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ABSTRAKT 

 

Táto bakalárska práca sa zaoberá vedením a riadením ľudí v podmienkach spoločnosti Ferona 

Slovakia, a.s. Ţilina. Práca je rozdelená na dve časti: teoretickú a praktickú. Teoretická časť 

sa zaoberá vedením a riadením ľudí, nástrojmi vedenia ľudí, komunikáciou a delegovaním. 

Praktická časť obsahuje analýzu súčasného stavu vedenia a riadenia zamestnancov v 

spoločnosti Ferona Slovakia, a.s. Ţilina zameriavajúc sa na oblasť stimulácie, motivácie, 

hodnotenia, odmeňovania a komunikácie. 

 

Kľúčové slová: vedenie ľudí; riadenie ľudí; motivácia; hodnotenie zamestnancov; 

komunikácia 

 

 

 

ABSTRACT 

 

In this bachelor thesis deals with leadership and human resources management in terms of 

company Ferona Slovakia, a.s. Ţilina. Thesis is divided into two parts : theoretical part and 

practical part. In theoretical part deals with leadership and human resources management, 

tools leadership, communication and delegation. Practical part contains present analysis level 

of leadership and human resources management in company Ferona Slovakia, a.s. Ţilina 

aimed at stimulation, motivation, assessment, remuneration and communication. 

 

Key words: leadership; human resources management; motivation; staff assessment; 

communication 
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ÚVOD 

 

V dnešnej modernej dobe je pre firmu nevyhnutné, aby mala dobre zvládnutý systém riadenia 

a vedenia ľudí. Na trhu sa nachádza veľké mnoţstvo konkurenčných firiem a uspieť môţu len 

tie najlepšie. Je preto dôleţité, aby vo firme dochádzalo k neustálemu zdokonaľovaniu 

riadiacich procesov. Ľudia sú tým najcennejším, čím firma disponuje. Preto je potrebné 

neustále s nimi pracovať. 

Človek, ktorý pracuje s ľuďmi a chce viesť pracovný tím, sa v nich musí vedieť orientovať 

a predpokladať ich správanie. Okrem odborných znalostí je potrebné, aby mal poznatky zo 

psychológie, sociológie, musí disponovať komunikačnými zručnosťami a musí vedieť jednať 

s ľuďmi. 

Cieľom mojej bakalárskej práce je na základe teoretických východísk v oblasti riadenia 

a vedenia ľudí prezentovaných v odbornej literatúre a taktieţ získaných vedomostí doterajším 

vysokoškolským štúdiom, identifikovať prípadné problémy, rozdiely, najmä však negatívne 

prístupy a postupy v predmetnej oblasti činnosti v spoločnosti FERONA Slovakia, a.s. Ţilina, 

na základe čoho navrhnúť opatrenia, podnety a závery na zavedenie zmien v smere konkrétne 

pomenovaných oblastí činností. 

 

Práca je rozdelená na dve časti : teoretickú a praktickú. 

V teoretickej časti sa rozoberá manaţment, manaţment ľudských zdrojov, základné 

manaţérske funkcie, vedenie ľudí, nástroje vedenia ľudí(stimulácia, motivácia, hodnotenie, 

odmeňovanie), charakteristiku osobnosti a osobnostné typy, štýly vedenia, komunikáciu 

a delegovanie. 

 

Praktická časť predstavuje charakteristiku súčasného stavu spoločnosti FERONA Slovakia, 

a.s. Ţilina spolu s analýzou súčasnej úrovne vedenia a riadenia ľudí s dôrazom na oblasť 

stimulácie, motivácie, hodnotenia, odmeňovania a komunikácie. Záver praktickej časti 

obsahuje zhrnutie celej bakalárskej práce a dielčích výsledkov získaných analýzou interných 

dokumentov spoločnosti FERONA Slovakia, a.s. Ţilina a osobných pohovorov so 

zamestnancami predmetnej spoločnosti. 
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1 TEORETICKÉ PRÍSTUPY A VÝCHODISKÁ 

1.1 Manaţment  

Moţno je to prekvapujúce, ale manaţment  nie je  objavom  modernej doby. Uţ  pred 

tisíckami rokov panovníci alebo faraóni riadili rozsiahle ríše a vyuţívali pritom sluţby svojich 

podriadených, prenášali úlohy na schopných úradníkov, zaujímali sa o to, aké výsledky 

priniesli ich opatrenia.   

Niektorí ľudia pri štúdiu manaţmentu pozorujú, ţe sa vlastne neučia nič nové, nakoľko 

princípy manaţmentu vychádzajú hlavne z praktických skúseností, ktoré by mohol šikovný 

jedinec objaviť aj sám, na základe osobných poznatkov bez akéhokoľvek štúdia manaţmentu. 

Manaţment je proces systematického plánovania, organizovania, vedenia ľudí  

a kontrolovania, ktorý smeruje k dosiahnutiu cieľov organizácie. Je systematický, pretoţe 

manaţér má vnášať do svojich aktivít poriadok a vykonávať svoje úlohy spôsobom, ktorý je 

uznávaný ďalšími členmi organizácie  a je v súlade s ich očakávaniami. Manaţment 

predstavuje proces koordinácie pracovných aktivít ľudí tak, aby boli vykonané účinne 

a efektívne.[3] 

1.2 Manaţment ľudských zdrojov 

Jedným z odvetví manaţmentu je aj manaţment ľudských zdrojov, ktorý sa zaoberá ľuďmi vo 

firme. Manaţment ľudských zdrojov sa zameriava na všetko, čo sa týka človeka v pracovnom 

procese. Rieši činnosti ako vyhľadávanie, výber a prijímanie pracovníkov, pracuje na ich 

ďalšom rozvoji a vzdelaní v súlade s ich potenciálom a potrebami organizácie. 

 

Kaţdá firma disponuje 4 základnými zdrojmi: 

 materiálnymi,  

 finančnými, 

 informačnými, 

 ľudskými. 

 

Ľudské zdroje výrazne ovplyvňujú pohyb materiálnych a finančných zdrojov, ako znázorňuje 

obrázok 1, preto sú to najcennejšie, čo podnik má. Sú hlavným zdrojom 

konkurencieschopnosti podniku. 
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Obr.1 Zdroje organizácie a proces riadenia (upravené podľa [7]) 

 

 Zvýšená pozornosť venovaná riadeniu ľudských zdrojov môţe viesť k tomu, ţe hospodárske 

výsledky (mnoţstvo a kvalita výrobkov a sluţieb, zisk) budú v jednej firme podstatne vyššie 

ako v inej firme. 

      

1.3 Manaţér 

Osoba manaţéra vo firme riadi svojich podriadených, dáva im úlohy. Manaţér pracuje 

s ľuďmi a koordinuje ich aktivity tak, aby boli dosiahnuté ciele firmy. Rozdiely v náročnosti  

týchto úloh, rovnako ako v postavení manaţérov v rámci organizácie sú však veľmi veľké.  

Manaţéri sa podľa postavenia v organizácii delia na líniových, stredných a vrcholových (top) 

manaţérov. 

 Línioví manaţéri sú na najniţšom stupni manaţérskej hierarchie. Sú to majstri vo 

výrobe, vrchné sestry v nemocnici a podobne. Majú na starosti vedenie radových 

zamestnancov pri plnení kaţdodenných  úloh. Takisto sa starajú to, aby bol dodrţaný 
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správny pracovný postup, opravujú chyby, riešia problémy na pracovisku, ktoré 

vzniknú za pochodu. Musia mať najmä technické schopnosti. 

 Strední manaţéri zodpovedajú predovšetkým za riadenie líniových manaţérov, 

poprípade za radových zamestnancov organizácia. Túto funkciu zastupujú napríklad 

stavbyvedúci alebo vedúci prevádzky. Strední manaţéri musia mať ako technické, tak 

aj ľudské a koncepčné schopnosti. 

 Vrcholoví manaţéri sú najmenej zastúpenou manaţérskou skupinou. Sú zodpovední 

za celkovú výkonnosť organizácie. Ďalej títo manaţéri stanovujú ciele organizácie. 

Vrcholovými manaţérmi môţu byť napríklad členovia predstavenstva, generálny 

riaditeľ alebo prezident spoločnosti. Musia mať predovšetkým koncepčné 

schopnosti.[4] 

  

1.4 Základné manaţérske funkcie 

Manaţment býva často definovaný ako proces plánovania, organizovania, vedenia ľudí 

a kontrolovania. Tieto štyri základné manaţérske funkcie sú nerozlučnou súčasťou  procesu  

riadenia a navzájom sú medzi sebou úzko späté, ako vyplýva z obrázku 2. 

 

 Plánovanie rieši voľbu úloh, určovanie ich priorít a rozvrhuje úlohy v takom poradí, 

aby boli dosiahnuté ciele organizácie. Z hľadiska organizačnej úrovne delíme plány  

na strategické a operatívne, alebo krátkodobé a dlhodobé. 

 Organizovanie je aktivita, pri ktorej sa prideľujú úlohy členom alebo útvarom 

organizácie. Organizovanie koordinuje ich činnosť, čo je nevyhnutné k úspešnému 

vykonávaniu zadaných príkazov. Vďaka nemu má kaţdý  člen týmu určené svoje 

miesto v pracovnom cykle. 

 Vedenie ľudí je proces motivovania a ovplyvňovania aktivít podriadených 

pracovníkov. Manaţéri by mali riadiť svojich podriadených tak, aby podávali čo 

najlepší výkon, a tým dosiahli najlepšie výsledky. Vedenie musí usmerňovať prístup  

pracovníkov k plneniu zadaných úloh. Zlé vedenie má za následok malú iniciatívu zo 

strany zamestnancov, slabé výsledky, čo môţe v konečnom dôsledku viesť aţ ku 

krachu spoločnosti. 
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 Kontrolovanie sa definuje ako zber, vyhodnotenie a porovnanie informácií s plánmi 

organizácie, vďaka čomu sa môţe napraviť chybné alebo nedostačujúce plnenie úloh 

a určiť v čom sa môţu aktivity jednotlivých členov organizácie zefektívniť. [3] 

 

 

 

Obr. 2 Schéma vzájomného pôsobenia základných manaţérskych funkcií 

(upravené podľa [6]) 

 

Kaţdý sociálno – ekonomický objekt predstavujúci systém sa skladá z dvoch vzájomne 

spojených podsystémov: 

 riadiaci podsystém, respektíve subjekt riadenia, 

 riadený podsystém, respektíve objekt riadenia. 

V riadenom systéme sa realizuje hlavná činnosť, t.j. procesy bez ktorých nemôţe podnik 

existovať. 
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2 VEDENIE A RIADENIE ĽUDÍ 

Pojem vedenie si mnohí zamieňajú za pojem riadenie, avšak tieto dve slová nie sú synonymá. 

Vedenie je len súčasť riadenia, nie celým riadením. Je to schopnosť presvedčovať iných, aby 

sa s nadšením snaţili dosiahnuť stanovené ciele.[4] 

 

Vedenie ľudí slúţi na usmerňovanie činností ľudí v manaţmente. Jedná sa o súbor nástrojov, 

prostriedkov a techník, ktorými vedúci pôsobí na svojich podriadených.[5] 

 

V zjednodušenej forme má vedenie ľudí dve stránky : 

 Pôsobenie na pracovníkov, ktoré ich má usmerňovať v smere dosahovania 

očakávaných výsledkov. 

 Vytváranie prostredia, v ktorom sú pracovníci ochotní podriaďovať svoje 

osobné záujmy cieľom pracovného kolektívu.[5], [9] 

 

Medzi hlavné zásady efektívneho vedenia ľudí patria : 

 Pokyny vedúceho by mali byť stručné, jasné a zrozumiteľné. 

 Podriadení by mali vedieť, čo môţu od vedúceho očakávať. 

 Vedúci by mal vytvoriť priestor na sebarealizáciu pracovníkov a pocit 

spoluúčasti na riešení problémov. 

 Vedúci by mal ako osobnosť prevyšovať ostatných pracovníkov, pričom by 

mal viesť ostatných k zvyšovaniu kvalifikácie. 

 Vedúci by mal prejavovať dôveru v schopnosti a kompetentnosť podriadených. 

 Vedúci by mal byť prístupný k sťaţnostiam a problémom podriadených. 

 Vzniknuté naliehavé problémy by  mal vedúci riešiť bezprostredne 

a spravodlivo. 

 Vedúci by mal povaţovať kontrolu za nevyhnutnú súčasť svojej činnosti. [6] 

 

  

Spôsob vedenia ľudí závisí od personálnej stratégie a politiky danej organizácie, ktorá musí 

formovať a rozvíjať svojich zamestnancov, pretoţe ľudský kapitál je najdôleţitejšie aktívum 

podniku. Tieto princípy sú prehľadne spracované na nasledujúcom obrázku 3. 
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Obr. 3 Formovanie a rozvoj personálu – vedenie ľudí (upravené podľa [6]) 

 

Z obrázku 3 vyplýva aké dôleţité sú nástroje vedenia ľudí pri formovaní a rozvoji personálu. 

Nástroje vedenia ľudí sú úzko späté a navzájom sa ovplyvňujú. 

 

 

2.1 Nástroje vedenia ľudí  

Vedenie ľudí predstavuje  bezprostredné pôsobenie vedúceho pracovníka  na podriadených, 

ktorým chce  u nich dosiahnuť poţadované správanie sa, pričom vyuţíva nástroje vedenia 

ľudí: 

- stimuláciu, 

- motiváciu, 

- hodnotenie, 

- odmeňovanie. 

Stimulácia predstavuje súbor vonkajších podnetov, ktoré usmerňujú správanie sa 

pracovníkov a pôsobia na ich motiváciu. Z týchto stimulačných nástrojov sa najväčší význam 

pripisuje peňaţnej odmene za prácu, ktorú predstavuje mzda, avšak je potrebné venovať 

pozornosť aj obsaţnosti pracovnej činnosti, osobnosti vedúceho a štýlu jeho vedenia, 

Personálna stratégia 

Personálna politika 

Formovanie a rozvoj personálu 

Vedenie ľudí 
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pracovnému hodnoteniu, spoločenskému hodnoteniu práce a profesie, pracovnému prostrediu 

a reţimu práce. 

 

Motivácia je v súčasnosti veľmi frekventovaný pojem a vo všeobecnosti sa ním označujú 

všetky vnútorné podnety, ktoré človeka vedú k určitému správaniu a preţívaniu. 

V pracovnom prostredí sa zameriava pozornosť na motiváciu pracovného konania, ktorá 

vyjadruje celkový prístup pracovníka k pracovným úlohám a odzrkadľuje sa v jeho výkone. 

Činitele motivácie sa nazývajú motivátory, ktoré delíme z hľadiska prostredia a pôsobenia na: 

 

 Vonkajšie: spoločensko-ekonomické podmienky štátu, úroveň organizácie a riadenia 

podniku, charakter vykonanej práce a ďalšie. 

 Vnútorné: potreby, návyky, záujmy, hodnoty a ideály.[6] 

 

V procese pracovnej motivácie sa pôsobí na osobnosť človeka, v jej rámci na motivačnú 

štruktúru, v ktorej sa premietajú jeho vrodené a získané potreby, hodnoty, záujmy, skúsenosti, 

jeho návyky na spôsoby konania, jeho vlastné sebavnímanie, ašpiračná úroveň i jeho situačné 

psychické naladenie. Schematicky tento proces vyjadruje obrázok 4. 

 

 

Obr. 4 Vzťah stimulácie – osobnosti človeka – motivácie  

  

Neustála stimulácia na osobnosť človeka je potrebná pre jeho motiváciu. Stimulácia je však 

účinná len počas doby, pokým pôsobí ako podnet, preto do nej treba neustále investovať 

potrebný čas, úsilie a firemné prostriedky. 

 

Stimulácia Motivácia 

Osobnosť človeka 

Motivačná 

štruktúra 
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Hodnotenie treba vnímať ako základný akt, ktorý má odhaliť a ukázať reálny obraz o tom, 

s akým ľudským potenciálom podnik disponuje, aké má ešte rezervy a kde je moţné zlepšiť 

výrobný a riadiaci proces. V minulosti sa hodnotenie vyskytovalo v podnikoch len ako 

formálna záleţitosť, no v súčasnej dobe je to veľmi efektívny nástroj manaţéra, pomocou 

ktorého dokáţe zabezpečiť lepšie fungovanie organizácie.  

Hodnotenie pracovníkov má veľký význam aj preto, lebo vedúcemu pracovníkovi pomáha 

hlbšie spoznávať svojich podriadených z pracovnej i mimopracovnej stránky a naopak, 

hodnotený pracovník môţe na základe hodnotenia spoznávať, ako ho vedúci hodnotí, aký je 

k nemu jeho vzťah, v čom má prednosti a akých chýb sa dopúšťa, čo mu ich súčasne 

umoţňuje odstrániť. 

 

Hodnotenie je treba vnímať ako sústavnú, logicky previazanú činnosť starostlivosti sa 

vytvárajú podmienky pre lepšie fungovanie v budúcom období, tak ako znázorňuje obrázok 5. 

 

 

Obr. 5 Proces hodnotenia (upravené podľa [6]) 

 

Hodnotenie je permanentný a kontinuálne previazaný proces získavania a vyuţívania 

informácii a poznatkov z minulosti pre ich zhodnotenie a uplatnenie v budúcnosti. 

 

Pravidelné hodnotenie všetkých pracovníkov patrí dnes ku kultúre podniku a ako jedna 

z najdôleţitejších činností, by malo byť zamerané na tieto oblasti: 

 pracovný výkon, 

 fungovanie v kolektíve, 

 starostlivosť o svoj osobný rozvoj. 
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Pod pracovným výkonom sa rozumie plnenie pracovných povinností a úloh kladených na 

pracovníka, ktorý za to poţaduje náleţitú odmenu. Vzťah výkonu a odmeny je popísaný na 

nasledujúcom obrázku 6. 

 

Obr. 6 Vzťah medzi pracovným výkonom a odmenou (vlastné spracovanie) 

 

Pracovný výkon a odmeny navzájom spolupracujú. Firma motivuje zamestnanca odmenou 

k tomu, aby podal čo najvyšší výkon.  

 

Hlavnými poslaniami hodnotenia pracovníkov sú predovšetkým odhaľovanie pracovných 

rezerv a určovanie budúceho vyuţitia pracovníkov. V neposlednej rade sú nimi aj rozhodnutie 

o spôsobe a realizácii odmeňovania, stimulácia pracovníkov pre vyšší výkon, zlepšovanie 

vzťahu medzi vedúcim a podriadeným a zisťovanie potrieb ďalšieho vzdelávania 

pracovníkov.[6] 

 

 

Odmeňovanie  je proces úzko spätý s motivovaním a hodnotením zamestnancov. Ide o súbor 

činností spojených s oceňovaním vykonanej práce. Odmeňovanie môţe byť: hmotné 

a nehmotné. 

a) hmotné odmeny a výhody 

 priame finančné odmeny 

základný plat, pohyblivá zložka mzdy, príplatok za prácu nadčas, 

osobné ohodnotenie, pravidelné odmeny... 

 nepriame odmeny a finančné výhody 

mimoriadne odmeny, príspevok na dovolenku, na stravu... 

VÝKON 

ODMENA 

ZAMESTNANEC FIRMA 

očakávanie správanie 

očakávanie správanie 
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 nepriame odmeny a nefinančné výhody 

používanie služobného auta, telefónu, priestorov, zariadení... 

poskytnutá rekreácia, stravovanie v podnikovej jedálni, výhradné 

parkovanie... 

 

b) nehmotné odmeny a výhody 

povýšenie, čestná funkcia, účasť na dôležitých rozhodovacích 

procesoch, kvalitné vybavenie, lukratívne služobné cesty, osobný vodič, 

sekretárka, status... [6] 

 

2.2 Moc a právomoc 

Nevyhnutným predpokladom vedenia a riadenia ľudí je moc, respektíve právomoc. 

Moc je charakterizovaná ako schopnosť jednotlivcov alebo skupín meniť názory ostatných 

členov alebo skupín (širší pojem ako právomoc). 

Právomoc je právo vyplývajúce z funkčného miesta v organizácii, na základe čoho je moţné 

ovplyvňovať podriadených. 

Spresnenie pojmov moc a právomoc moţno pochopiť z uvedeného obrázku 7. 

 

 

Obr. 7 Vymedzenie pojmov moc/právomoc (upravené podľa [3] ) 

 

Právomoc, ale nie moc. 

Právo, ale nie schopnosť  

dosiahnuť od podriadených , 

aby niečo robili. 

Právomoc a moc. 

Právo a schopnosť 

dosiahnuť od 

podriadených, aby 

niečo robili. 

Moc, ale nie právomoc. 

Schopnosť, ale nie právo 

prinútiť ľudí, aby niečo 

robili. 
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Moc sa charakterizuje ako schopnosť jednotlivcov alebo skupín ovplyvňovať alebo meniť 

názory a správanie ľudí. Jedným z typov moci je právomoc, ktorá vyplýva z postavenia 

v organizácii, keď osoba vyššie postavená v organizačnej štruktúre podniku má právo robiť 

také rozhodnutia, na základe ktorých ovplyvňuje svojich podriadených. Moc moţno vnímať 

zo šiestich rôznych pohľadov: 

 1. Odmeňovanie - zdrojom tohto druhu moci je vláda konkrétnej osoby nad zdrojmi. 

 2. Donucovanie – vychádza z moţnosti trestať alebo odmeňovať, ďalej z moţnosti 

ohrozovať či vyuţívať rôzne pozície na prinútenie ľudí, aby vykonali určitú činnosť. 

 3. Legitimita – tento druh moci sa realizuje s platnými pravidlami pre danú 

organizáciu na základe oprávnenia, ktoré bolo vydané príslušnou organizáciou. 

 4. Referent – je to moc, ktorá je závislá od osobnej príťaţlivosti alebo charizmy 

jednotlivca. 

 5. Expert – táto moc pochádza z vedomostí jednotlivca, zakladá sa na uznávaní 

odborných poznatkoch druhého. 

 6. Informácie – jedná sa o informácie v súvislostiach, ktoré pomáhajú určiť správanie 

či udalosti v budúcnosti. 

 

Aby mohol človek ovplyvňovať druhých, musí byť do istej miery aj sám ovplyvňovaný, to 

znamená, ţe vedúci je ovplyvňovaný svojimi podriadenými. Rozširovanie právomoci 

podriadených začína vzrastať, pretoţe sa ukazuje, ţe čím väčšiu účasť na moci majú 

podriadení, tým väčšia je schopnosť vedúcich vykonávať moc. 

Pri rozširovaní právomoci sú zamestnancom poskytnuté také práva a zodpovednosti, ţe vďaka 

ním môţu rozhodovať o veciach podľa vlastného uváţenia. Práve preto ľudia, ktorým boli 

tieto právomoci rozšírené, veria, ţe o tom ako sa ich práca bude robiť, rozhodujú sami.[10] 

 

 

2.3 Charakteristiky osobnosti a osobnostné typy 

,,Osobnosť je jedinečné spojenie psychických rysov, ktoré charakterizujú jednotlivcov. Určuje 

spôsob, akým prežíva okolité dianie, jednanie v rozličných situáciách a zámery, ktoré chce 

dosiahnuť. Výrazne sa prejavuje na výsledkoch práce i vzťahoch voči iným ľuďom.“[3] 
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Psychické rysy osobnosti môţu byť: 

 schopnosti, zručnosti a znalosti, 

 vlastnosti, 

 potreby, motívy, postoje, hodnoty. 

 

Poznanie ľudskej osobnosti nám dovoľuje  predvídať správanie ľudí v rôznych situáciách, 

 hľadať pre nich adekvátny spôsob motivácie a odhadovať ich profesionálnu úspešnosť 

v rôznych funkciách. 

  

Osobnosť človeka formujú tri skupiny faktorov:  

 biologické faktory – genetická jedinečnosť, zvláštnosti nervovej a hormonálnej 

sústavy, dôsledky ochorení a úrazov, 

 sociálne faktory – vplyv rodičov, priateľov, spoluţiakov, neskôr kolegov 

a novozaloţenej rodiny, 

 kultúrne faktory – prostredie, v ktorom človek vyrastal, kultúra národa, spoločenské 

zvyky, normy, jazyk. 

 

 

  Osobnosť moţno definovať ako relatívne stabilné a trvalé stránky jedincov, ktoré ich 

odlišujú od iných ľudí. To je poňatie osobnosti zaloţené na rysoch a rysy predurčujú človeka 

chovať sa určitým spôsobom v celej rade rôznych situácií. Predpoklad, ţe ľudia jednajú 

v súlade s rysmi, je východiskom pre predpovedanie ich budúceho chovania. Všetci 

pripisujeme ľuďom určité rysy, keď sa pokúšame pochopiť, prečo sa určitým spôsobom 

chovajú. [1] 

 

Starogrécky lekár Hippokratos ( 4. storočie pred naším letopočtom) vytvoril 4 základné typy 

osobnosti v závislosti na tom, ktorá zo 4 základných telesných tekutín v tele človeka prevláda 

(krv, ţlč, hlien, čierna ţlč): 

 sangvinik(krv/sanguis) - má nestálu povahu, veselý, ţivý, spoločenský, 

dobromyseľný, vie sa pre vec rýchlo nadchnúť, no rovnako rýchlo toto nadšenie 

opadne, 

 cholerik(ţlč/cholé) - výbušná povaha, veľmi ťaţko ovláda svoje city, je 

neprispôsobivý a netolerantný, 
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 flegmatik(hlien/phlegma)   -   pokojná povaha, rozváţny, jeho city nastupujú neskôr, 

ale sú trvácnejšie, je spoľahlivý, reaguje racionálne, 

 melancholik(čierna ţlč/ melan-cholé) – uzavretá povaha, nesmelý, prevláda u neho 

pochmúrna nálada, býva smutný, precitlivený, horšie sa prispôsobuje. 

 

Iné klasifikácie rysov nám umoţňujú klasifikovať typy osobností: 

 ,,Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) – majúci štyri páry misiek váh: 

introverzia – extroverzia; orientácia na zmyslové vnímanie – orientácia na 

intuíciu; orientácia na myslenie – orientácia na cítenie; orientácia na 

usudzovanie – orientácia na vnímanie.“   

 ,,Saville and Holdsworth´s Occupational Personality Questionnaire (OPQ) 

– zameriava sa na tri oblasti osobnosti: vzťahy s ľuďmi; spôsob myslenie; 

cítenie a emócie.“ [1], [2]  

    

2.4 Štýly vedenia 

Vedenie ľudí moţno vykonávať rôznym spôsobom zodpovedajúcim osobnosti manaţéra, 

povahe firemnej kultúry, potrebám zamestnancov alebo celkovej firemnej situácii. Štýlom 

vedenia ľudí je spravidla chápaný určitý typický spôsob, ktorým manaţér jedná so svojimi 

zamestnancami, poprípade ďalšími manaţérmi, v snahe dosiahnuť svoj cieľ. 

Tieto štýly podliehajú spoločenskému vývoju, avšak voľba správneho štýlu vedenia 

v konkrétnych podmienkach by mala vychádzať z poţiadaviek efektivity, aby umoţňoval 

dosiahnuť stanovené ciele za čo najkratší čas a s čo najmenšími nákladmi. [11] 

 

Klasické štýly vedenia rozlišujeme podľa vyuţívania právomoci nadriadeným. V dnešnej 

dobe (odhliadnuc od toho, ţe najideálnejší je situačný štýl vedenia) je demokratický štýl, ale 

pouţíva sa aj liberálny štýl. V krajných situáciách sa pouţíva aj autokratický štýl (zásahové 

komando, hasenie poţiaru). 

 

 autokratický štýl vedenia : Nadriadený vyţaduje po svojich podriadených plnenie 

úloh, bez ohľadu na ich vlastný názor a vyuţíva pri tom príslušné mocenské 

prostriedky. Komunikácia je v tomto prípade jednostranná. Motivácia pracovníkov je 

zaloţená na diferencovanom odmeňovaní a postihoch za nesplnenie cieľov. 
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 demokratický štýl vedenia : Komunikácia medzi nadriadenými a podriadenými je 

obojstranná. Nadriadení sa s podriadenými radia o úlohách a rozhodnutiach, ktoré je 

treba uskutočniť. Dôleţitý je aj ich vlastný názor. 

 

 liberálny štýl vedenia (štýl vedenia laissez faire) : Nadriadený len zriedka vyuţíva 

svoju moc a prenecháva plné právo rozhodovať na svojich podriadených. 

Podriadeným len umoţní prístup k potrebným informáciám a zabezpečí im styk 

s vonkajším prostredím. Podriadení si sami stanovujú ciele, prostriedky na ich 

dosiahnutie a spôsob akým ich chcú dosiahnuť.[8]  

 

 

2.5 Správanie manaţéra a komunikácia 

Úroveň riadenia organizácie je podmienená kvalitou komunikácie. Poruchy v komunikácii sú 

často príčinou problémov v riadení, organizovaní, plánovaní a ďalších procesov v podniku. 

Komunikácia je prenos vzájomného porozumenia pomocou symbolov. Termín je odvodený 

z latinského communis, čo znamená ,,spoločný“. Inak povedané, pokiaľ nie je porozumenie 

výsledkom prenosov pomocou verbálnych alebo neverbálnych symbolov, nejedná sa 

o komunikáciu. [4] 

V procese efektívneho vedenia ľudí má rastúci význam dokonalá komunikácia organizovaná 

obojstranne usporiadanými informačnými tokmi. Je podmienená komunikačnými 

schopnosťami odovzdávateľa, ako aj príjemcov informácii, to znamená, ţe podriadení 

pochopia, čo si myslí vedúci a naopak. 

Efektívna komunikácia aktivizuje a motivuje ľudí. Umoţňuje zamestnancom lepšie 

vychádzať s kolegami a nadriadenými, lepšie sa vysporiadať so svojimi úlohami, je základom 

dôvery. Zamestnancom je potrebné poskytovať dostatok informácií o práci, ktorú majú 

spraviť, ale aj informácie o firme ako celku, najmä tie, ktoré nadväzujú na systém motivácie 

zamestnancov, alebo ovplyvňujú ich pôsobenie v podniku. 

Uspokojovanie informačnej potreby zamestnancov prostredníctvom efektívnej komunikácie je 

dôleţitou úlohou vedúcich pracovníkov na všetkých stupňoch riadenia. 
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Efektívny komunikačný systém vyţaduje od vedúcich čas a úsilie. Pokiaľ ale chcú, aby 

zamestnanci pracovali čo najlepšie, nemôţu si dovoliť nemať efektívnu dorozumievaciu 

politiku.[8]  

 

 

 Interpersonálna komunikácia 

Je povaţovaná za základný prostriedok manaţérskej komunikácie. Interpersonálna 

komunikácia môţe byť: 

 verbálna komunikácia : je základnou formou interakcie medzi ľuďmi. Zahŕňa 

osobný rozhovor, diskusiu, poradu, telefonát a podobne, 

 neverbálna komunikácia : je súbor ostatných prejavov komunikácie, ktoré nie sú 

verbálne. Ide o výrazy tváre, pohyby rúk, gestá, ktorými sa osoba snaţí doplniť 

verbálny prejav. 

 

 Organizačná komunikácia 

Komunikácia v organizácii má dve podoby: 

 formálna komunikácia : jedná sa o oficiálne správy v organizácii. Tá sa ďalej delí na 

horizontálnu a vertikálnu : - horizontálna : správy medzi nadriadenými a podriadenými,  

                                     - vertikálna : správy medzi osobami rovnakého postavenia. 

 neformálna komunikácia : nie je oficiálne uznaná. Rozvíja sa prostredníctvom 

priateľských vzťahov medzi kolegami. 

 

2.6 Delegovanie ako nevyhnutná súčasť práce manaţéra 

Delegovanie spočíva v zadaní úlohy nadriadeným podriadenému, vrátane zodpovedajúcej 

úrovne právomoci. Nejedná sa preto len o prosté zadanie úlohy, za ktorej vykonanie je 

dotyčný zamestnanec s ohľadom na svoju pracovnú pozíciu zodpovedný. Pri delegovanej 

úlohe je preto dôleţité zveriť podriadenému aj zodpovedajúcu právomoc, zodpovedný za 

výsledok však zostáva delegujúci manaţér. 

 

2.6.1 Výhody delegovania 

,,Správne delegovanie síce vyžaduje veľa úsilia, no pokiaľ je vykonávané správne, môže 

prinášať radu výhod manažérovi, podriadenému i organizácii.“ [3] 
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Prínosy pre manaţéra: 

 Viac času na dôležité veci. Delegovanie úloh a časti svojej právomoci vytvára 

manaţérovi viac času, ktorý je potrebný na riešenie dôleţitejších úloh. 

 

 Viac práce za kratší čas. Úlohy a problémy väčšieho rozsahu moţno rýchlejšie 

vyriešiť, keď sú rozdelené na viacero menších častí. Vyuţitie energie delegovaných 

zamestnancov na vykonanie týchto častí, umoţňuje manaţérovi dosahovať výsledky, 

ktoré by inak boli jednotlivcom nedosiahnuteľné. 

 

 Nové nápady a prístupy. Mnohý manaţéri riešia často sa opakujúce sa úlohy 

a problémy tým istým spôsobom, na ktorý sú upätí a nie sú schopný pustiť sa 

energicky do ich riešenia novým spôsobom. 

 

 Rozvoj kompetencií pracovníkov. Delegovaním umoţňuje manaţér získať svojím 

podriadeným skúsenosti, ktoré by plnohodnotne nezískali ţiadnymi vzdelávacími 

aktivitami. 

 

 Motivácia pracovníkov. Delegovanie novou alebo náročnou úlohou, s časťou 

právomoci ich nadriadeného, je pre nadriadeného motiváciou a výzvou „predviesť sa“. 

Navyše to pre nich znamená, ţe im je vyjadrená dôvera v ich schopnosti. 

 

 Ľahšie hodnotenie pracovníkov. Delegovanie umoţňuje manaţérovi lepšie rozhodnúť, 

ktorý pracovník si zaslúţi povýšenie. 

 

 

 

Prínosy pre pracovníka: 

 Profesionálny rast. Prostredníctvom delegovania dochádza k rastu znalostí, schopností 

a skúseností pracovníkov. 

 

 Lepšie výsledky. V dôsledku svojho rozvoja delegovaním je pracovník schopný 

dosahovať lepšie výsledky. 
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 Zvýšený záujem o prácu. Delegovanie robí prácu rôznorodou a premenlivou, čo 

stimuluje záujem o ňu. 

 

 Sebauspokojenie. Delegovaním je pracovníkovi prejavená dôvera v jeho schopnosti 

a je mu umoţnený ďalší rozvoj. 

 

Prínosy pre organizáciu: 

 Vyššia efektivita. Pri správnom delegovaní je lepšie vyuţívaný potenciál zamestnancov 

organizácie, vďaka čomu rastie produktivita. 

 

 Príprava personálnych náhrad. Delegovaním sú identifikovaní perspektívni 

pracovníci, ktorí môţu byť v budúcnosti dosadení do vedúcich pozícií. 

 

 Stabilizácia pracovníkov. Pracovníci, ktorí sú oceňovaní, stimulovaní a rozvíjaní 

delegovaním by nemali mať v úmysle opustiť takúto organizáciu. [3] 

 

2.6.2 Chyby delegovania 

Robert Maddux (1990) popísal nasledujúce príznaky signalizujúce zlú úroveň delegovania:  

 Konečné termíny sú často nesplnené. 

 Niektorí zamestnanci sú podstatne viac vyťaţení neţ ostatní. 

 Nadriadený je väčšinou tak zaneprázdnený, ţe nemá čas na to, aby sa venoval svojím 

zamestnancom. 

 Zamestnanci si nie sú istí aké veľké sú ich právomoci. 

 Nikto z podriadených nie je pripravený na povýšenie. 

 Nie je jasné, kto je zodpovedný za ten a ten projekt. 

 Organizácia dopláca na pomalý proces rozhodovania. 

 Rozhodnutia o zmenách plánu a cieľoch sa nedostávajú včas k pracovníkom, ktorí 

o nich potrebujú vedieť. 

 Zamestnancom sú pridelené úlohy, ktoré nemôţu zvládnuť bez zaškolenia. 

 Nadriadený zasahuje do projektu bez toho, aby o tom informoval svojich 

podriadených. 
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 Zamestnanci často ţiadajú o preloţenie. 

 Nadriadený si často berie prácu domov. 

 Informačné toky sú sporadické, nekompletné a často oneskorené. 

 Talentovaní pracovníci sa v práci nudia. 

 

Najzávaţnejším dôsledkom nedostatočného a zlého delegovania je zniţovanie výkonnosti 

a pruţnosti organizácie v dôsledku stagnácie schopností a prehľadu zamestnancov. [3] 
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3 IDENTIFIKÁCIA AKTUÁLNEHO STAVU VEDENIA A RIADENIA 

ĽUDÍ V PODMIENKACH SPOLOČNOSTI FERONA SLOVAKIA, a.s. 

ŢILINA 

 

Stručná história spoločnosti: 

 FERONA Slovakia, a.s. Ţilina je priamym nástupníkom Prvej akciovej spoločnosti pre 

obchod so ţelezom, ktorá bola zaloţená v roku 1919 v Bratislave. Ďalšími historickými 

míľnikmi spoločnosti boli: 

 V roku 1933 transformovaná na FOŢ, zmena sídla na Ţilinu. 

 V roku 1946 preberá činnosť firiem Manesmann a Fleischer&Schriger na 

Slovensku, čím sa stala dominantným distribútorom hutníckych produktov v 

slovenskej časti ČSR. 

 V roku 1948 stále pod značkou FOŢ znárodnená. 

 V roku 1965 transformovaná na Hutnú odbytovú základňu (v tom čase uţ 

prevádzky v Ţiline, Martine, Bratislave a Košiciach). 

 V roku 1972 vznik značky FERONA - zaloţená federálna štátna organizácia 

FERONA, do ktorej bola Hutná odbytová základňa včlenená. 

 V roku 1995 sprivatizovaná, kedy sa väčšinovými akcionármi stali členovia 

manaţmentu - vznikla spoločnosť FERONA a.s. so sídlom v Prahe s 

11 odštepnými závodmi - medzi inými v Ţiline, Bratislave a Košiciach. 

 V roku 1997 vznikla spoločnosť FERONA Slovakia, a.s. Ţilina so sídlom v 

Ţiline, ktorej jediným akcionárom je FERONA a.s., ktorá je zároveň predmetom 

mojej bakalárskej práce. 
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3.1 Charakteristika súčasného stavu spoločnosti 

 

Názov a forma: FERONA Slovakia, akciová spoločnosť (skrátene a.s.) Ţilina 

Adresa a sídlo: Bytčická cesta 12, Ţilina, 011 45 

Rok vzniku: 1997 

Organizačná štruktúra: viď obrázok 7 na strane 22 

 

Poslanie spoločnosti: Základným poslaním spoločnosti je nákup, skladovanie, úprava a predaj 

hutníckeho materiálu a sluţieb s tým spojených. 

 

Ciele spoločnosti: Hlavným cieľom činnosti FERONA Slovakia, a.s. Ţilina je dosiahnutie 

maximálnej spokojnosti zákazníka, pri čo najväčšej miere ochrany ţivotného prostredia, 

prevencie pred moţným znečistením a zabezpečenie najvyššej úrovne bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci. 

 

Zásady smerovania spoločnosti: 

 Zvýšenie podielu na trhu hutníckych výrobkov. 

 Zameranie sa na rozvoj sluţieb ako pridanej hodnoty a optimalizácia 

ponúkaného sortimentu obchodného tovaru. 

 Rozvíjanie potenciálu ľudských zdrojov – zvyšovanie povedomia a kvalifikácie 

zamestnancov. 

 Šetrenie a ochrana prírodných zdrojov, dodrţiavanie zásad čistejšej produkcie 

a zlepšovania správania sa v oblasti hospodárenia s odpadmi. 

 Zabezpečenie podmienok pre ochranu zdravia zamestnancov a bezpečnú prácu 

na všetkých pracoviskách v zmysle stanovenej Politiky BOZP. 

 

Obchodná činnosť Ferony je orientovaná predovšetkým na tuzemský trh. Okruh zákazníkov 

tvoria tisíce predovšetkým stredných a menších stavebných, poľnohospodárskych 

a obchodných firiem a ţivností, pre ktoré nie je efektívne nakupovať priamo od výrobcov.[13] 

 

Úsek v Ţiline (predmet mojej záverečnej práce) je momentálne tvorený zo 170 zamestnancov. 

V roku 2008 mala spoločnosť ešte 300 zamestnancov, avšak z dôvodu hospodárskej krízy 
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došlo k redukcii personálu. Na konci roku 2009 sa počet zamestnancov ustálil na spomínanom 

čísle 170 – dnešný stav. 

 

 

Obr. 7 Organizačná štruktúra FERONA Slovakia, a.s. Ţilina k  1.1.2014  

                             

Organizačná štruktúra spoločnosti, ktorá  je znázornená na obrázku 7, je funkcionálnou 

organizačnou štruktúrou, ktorá je zaloţená na špecializácii dielčích jednotiek podľa ich 

poslania, respektíve funkcií. Do jedného organizačného celku (útvaru) sa kumulujú rovnaké 

funkčné činnosti. 

K výhodám predmetnej funkcionálnej organizačnej štruktúry spoločnosti je moţné zdôrazniť: 

 Efektívnosť, zaloţená na spoločnej práci a taktieţ k špecializácii odborníkov pre 

jednotlivé druhy činností. 

Valné zhromaţdenie a.s. 

Predstavenstvo a.s. 

Dozorná rada a.s. 

Generálny riaditeľ a.s. 

OBCHODNÝ ÚSEK EKONOMICKÝ ÚSEK TECHNICKÝ ÚSEK 

 centrálny nákup 

 PO Nitra 

 PO Košice 

 PO Ţilina 

 plán, rozbory 

 informačné sústavy 

 finančný odbor 

 ľudské zdroje 

 informatika 

 správa pohľadávok 

 logistika ústredie 

 investície a sluţby 

 krízové riadenie 
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 Jednotné riadenie funkčnej oblasti pre podriadené útvary. 

 Koncentrácia síl na odborný rozvoj funkčných oblastí a jeho jednotné riadenie. 

 Ľahšie riešenie otázok právomoci a zodpovednosti za rozhodovanie a kontrolu ich 

realizácie. 

 

K nevýhodám predmetnej funkcionálnej organizačnej štruktúry spoločnosti je moţné 

zdôrazniť nasledovné: 

 Sklon k úzkemu a jednostrannému riešeniu komplexnejších problémov, a to najmä 

v rámci strategických úloh. 

 Nutnosť väčšej koordinácie medzi rôznymi funkčnými oblasťami. 

 Väčšia pravdepodobnosť konfliktu medzi štábnymi a líniovými útvarmi. 

 Nedostatočná príprava pracovníkov funkčných útvarov pre prácu  na vyšších 

organizačných úrovniach  a pre komplexné riadenie. 

 

Z pohľadu vyššie uvedených výhod a nevýhod chcem zdôrazniť, ţe pri krátkodobých 

zmenách podmienok pre vhodnú, respektíve vhodnejšiu ako stávajúcu organizačnú štruktúru 

je problematické pristupovať k tak nákladnej a náročnej zmene, akou je zmena a osvojenie si 

nového organizačného usporiadania.[14] 

 

Certifikáty: 

 IQNet - ISO 9001:2008 - EN – systém manaţérstva kvality,  

 DQS - ISO 9001:2008 - DE –   systém manaţérstva kvality,  

 DQS - ISO 9001:2008 - EN  -  systém manaţérstva kvality, 

 SKQS - ISO 9001:2008 - SK – pre veľkoobchod s hutníckym materiálom, úprava 

a doprava,  

 SKQS - ISO 9001:2008 - EN – pre veľkoobchod s hutníckym materiálom, úprava 

a doprava,  

 SKQS - ISO 14001:2004 – SK - pre veľkoobchod s hutníckym materiálom, úprava 

a doprava,   

 SKQS - ISO 14001:2004 – EN - pre veľkoobchod s hutníckym materiálom, úprava 

a doprava.   

 

 

 

 

http://www.ferona.sk/files/certifikaty/IQNet-ISO9001_2008-EN.pdf
http://www.ferona.sk/files/certifikaty/DQS-ISO-9001_2008_DE.pdf
http://www.ferona.sk/files/certifikaty/DQS-ISO-9001_2008-EN.pdf
http://www.ferona.sk/files/certifikaty/SKQS-ISO-9001_2008-SK.pdf
http://www.ferona.sk/files/certifikaty/SKQS-ISO-9001_2008-EN.pdf
http://www.ferona.sk/files/certifikaty/SKQS-ISO-14001_2004-SK.pdf
http://www.ferona.sk/files/certifikaty/SKQS-ISO-14001_2004-SK.pdf
http://www.ferona.sk/files/certifikaty/SKQS-ISO-14001_2004-EN.pdf
http://www.ferona.sk/files/certifikaty/SKQS-ISO-14001_2004-EN.pdf
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SWOT analýza spoločnosti Ferona Slovakia, a.s. Ţilina 

 

 

Tab.1 SWOT analýza spoločnosti Ferona Slovakia, a.s. Ţilina  

Silné stránky Slabé stránky 

 dlhoročná tradícia 

 povesť zodpovedného a seriózneho 

zamestnávateľa 

 silná a známa značka v SR 

 vysoko kvalifikovaná a flexibilná 

pracovná sila 

 komplexný predvýrobný, výrobný 

a povýrobný servis 

 široký sortiment výrobkov 

 operatívna schopnosť inovovať 

výrobný program 

 nízka rentabilita 

 nepriaznivý stav v oblasti získavania 

mladej kvalifikovanej pracovnej sily 

 energetická náročnosť výroby 

 zníţený imidţ a reputácia 

spoločnosti vo väzbe na nutnú 

redukciu personálu – hromadné 

prepúšťanie 

 vysoká závislosť na cudzích zdrojoch 

Príleţitosti Ohrozenia 

 trhy iných stredoeurópskych krajín 

(predovšetkým Česko a Poľsko) 

 neexistencia priamej domácej 

konkurencie vo väzbe na výrobný 

program a tradíciu značky 

 synergia s inou technologicky 

vyspelejšou firmou zo strednej 

Európy 

 neustále sa zvyšujúca konkurencia 

 technologicky viac vyspelé 

výrobky zo zahraničia 

 vplyv štátu prostredníctvom čoraz 

častejšie sa meniacich legislatívnych 

podmienok v oblasti daní, poplatkov 

 odmietnutie bankami pri ţiadosti 

o poskytnutie úveru 
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3.2 Vedenie ľudí v spoločnosti FERONA Slovakia, a.s. Ţilina 

 

3.2.1 Stimulácia a motivácia pracovníkov 

Stimulácia a motivácia pracovníkov je základom efektívneho riadenia ľudí a ich pracovného 

výkonu. Na stimuláciu a motiváciu priamo nadväzuje systém odmeňovania. Ferona má 

vytvorený systém odmeňovania, ktorý sa skladá z finančných a nefinančných motivátorov.  

 

Z finančných motivátorov sú to predovšetkým  3 zloţky, ktoré spolu s adekvátnou 

komunikáciou napomáhajú k riadeniu výkonu zamestnancov: 

 základná mzda, 

  pohyblivá zloţka mzdy (výkonnostná odmena, príplatky, vernostné, 

mimoriadne, cieľové odmeny, podiely),   

 zamestnanecké výhody (benefity): 

- firemné autá a laptopy, ktoré však nemajú k dispozícii všetci zamestnanci, ale 

len manaţéri regionálneho predaja,  

- sluţobné mobily, avšak z dôvodu šetrenia sú preplácané len sluţobné hovory,  

- sociálny fond sa vyuţíva na výdaj gastrolístkov alebo príspevku na dovolenku, 

- zamestnancom ktorí nemajú k dispozícii firemné auto  a bývajú mimo Ţiliny sa    

prepláca cesta vďaka systému príspevkov  na dopravu (čím ďalej zamestnanec 

býva, tým je príspevok väčší), 

-  zamestnanci majú moţnosť kúpiť si tovar bez obchodného príplatku, 

-  pri aktívnom vyjednávaní môţu zamestnanci dostať voľno nad rámec zákona 

(v prípade svadby, pohrebu, osamelý rodičia... ), 

- pre zamestnancov má spoločnosť k dispozícii rekreačné zariadenie v Štúrove, 

kde sa môţu výhodne rekreovať aj som svojimi rodinnými príslušníkmi.       

V areály sa nachádza termálne kúpalisko s dvoma chatkami pre 16 ľudí, 

- závodné stravovanie, spoločnosť má zazmluvnené 2 jedálne v tesnej blízkosti. 

 

Spoločnosť má kaţdú pracovnú pozíciu ohodnotenú stupňom náročnosti práce  (v rozmedzí 

1-6 ). Čím vyšší stupeň náročnosti práce, tým väčšiu mzdu zamestnanec poberá. Povinnosť 

zamestnávateľa je ohodnotiť kaţdé pracovné miesto zamestnanca, zamestnávateľ je povinný 

priradiť kaţdému pracovnému miestu príslušný stupeň v súlade s charakteristikami stupňov 
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náročnosti pracovných miest. Priradený pracovný stupeň zamestnávateľ nemusí uvádzať 

v pracovnej zmluve. Stupeň náročnosti práce zohľadňuje mieru zloţitosti, zodpovednosti a 

namáhavosti práce. 

Kaţdý stupeň má ešte stanovené určité rozpätie,  podľa toho ako si zamestnanec plní svoje 

úlohy sa môţe  upraviť smerom nahor alebo nadol. To stimuluje a motivuje pracovníkov 

k lepšie vykonanej práci. 

 

Spoločnosť nemá formalizovaný systém výchovy zamestnancov. Čiţe nemajú v zálohe 

pracovníkov, ktorí by boli ihneď po nástupe do novej funkcie schopní plnohodnotne ju 

vykonávať. Ferona čerpá predovšetkým z vlastných zdrojov, títo zamestnanci sú vzdelávaní 

iba v nevyhnutnom rozsahu, z úsporných dôvodov. To je samozrejme veľký nedostatok pre 

kaţdý podnik. Vzdelávanie zamestnancov je systematický proces zmeny pracovného 

správania sa a pretoţe poţiadavky na znalosti a schopnosti človeka sa neustále menia, človek 

aby mohol fungovať ako pracovná sila, musí svoje znalosti a schopnosti neustále prehlbovať 

a rozširovať. Vzdelávanie pracovných schopností sa v modernej spoločnosti stáva 

celoţivotným procesom. Základom úspešnej spoločnosti je flexibilita a pripravenosť na 

zmeny. Sú to práve zamestnanci, ktorí robia spoločnosť flexibilnou. A tak sa zákonite 

starostlivosť o formovanie pracovných schopností zamestnancov spoločnosti v súčasnej dobe 

stáva najdôleţitejšou úlohou personálnej práce. Preto by sa mala spoločnosť viac zaoberať 

potrebou periodického a plánovaného vzdelávania a vzdelávania, ktoré by bolo vytvorené na 

základe výstupov z hodnotiacich rozhovorov. 

 

Raz za kvartál sa koná veľká obchodnícka porada, kde kaţdý obchodník (zamestnanec) 

prezentuje svoje výsledky. 

Dvakrát ročne majú manaţéri regionálneho predaja, obchodní riaditelia a riaditelia 

jednotlivých útvarov teambuilding. Je to dvojdňová aktivita, ktorá sa koná v hotelovom 

zariadení alebo na väčšej chate. Jedná sa o dvojdňový model, takţe večer je príleţitosť na 

neformálne posedenie, prípitky, spoločenské hry a pod. 

 

 

 

Vzdelávanie zamestnancov je vo Ferone zredukované na to najpodstatnejšie. Sú to veci, ktoré 

sú zo zákona povinné a to: 
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 BOZP, 

 školenia a preškolenia vodičov a ţeriavnikov, 

 zaškolenie nového zamestnanca, 

 zmeny v legislatíve. 

 

Spoločnosť pravidelne nevykonáva školenia na rozvoj zručnosti a rastu kvalifikácie. Vedenie 

to odôvodňuje tým, ţe nedisponujú takým kapitálom, aby si to mohli dovoliť a zameriavajú sa 

len na to najpodstatnejšie z ich pohľadu. V spoločnosti sa, tak ako je uvedené v niţšie 

situovanej dielčej časti bakalárskej práce, nevykonávajú motivačné - hodnotiace rozhovory, 

ktoré sú základným stavebným kameňom pre plán ďalšieho vzdelávania zamestnancov. 

Zavedenie týchto  absentujúcich prvkov v súčasnej modernej spoločnosti je nevyhnutné,  aby 

obstála v konkurenčnom prostredí, z pohľadu budovania si operatívnych a perspektívnych 

personálnych záloh na rôzne funkčné miesta. 

Na základe osobných pohovorov so zamestnancami spoločnosti som dospel k zisteniu, ţe  

v spoločnosti sa len v minimálnom  rozsahu uplatňuje delegovanie právomoci. V spoločnosti 

je nastolený direktívny štýl riadenia, čo má za následok, ţe sa vytvára a podporuje nedôvera 

podriadených zamestnancov voči vedeniu, ktorá u nich plodí nezáujem a stereotyp. [16] 

 

3.2.2 Hodnotenie pracovníkov 

Spoločnosť vykonáva pravidelné porady (raz týţdenne/mesačne), kde sa hodnotia 

obchodníci(zamestnanci) ako predávajú. Majú stanovené ukazovatele obratu pohľadávok, 

ktorými moţno zistiť, či dostali do podniku reálne peniaze. Vedenie sa tým snaţí dosiahnuť 

aby boli zamestnanci individuálni a aby si plnili plán. Tieto ukazovatele môţu byť kolektívne 

(skupina ľudí)  alebo individuálne (jednotlivec). Sú merateľné, ale vedúci s nimi môţe ešte 

ďalej pracovať. Tým vstupuje do hodnotenia pracovníka a môţe upraviť jeho konečné 

hodnotenie smerom nahor alebo nadol. Ako konečné hodnotenie dopadne teda z časti záleţí aj 

na jeho subjektívnom názore. 

 

V spoločnosti nie sú uskutočňované motivačné - hodnotiace rozhovory. Vedenie Ferony 

nepovaţuje formalizáciu hodnotiacich rozhovorov  za nevyhnutnú, čo si odôvodňujú tým, ţe 

spoločnosť nemá také veľké mnoţstvo zamestnancov, kapitál a vedúci svojich podriadených 

poznajú. Vidia určité riziko v tom, ţe sa tomu vedúci pracovníci budú brániť, lebo sa im tým 
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pridáva ďalšia administratíva. Zavedenie hodnotiacich rozhovorov je však v súčasnej 

modernej spoločnosti nevyhnutnosťou, pokiaľ chce spoločnosť obstáť v konkurenčnom 

prostredí.  

 

3.2.3 Odmeňovanie 

Odmeňovanie zamestnancov je zloţitá personálna činnosť, na ktorú je sústredená pozornosť 

ako zamestnancov, tak aj ich zamestnávateľov. Z tohto dôvodu je to činnosť, ktorá často 

vyvoláva spory. Jedným z najdôleţitejších motivačných faktorov, ktorý vytvára harmonické 

vzťahy v spoločnosti je obojstranne prijateľný a efektívny systém odmeňovania. 

 Ferona má vypracovaný systém odmeňovania a ten je postavený na 3 základných zloţkách, 

ktoré spolu s adekvátnou komunikáciou napomáhajú k riadeniu výkonu zamestnancov 

a diferenciácii zamestnancov podľa ich individuálneho prínosu a výkonu. Sú to: 

 základná mzda, 

 pohyblivá zloţka mzdy – výkonnostná odmena, príplatky, vernostné, 

mimoriadne, cieľové odmeny, podiely, 

 zamestnanecké výhody (benefity). 

 

Systém odmeňovania sa riadi týmito základnými predpismi: 

 Smernica 09 Mzdový predpis (Sm09), 

 Kolektívna zmluva (KZ), 

 Zákonník práce (ZK). 

 

Základná mzda 

je garantovanou zloţkou odmeňovania a je dohodnutá v pracovnej zmluve a dohode 

o mzdovom zaradení. Výška základnej mzdy zamestnanca závisí od stupňa náročnosti práce 

(SNP), ktorý je priradený ku kaţdému pracovnému miestu, od zhodnotenia dlhodobého 

individuálneho výkonu zamestnanca, relácii v kolektíve, vo firme a relácii na trhu práce. 

Posúdenie týchto faktorov je v kompetencii vedúcich zamestnancov a vedúcej OĽZ. 

Výsledkom tohto posúdenia je priznanie základnej mzdy v rámci rozpätia príslušného 

SNP.[15] 
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Obr. 8 Postup pri priznaní a úprave základnej mzdy zamestnanca v spoločnosti 

Ferona (upravené podľa [15]) 

 

Zmena pracovného zaradenia nemusí vţdy znamenať úpravu základnej mzdy. 

 

Mzdové zvýhodnenia (príplatky) 

Pokiaľ zamestnanci pracujú v špecifických podmienkach, patrí im okrem mzdy aj mzdové 

zvýhodnenie. Druhy a výšky zvýhodnení, na ktoré majú zamestnanci nárok vyplývajú zo ZP, 

KZ a Sm09 : 

 za prácu nadčas, 

 za prácu vo sviatok, 

 za prácu v sobotu a nedeľu, 

 za nočnú prácu, 

 za prácu v sťaţenom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí, 

 odmena za pracovnú pohotovosť. 

 

Postup pri priznaní a úprave základnej mzdy 

zamestnanca 

Pri vzniku pracovného 

pomeru 

Pri zmene pracovného 

zaradenia, príp. zmene 

podmienok 

Akonáhle je schválené rozhodnutie o 

výbere a najneskôr 10 dní pred 

termínom, ku ktorému nový 

zamestnanec obsadzuje funkčné 

miesto, predloţí OĽZ, Návrh na 

pracovné a mzdové zaradenie  

vybratého zamestnanca. K návrhu sa 

vyjadruje príslušný odborný riaditeľ 

a vedúca OĽZ, schvaľuje ho 

generálny riaditeľ. OĽZ na jeho 

základe spracuje akceptačný 

list(predzmluvné vzťahy) a po jeho 

schválení pripraví pracovnú zmluvu 

a dohodu o mzdovom zaradení. 

 Nadriadený vypracuje zamestnancovi 

návrh na pracovné a mzdové 

zaradenie a ten ho schválený predloţí 

OĽZ. K návrhu sa vyjadruje príslušný 

odborný riaditeľ a vedúca OĽZ, 

schvaľuje ho generálny riaditeľ. OĽZ 

na jeho základe pripraví dohodu 

o zmene pracovných podmienok 

a dohodu o mzdovom zaradení. 
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Vernostné odmeny 

Sú vyplácané zo mzdových prostriedkov a oceňujú dlhodobú príslušnosť zamestnanca 

k spoločnosti Ferona. Podklady k ich výplate pripravuje OĽZ na základe údajov v evidencii 

o zamestnancoch a na základe platných pravidiel vyplývajúcich z KZ a Sm09. 

 

Výkonnostné odmeny 

Výkonnostné odmeny predstavujú pohyblivú zloţku odmeňovania a nakoľko ich výška závisí 

od splnenia určitých podmienok, ako také ich zamestnanec nemá garantované, ich výšku však 

môţe ovplyvniť svojím individuálnym výkonom. Spoločnosť Ferona ich poskytuje za 

splnenie úloh/ukazovateľov súvisiacich a vyplývajúcich z pracovného zaradenia zamestnanca 

mesačne, resp. štvrťročne. 

 

Cieľová odmena 

Tú spoločnosť vyuţíva v prípade, keď je potrebné motivovať zamestnancov na splnení 

mimoriadnych úloh, s veľkým prínosom pre spoločnosť, ktoré sú vopred známe, a ktorých 

splnenie si vyţiada zvýšené pracovné úsilie zamestnancov a nie je moţné odmeniť ich inou 

mzdovou formou. Cieľovú odmenu navrhuje vedúci pracovník vopred interným listom, kde 

zadefinuje pre koho je cieľová odmena určená, aké podmienky je nutné splniť na jej 

dosiahnutie, v akej výške bude vyplatená v prípade splnenia podmienok, kto a v akých 

intervaloch bude hodnotiť ich splnenie. K návrhu cieľovej odmeny sa vyjadruje príslušný 

odborný riaditeľ, vedúca OĽZ, schvaľuje ho generálny riaditeľ. 

V prípade, ţe bol splnený vopred stanovený cieľ, predloţí určený riadiaci zamestnanec OĽZ 

podklad na vyplatenie cieľovej odmeny.[15] 

 

Mimoriadna odmena 

Vo Ferone sa navrhuje v prípade takého jednorazového výkonu prác, ktorý je povaţovaný za 

mimoriadne dôleţitý a má veľký prínos pre spoločnosť a nesúvisí so stanovenými 

ukazovateľmi  alebo sa jedná o práce na haváriách. Mimoriadna odmena sa vypláca nad 

rámec výkonnostných odmien a mzdy za prácu nadčas. 

Pri poskytovaní mimoriadnych odmien sa spoločnosť snaţí:  

 pohotovo odmeniť mimoriadnu prácu, 

 zohľadniť celkový prínos mimoriadnej úlohy pre spoločnosť, 
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 vyjadriť podiel zamestnanca na celkovom prínose mimoriadnej úlohy a následne 

stanoviť odmenu, 

 oznámiť zamestnancovi poskytnutie mimoriadnej odmeny a dôvod prečo mu ju 

poskytuje, v záujme zvýšenia jeho motivácie. 

 

Návrh na priznanie mimoriadnej odmeny predkladá priamy nadriadený ako Návrh na 

vyplatenie mimoriadnej odmeny príslušnému odbornému riaditeľovi a vedúcej OĽZ na 

vyjadrenie. Odmenenie zamestnanca mimoriadnou odmenou schvaľuje generálny riaditeľ.[17] 

 

 

3.2.4 Komunikácia 

 

Systém porád 

 

 zasadanie dozornej rady (raz mesačne), kde predstavenstvo preberá stanovené 

výsledky a navrhuje ďalší postup 

 porada vedenia Ferony (raz mesačne), kde sa stretávajú obchodný riaditelia 

a riaditelia prevádzkových oblastí a preberajú stanovené výsledky 

 porada riaditeľov prevádzkových oblastí (raz týţdenne, vţdy v pondelok), 

kde sa stretávajú riaditelia prevádzkových oblastí a preberajú činnosti 

jednotlivých prevádzok 

 zasadanie zástupcov inštitúcii na vydávanie predpisov(nepravidelne), kde sa 

stretávajú zástupcovia týchto inštitúcii a schvaľujú alebo menia predpisy ako sú 

IMS, BOZP a pod. 

 

Raz za kvartál vychádzajú firemné noviny s názvom Feronoviny, ktoré sa zaoberajú 

kultúrnym ţivotom a vývojom spoločnosti a jej ďalších aktivitách. 

Spoločnosť má vytvorený vlastný intranet, za účelom poskytovania potrebných údajov 

a dokumentov zamestnancom. Manaţérom intranet zjednodušuje prácu, pretoţe majú vďaka 

nemu rýchly prístup do jednotlivých oblastí činnosti spoločnosti, ako aj k interným 

dokumentom, predpisom alebo formulárom. 
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Zamestnanci môţu v rámci písomnej komunikácie medzi sebou komunikovať aj 

prostredníctvom e-mailov. Spoločnosť má vlastnú internú e-mailovú databázu, ktorej adresy 

vychádzajú z mena a priezviska zamestnanca s jednotnou koncovkou ferona.sk za 

oddeľujúcim znakom @. 

 Kaţdá kancelária je vybavená telefónnou linkou. Zamestnancom je pridelená klapka, na 

ktorú mu môţe ktokoľvek zavolať. 

V spoločnosti funguje na dobrej úrovni vertikálna aj horizontálna komunikácia. Zintenzívnila 

sa komunikácia vedenia s podriadenými. V prípade, ţe má zamestnanec problém, rieši ho 

priamo so svojím vedúcim(politika otvorených dverí). 

Raz ročne v letnom termíne sa koná celopodnikový športový deň. V predvianočnom období 

sa koná celopodnikové posedenie pri kapustnici. 

Obchodníci si organizujú stretnutia so zákazníkmi formou športu, ako je napríklad tenis alebo 

golf. 

Spoločnosť v súčasnosti testuje informačný systém riadenia vzťahov so zákazníkmi CRM 

(customer relationship management), ktorý slúţi ako databáza pre sledovanie informácii 

a komunikáciu. 

Predovšetkým zamestnanci obchodného úseku majú moţnosť ihneď sa dozvedieť, čo sa 

dohodlo a čo je pripravené. 

Vo Ferone sa robí raz ročne prieskum spokojnosti zamestnancov vo forme anonymných 

dotazníkov. Sporadicky si vedenie dá spraviť prieskum externou firmou z dôvodu lepšej 

vypovedacej hodnoty. 

 

3.2.5 Analýza aktuálneho stavu riešenej problematiky záverečnej práce 

Vychádzajúc z teoretickej časti, predovšetkým z kapitoly 2 (Vedenie a riadenie ľudí), ktorá 

obsahuje teoretické poznatky danej problematiky a analýzy aktuálneho stavu riešenej 

problematiky v konkrétnej spoločnosti je zrejmé, ţe aj napriek zavedenému certifikačnému 

systému kvality, absentuje plnenie konkrétnych cieľov v rámci deklarovaného systému 

vedenia a riadenia ľudských zdrojov. Zistené skutočnosti moţno rozdeliť do troch kategórií: 

1) Čo  je v súčasnosti pozitívne, z čoho je moţné vychádzať: 

 Spoločnosť prijala politiku integrovaného manaţérskeho systému, s cieľom 

uplatňovať všetky poţiadavky na vnútorné i vonkajšie normy riadenia vo 

všetkých činnostiach. 



 

33 

 

 Vedúci usporadúvajú pravidelné pracovné porady, na ktorých sa hodnotí práca 

zamestnancov. Cieľom týchto porád je predovšetkým: 

- Zjednotiť názory na strategické, koncepčné a operatívne úlohy pri riadení 

spoločnosti. 

-  Prerokovať rôzne druhy úloh a odporučiť ich prijatie alebo neprijatie. 

-  Analyzovať a diagnostikovať problémy spoločnosti, hľadať vhodné 

riešenia. 

-  Lepšie koordinovať prácu jednotlivých organizačných zloţiek. 

-  Rozvíjať kolektívnu tvorivosť prezentáciou nových nápadov a názorov. 

-  Vytvoriť pocit spolupatričnosti, skupinovej identity spolupodieľaním sa 

na riadení. 

-  Hľadať nové spôsoby práce odráţajúce zmeny vnútri i mimo 

spoločnosti.[16] 

 

 Zavedený a plne funkčný intranet, s priebeţne aktualizovaným 

a prostredníctvom hypertextových odkazov prístupným obsahom: 

- Platnej internej dokumentácie. 

- Systémom riadených dokumentov jednotlivých činností. 

- Hlavných cieľov kvality. 

- Hlavných parametrov výkonnosti. 

- Príslušných technických noriem. 

- Dokumentmi nápravných a preventívnych opatrení. 

- Plánu systému manaţérstva kvality na aktuálny rok. 

- Plánu vzdelávania a rozvoja zamestnancov spoločnosti za príslušný rok. 

- Zmien súvisiacich s jednotlivými organizačnými spoločnosti z pohľadu 

súčasného stavu a blízkej budúcnosti.[18] 

 

2) Čo funguje, ale ešte nie je dostatočne pripravené: 

 Systém odmeňovania, ktorý je v spoločnosti zavedený, ale plnohodnotne 

nenapĺňa svoju funkciu. V minulosti spoločnosť disponovala väčším 

kapitálom na uskutočňovanie odmien, čo je v súčasnosti na základe presne 

stanoveného rozpočtu obmedzené.   
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    Napriek moţnostiam v mzdovom systéme spoločnosti (výška prémie, 

odmeny, osobné ohodnotenie) sa nedostatočne vyuţíva mechanizmus 

podpory nadpriemerných pracovných výsledkov zamestnancov 

zodpovedných za obchodnú činnosť (konkrétny obchod a z neho vyplývajúca 

pridaná hodnota, komplexné usporiadanie konkrétnej obchodnej záleţitosti 

(peniaze z obchodu na účte), eliminácia pohľadávok z konkrétnych 

obchodných prípadov). Spoločnosť nevytvára podporné opatrenia smerujúce 

k stabilizácii spoľahlivých a výkonných zamestnancov, prostredníctvom 

uplatňovania jednorazových finančných odmien za:  

- odpracované roky, 

- významné ţivotné jubileá, 

- významný prínos z pohľadu pozitívnej prezentácie spoločnosti 

v externom prostredí, 

- podporu a zveľaďovanie pozitívneho imidţu a reputácie spoločnosti 

(podpora vzťahov s verejnosťou ). 

    Spokojnosť zamestnancov sa skúma formou dotazníkov, ktoré ale nie vţdy 

vystihujú úplnú podstatu problémov zo strany zamestnancov. Doplňujúcim 

riešením je skrinka nápadov – podnetov, ktorej výstupy majú lepšiu 

vypovedaciu hodnotu. 

   Vzdelávanie zamestnancov spoločnosti je zredukované len na  najzákladnejšie 

školenia vyplývajúce z legislatívy, čo nie je v poriadku a je to veľkým rizikom 

z pohľadu prípravy operatívnych a perspektívnych záloh. 

 

3) Čo nie je, úplne nefunguje a vyţaduje systémové riešenie: 

 V spoločnosti sa nevykonávajú motivačné – hodnotiace rozhovory. Tie by sa 

určite mali v budúcnosti formalizovať. Hrozí tu síce riziko, ţe sa tomu budú 

vedúci brániť, lebo sa im tým pridáva administratíva, ale formalizované 

hodnotiace rozhovory sú dôleţité, lebo majú lepšiu vypovedaciu hodnotu pri 

odmeňovaní. Viedlo by to jednak k zlepšeniu komunikácie medzi vedúcim 

a podriadeným a takisto k objektivizácii hodnotenie, ktoré býva z časti 

subjektívne. Zavedením hodnotiacich rozhovorov by spoločnosť dosiahla: 
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- Moţnosť lepšie objasniť zamestnancom strategické ciele spoločnosti  

a zistila by aká je pracovná výkonnosť, motivácia a súdrţnosť ľudí. 

- Moţnosť motivovať zamestnancov, aby sa aj oni podieľali na dosahovaní 

konkrétnych cieľov. 

- Podklad pre objektívne odmeňovanie zamestnancov, odborný rast, pre 

premyslený postup pri výbere talentovaných ľudí na nové perspektívne 

miesto. 

- Lepšie rozmiestnenie pracovníkov podľa ich výkonnosti. 

 

 Pri hodnotení zamestnancov absentuje dôsledná analýza príčin neplnenia úloh, 

ktorá býva často nahradená všeobecným konštatovaním rôznych príčin, ktoré sa 

na danom stave podieľali. 

 

 Absencia delegovania právomoci na podriadeného, čo by vedúcemu vytvorilo 

viac času na dôleţitejšie úlohy a pre podriadeného by to bol motivačný stimul. 

Absencia delegovania eliminuje moţné námety na inovácie.  

 Absencia podpory súťaţivosti a otvárania moţností v rámci moţného rastu 

funkčného zaradenia zamestnanca (perspektíva funkčného postupu zamestnanca) 

a podpora inovácií. 

  V mnohých prípadoch absentujú jasné a zreteľné inštrukcie, dôsledné 

a termínovo viazané logistické toky a prepojenia, čím sa eliminujú základné 

predpoklady a moţnosti rastu výkonnosti a kvality odvádzanej práce, čo 

v konečnom dôsledku negatívne vplýva na systém odmeňovania a s ním spojené 

motivačné prvky cez pohyblivú formu mzdy. 

 

Ako vidieť z výsledkov analýzy v porovnaní s teoretickými poznatkami, otvára sa priestor 

k realizácii opatrení, s cieľom dostať úroveň riadenia a vedenia ľudí, a tým funkčnú 

schopnosť celej spoločnosti na vyššiu úroveň.  
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3.2.6 Návrh odporúčaní na zavedenie zmien stávajúceho stavu 

Oblasť stimulácie a motivácie pracovníkov: 

1. Podporou a rozvojom stávajúceho pozitívneho prostredia na pracovisku, elimináciou 

negatívnych prístupov, vystupovaní a osobných príkladov manaţérov na jednotlivých 

stupňoch riadenia spoločnosti, zabezpečiť základné predpoklady pozitívnej motivácie 

pracovníkov.   

 

2. Na základe priebeţného zisťovania skrytej sily a záujmov pracovníkov, zabezpečovať 

rozdelenie povinnosti tak, aby zodpovedali potrebám spoločnosti, čím podporiť 

konštruktívny systém, v ktorom môţu pracovníci dúfať, ţe podajú svoje najlepšie 

výkony. 

 

3. Neposkytovaním zvláštnych odmien pracovníkom, ktorí konajú len vlastnú prácu, 

zabezpečiť udrţanie výnimočných stimulov pre potreby odmeny mimoriadnych 

výkonov v rámci náročných cieľov. 

 

 

Oblasť hodnotenia a odmeňovania pracovníkov: 

4. Prostredníctvom jasne zadeklarovaných úloh, zásad, kritérií a cieľov k uskutočňovaniu 

rozhovorov o napĺňaní cieľov spoločnosti, po vykonanom preškolení hodnotiteľov, 

zabezpečiť zavedenie a pravidelné vykonávanie hodnotiacich – motivačných 

rozhovorov so zamestnancami spoločnosti. 

 

5. Zlepšením aktuálne vyuţívaného priestoru v obsahu informačného časopisu 

spoločnosti a nástenných tabúľ v interiéroch spoločnosti, pre účel prezentácie 

najlepších kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov spoločnosti, zabezpečiť 

priebeţné objektívne morálne ohodnotenie konkrétnych pracovníkov a kolektívov. 

 

 

6. V rámci podpory inovácií, uplatniteľnosti a rozvoja nových postupov a činností 

v spoločnosti, zabezpečiť vypracovanie a zavedenie jasných pravidiel, postupov 
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a kritérií, ktoré budú finančne, morálne a organizačne (personálny postup) motivačné 

pre pracovníka a taktieţ pre zamestnávateľa. 

 

7. V uplatňovanom systéme odmeňovania pracovníkov zabezpečiť, aby medzi 

pracovníkmi bola súťaţivosť tým, ţe jednotlivci, ktorí sa najviac snaţili sa pochvália 

a adekvátne odmenia. 

 

8. S cieľom inovovania, aktualizovania a skvalitnenia obsahu a systému nefinančného 

odmeňovania pracovníkov spoločnosti, zabezpečiť periodické prieskumy 

o spokojnosti, resp. nespokojnosti a frekvencií vyuţívania jednotlivých benefitov. 

 

 

Oblasť komunikácie a delegovania právomoci pracovníkov: 

9. Za účelom zvýšenej podpory zapájania sa vlastných pracovníkov do diania 

spoločnosti, s cieľom odstránenia neakceptovateľného a  nekompetentného riešenia 

interných záleţitosti spoločnosti, v blízkosti pracovísk zaviesť – nainštalovať „skrinky 

nápadov, podnetov a pripomienok“, pričom zabezpečiť priebeţnú kontrolu ich náplne,  

vyhodnocovanie a riešenie obsahu príslušne kompetentnou osobou spoločnosti. 

 

10. K podpore zdravého sebavedomia a dôvery jednotlivých pracovníkov spoločnosti, 

zabezpečiť zmenu v stávajúcom, neţiaducom a nedostatočnom systéme delegovania 

právomoci, čím eliminovať mocenské postavenie, zlepšiť systém procesného riadenia, 

podporu výkonu, starostlivosť a rozvoj pracovníkov. 

 

 

11. Zlepšením a obsahovým skvalitnením aktuálnej verbálnej a neformálnej komunikácie 

zo strany manaţérov s nimi riadenými pracovníkmi, zabezpečiť zmenu súčasného,  

vo viacerých prípadoch neţiaduceho stavu vo vzájomnej pracovnej komunikácií. 

 

12. K zabezpečeniu obsahového a časového zvládnutia konkrétnej pracovnej úlohy, 

prostredníctvom konkrétneho zamestnanca a kolektívu zamestnancov, zo strany 
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príslušne zodpovedného manaţéra zaistiť včasné, jasné a validné predávanie 

informácií. 

 

 

Oblasť rozvoja a vzdelávania pracovníkov: 

 

13. Prostredníctvom informácií a výsledkov z hodnotiacich – motivačných rozhovorov, 

v súlade s obsahom plánu osobného rozvoja pracovníkov, zabezpečiť priebeţný rozvoj 

individuálnych osobných vedomostí, schopností a zručností (kompetencií) 

pracovníkov, čím vytvoriť priestor a podmienky na prípravu operatívnych 

a perspektívnych personálnych záloh pracovníkov spoločnosti. 

 

 

Napriek tej skutočnosti, ţe spoločnosť je certifikovaná v rôznych oblastiach činnosti, z 

výsledkov analýzy interných dokumentov, procesných smerníc, prehliadkou priestorov a 

taktieţ z obsahu osobných pohovor s pracovníkmi v predmete témy záverečnej práce je 

zrejmé, ţe v oblasti riadenia a vedenia ľudí sú rezervy. Opatrenia na zavedenie zmien majú 

širšiu uplatniteľnosť ako len v spoločnosti FERONA Slovakia, a.s. Ţilina. 
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ZÁVER 

 

Otázky riadenia a vedenia ľudí, patria v manaţmente ktoréhokoľvek podniku k tým 

najdôleţitejším. Riadenie je jedna z  najprioritnejších ľudských činností, pričom úspešnosť 

riadenia je rozhodujúcou mierou ovplyvňovaná stavom a vyuţívaním potenciálu vedeckých 

poznatkov a praktických skúseností získavaných v praxi. 

 Vedenie ľudí predstavuje ovplyvňovanie ich správania tak, aby sa usilovali zabezpečiť 

dosiahnutie cieľov spoločnosti, pričom ide o súbor nástrojov, prostriedkov a techník, ktorými 

vedúci pôsobí na svojich podriadených. V rámci uvedeného je dôleţitá jasná a dlhodobá 

predstava rozvoja spoločnosti, ako východisko na vymedzenie konkrétnych cieľov pre 

jednotlivcov a celé tímy. Vedenie sa povaţuje  za základnú náplň manaţérskych činností, 

pričom jeho podstata je prioritne vymedzená ako usmerňovanie a stimulovanie riadených 

pracovníkov ku kvalitnej a tvorivej práci. 

V teoretickej časti bol stručne rozobraný  manaţment, manaţment ľudských zdrojov, 

základné manaţérske funkcie, z nich predovšetkým vedenie ľudí, nástroje vedenia ľudí a to: 

stimulácia, motivácia, hodnotenie a odmeňovanie, ďalej osobnosť a osobnostné typy, štýly 

vedenia, komunikáciu a delegovanie úloh a jeho význam pre spoločnosť z viacerých 

pohľadov. 

 

V praktickej časti sa identifikoval súčasný stav vedenia a riadenia ľudí v podmienkach 

spoločnosti Ferona Slovakia, a.s. Ţilina. Táto časť obsahuje stručnú históriu spoločnosti 

a charakteristiku jej súčasného stavu. Jadro praktickej časti sa zaoberá analýzou súčasnej 

úrovne vedenia a riadenia ľudí v spoločnosti Ferona. Zameriava sa na to, ako vedúci stimulujú 

a motivujú svojich podriadených, ako prebieha hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov, ako 

prebieha komunikácia medzi vedúcim a podriadenými a ako prebieha komunikácia medzi 

podriadenými. 

 

Na základe zistených skutočností bola spracovaná analýza aktuálneho stavu riešenej 

problematiky v menovanej spoločnosti, z ktorej vyplýva, čo v spoločnosti funguje a čo 

naopak absentuje. Na základe zistených skutočností, sú navrhnuté odporúčania na zavedenie 

zmien stávajúceho stavu, ktorých zavedením by sa zlepšila funkčnosť spoločnosti. 
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ZOZNAM SKRATIEK 

 

BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  

ČSR – Československá republika  

FOŢ – firma obchodujúca so ţelezom  

GR – generálny riaditeľ 

IMS – integrovaný manaţérsky systém 

 KZ – kolektívna zmluva 

OĽZ – oddelenie ľudských zdrojov  

PO – prevádzková oblasť 

SNP – stupeň náročnosti práce 

ZP – zákonník práce 

 

 


