesiaca splnili požadované 

podmienky pre jej získanie. Spoločnosť začala vyplácať tieto prémie v roku 2010 a jej snahou 

bolo zamedziť výrobe nekvalitných výrobkov, zároveň chcela zamestnancov viac týmito 

prémiami motivovať k dobrej a kvalitnej práci. Prémia je určená za kvalitu výrobkov, ktoré 

zamestnanci vyrobia počas mesiaca. Kvalita výrobkov je udávaná normou. Ak má 

zamestnanec odrobený celý mesiac bez vymeškaných hodín a plní normu na 100% - čiže 

vyrába bez nepodarkov má plné prémie. Ak  zamestnanec vyrába aj nepodarky krátia sa mu 

prémie percentuálne. Návrhy na zníženie alebo úplné odobratie týchto prémií zamestnancom 

podávajú zmenový majstri, kontrolóri či kvalitári. Kvalitatívne prémie sa môžu znížiť, alebo 

úplne odobrať z dôvodu výroby množstva nepodarkov, pri porušení pracovných postupov 

zamestnanca alebo pri výrobe nekvalitných výrobkov s drobnou vadou. Ak sa na finálnej 

kontrole zistí väčší nedostatok, zamestnanec stráca celé prémie. Výroba bez chýb je vo firme 

veľmi dôležitá, pri prípadnej reklamácii musí firma zaplatiť odberateľovi pokutu. Stály 

odberateľ tiež môže pri dodaní väčšieho množstva nepodarkov uskutočniť v podniku M&H 

Slovensko stálu kontrolu a náklady na túto kontrolu zaplatia zamestnanci v podobe zrušenia 

všetkých prémií. Pri splnení plnej dochádzky a tiež kvalitnej práci bez nepodarkov môže 

zamestnanec dostať plné prémie až do výšky 30 – 40% zo základnej mzdy. 

 

Príspevky za vianočné sviatky (13.plat) 

Príspevky za vianočné sviatky dostávajú zamestnanci po splnení konkrétnych podmienok. 

Zamestnanec, ktorému patrí táto prémia nesmie byť celý rok práceneschopný a teda musí mať 

plnú dochádzku za toto obdobie. Prémia je zamestnancom vyplácaná raz do roka vždy na 

konci ako súčasť 13. platu. 

 

Prémia za kladné hospodárske výsledky 

Táto prémia je vyplácaná každému zamestnancovi v podniku raz do roka v závislosti na výške 

zisku spoločnosti. Jeho výška je tvorená dvomi percentami z priemerného ročného zárobku 

zamestnanca. Ak spoločnosť dosahuje stratu zamestnancom v tom roku nie je táto prémia 

vyplácaná. 
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Zamestnanecké benefity 

Zamestnanecké benefity ponúkané zamestnancom v spoločnosti sú: 

- Peňažné plnenie pri dovŕšení životného jubilea 50 rokov zamestnanca. 

- Peňažné plnenie pri dovŕšení času 10 rokov v spoločnosti. 

- Zdravotná preventívna starostlivosť poskytovaná zamestnancom na základe 

 pracovnej zmluvy. 

- Zvýšenie dovolenky o jeden týždeň pre stálych zamestnancov pôsobiacich  

v podniku dlhšie ako 10 rokov. 

- Sociálna výpomoc zamestnancom zo sociálneho fondu. 

- Mzdový nárast zodpovedajúci hospodárskym výsledkom. 

- Zakúpenie vianočných kolekcií a Mikuláša pre zamestnancov. 

 

Príspevok na stravu 

Zamestnanci dostávajú pri úlohách strávených v práci nad 4 hodiny stravné lístky v hodnote      

3 €. Zamestnávateľ im prepláca 55% z ceny a zvyšok si hradia zamestnanci. Pracovníci, ktorý 

pracujú na 12-hodinových zmenách dostávajú po 2 stravné lístky. 

 

4.1.6  Motivácia zamestnancov 

Spoločnosť M&H Slovensko sa snaží neustále si upevniť svoju pozíciu na trhu a získať nové 

projekty, preto sa snaží o maximálnu profesionalitu a kvalitu svojich výrobkov. Tieto činnosti 

požaduje aj od svojich zamestnancov, avšak poskytuje malé množstvo rôznych 

vzdelanostných kurzov či školení pre svojich zamestnancov, kde by rozvíjali svoje vedomosti 

a schopnosti.  

 

V súčasnosti sa vo vedení M&H Slovensko nachádza jeden konateľ Fred Harald, ktorý je 

nemeckého pôvodu. Z tohto dôvodu bol poskytnutý zamestnancom, hlavne administratívnym, 

ktorý sú v kontakte s konateľom jazykový kurz nemčiny, na ktorom by mohli zdokonaliť 

svoje vedomosti v tomto jazyku.  

 

Školenia v podniku sú uskutočňované asi tri krát do roka a zamestnanci sú na nich poučovaní 

ako majú pracovať so strojmi a využívať rôzne zariadenia, aby nedošlo k úrazu. Taktiež sú 

školenia vždy na nový stroj, ktorý sa príjme vo firme a je zaradený do výroby. Bezpečnostné 
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školenia a protipožiarne vychádzajúce zo zákonných povinností sa vo firme uskutočňujú raz 

do roka. Raz ročne sú tiež posielaní personálni pracovníci, účtovníci a kvalitári na preškolenie 

ohľadom noviniek vzniknutých za dané obdobie v ich oblasti. Avšak iné kurzy a aktivity pre 

zlepšenie vedomostí a schopnosť svojich zamestnancov v podniku nie sú uskutočňované. 

 

4.1.7  Dotazníkové šetrenie 

Anonymný dotazník bol robený z dôvodu zistenia spokojnosti zamestnancov vo firme M&H 

Slovensko so zaužívanými spôsobmi v podniku, so systémom odmeňovania a hodnotenia, 

a tiež na zistenie skutočnosti či sú pracovníci dostatočne motivovaní k svojej práci. Dotazník 

bol rozdaný všetkým zamestnancom podniku v priebehu mesiaca marec 2014. Podrobné 

grafické zobrazenia výsledkov dotazníka sú uvádzané na konci práce v prílohe. 

 

V úvode dotazníka boli položené základné otázky týkajúce sa pohlavia, dosiahnutého 

vzdelania a veku jednotlivých zamestnancov pracujúcich vo firme. Z celkového počtu 183 

zamestnancov dotazník vyplnilo 92 zamestnancov, z toho 85 žien a 7 mužov. Úspešnosť 

navrátenia dotazníku tak bola 52% čo stačí na utvorenie si mienky spokojnosti zamestnancov 

pôsobiacich vo firme ako celku. 

 

Výsledky dotazníkového šetrenia 

Výsledky dotazníkového šetrenia pomôžu lepšie pochopiť situáciu vo firme, zistiť, kde má 

podnik dobré stránky s ktorými sú zamestnanci spokojní a kde naopak sú problémy, na ktoré 

sa bude zamerané a snahou bude ich odstrániť.  

 

Z výsledkov dotazníka vyplynulo, že v podniku sú dobré medziľudské vzťahy, zamestnanci a 

nadriadení medzi sebou fungujú na profesionálnej úrovni, v podniku tak nepanuje napätie 

a zamestnanci sú uvoľnení. Takisto dobré výsledky ukazujú aj vzťahy medzi jednotlivými 

spolupracovníkmi na pracovisku. Celkovo sa tak dá povedať, že vo firme panuje priateľská 

atmosféra, kde sa zbytočne nevytvára stres a zamestnanci sú tu z väčšej časti spokojní. 

 

Pozitívnou hodnotou bolo tiež vyhodnotenie spokojnosti s pracovnou dobou zamestnancov 

strávenou v podniku. Len pár jednotlivcov vyjadrilo nespokojnosť a preferovalo by 

flexibilnejšiu dobu práce. Ďalším ukazovateľom, ktorý obstál pozitívne boli prestávky. 
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Väčšina zamestnancov je s ich časom spokojná a to najmä preto, že si ich určovali sami 

zamestnanci. 

Oblasť, v ktorej podnik na základe dotazníku neobstál kladne a kde sa vyskytujú problémy je 

komunikácia medzi pracovníkmi a tiež smerom k nadriadeným. Niektorí zamestnanci uviedli 

zlú spätnú väzbu čo sa týka vytvorenia chýb a nedostatočné vysvetlenie danej témy, aby sa 

problémy už neopakovali. Zamestnanec tak nevie chybu napraviť, z čoho plynú ich opakujúce 

sa výskyty.  

 

Tiež spolupracovníci medzi sebou málo komunikujú v oblastiach, kde by sa to vyžadovalo 

z čoho plynie slabá a oneskorená informovanosť jednotlivých zamestnancov a zbytočné 

preťahovanie práce, ktorá mohla byť urobená skôr. Včasná informovanosť je tiež potrebná pre 

plynulý chod výroby jednotlivých dielov na linke a z toho vyplývajúca zvýšená produktivita 

práce zamestnancov. 

 

Ďalším problémom v podniku je systém odmeňovania a hodnotenia jednotlivých 

zamestnancov. Z dotazníku vyplynulo, že najmä administratívni pracovníci nie sú spokojní 

s ich odmeňovaním, kde si pri vyššom počte odrobených hodín nemôžu nárokovať na vyššie 

mzdy.  

 

Pracovníci vo výrobe tiež nie sú spokojní so systémom z dôvodu neporozumenia skladby 

hodnotenia jednotlivých zamestnancov a najmä prerozdeľovania prémií medzi jednotlivých 

zamestnancov, ktorých práca si vyžaduje viac zodpovednosti a ťažšiu prácu ako iný druh. 

Odmeňovanie je v podniku individuálne a každý zamestnanec je posudzovaný z viacerých 

hľadísk čo môže byť komplikované pre pochopenie pracovníkov, ktorí sú nespokojní, že 

práve oni dostávajú menšie prémie. 

 

Z hľadiska motivácie dotazník ukázal, že najväčším motívom pre pracovníkov sú peniaze, 

teda mzdy a hlavne pohyblivé prémie. Zamestnanci tiež poznamenali, že ich pochvala zo 

strany nadriadeného namotivuje k lepšej práci a tým aj k lepším výsledkom práce. Najmä 

ženy vo veku od 26 do 35 rokov by za motivujúce pre ne považovali výhody poskytované 

zamestnávateľom ako sú napríklad možnosti vzdelávania, príspevky na predškolské 

zariadenia pre svoje deti či dôchodkové zabezpečenie. Výhody poskytované zamestnávateľom 

považuje väčšina zamestnancov vo firme za nepostačujúce a žiadali by ich rozšírenie. 
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Ďalším problémom v podniku je nespokojnosť zamestnancov v otázke kariérneho rastu či 

rozvoja schopností a vzdelanosti jednotlivých zamestnancov. Zamestnanci majú pocit, že na 

ich pracovnej pozícii nie je žiadny pracovný postup, hlavne čo sa týka pracovníkov 

pôsobiacich vo výrobe. Väčšina zamestnancov by preferovalo väčšie množstvo školení 

a jazykových kurzov.  

 

Spomenuté problémy v podniku, ktoré vyplynuli z dotazníku a tiež navrhované možnosti 

riešenia  týchto nezrovnalostí budú podrobnejšie rozoberané v závere diplomovej práce. 

 

4.2  SWOT analýza odmeňovania a motivovania zamestnancov 
 

Pre zhrnutie samotnej analýzy podniku, analýzy konkurencie, trhu práce a výsledkov 

dotazníkového šetrenia som použila SWOT analýzu, ktorá je na to najvhodnejšou metódou. 

SWOT analýza slúži na zhodnotenie silných a slabých stránok vo vnútri podniku. Jej cieľom 

je stanoviť si špecifické prednosti organizácie a tie ďalej rozvíjať a zároveň vymyslieť 

opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré ju ohrozujú a znižujú jej konkurencieschopnosť. 

Táto analýza pomáha ľahko a prehľadne zhodnotiť výkonnosť a prosperitu firmy a určiť 

celkovú stratégiu firmy. 

 

 

Analýza silných a slabých stránok – SW analýza 

Silné (S – strengths)  a slabé (W – weaknesses) stránky sa zameriavajú na interné prostredie 

firmy. Cieľom je získanie výhody a eliminácia slabých stránok vo vnútri podniku. Silné 

stránky predstavujú procesy vo vnútri podniku, ktoré bezproblémovo a spoľahlivo fungujú, 

ich zmena nie je potrebná. Umožňujú získať prevahu nad konkurentami. Slabé stránky 

prestavujú vnútorné problémy v podniku a procesy, ktoré nefungujú a môžu viesť k zníženiu 

výkonnosti v podniku. Je treba sa na ne zamerať a snažiť sa o ich odstránenie. Silné a slabé 

stránky spoločnosti M&H Slovensko sú znázornené v nasledujúcich tabuľkách. 
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Tab. 4 Silné stránky spoločnosti [Vlastné spracovanie] 

SILNÉ STRÁNKY 
Skutočnosť 

vo firme 

Kvalifikovaní a schopní zamestnanci 3 

Vysoká úroveň kvalitnej práce 3 

Spolupráca jednotlivých pracovníkov na linke – plynulosť linky je závislá na 

spolupráci jednotlivých pracovníkov na rôznych jej úsekoch 
4 

Dobré pracovné prostredie 4 

Nové inovatívne produkty – nové prototypy áut, ktoré sa neustále vyvíjajú 

v automobilovom priemysle smerujú tiež k novému dizajnu vnútra auta - 

výrobkov vyrábaných v podniku M&H Slovensko 

4 

Spokojnosť s pracovnou dobou a prestávkami 5 

Mladý kolektív, priemerný vek vo firme je 30 rokov 4 

Produktivita práce 3 

Poznámka: Súčasný stav vo firme (1 – zlý stav, 5 – dobrý stav) 

 

 

Tab. 5 Slabé stránky spoločnosti [Vlastné spracovanie] 

SLABÉ STRÁNKY 
Skutočnosť 

vo firme 

Vysoké pracovné nasadenie – pri neprítomnosti strata prémií 2 

Rozdielne finančné ohodnotenie, zlý systém hodnotenia 3 

Zlý systém odmeňovania 3 

Zlá komunikácia medzi zamestnancami a nadriadenými - nedostatočná spätná 

väzba 
2 

Poškodenie výrobkov zamestnancami -  strata prémií 4 

Neistota získania doplnkových foriem mzdy – pri PN strata vianočných prémií 2 

Psychická záťaž – pracovať kvalitne bez chýb 2 

Malé množstvo voliteľných benefitov 1 

Obmedzené finančné prostriedky – podnik dostáva pre zamestnancov a chod 

firmy určitý finančný balíček od materskej firmy v Nemecku 
2 

Poznámka: Súčasný stav vo firme (1 – zlý stav, 5 – dobrý stav) 
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Analýza príležitostí a hrozieb – OT analýza 

Príležitosti (O – opportunities) a hrozby (T – threats) sú súčasné alebo budúce podmienky 

mimo firmy. Cieľom je maximálne využitie príležitostí plynúcich z externého prostredia 

a identifikácia a eliminácia hrozieb, ktoré vplývajú na podnik z okolia. Príležitosťami sa 

rozumejú atraktívne projekty a investície, ktoré skrýva trh a ktoré môžu organizácii priniesť 

výhody pred konkurenčnými podnikmi a zároveň nabáda k sledovaniu problémov,  s ktorými 

by mohla firmy zápasiť. Príležitosti a hrozby spoločnosti M&H Slovensko sú znázornené 

v nasledujúcich tabuľkách. 

 

 

 

 

Tab. 6 Príležitosti spoločnosti [Vlastné spracovanie] 

PRÍLEŽITOSTI 
Skutočnosť 

vo firme 

Rozvoj 3 

Kariérny rast 2 

Možnosti vzdelávania sa 2 

Spolupráca s inými obchodnými partnermi prinášajúca nových zákazníkov 3 

Rast dopytu po novinkách 4 

Nové technologické postupy zvyšujú záujem spotrebiteľov – v automobilovom 

priemysle sa vyvíjajú stále nové typy áut a neustále sa inovuje vnútro auta, 

a preto aj postupy na ich výrobu sa musia prispôsobovať týmto inováciám 

4 

Poznámka: Súčasný stav vo firme (1 – zlý stav, 5 – dobrý stav) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

43 

 

Tab. 7 Hrozby spoločnosti [Vlastné spracovanie] 

HROZBY 
Skutočnosť 

vo firme 

Možnosť zrušenia doplnkových foriem mzdy 2 

Vysoká konkurencia na trhu – v automobilovom priemysle je vysoká úroveň 

podnikov, ktoré vyrábajú podobné produkty to zvyšuje riziko, že si zákazníci 

vyberú  inú firmu, najbližšia konkurencia CONTINENTAL vo Frenštáte pod 

Radhoštěm 

3 

Poruchy strojov 2 

Konkurencia vo vnútri podniku medzi zamestnancami – hrozba zhoršenia 

kvality práce 
4 

Absencia systému vzdelávania 2 

Lepšia ponuka benefitov u konkurenčných firmách 2 

Ťažkosti vo vzdelaní a rekvalifikáciách zamestnancov pri nových 

technológiách 
1 

Poznámka: Súčasný stav vo firme (1 – zlý stav, 5 – dobrý stav) 

 

 

4.2.1  Zhrnutie SWOT analýzy 

 

Z nasledujúcej tabuľky môžeme vidieť súhrn všetkých faktorov SWOT analýzy: 

 

Tab. 8 Zhrnutie SWOT analýzy firmy [Vlastné spracovanie] 

UKAZOVATEĹ ∑ SÚČASNÝ STAV V PODNIKU 

Silné stránky 30 

Slabé stránky 21 

Príležitosti 18 

Hrozby 16 
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Z tabuľky, ktorá zhŕňa jednotlivé činitele SWOT analýzy vyplýva, že firma má viac silných 

stránok ako slabých a v jej okolí sa vyskytujú skôr príležitosti ako hrozby. Firma by tak mala 

využiť svoje silné stránky a potlačiť tie negatívne a mala by využiť príležitostí, ktoré sa jej 

ponúkajú. Firma by mala tiež venovať pozornosť ohrozeniam, ktoré by mohli privodiť firme 

problémy. 
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5  VLASTNÉ NÁVRHY A RIEŠENIA 

 

Nasledujúca kapitola bude venovaná vlastným návrhom a riešeniam systému odmeňovania 

a hodnotenia zamestnancov v podniku M&H Slovensko. Pri uskutočňovaní návrhov a riešení 

bolo vychádzané z praktickej časti, to znamená z rozboru systému odmeňovania v danej 

firme, z dotazníkového šetrenia rozdaného zamestnancom firmy, z analýzy SWOT a tiež na 

základe osobných konzultácií uskutočnených s personalistkou firmy.  

 

Na základe vykonaných skutočností v praktickej časti bolo zistených niekoľko nedostatkov 

a tiež čiastočná nespokojnosť zamestnancov so systémom odmeňovania a motivovania vo 

firme. Dané nedostatky znižujú výkonnosť zamestnancov a tým celkovú produktivitu firmy. 

Snahou bude zistené nedostatky v systéme odmeňovania odstrániť a navrhnúť lepší systém 

podporovaný správnou mierou motivovania zamestnancov k svojej práci. 

 

Pri vzniknutých zisteniach boli navrhnuté určité zmeny v oblasti odmeňovania a motivovania 

zamestnancov, ktoré sú rozdelené do nasledujúcich opatrení: 

 

- Zlepšenie súčasného systému odmeňovania. 

- Zmeny v oblasti motivácie zamestnancov. 

- Zlepšenie komunikácie medzi zamestnancami a nadriadenými. 

 

5.1  Zlepšenie súčasného systému odmeňovania  

Podľa zistených nedostatkov a nespokojnosti zamestnancov so systémom odmeňovania vo 

firme je potreba uskutočniť niektoré zmeny. Na základe uskutočneného dotazníka bolo 

zistené, že veľké množstvo pracovníkov nemá prehľad o tom, ako je vypočítavaná ich mzda. 

Je teda potrebné vysvetliť zamestnancom ako je konštruovaná jej výška, najmä čo sa týka 

prémií, odmien a príplatkov. Preto by bolo vhodné uskutočniť porady nadriadených 

s personalistkou, ktorí by zamestnancom vysvetlili z čoho pozostáva ich mzda a ozrejmili im 

skutočnosti súvisiace s činnosťami ako si sami môžu danú mzdu zvýšiť. Tiež by bolo dobré 

nechať priestor samotných zamestnancom na otázky a vyjadrenie sa k danej téme. Porada by 

sa mala uskutočniť v priestoroch firmy vždy na začiatku danej zmeny. 
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Bonus za podiel na úspore odpadu 

Ďalším návrhom na zlepšenie systému odmeňovania vo firme by bolo zaviesť bonus za podiel 

na úspore odpadu. Firma M&H Slovensko aj napriek veľkej snahe o neustále zníženie 

a riešenie problému s odpadom vyprodukovala v roku 2013 odpad v hodnote  1 280 000 €.  

 

Navrhnutá zmena by pomohla viac motivovať zamestnancov k šetreniu materiálu a tiež 

k zisku peňažných odmien za ušetrený odpad a pomohla by čiastočne vyriešiť problém firmy 

s danou problematikou. Výška odmeny za ušetrený odpad by mal zodpovedať nákladom, 

ktoré by boli ušetrené zavedením zmeny. Podnik vyprodukoval v roku 2013 odpad v hodnote 

1 280 000 € čo predstavuje 4,7% z celkových variabilných nákladov firmy. Ak by danou 

úsporou podarilo v roku 2014, aby odpad klesol zo 4,7% na 4,5%, predstavovalo by to úsporu 

v hodnote 54 468 €. Celkový odpad by tak v roku 2014 oproti roku 2013 klesol o 4,3%.  

 

Navrhovaná odmena by sa zamestnancom mohla vyplácať vždy na konci roka po vyčíslení 

celkovej úspory a na jej základe by bola zamestnancom vyplatená jedna polovica ako prémie 

a druhá polovica by zostala firme na úsporu. Prémie by sa zamestnancom vyplácali pri 

zohľadnení celkovej dochádzky, teda skutočne odpracovaného času a tiež na základe kvality 

ním vyrobených výrobkov. 

 

 

Tab. 9 Plánovaná úspora odpadu za rok 2014 [Vlastné spracovanie] 

Hodnota odpadu 1 280 000 € 

Podiel odpadu z celkových variabilných nákladov 4,7% 

Podiel odpadu po navrhovanej úspore z CVN 4,5% 

Hodnota odpadu v € v roku 2014 1 225 532 € 

Celková úspora odpadu za rok 2014 54 468 € 
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Zapojenie zamestnancov do procesu zlepšovania 

Podporovanie zlepšovania je vlastne podporovanie kreativity zamestnancov. Podstatou tohto 

návrhu je zapojiť zamestnancov do zlepšovacieho systému, ktorý podporuje ľudí a ich 

schopnosť prinášať nové a nové nápady. Na začiatku je dôležité oboznámiť zamestnancov čo 

sa od nich očakáva. 

 

Každý zamestnávateľ by chcel mať vo svojej firme ľudí, ktorí si všímajú plytvania na 

pracovisku a podávajú svoje zlepšovacie návrhy - Kaizen, ktoré ušetria peniaze, námahu ľudí 

a zlepšia pracovné prostredie vo firme. Každý zamestnanec vo firme M&H Slovensko by mal 

mať možnosť vyjadriť svoje návrhy na zlepšenie danej problematiky a za návrh by sa mohla 

zamestnancovi vyplácať buď fixná prémia alebo prémia vypočítaná percentom z ročných 

úspor, ktoré firma ušetrí na základe daného návrhu. Suma by tak mala motivovať 

zamestnancov k snahe všímať si nedostatky vo firme a snažiť sa o ich vylepšenie. Návrh 

zamestnanec zapíše na formulár, ktorý odovzdá svojmu nadriadenému.  

 

S daným návrhom zapojenia zamestnancov do procesu zlepšovania sú spojené náklady 

odvíjajúce sa od počtu návrhov zamestnancov v danom roku. Pri predpoklade, že formulár na 

návrhy vypíše 100 ľudí a budú im schválené, budú celkové náklady činiť 1 500 €. Pri 

opakovaných návrhoch jedného zamestnanca môže firma darovať takémuto zlepšovateľovi na 

konci roka darček, alebo poukážku do rôznych relaxačných centier. 

 

5.2  Zmeny v oblasti motivácie zamestnancov 

Oblasť motivácie je vo firme veľmi dôležitá a spolu s kvalitným systémom odmeňovania 

tvoria základ pre úspešný podnik so spokojnými a výkonnými zamestnancami. Motivácia 

v spoločnosti M&H Slovensko je však nedostačujúca a značne tu zaostávajú najmä výhody, 

ktoré podnik poskytuje svojim zamestnancom. Aby spoločnosť vedela správne nastaviť 

ponuku výhod tak, aby mali želaný účinok na motiváciu a spokojnosť zamestnancov je treba 

zaujímať sa, ktoré výhody by zamestnanci preferovali. Na základe dotazníka boli zistené 

názory zamestnancov na existujúcu ponuku výhod v podniku a ich potreby a boli rozšírené 

výhody o nasledujúce benefity, ktorá by mali zvýšiť chuť zamestnancov pracovať v danej 

firme. 
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Tab. 10 Ročné náklady navrhovaných benefitov [Vlastné spracovanie] 

BENEFITY 

ROČNÉ 

NÁKLADY 

Príspevok na predškolské zariadenia pre deti, tábory pre 

deti 
          1 000 € 

Príspevok na dopravu              100 € 

Príspevok na kultúrne a športové podujatia                70 € 

Školenia a vzdelanostné kurzy cudzích jazykov           2 500 € 

Automaty na pitnú vodu a kávu           2 000 € 

Zľavy v zariadeniach wellness, kúpele, aquapark, sudopark                70 € 

CELKOVÉ ROČNÉ NÁKLADY 5 740 € 

 

 

5.3  Zlepšenie komunikácie medzi zamestnancami 

a nadriadenými 

Pre zlepšenie komunikačných tokov medzi zamestnancami a nadriadenými je treba učiniť vo 

firme niektoré kroky. Je treba dať opätovne preškoliť riadiacich pracovníkov, ako sú manažéri 

a hlavne majstri, ktorí sú sprostredkovateľom medzi výrobnými zamestnancami a riadiacimi 

pracovníkmi a sú dôležitým článkom v pohybe informácií medzi jednotlivými úsekmi. 

Školenie je dôležité z hľadiska poskytovania informácií včas a potrebnom rozsahu. 

Odhadované náklady na preškolenie 10 ľudí vrátane majstrov sa pohybuje v rozmedzí 600 – 

1 000 €. 

 

Komunikácia medzi zamestnancami a nadriadenými by sa zlepšila tiež uskutočňovaním 

pravidelných porád, kde by sa zamestnanci dozvedeli potrebné informácie o pracovných 

úlohách či rôznych dôležitých zmenách, ktoré sa konajú v danom čase. 

 

Na zabezpečenie plynulého toku informácií medzi jednotlivými zamestnancami môžu slúžiť 

rôzne tabule na zdieľanie informácií, nástenky, letáčiky a plagáty a tiež schôdzky 
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organizované majstrami pre pracovníkov na dielni. Je však dôležitá, aby to neboli len 

jednorazové akcie, ale aby sa zdieľanie pravdivých informácií stalo samozrejmosťou.  

 

Tab. 11 Náklady na prostriedky zlepšenia informačných tokov [Vlastné spracovanie] 

INFORMAČNÉ PROSTRIEDKY NÁKLADY 

Nástenky                             30 € 

Magnetické tabule   50 € 

Letáky, plagáty   20 € 

NÁKLADY SPOLU 100 € 

 

5.4  Prínosy navrhovaných zmien 

Navrhované zmeny v podniku by mali priniesť nasledujúce prínosy a zlepšenia: 

- Zlepšenie motivácie, ktorá povedie k zvýšeniu produktivity práce. 

- Zlepšenie kvality práce zamestnancov. 

- Objektivita a spokojnosť zamestnancov s odmeňovaním. 

- Úspora v čase a v nákladoch. 

 

5.5  Riziká plynúce z navrhnutých zmien 

Každý projekt zavádzaný do praxe nesie so sebou rad rizík, ktoré môžu ohrozovať jeho 

úspešnosť. Medzi najväčšie riziká projektu patria: 

- Nedostatočný finančný obnos potrebný na uskutočnenie zmien. 

- Neochota zamestnancov, ktorí neradi uskutočňujú zmeny a menia zaužívaný systém. 

- Nedostatočný záujem a iniciatíva zamestnancov spolupracovať na projekte. 

- Prekročenie plánovaného času zavedenia projektu a nákladov s ním spojených. 
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6  ZÁVER 

 

Cieľom diplomovej práce bolo získať správny systém odmeňovania zamestnancov vo firme 

M&H Slovensko. Systém odmeňovania ide ruka v ruke so systémom motivácie. Správnym 

motivovaním a odmeňovaním zamestnancov dosiahneme trvalé zvýšenie ich pracovného 

výkonu a celkovej produktivity práce. Pre firmy je veľmi dôležité upriamiť pozornosť na ich 

správnu formu, zistiť čo ich motivuje a ako správne ich odmeňovať, aby sa necítili ukrivdení. 

 

Motivovaním uvádzame zamestnancov do pohybu smerom, akým chceme, aby sa uberali 

a dosahovali požadované výsledky a ciele. Každý zamestnanec je individualita a je potrebné 

prísť na spôsob ako ho správne motivovať, aby dosahoval požadovaný výkon. Personálne 

oddelenie firmy by sa malo venovať svojim zamestnancom, poznať ich a navrhnúť im takú 

ponuku benefitov, ktorá by ich zaujala a  motivovala. 

 

Správnym odmeňovaním rozumieme určiť zamestnancov takú výšku odmeny, aby bol 

spokojný a necítil sa ukrátený. Je dôležité nastaviť taký systém odmeňovania, aby ho 

zamestnanci chápali a bol spravodlivý pre každého. 

 

Z analýzy firmy M&H Slovensko bolo zistené, že podnik nemá dobre prepracovaný systém 

odmeňovania a motivovania a mal by sa zamerať na rozšírenie ponúkaných benefitov 

a prepracovať odmeňovací systém, hlavne výšku odmien a udeľovanie bonusov. 
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8  PRÍLOHY 

Príloha č. 1 

 

DOTAZNÍK PRE ZAMESTNANCOV M&H SLOVENSKO 

 

Dobrý deň,  

volám sa Veronika Rucková a som študentkou 5. ročníka na Vysokej škole báňskej 

v Ostrave a spracovávam diplomovú prácu na tému: Analýza systému odmeňovania 

v priemyselnom podniku. Chcela by som Vás poprosiť o vyplnenie tohto dotazníka, aby 

som mohla lepšie pochopiť danú problematiku v podniku. Dotazník je anonymný a bola 

by som rada, keby ste ho presne a poctivo vyplnili. Odpovede z dotazníku budú použité na 

riešenie diplomovej práce a nebudú zneužité na iné účely. Ďakujem Vám za spoluprácu. 

S pozdravom 

 

Veronika Rucková 

________________________________________________________________________ 

 

1. Pohlavie:        muž     žena 

 

2. Ukončené vzdelanie:   základná škola 

 výučný list 

 stredná s maturitou 

 vysoká škola 

 

3. Vek:     do 25 rokov 

 26 – 35 

 36 – 45 

 46 – 55 

 56 a viac 
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4. Aké máte vzťahy so svojimi nadriadenými:   veľmi dobré 

 dobré 

 zlé 

 veľmi zlé 

 nebudem odpovedať 

Ak ste uviedli nie, skôr nie, prosím uveďte dôvod:................................................................ 

      ................................................................................................................................................. 

 

5. Aké máte vzťahy so svojimi spolupracovníkmi na pracovisku: 

 veľmi dobré 

 dobré 

 zlé 

 veľmi zlé 

 nebudem odpovedať 

Ak ste uviedli nie, skôr nie, prosím uveďte dôvod:................................................................ 

      ................................................................................................................................................. 

 

6. Ako ste spokojný s komunikáciou v podniku:  skôr áno 

 áno 

 nie 

 skôr nie 

 nebudem odpovedať 

Ak ste uviedli nie, skôr nie, prosím uveďte dôvod:................................................................ 

      ................................................................................................................................................. 
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7. Ako ste spokojný so systémom odmeňovania v podniku: 

 skôr áno 

 áno 

 nie 

 skôr nie 

 nebudem odpovedať 

Ak ste uviedli nie, skôr nie, prosím uveďte dôvod:................................................................ 

      ................................................................................................................................................. 

 

8. Rozumiem systému odmeňovania v podniku, mzda + prémie + odmeny + príplatky: 

 skôr áno 

 áno 

 nie 

 skôr nie 

 nebudem odpovedať 

 

9. Myslíte si, že Vaša mzda je adekvátna Vašim výkonom: 

 skôr áno 

 áno 

 nie 

 skôr nie 

 nebudem odpovedať 

Ak ste uviedli nie, skôr nie, prosím uveďte dôvod:................................................................ 

      ................................................................................................................................................. 

 

10. Čo vás motivuje k vyšším výkonom:    mzda 

 prémie 

 pochvala nadriadeným 

 iné: ...................................... 

        ................................................. 
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11. Je na Vašej pozícii možnosť kariérneho rastu:  skôr áno 

 áno 

 nie 

 skôr nie 

12. Ako ste spokojný s rozvojom Vašich schopností v podniku: 

 skôr áno 

 áno 

 nie 

 skôr nie 

 nebudem odpovedať 

 

13. Ako ste spokojný s časom a dĺžkou pracovnej doby a s prestávkami: 

 skôr áno 

 áno 

 nie 

 skôr nie 

 nebudem odpovedať 

Ak ste uviedli nie, skôr nie, prosím uveďte dôvod:................................................................ 

      ................................................................................................................................................. 

 

14. Ako ste spokojný s výhodami, poskytovanými Vašim zamestnávateľom: 

 skôr áno 

 áno 

 nie 

 skôr nie 

 nebudem odpovedať 
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Príloha č. 2 

Grafické spracovanie dotazníka 

 

Otázka číslo 1: Pohlavie 

 

Graf 1: Zamestnanci podľa pohlavia 

 

Prvá základná otázka v dotazníku bola zameraná na pohlavie respondentov. V podniku 

pracuje viac žien nakoľko ide o obšívanie či čalúnenie látok a kože, preto aj z uvedeného 

grafu č.1 môžeme vidieť, že dotazník vyplnilo viac žien až 85, mužov podstatne menej len 7. 

 

Otázka číslo 2: Ukončené vzdelanie 

 

Graf 2: Zamestnanci podľa vzdelania 

8%

92%

Muži Ženy

6%

29%

53%

12%

Základné vzdelanie Výučný list

Stredná s maturitou Vysoká škola
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Najväčší podiel respondentov na základe grafu č. 2 má strednú školu s maturitou, potom 

nasledujú zamestnanci s výučným listom a rovnakú skupinu zastávajú zamestnanci s vysokou 

školou a so základnou školou. 

 

Otázka číslo 3: Vek 

 

Graf 3: Zamestnanci podľa veku 

 

Na grafe číslo 3 môžeme vidieť rozdelenie respondentov na základe veku. Vo firme sa 

objavujú zamestnanci rôzneho veku. Najväčšie zastúpenie v dotazníku majú mladí ľudia 

v rozmedzí 26 – 30 veku, ktorých odpovedalo celkovo 42. Môžeme teda povedať, že firma 

má mladý kolektív. 

 

Otázka číslo 4: Aké máte vzťahy so svojimi nadriadenými: 

 
Graf 4: Vzťahy s nadriadenými 

 

10%

48%

25%

15% 2%

do 25 26 - 35 36 - 45 46 - 55 56 a viac
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29%

18%

8% 2%

veľmi dobré dobré zlé veľmi zlé nebudem odpovedať
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Na ďalšiu otázku týkajúcu sa vzťahu zamestnancov s nadriadenými podľa grafu č. 4 

odpovedalo 48 zamestnancov, že majú vzťahy veľmi dobré, čo predstavuje väčšiu polovicu 

odpovedajúcich respondentov. 22 zamestnancov označilo, že majú vzťahy dobré, za veľmi zlé 

považujú vzťahy vo firme piati zamestnanci a zle označili 15 respondenti. Dvaja ľudia 

odmietli odpovedať. Môžeme teda povedať, že vzťahy sú celkovo dobré a v podniku nepanuje 

napätie. 

Otázka číslo 5: Aké máte vzťahy so svojimi spolupracovníkmi na pracovisku: 

 
Graf 5: Vzťahy so spolupracovníkmi 

 

Na otázku aké majú jednotliví zamestnanci medzi sebou vzťahy označilo až 38 respondentov 

možnosť veľmi dobré, 20 respondentov označilo, že majú dobré vzťahy so svojimi kolegami, 

7 respondentov veľmi zlé a 25 pracovníkov má zlé vzťahy. Dvaja respondenti na otázku 

neodpovedali. Z odpovedí teda vyplynulo, že vzťahy na pracovisku sú dobré, bez nejakých 

vážnych problémov. 

 

Otázka číslo 6: Ako ste spokojný s komunikáciou v podniku: 

 
Graf 6: Komunikácia v podniku 
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Čo sa týka komunikácie v podniku spolu 30% respondentov sú skôr spokojní a nespokojných 

je dokopy 64% čo je dosť veľký nepomer. Z výsledkov teda môžeme určiť, že zamestnanci sú 

s komunikáciou v podniku nespokojní a je treba učiniť nápravu, najmä čo sa týka spätnej 

väzby od nadriadených. 

 

Otázka číslo 7: Ako ste spokojný so systémom odmeňovania v podniku:  

 

Graf 7: Spokojnosť so systémom odmeňovania 

 

Na otázku ako sú zamestnanci spokojní so systémom odmeňovania odpovedalo 20 

respondentov skôr spokojnosť a 17 respondentov spokojnosť. Naproti tomu 23 je 

nespokojných a 25 je skôr nespokojných čo predstavuje spolu 52%. 7 pracovníkov 

neodpovedalo. Z dotazníku teda vyplýva, že polovica respondentov v podniku nie je 

spokojných s odmeňovaním a druhá polovica vyjadrila spokojnosť so systémom. 

 

Otázka číslo 8: Rozumiem systému odmeňovania v podniku, mzda + prémie + odmeny + 

príplatky: 

 

Graf 8: Chápanie tvorby systému odmeňovania 
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Otázka číslo 9: Myslíte si, že Vaša mzda je adekvátna Vašim výkonom: 

 

Graf 9: Adekvátnosť mzdy k výkonom 

 

44% respondentov odpovedalo na túto otázku kladne a 58 % záporne. 28 zamestnancov 

považuje svoju mzdu za skôr primeranú oproti svojim výkonom podávaným v práci. 13 

respondentov je spokojných so mzdou za podávané výkony. 29 zamestnancov je skôr 

nespokojných a 15 je nespokojných so svojou mzdou vyplácanou za dosiahnuté výkony. 7 

opýtaných na otázku neodpovedalo. Môžeme teda určiť, že zamestnanci sú v podniku skôr 

nespokojní so svojou mzdou, ktorú dostávajú za dosiahnuté výkony a výsledky svojej práce. 

 

Otázka číslo 10: Čo vás motivuje k vyšším výkonom: 

 
Graf 10: Motivácia k vyšším výkonom  

 

 

Za najviac motivujúce považujú respondenti mzdy, ktoré označilo až 39% zamestnancov. Za 

tiež veľmi motivujúce považuje 31% zamestnancov prémie a 16% respondentov motivuje 
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pochvala od nadriadeného. Ďalšie motivujúce faktory boli najmä výhody, ktoré považujú 

respondenti za nepostačujúce a žiadali by ich rozšírenie. Z grafu je teda jasné, že za najviac 

motivujúce považujú respondenti mzdy a prémie. 

 

Otázka číslo 11: Je na Vašej pozícii možnosť kariérneho rastu: 

 
Graf 11: Možnosť kariérneho rastu 

 

 

Z grafu vidíme, že väčšia polovica respondentov odpovedala na otázku negatívne, spolu až 

67% a len 28% respondentov odpovedalo kladne. 5% zamestnancov odmietlo na otázku 

odpovedať. Je teda zrejmé, že väčšina zamestnancov nemá možnosť kariérneho rastu 

v podniku a sú to prevažne pracovníci vo výrobe. Zlepšiť túto situáciu v podniku nie je 

možné, preto by sa podnik mal snažiť aspoň zabezpečiť pracovníkom odborné vzdelanie a rast 

ich schopností 

 

Otázka číslo 12: Ako ste spokojný s rozvojom Vašich schopností v podniku: 

 
Graf 12: Spokojnosť s rozvojom schopností 
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Spokojnosť s rozvojom schopností v podniku označilo 24% zamestnancov, 20% odpovedalo 

skôr áno, 28% je nespokojných a 26% je skôr nespokojných. 2% respondentov neodpovedalo. 

Dá sa teda povedať, že zamestnanci by privítali viac možností na rozvoj a rozšírenie svojich 

schopností v podniku. 

 

 

Otázka číslo 13: Ako ste spokojný s časom a dĺžkou pracovnej doby a s prestávkami: 

 

Graf 13: Spokojnosť s pracovnou dobou a prestávkami 

Až 45 respondentov je spokojných s pracovnou dobou a tiež prestávkami. 30 je skôr 

spokojných. Nespokojných je 9 zamestnancov a 8 je skôr nespokojných. Pracovná doba 

a prestávky sú teda pre pracovníkov vyhovujúce. Je to spôsobené tiež tým, že zamestnanci si 

ich určovali sami 

 

Otázka číslo 14: Ako ste spokojný s výhodami, poskytovanými Vašim zamestnávateľom: 

 

Graf 14: Spokojnosť s výhodami 
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Spokojnosť s výhodami vyjadrilo len 11% respondentov, čo predstavuje 10 zamestnancov. 

Skôr spokojných je 13%, čomu zodpovedá 12 zamestnancov. Nespokojných je však oveľa 

viac zamestnancov a to 44% čo je 40 zamestnancov a skôr nespokojných s poskytovanými 

výhodami je 30% respondentov čo prestavuje 28 zamestnancov. Dvaja ľudia neodpovedali na 

položenú otázku. Je teda jasné, že zamestnanci poskytované výhody považujú za 

nepostačujúce a požadovali by rozšíriť ich ponuku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


