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ANOTÁCIA 

Hlavným cieľom bakalárskej práce je predstaviť personálne riadenie vybraného podniku 

a navrhnúť jeho optimalizáciu. Objektom personálnych činností je v podniku človek a jeho 

začlenenie sa do pracovného procesu. V teoretickej časti práce je analyzované postavenie 

personalistiky a funkcie riadenia ľudských zdrojov. Osobitne sú predstavené jednotlivé 

personálne činnosti a personálny informačný systém podniku. Praktická časť práce sa 

venuje charakteristike vybraného priemyselného podniku cez jeho organizačnú štruktúru, 

zamestnancov a súčasný stav riadenia personálneho riadenia v podniku. Návrhová časť 

práce vyzdvihuje personálny informačný systém a jeho nevyhnutnú ochranu a elektronickú 

personalistiku, ktorá je efektívnym personálnym článkom v súčasnom modernom riadení 

ľudských zdrojov.  

Kľúčové slová: podnik, personálne riadenie, ľudské zdroje, zamestnanci, práca.  

 

ABSTRACT 

The main goal of the bachelor thesis is to introduce the management of the selected 

company and to propose its optimization. The subject of personal activities is the person in 

the company and its integration into the working process. The theoretical part of the thesis 

analyzes the position of human resources and the function of human resources 

management. In particular, individual personnel activities and the company's personal 

information system are presented. The practical part deals with the characteristics of the 

selected industrial enterprise through its organizational structure, employees and the 

current state of the personnel management in the company. The design part of the thesis 

highlights the personal information system and its necessary protection and electronic 

human resources, which is an effective personal element in today's modern management of 

human resources. 

 

Keywords: enterprise, personnel management, human resources, employees, work. 
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1 ÚVOD 
 

 Pre podnik je personalistika a ľudské zdroje kľúčovou oblasťou, nakoľko sú 

tvorcami pridanej hodnoty pre podnik, zabezpečujú mu konkurenčnú výhodu a prinášajú 

zisk. Prostredníctvom riadenia ľudských zdrojov podnik vytvára priaznivé podmienky pre 

efektívne plnenie svojich stratégií a cieľov vedúcich priamo k jeho zamestnancom.  

V dôsledku vonkajších i vnútorných podmienok podniku sa význam personalistiky 

a oblasti riadenia ľudských zdrojov menil a to predovšetkým v jednotlivých personálnych 

aktivitách. Nároky na personalistov sa čoraz viac zvyšujú a personálne riadenie nadobúda 

nový rozmer v závislosti od špecifických podmienok podniku.  

 Objektom personálnych činností je v podniku človek a jeho začlenenie sa  

do pracovného procesu. Táto oblasť je rozsiahla a vyžaduje si jasne definované stratégie, 

ktorým hovoríme riadenie ľudských zdrojov. Pre podnik je dnes nevyhnutné mať kvalitný 

ľudský kapitál a kvalifikovaných a správne motivovaných ľudí, ktorí mu ostávajú lojálni.  

 Bakalárska práca predstavuje personálne činnosti vo vybranom priemyselnom 

podniku a navrhuje účinnú stratégiu riadenia ľudských zdrojov.  

Hlavným cieľom práce je analyzovať personálne riadenie vo vybranom podniku 

a navrhnúť optimalizáciu personálnych činností v podniku na základe analýzy súčasného 

stavu. Použitými metódami v práci sú teoretické a empirické metódy. V prípade teoretickej 

časti bola použitá dedukcia a syntéza získaných poznatkov, použiteľných pre skúmanie 

daného priemyselného podniku. V prípade praktickej časti je použitá metóda pozorovania 

a spracovania interných dokumentov podniku.  

 Teoretická časť práce sa venuje vymedzeniu oblasti riadenia ľudských zdrojov, 

predstavuje subjekty a objekty riadenia ľudských zdrojov, personálne stratégie a analyzuje 

jednotlivé personálne činnosti a ich vplyv na podnik. Osobitne sa kapitola venuje 

personálnemu informačnému systému, ktorý je nevyhnutným systémom pre oblasť 

personálneho riadenia v podniku, nakoľko zhromažďuje všetky informácie 

o zamestnancoch. Jeho úlohou je umožniť prístup k personálnym dátam kedykoľvek  

na základe konkrétnych príkazov a podľa aktuálnej potreby personálneho útvaru podniku.  

 Vybraný priemyselný podnik Považská cementáreň Ladce je predstavený 

v praktickej časti práce. Výber podniku bol podmienený skutočnosťou, že má svoju 
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dlhodobú históriu a je významným zamestnávateľom na území stredného Slovenska.  

Cementáreň Ladce je najstaršou cementárňou na Slovensku na výrobu portlandského 

cementu a v súčasnosti je jednou z najmodernejších prevádzkarní.  Svojimi 

technologickými linkami i ochranou životného prostredia stojí na úrovni vyspelých 

európskych cementární. 

Cementáreň sa dlhé roky prezentuje ako úspešný zamestnávateľ s lojálnymi 

zamestnancami, ktorých si váži, adekvátne ich motivuje k pracovnému výkonu a odmeňuje 

za dobre vykonanú prácu. Prínosom práce je predstavenie konkrétnych návrhov na 

efektívne personálne riadenie  pre cementáreň na základe analýzy a zhodnotenia súčasnej 

situácie.  
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2 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PERSONALISTIKY 
 

 Personalistika a riadenie ľudských zdrojov je nevyhnutnou súčasťou každého 

podniku, ktorý má zamestnancov. Ide o časť riadenia podniku, ktorá sa zaoberá všetkým,  

čo sa týka človeka v pracovnom procese, od jeho získania, formovania, riadenia, 

prepojenia na pracovné činnosti, až po jeho odchod z podniku.  

 Ako uvádza Drucker (2009, s. 131): „pokiaľ chcú manažéri a personalisti úspešne 

napĺňať úlohu personalistiky a chcú úspešne slúžiť tomu, aby bola organizácia výkonná 

a aby sa jej výkon neustále zlepšoval, musí zabezpečiť, aby ostatní ľudia v organizácii boli 

výkonní a aby sa ich výkon neustále zlepšoval, nakoľko žiadna organizácia si nemôže 

počínať lepšie ako jej ľudia.“ 

  

2.1Personalistika  a riadenie ľudských zdrojov 
 

 Pojem personalistika a personálna práca, označuje jednu z oblastí riadenia podniku, 

ktorá súvisí s riadením a vedením ľudí. Jej úlohou je zabezpečiť podniku dostatok 

schopných a motivovaných ľudí a s ich pomocou dosiahnuť očakávaný výkon 

a uskutočňovať strategické ciele podniku. (Šikýř, 2016).  

 Ľudia pracujúci v podniku tvoria tzv. ľudský kapitál, čo sú ako uvádza Koubek 

(2015, s. 27)„znalosti, vedomosti a schopnosti ľudí, ktoré podnik potrebuje k dosahovaniu 

svojich cieľov. Tieto schopnosti a znalosti ľudí sa rozvíjajú prostredníctvom interakcie 

medzi ľuďmi v podniku a mimo neho, čo predstavuje tzv. organizačný kapitál.“ 

 Armstrong (2009) popisuje ľudský, spoločenský a organizačný kapitál dohromady 

tzv. intelektuálny kapitál, nakoľko všetky znalosti, vedomosti a schopnosti, ktoré sú 

podniku  k dispozícii, reprezentujú nehmotné zdroje podniku a spolu s hmotnými zdrojmi 

(materiál a peniaze) vytvárajú hodnotu podniku.  

 Samotný pojem ľudské zdroje, odvodený z anglického humanresources (HR), sa 

používa v rôznych významoch. Obvykle označuje ľudí pracujúcich v organizácii, rovnako 

však označuje personálnu prácu týkajúcu sa riadenia a vedenia ľudí, personálny útvar 

zastrešujúci riadenie a vedenie ľudí alebo personalistov zabezpečujúcich riadenie a vedenie 
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ľudí v organizácii. V podnikovej praxi je toto označenie chápané vo význame 

personálneho útvaru alebo personalistov. (Ulrich, 2014).  

 

2.1.1 Postavenie personalistiky v podniku 

 

 Neexistuje podnik, ktorý by sa zaobišiel bez ľudí a ich ľudského potenciálu. 

K materiálnym, finančným a informačným zdrojom tak nevyhnutne potrebuje ľudí, ktorí 

rozhodujú o využívaní týchto všetkých zdrojoch.  

 Súčasné poňatie personalistiky v podniku je o riadení a vedení ľudí. Riadenie sa 

týka realizácie strategických cieľov podniku pomocou optimálneho získavania, využívania 

a rozvoja všetkých potrebných zdrojov. Vedenie sa zameriava na rozhodujúci zdroj  

– na ľudí, a týka sa schopnosti presvedčovať a podnecovať ľudí k vykonaniu dohodnutej 

práce a dosahovaniu požadovaného výkonu. Účinné riadenie ľudí si vyžaduje účelné 

vedenie ľudí. (Armstrong, 2009).  

 Personálne riadenie je podľa Kocianovej (2012)  špecifickou oblasťou  

systematickej riadiacej činnosti a študijným odborom vyžadujúcim poznatky teórie a praxe 

a metódy rady vedných disciplín. Personalistika má svoj filozoficko-historický rámec 

v základe spoločenských vied, z ktorých vychádza.  

 Hlavnou oblasťou personalistiky a personálneho riadenia v podniku je umožniť 

manažmentu skvalitňovať individuálne a kolektívne prínosy ľudí ku krátkodobému 

a dlhodobému úspechu podniku. Dôležitým zameraním podľa Armstronga (2009) 

personalistiky je: 

- vytvárať prostredie umožňujúce manažmentu zaistenie súčasných i budúcich 

pracovných činností, 

- rozvíjať ľudský potenciál a vytvárať klímu motivujúci pracovníkov k plneniu 

cieľov podniku, 

- napomáhať podniku vyvažovať a prispôsobovať sa záujmom zainteresovaných 

strán (pracovníci, zákazníci, dodávatelia), 

- posilňovať vzťahy v podniku a podporovať tímovú prácu, 
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- sledovať medzinárodný, národný a miestny vývoj ovplyvňujúci zamestnávanie 

ľudí, 

- poskytovať služby podniku potrebné k jeho fungovaniu.  

V dôsledku vonkajších i vnútorných podmienok podniku sa význam personalistiky 

a oblasti riadenia ľudských zdrojov menil a to predovšetkým v jednotlivých personálnych 

aktivitách. Nároky na personalistov sa čoraz viac zvyšujú a personálne riadenie nadobúda 

nový rozmer v závislosti od špecifických podmienok podniku. (Koubek, 2015).  

 

2.1.2 Vývoj riadenia ľudských zdrojov 

 

 Personalistika a riadenie ľudských zdrojov sa začalo rozvíjať v 19. storočí, ako 

dôsledok nevyhnutnosti reakcie zamestnávateľov na ťažké pracovné podmienky 

zamestnancov v továrňach. Literatúra uvádza podľa Kocianovej (2012) prvú personálnu 

úradníčku slečnu Mary Woodovú, ktorá sa v roku 1896 stala u spoločnosti Rowntree 

v New Yorku sociálnou pracovníčkou, zodpovednou za zaisťovanie starostlivosti o ženy 

a deti pracujúci v továrni, za ochranu ich zdravia  a za sledovanie ich chovania.  

 Armstrong (2009) uvádza zas prvú pozíciu personalistov, pracovníkov poverených 

starostlivosťou o zamestnancov v priebehu prvej svetovej vojny v muničných továrňach. 

V tomto období sa začala prudko rozvíjať personalistika a to aj dôsledkom potreby 

najlepšieho využitia ľudí. Začali sa uplatňovať testovania schopností a IQ testy 

a nevyhnutnosťou sa stalo mať špecialistu pre starostlivosť o zamestnancov v továrňach 

s nebezpečím explózie.  

 Základnou charakteristikou historicky najstaršieho poňatia personálnej práce ako 

služby je jej pasívna rola. Úroveň personálnej administratívy – správy z 30. rokov 20 

storočia, predstavuje personálnu prácu ako činnosť vyplývajúcu z legislatívy 

v pracovnoprávnej oblasti, činnosti súvisiacimi so zamestnávaním ľudí, s povinnou 

starostlivosťou o pracovníkov, so získavaním, uchovávaním a aktualizáciou personálnych 

informácií a dokumentov a s poskytovaním informácií riadiacim zložkám podniku. 

(Kocianová, 2012).  
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 Od 60. rokoch 20. storočia dochádza k rozšíreniu poskytovaných služieb o rozvoj 

manažérov, systematického vzdelávania a plánovania pracovných síl, využívané sú 

prepracovanejšie techniky výberu, výcviku, odmeňovania a hodnotenia pracovníkov. Väčší 

dôraz sa kladie na sociálnu klímu a narastá legislatíva v oblasti zamestnávania ľudí, čo má 

za následok kladenie väčších nárokov na kvalifikáciu a zodpovednosť personalistov.  

 V priebehu 80. rokoch bolo riadenie ľudských zdrojov prevzaté podnikateľskou 

sférou, kedy sa personalisti vyrovnávali s problémami podnikovej kultúry a tržnej 

ekonomiky. Základnou otázkou bolo, ako môže riadenie ľudí ovplyvniť konečné výsledky 

podniku. Personálne riadenie sa viac zameralo na podnikanie a manažment, rozvíjalo sa 

odmeňovanie podľa výkonu ako hlavná motivačná sila a systém riadenia výkonu. 

(Kocianová, 2012).  

 V priebehu niekoľkých rokoch sa začal klásť väčší dôraz na strategický prístup 

a etiku v personálnej práci. Využívajú sa rôzne formy flexibilnej práce, rozširuje sa 

starostlivosť o zamestnancov vo vnútri podniku a zlepšujú sa pracovné podmienky žien. 

Pojem riadenie ľudských zdrojov sa objavuje v 90. rokoch.  

 Prvé modely riadenia ľudských zdrojov pochádzajú od bádateľov z amerických 

univerzít. Ide o model súladu Fombruna harvardský systém Beera. K rozvoju riadenia 

ľudských zdrojov významne prispeli, ako uvádza Armstrong (2009) aj britskí teoretici – 

Guest, Leggeová, Hendry a Pettigrew, Purcell, Sisson a Storey.  

  

2.1.3  Funkcie riadenia ľudských zdrojov 

 

 Personálne ciele sú dosahované prostredníctvom personálnych funkcií. V odbornej 

literatúre je zvyčajne uvádzaný rôzny počet personálnych funkcií. Na základe ich 

komparácie uvádza Kravčáková (2014) nasledujúce základné funkcie: 

- Personálne plánovanie – personálne strategické, taktické a operatívne plánovanie 

potreby pracovníkov, plánovanie zdrojov na obsadenie pracovných miest 

a plánovanie rozvoja pracovníkov v súlade s plánmi organizácie, plánovanie 

ostatných personálnych aktivít, napríklad získavanie a výber pracovníkov, 



Ivana Fajlerová: Personálne riadenie vybraného priemyselného podniku 
 

7 
 

2018 

- Tvorba pracovných miest – design pracovných miest podľa jednotlivých 

komponentov – štruktúra úloh, postup práce, vymedzenie právomoci 

a zodpovednosti, pracovné prostredie a zaradenie pracovného miesta  

do organizačnej štruktúry, 

- Analýza a redesign pracovných miest – na základe analýzy jednotlivých 

komponentov pracovného miesta, realizácia zmeny pracovných miest, 

- Obsadzovanie pracovných miest – vonkajšia a vnútorná mobilita pracovníkov 

(získavanie uchádzačov, výber uchádzačov, prijímanie do pracovného pomeru, 

pracovná a sociálna adaptácia, rozmiestňovanie pracovníkov a ukončenie 

pracovného pomeru), 

- Manažment výkonnosti pracovníkov – hodnotenie výkonu a výkonnosti 

pracovníkov, vzdelávanie a rozvoj kariéry pracovníkov, manažment talentov, 

- Odmeňovanie pracovníkov – tvorba systému odmeňovania v členení na mzdový 

subsystém a subsystém odmien, štruktúra individuálnej mzdy, 

- Sociálna starostlivosť a služby pre pracovníkov, pracovné vzťahy (zamestnanec, 

zamestnávateľ, odbory,) kvalita pracovného života.  

Popri uvedeným funkciám sa za rovnako dôležité a prierezové funkcie považuje 

stimulácia a komunikácia, rozhodovanie v oblasti personálnej práce a informačné činnosti 

v podobe metodickej, výskumnej a evidenčnej činnosti o pracovníkoch.  

Oblasť riadenia ľudských zdrojov realizujú konkrétne subjekty, ktoré medzi sebou 

spolupracujú a vytvárajú efektívny systém personálnej práce v podniku.  

 

2.2 Subjekty  manažmentu ľudských zdrojov 
 

Na procese riadenia ľudských zdrojov sa v podniku zúčastňuje viacero subjektov. 

Podľa ich vzťahu k podniku ich členíme na interné a externé subjekty. Internými subjektmi 

sú útvary a manažéri podniku, línioví manažéri, štábni manažéri, útvar riadenia ľudských 

zdrojov a zamestnanci.  

Základnou funkciou manažéra je podľa Kravčákovej (2014) aj vedenie 

pracovníkov. Každému manažérovi je priznaná kompetencia organizovať, koordinovať 
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a usmerňovať činnosť jemu podriadených spolupracovníkov, motivovať ich, hodnotiť 

výsledky ich práce a pracovného správania a participovať na ich rozvoji. 

Líniový manažment sa podieľa na strategickom riadení a plánovaní ľudských 

zdrojov, definuje personálne potreby svojho pracoviska vzhľadom na stanovené ciele, 

podieľa sa na analýze pracovných miest, stanovuje kritéria na získavanie a výber 

zamestnancov a zabezpečuje priebeh adaptačného procesu nových zamestnancov. Línioví 

manažéri sú zároveň hlavnými aktérmi pri vytváraní a udržiavaní pracovných vzťahov  

vo svojom tíme.  

Útvar riadenia ľudských zdrojov, t.j. personálny útvar je pracovisko špecializované 

na personálnu oblasť. Zabezpečuje podľa Armstronga (2015) odbornú, koncepčnú, 

metodickú, poradenskú, usmerňovaciu a kontrolnú stránku personálnej práce. Personálny 

manažér by mal byť zodpovedný priamo vedeniu podniku a personálne činnosti by mali 

byť čo najviac decentralizované na líniových manažérov.  

 

2.3 Charakteristika personálnych činností 
 

Personálna politika je významným prostriedkom komunikácie medzi vedením 

a zamestnancami podniku. Personálne činnosti sú silnejšie prevažne v menších podnikoch, 

kde sú vzťahy medzi nadriadenými a podriadenými blízke a nadobúdajú podobu vzťahu 

medzi vedúcim a jeho spolupracovníkom.  

Základným cieľom personálnej práce je aktívna a cieľavedomá podpora plnenia 

hlavného cieľa podniku, Podľa Syneka (2015) je to predovšetkým personálny potenciál, 

daný schopnosťami, intelektom, predvídavosťou a schopnosťou adaptácie v podniku, 

k čomu slúžia personálne činnosti. Jednotlivé kľúčové personálne činnosti v podniku 

predstavujeme v nasledujúcich podkapitolách.  

 

2.3.1  Analýza pracovných miest 

 

 V podniku je nevyhnutné pred akoukoľvek personálnou činnosťou analyzovať 

prácu a samotné pracovné miesto, nakoľko poskytujú obraz a predstavu o pracovníkoch, 

ktorí by mali prácu na konkrétnom pracovnom mieste vykonávať.  
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 Analýzu pracovného miesta rozdeľuje Koubek (2011) na dva okruhy:  

- otázky týkajúce sa pracovných úloh a podmienok – Kto vykonáva prácu, aký je jej 

názov, čo vyžaduje daná práca, ako sa má práca vykonávať, kedy a kde sú úlohy 

a povinnosti vykonávané, komu je pracovník zodpovedný? 

- otázky týkajúce sa pracovníka – fyzické a duševné požiadavky, schopnosti 

a znalosti, vzdelanie a klasifikácia, pracovné skúsenosti.  

Úspešnosť analýzy pracovných miest v podniku závisí od kvality zdrojov 

získavania informácií o pracovnom mieste. Najviac využívanými zdrojmi sú v podniku 

samotný držiteľ pracovného miesta, bezprostredný nadriadený, spolupracovníci a iní 

odborníci, popri ktorých sa využívajú existujúce písomné materiály.  

Analýza práce a špecifikácia pracovného miesta je podľa Vojtoviča (2011) nie len 

podkladom pre prijímanie pracovníkoch, ale aj pre zaradenie jednotlivých pracovných 

činností do mzdového sadzobníka. V niektorých podnikoch sú zavedené osobné evidenčné 

karty zamestnancov, kam sa zapisujú základné údaje zistené pri prijímaní, prípadne 

výsledky testov alebo skúšok, zaškolenie a ďalšie údaje o pracovnom zaradení a zistených 

kvalitách a nedostatkov zamestnanca. Medzi základné metódy získavania informácii 

o pracovnom mieste patrí pozorovanie, pohovor a dotazník.  

V mnohých podnikoch sa ako východisko pre špecifikáciu požiadaviek na pracovné 

miesto používajú schopnosti, ktoré sa ako uvádza Armstrong a Taylor (2015), následne 

uplatňujú pri získavaní a výbere zamestnancov, napríklad pre realizácii výberového 

pohovoru zameraného na schopnosti.  

 

2.3.2  Personálne plánovanie 

 

Na realizáciu podnikových cieľov slúži nie len plánovanie zisku ale aj plánovanie 

ľudských zdrojov, ktoré predvída vývoj a realizuje opatrenia smerujúce k súčasnému 

a perspektívnemu zaisteniu podnikových úloh vhodnou pracovnou silou.  

Personálne plánovanie predstavuje proces predvídania, stanovovania cieľov 

a realizácie opatrení v oblasti pohybu ľudí do podniku, z podniku a vo vnútri podniku, 

v oblasti spojenia pracovníkov s pracovnými úlohami v správnom čase a na správnom 
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mieste, v oblasti formovania a využívania pracovných schopností ľudí, v oblasti 

formovania pracovných tímov a v oblasti personálneho a sociálneho rozvoja ľudí. 

(Koubek, 2011).  

Ako uvádza Bláha (2016), v podniku je nevyhnutné plánovať ľudské zdroje, 

nakoľko nadbytok pracovníkov zvyšuje zbytočne náklady a naopak ich nedostatok 

vyvoláva problémy v produkcii, čo sa následne prejaví v poklese zisku podniku.  

Personálne plánovanie má tri základné oblasti: 

- Plánovanie potreby pracovníkov – plánovanie pracovných miest, 

- Plánovanie pokrytia potreby pracovníkov – predvídanie zdrojov pracovníkov, 

- Plánovanie personálneho rozvoja jednotlivých pracovníkov.  

Podľa Koubeka (2011) paralelne s plánovaním potreby pracovníkov a s plánovaním 

pokrytia jeho potreby, prebieha plánovanie personálneho rozvoja pracovníkov. Patria sem 

predovšetkým plány pracovnej kariéry a plány nástupníctva v pracovnej funkcii. 

Východiskom pre to je hodnotenie pracovníkov v najširšom slova zmysle v podobe 

výsledkov práce, pracovnom správaní, úrovni vedomostí a šikovnosti a rozvojovom 

potenciály.  

V prípade uvoľnenia pracovného miesta, napríklad v súvislosti s plánovaným 

odchodom zamestnanca do dôchodku, je vhodné podľa Šikýřa (2014) najprv zvážiť možné 

alternatívy obsadenia voľného pracovného miesta a to napríklad: 

- dočasným neobsadením voľného pracovného miesta,  

- zrušením pracovného miesta alebo zlúčením s iným pracovným miestom.  

Posúdenie potreby obsadiť voľné pracovné miesto umožňuje podniku identifikovať 

potenciálne zdroje získavania zamestnancov a stanoviť vhodnú metódu získavania 

zamestnancov. (Šikýř, 2014).  

 

2.3.3  Získavanie, výber, prijímanie a rozmiestňovanie pracovníkov 

 

K tomu, aby voľné pracovné miesto v podniku prilákalo dostatočné množstvo 

uchádzačov slúži získavanie pracovníkov, ktoré predstavuje kľúčovú fázu formovania 
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podnikovej pracovnej sily a rozhoduje o tom, akých pracovníkov bude mať podnik 

k dispozícii. (Koubek, 2011).  

Pri získavaní pracovníkov sa v podniku využívajú interné i externé zdroje, ktorých 

vzájomne využívanie je súčasťou moderného plánovania ľudských zdrojov. Využívanie 

interných zdrojov v podniku je efektívne z pohľadu využitia aktuálnej pracovnej sily 

a nižších nákladov na vyhľadávanie pracovníkov. Má však aj niekoľko nevýhod, a to 

predovšetkým v podobe prekážok prenikania nových myšlienok a prístupov do podniku 

alebo súťaženia o povýšenie medzi spolupracovníkmi, čím sa narúša dobrá pracovná 

klíma.  

Vzhľadom k uvedeným nevýhodám interného  získavania pracovníkov sa používajú 

aj externé metódy získavania, medzi ktoré patrí napríklad využívaní žiadostí v evidencii, 

spolupráca so školami pri umiestňovaní absolventov, inzercia, personálne spoločnosti 

alebo leasing na pokrytie krátkodobej potreby určitej špecializovanej pracovnej sily. 

(Koubek, 2011).  

Výber metódy získavania pracovníkov závisí rovnako od aktuálnej situácie 

podniku. Ako uvádza Bělohlávek (2016), v situácii, kedy je trh pracovných síl v konkrétnej 

profesii napätý, podnik bude vďačný za každého nového nájdeného človeka, ktorý spĺňa 

minimálne požiadavky na kvalifikácie a schopnosti. Na druhej strane pokiaľ je v regióne 

vyššia nezamestnanosť a dostatok pracovných síl, vyplatí sa výberové konanie.  

Vybrať si človeka do pracovného tímu je ťažká a zároveň zodpovedná činnosť. 

Pred samotným výberom pracovníka musí podľa Vajnera (2007) v podniku existovať 

dokument o personálnej stratégii, ktorý zahŕňa aj dlhodobé plánovanie ľudských zdrojov.  

Výber pracovníka by mal vychádzať zo snahy naplniť požiadavku : Správny človek 

na správne miesto. Ak sa nepodarí túto predstavu naplniť, je nevyhnutné dodržať 

minimálne zásahu: Vylúčiť nevhodného. Nesprávny výber pracovníka predstavuje 

v podniku často chybu, ktorá prináša vedeniu aj ostatným spolupracovníkom problémy. 

Solídny výber sa tak musí opierať a vychádzať z analýzy pracovného miesta. Ako uvádza 

Štěpaník (2010), je nevyhnutné čo najviac popísať nároky, ktoré dané pracovné miesto na 

pracovníka kladie.  
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Prijímanie pracovníka predstavuje úvodnú fázu pracovného pomeru pracovníka, 

pričom najdôležitejšou častou je vypracovanie a podpísanie pracovnej zmluvy a následne 

zaradenie pracovníka do personálnej evidencie.  

 Pod pojmom rozmiestňovanie pracovníkov rozumieme podľa Koubeka (2011)  

kvalitatívne, kvantitatívne, časové a priestorové spájanie pracovníkov s ich pracovnými 

úlohami a pracovnými miestami s cieľom optimalizovať vzťah medzi človekom 

a pracovným miestom a tak dosiahnuť zlepšovanie individuálneho, tímového 

a podnikového pracovného výkonu. Pri rozmiestňovaní sa berie do úvahy: 

- profil pracovníka  - ktorý tvoria profesijné a kvalifikačné charakteristiky, osobnosť 

a výsledky doterajších hodnotení pracovného výkonu, 

- povaha pracovníka – vyplývajúca z analýzy pracovných miest, popisu 

a špecifikácie pracovného miesta.  

V rámci rozmiestňovania pracovníkov však netreba zabúdať na prepúšťanie, ktoré 

predstavuje najmenej pozitívnu personálnu činnosti. Nevyhnutný je pritom citlivý 

a individuálny prístup. Manažér by mal prejaviť pri prepúšťaní zamestnanca značnú dávku 

psychickej odolnosti  a sebaovládania.  

 

2.3.4  Hodnotenie a odmeňovanie pracovníkov 

 

 Hodnotenie pracovníkov predstavuje dôležitú personálnu činnosť, nakoľko sa 

zaoberá analýzou výkonu pracovného miesta, hodnotí pracovníka a následne ho adekvátne 

k tomuto výkonu odmeňuje. 

 Kvalitný systém hodnotenia pracovníkov je predpokladom kvalifikovanej 

personálnej práce. Hodnotenie pracovníkov je podľa Martinovičovej (2014) možné použiť 

ako jeden z pokladov pre odmeňovanie alebo rovnako ako podklad pre plánovanie 

podnikového vzdelávania.  

 Problematika pracovného hodnotenia ako celku je významným nástrojom 

zvyšovania produktivity práce. Riadenie výkonnosti predstavuje spôsob riadenia 

a motivácie pracovníkov podľa cieľov charakterizovaných na základe prevažne 

kvantitatívnych výkonových ukazovateľov. Ide o nie len finančné ukazovatele, ale aj 
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ďalšie, zachytávajúce uspokojenie zákazníkov, kvalitu výstupu, dĺžku inovačného cyklu, 

priebežnú procesnú dobu a podobne. (Wagnerová, 2011).  

 Moderné hodnotenie pracovníkov predstavuje jednotu zisťovania, posudzovania, 

snahy o nápravu a stanovenie cieľov týkajúcich sa pracovného výkonu. V podstate sa 

podľa Armstronga (2015) rozlišuje dva druhy hodnotenia pracovníkov: 

- neformálne hodnotenie – priebežné hodnotenie pracovníka jeho nadriadeným počas 

výkonu práce.  

- formálne hodnotenie – racionálnejšie, štandardizované a periodické hodnotenie.  

Výsledky hodnotenia sa v podniku využívajú aj pri ďalších personálnych 

činnostiach, ako je odmeňovanie, rozmiestňovanie, vzdelávanie a rozvoj.  

Odmeňovanie pracovníkov definuje Dudinská (2011) ako vzájomné prepojenie 

politiky, procesov a postupov podniku pri odmeňovaní na ich prínos, kompetencie a trhovú 

hodnotu. Odmeňovanie pozostáva z: 

- peňažných odmien –  nesú vo všeobecnosti najväčšiu váhu v rámci odmeňovania. 

Ide o mzdu, plat a doplnky k základnej peňažnej odmene (príplatky, prémie, 

odmeny),  

- nepeňažných odmien – neobsahujú žiadne priame platby a vychádzajú z povahy 

vykonávanej práce (pocit úspešnosti, uznania, rozvoj a vzdelávanie, kariéra) 

- zamestnaneckých výhod – tvoria penzie, nemocenské dávky, úhrady poistného, 

služobné auto alebo mobilný telefón. Podnik poskytuje tieto výhody naviac 

k rôznym formám vyplácaných odmien.  

Uvedené formy odmeňovania predstavujú pre zamestnanca celkovú odmenu, ktorú 

môže v podniku získať. Problematikou celkovej odmeny sa zaoberá Armstrong (2009), 

pričom uvádza, že viaceré definície celkovej odmeny obsahujú nie len tradičné, 

kvantifikovateľné prvky akými sú mzda, premenlivá zložka mzdy a zamestnanecké 

výhody, ale taktiež obsahujú aj menej hmatateľné nepeňažné prvky, ktorými sú priestor pre 

získavanie a uplatnenie právomoci, príležitosti ku kariére, vzdelávanie a rozvoj a vnútornú 

motiváciu, ktorá plynie zo samotnej práce.  

Ako uvádza Martinovičová (2014) nastavenie správneho systému odmeňovania je 

jednou z hlavných náplní personálneho útvaru každého podniku. Je potrebné si uvedomiť, 
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že každá odmena za vykonanú prácu je pre podnik ďalším nákladom, ktorý nemalou 

mierou ovplyvňujú celkové náklady podniku a tým aj celkový jeho hospodársky výsledok.  

 

2.3.5  Vzdelávanie a rozvoj pracovníkov 

 

 Hlavným nástrojom rozvoja zamestnancov v zmysle zdokonaľovania, rozširovania, 

prehlbovania a zmeny štruktúry a obsahu ich profesijných spôsobilostí a tým vlastne 

príspevkom k ich vyššej výkonnosti je podnikové vzdelávanie.  

 Aj napriek tomu, že existuje podľa Syneka (2015) spravidla vnútorný záujem 

zamestnancov na zvyšovaní kvalifikácie, je nevyhnutné, aby podnik tento proces riadil 

a usmerňoval. Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov je zameraný viac na formovanie 

osobnosti zamestnanca, jeho schopnosť zvládať nové poznatky a získanie takých 

vlastností, ktoré uľahčujú jeho sociálnu interakciu v medziľudských vzťahoch s okolím.  

 Do oblasti podnikového vzdelávania a rozvoja patrí predovšetkým: 

- zvyšovanie kvalifikácie – príprava orientovaná na formovanie špecificky 

orientovaných profesijných znalostí, zručností a schopností, 

- rekvalifikácia – preškoľovanie v súvislosti so zmenami v požiadavkách na 

pracovné miesto a pracovníka.  

Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov v podniku by mal predstavovať systematický 

a plánovitý postup vychádzajúci z predpokladaného vývoja štruktúry pracovníkov 

a požiadavkám na ich schopnosti, ktorý by mal byť zakotvený v pláne vzdelávania 

a premietať sa do osobného plánu rozvoja každého pracovníka. (Synek, 2015).  

 

2.4 Personálny informačný systém 
 

Rozhodovanie v oblasti riadenia ľudských zdrojov sa uskutočňuje prostredníctvom 

informácií. Pre každý podnik je dôležité mať tieto informácie a mať vytvorený kvalitný 

personálny informačný systém, ktorý by ich neustále rozvíjal.  

Personálny informačný systém je podľa Koubeka (2011) usporiadaný počítačový 

systém zisťovania, uchovávania, spracovávania a poskytovania informácií o všetkom, čo sa 
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týka personálnej práce v podniku.  Jeho neoddeliteľnou súčasťou je súbor metód 

a postupov používaných pri práci s informáciami, vrátane pravidiel týkajúcich sa prístupu 

k týmto informáciám. Základnou funkciou systému je zabezpečenie informácií pre 

efektívnu realizáciu personálnych funkcií v potrebnom obsahu, rozsahu, kvalita a v čase.  

Ako uvádza Kravčáková (2014), personálny informačný systém má poskytovať 

dostatočne širokú škálu informácií, ktoré sú využívané nielen na spracovanie evidencie 

o počte pracovníkov, o nadčasovej práci, o dovolenke, o absencii, o PN, ale aj na štatistiku 

a výkazy, na základe ktorých je možné realizovať potrebné analýzy pracovnej sily, 

pracovných pozícií a efektívnosť práce. Personálny informačný systém by mal obsahovať 

subsystémy: 

- informácie o pracovníkoch – osobné identifikačné údaje, údaje o vykonávanej 

pracovnej funkcii  a povahe, vzdelávanie a kvalifikáciu, doterajšiu prax, 

realizované vzdelávacie aktivity v podniku, osobné schopnosti, 

- informácie o pracovných miestach – kategória pracovného miesta, organizačné 

zaradenie pracovného miesta, miesto výkonu práce, charakteristika miesta, 

požiadavky na držiteľa miesta, dátum aktualizácie informácií, 

- informácie o personálnych činnostiach – oblasť analýzy práce, používané metódy 

tvorby a analýzy pracovných miest, oblasť plánovania počtu pracovníkov, 

získavania a výberu pracovníkov, oblasť hodnotenia, odmeňovania a vzdelávania 

pracovníkov, oblasť starostlivosť o pracovníkov, pracovné normy, 

- informácie o vonkajších podmienkach – údaje o trhu práce, pracovno-právna 

legislatíva.  

Na základe teoretického vymedzenia problematiky sa v nasledujúcej praktickej 

časti práce venujem charakteristike vybraného podniku a jeho personálnemu riadeniu. 

Hlavným predmetom skúmania je priemyselný podnik Cementáreň Ladce.  
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3 CHARAKTERISTIKA VYBRANÉHO  PODNIKU 
 

 Pre účely tejto práce som si vybrala za predmet skúmania podnik Považská 

cementáreň v Ladcoch, ktorý má svoju dlhodobú históriu a je významným 

zamestnávateľom na území stredného Slovenska. 

 Cementáreň Ladce je najstaršou cementárňou na Slovensku na výrobu 

portlandského cementu a v súčasnosti je jednou z najmodernejších prevádzkarní.  Svojimi 

technologickými linkami i ochranou životného prostredia stojí na úrovni vyspelých 

európskych cementární.  

 

3.1 Historické medzníky podniku 
 

 Začiatok výstavby prvej cementárne na území Slovenska na výrobu portlandského 

cementu sa datuje v roku 1889 v Ladcoch s obchodným názvom Ledeczer Portland – 

Zement fabrik des Adolf von Shenk  - Ledecz. Továreň v roku 1895 zamestnávala viac ako 

500 zamestnancov a to predovšetkým z okolia Ladiec, s vysokým podielom manuálnej 

práce. S automatickou výrobou sa v roku 1908 pokúsila továreň uspieť v Schneiderovej 

šachtovke, čo pokračovalo ešte v roku 1920.  

 V roku 1911 sa novým majiteľom stala Žilinská účastinná spoločnosť na výrobu 

cementu a vápna Zsolnauer Zement und Kalkfabrik – Akciengesselschaft. Prvýkrát sa 

podarilo presadiť automatickú výrobu v roku 1926 inštaláciou automatických šachtových 

pecí podľa systému Hauenschild. V roku 1933 sa začala s výrobou hlinitanového cementu 

pod názvom Bauxit. V dôsledku svetovej vojny sa v rokoch 1939 až 1943 zaznamenal prvý 

značný pokles výroby pod majiteľom Maďarskej všeobecnej úverovej banky.  

 Novým majiteľom sa v roku 1950 stali Slovenské cementárne a vápenky n.p. 

Cementáreň Ladce. Od tohto roku sa v cementárni zmenili viaceré koncepcie výstavby 

a riešenia. V roku 1963  nastala  zmena vo výrobe zo šachtovej pece na rotačnú, v roku 

1969 sa uviedol zmodernizovaný  závod do prevádzky a v roku 1971  sa prekročila  

hranica výroby 400 tisíc ton cementu za rok.  
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V roku 1978 došlo k odčleneniu závodu Vápenka Žirany a pripojeniu závodu 

Cementáreň Lietavská Lúčka, na to sa v roku 1982 rozšírila činnosť podniku o spaľovanie 

opotrebovaných pneumatík. V roku 1986 prebehlo zásadné riešenie najslabšieho článku 

výroby – lomového hospodárstva (výstavba ciest). V roku 1990 nastalo odčlenenie závodu 

Cementáreň Lietavská Lúčka a osamostatnenie sa od VHJ CEVA. Privatizácia spoločnosti, 

s rozhodujúcim vlastníkom  Portlandcement, a.s. Ladce prebehla v roku 1995 a o dva roky 

neskôr začala výroba  betónových zmesí a založenie dcérskej spoločnosti Ladce Betón. 

V roku 2002 vzniklo spaľovanie mäsovokostnej múčky a neskôr uplatnenie technológie 

Biotrix.(http://www.pcla.sk/sk/stranka/o-spolocnosti).  

Rekordná výroba a predaj cementu s prekročenými hranicami 700 tisíc ton za rok 

nastala v roku 2003, následne na čo sa v roku 2005 udiali nasledujúce významné zmeny: 

- zvýšila sa kapacita mletia cementu a baliarne, vybudovala sa linka na spaľovanie 

tuhých alternatívnych palív, 

- nastala rekordná výroba  a predaj cementu, prekročili sa hranice 800 tisíc ton za 

rok, 

- podniku bol udelený Európsky patent za Spôsob výroby bezchrómového cementu 

technológiou vyvinutou spoločnosťou Považská cementáreň Ladce.  

 

V roku 2008 nastala rekordná výroba slinku a cementov, čím sa prekročil rekordný 

milník 1 mil. ton vo výrobe a predaji cementu za rok. Od tohto roku nastáva v podniku 

ďalší rozvoj betonárskeho programu v dcérskej spoločnosti Ladce Betón, vznikajú nové 

betonárne v Nitre, Galante, v Tvrdošíne a v roku 2009 aj v Žiari nad Hronom.  

 

3.2 Produkty a služby podniku 
 

 Skúmaný podnik orientuje svoju činnosť predovšetkým na výrobu a predaj cementu 

a vďaka obchodným úspechom a vysoko kvalitným produktovým portfóliom podnik 

zaznamenáva úspechy nie len na domácom, ale aj na zahraničnom trhu. V súčasnosti je 

Považská cementáreň najväčším dodávateľom cementu pre výstavbu diaľnic na Slovensku 

a prenikajú aj na český, poľský, maďarský a nemecký trh.  

http://www.pcla.sk/sk/stranka/o-spolocnosti
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 Považská cementáreň vykonáva svoju podnikateľskú činnosť na nasledujúcich 

vybraných trhoch: 

- trh výrobnej sféry – v prípade výstavby veľkých stavieb – napríklad mostov 

v Trenčíne a okolí, 

- trh sprostredkovateľov – obchodné prevádzky a domy so stavebninami, 

- vládne trhy – v prípade výstavby diaľnic na Slovensku, 

- medzinárodné trhy – v prípade výstavby diaľnic a trhu sprostredkovateľov najmä 

v Českej republike a Nemecku.  

Považská cementáreň využíva v rámci svojho portfólia naplno svoju výrobnú 

kapacitu, čo je v slovenskom cementárenskom priemysle výnimočné. Od roku 1999 

cementáreň v spolupráci s odborníkmi Chemicko-technologickej fakulty v Bratislave našla 

vlastné patentové riešenie. Cementáreň ako prvá na Slovensku znížila obsah škodlivých 

chrómových zlúčenín na úroveň zodpovedajúcu európskemu limitu.  

 Prvenstvo cementárne možno pripisovať aj spaľovaniu opotrebovaných pneumatík, 

ktoré začalo v roku 1982. Za posledných desať rokov ich bolo vyše 30 tisíc ton. 

V porovnaní s recykláciou vlastní cementáreň technológiu s najvyššou ekologickou 

účinnosťou. V spaľovacej linke môžu tak spracovať 35 tisíc ton mäsovo-kostnej múčky 

ročne. Spaľuje sa tu tiež živočíšny odpad zo všetkých kafilérií na Slovensku.  

 Považská cementáreň ponúka v rámci svojich hlavných produktov:  

- Portlandské cementy – CEM I 52,5 R, CEM I 42,5 R, (Cementy vyznačujúce sa 

najvyššou pevnostnou triedou, vhodné pre extrémne náročné konštrukcie), 

- Portlandské troskové cementy – CEM II/A-S 42,5 R, CEM II/B-S 42,58 N, CEM 

II/B-S 32,5, (vhodné na všetky klasické stavebné práce – betónovanie, výroba 

tvárnic, omietok, mált), 

- Portlandský cement s vápencom – CEM II/A – LL 42,5 R, (vhodný na klasické 

stavebné práce), 

- Portlandský zmesový cement – CEM II/B-M (S-L) 32,5 R, (vhodný na všetky 

klasické stavebné práce) 
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- Vysokopecné cementy – CEM III/A 32,5 N, CEM III/B 32,5 N, CEM III/B 32,5 N 

SR, (určené pre masívne stavby, používa sa na základy budov, podkladov vrstvy 

vozoviek a podobne), 

- Chromatmin – CEM II/A-S 42,5 R, CEM II/B-S 32,5, CEM II/B-M (S-L) 32,5 R, 

CEM III/A 32,5 N CHROMATMIN.  

 Spaľovanie odpadov, ako ďalšia služba cementárne nie je len energetické 

zhodnotenie odpadu, ale predstavuje aj veľmi výhodné materiálové zhodnotenie 

anorganickej zložky odpadov. Spaľovaním organických odpadov v cementárenských 

rotačných peciach sa ekonomicky zhodnocuje ich energetický obsah a šetria sa drahé 

ušľachtilé palivá. Ide o bezodpadovú, ekologickú, hygienickú, ekonomickú a hospodársku 

likvidáciu odpadov s dokonalým zhodnotením ich energetickej a materiálovej zložky,  

so zníženou produkciou emisií. Spaľovanie odpadov rovnako napomáha znižovať náklady 

na výrobu cementu a tým udržovať konkurenčnú schopnosť cementární. Nové činnosti 

súvisiace s prípravou alternatívnych palív z odpadov napomáhajú tiež zvyšovať 

zamestnanosť a prispievajú k rozvoju a konkurencieschopnosti cementárni na Slovensku.  

 Považská cementáreň vyvinula koncom 90. rokov novú patentovanú 

ekotechnológiu SIDEROX, ktorá upravuje a aktivuje vedľajší produkt na efektívnu 

redukčnú prísadu  

do cementu na zníženie vodorozpustného CrVI pod hranicu 2 ppm. Známy cement 

CHROMATMIN je výsledkom inovačného prístupu a celospoločenským prínosom 

ochrany zdravia, najmä pracovníkom v stavebníctve. 

(http://www.pcla.sk/sk/stranka/produkty-a-sluzby). 

  

3.3 Ekonomické trendy podniku 
 

 Považská cementáreň Ladce na čele s troma štatutármi v roku 2017 prešla 

z ekonomického hľadiska úspešným obdobím. Jej tržby oproti roku 2016 narástli o 2 % na 

56,16 mil., čo však na druhej strane  predstavovalo zníženie zisku o 24 %.  
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 Nasledujúci graf znázorňuje vývoj tržieb a zisku v sledovanom období 2009 – 

2017, podľa dostupných finančných údajov spoločnosti FINSTAV.  

 

 

Obrázok 1. Vývoj zisku a tržieb  podniku v rokoch 2009 - 2017 

Zdroj: FINSTAV, 2008. Dostupné na internete: https://www.finstat.sk/31615716 

 

 Pre výrobcov cementu na Slovensku sú veľkou nákladovou záťažou vysoké 

poplatky za distribúciu, nízka vymožiteľnosť práva a nadštandardná ochrana dlžníkov pred 

veriteľmi. Kladný hospodársky výsledok dosahuje cementáreň hlavne maximalizáciou 

výroby a predaja, teda plným využívaním inštalovaných výrobných kapacít. Práve tento 

faktor je rozhodujúcim pozitívnym vplyvom na hospodárenie spoločnosti, ktorým 

eliminuje mnohé ďalšie negatíva, ktoré prichádzajú z vonkajšieho prostredia. (MY 

Považská, 2017).  

Čo sa týka konkurencie, cementáreň nemá v blízkom okolí významného 

konkurenta, ktorý by ohrozoval jej súčasnú trhovú pozíciu. Jej veľkou konkurenčnou 

výhodou je nie len spomínaný kladný hospodársky výsledok a maximalizácia výroby, ale 

aj starostlivosť o zákazníkov a iné organizácie. V rámci svojej činnosti pomáha cementáreň 

viacerým sociálnym zariadeniam, opusteným či zdravotne postihnutým deťom, ale aj 

jednotlivcom a rodinám, ktorí sa ocitli v zúfalej situácii. Samostatnou výnimočnou 

aktivitou, ktorá presahuje nie len hranice obce či regiónu, patrí v roku 2016 vybudovanie 

Skalného sanktuária v kameňolome cementárne na hore Butkov s viacerými sakrálnymi 

objektmi a výstavba nového kostola Božieho milosrdenstva v obci Ladce. Na miesto 
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v kameňolome pribudla rovnako vyhliadková terasa s monumentálnym kresťanským 

krížom, monumentálna kamenná krížová cesta, ktoré sú nie len slovenským ale aj 

európskym unikátom.  

 

3.4 Zamestnanci podniku 
 

 V podniku Považská cementáreň Ladce sú zamestnanci a ich spokojnosť na jednom 

z prvých miest. Ide o základnú zložku efektívnosti a úspešnosti podniku a vďaka tejto 

podnikovej filozofii získal podnik kvalitných a oddaných pracovníkov, ktorí svoju prácu 

vykonávajú s plným nasadením a ktorí sú spokojní a motivovaní k ich pracovného výkonu.  

Cementáreň poskytuje svojim zamestnancom rôzne benefity, ako napríklad 

možnosť kariérneho rastu, vzdelávanie a oddych, vďaka čomu tu strávia zamestnanci veľa 

odpracovaných rokov. Na druhej strane podnik získava kvalitných, zaškolených a odborne 

zručných pracovníkov a nemusí hľadať a zaúčať novú pracovnú silu.  

Podľa nasledujúceho grafu možno pozorovať mierny nárast počtu zamestnancov  

od roku 2013 z 356 zamestnancov na 373 zamestnancov v roku 2017.  

 

 

Obrázok 2. Vývoj počtu zamestnancov  v podniku 

Zdroj: Vlastné spracovanie  
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Odrazom celkovej pracovnej atmosféry je v podniku silná firemná kultúra, ktorá 

vychádza z noriem, zásad a princípov. Nakoľko cementáreň pozostáva z viacerých stredísk 

a budovy sú od seba oddelené aj niekoľko metrov, pre ich ľahšiu identifikáciu sa v podniku 

zaužívali viaceré symboly, ktoré uľahčujú komunikáciu medzi zamestnancami navzájom, 

medzi vedením a zamestnancami a vytvárajú tak osobnejšie priateľské prostredie  

na pracovisku.  

Typickým zaužívaným symbolom je generál alebo direktor, ktorým pomenúvajú 

zamestnanci generálneho riaditeľa. Nakoľko sa všetci zamestnanci dobre poznajú, 

v podniku sa oslovujú svojimi krstnými menami. Zo štatistických údajov podniku vyplýva, 

že takmer 90% zamestnancov pochádza z jednej obce Ladce a jej blízkeho okolia.  

Vzhľadom k prevzatej nemeckej technológie a pracovným postupom sa medzi 

zamestnancami v podniku rovnako zaužívali rôzne slangové výrazy, ako napríklad fabrika 

(výraz označený pre cementáreň), vercajch (označovaný ako náradie), šenkove váhy (výraz 

pre dávkovacie zariadenia)  alebo štreka (železničná trať).   

Súčasťou silnej firemnej kultúry sú v cementárni dlhoročne uznávaní vedúci 

zamestnanci, ktorých podnik považuje za lídrov v napredovaní  a majú najväčšiu váhu pri 

udržaní trvalého rastu a prosperity podniku.  

K podpore podnikovej kultúry patrí predovšetkým aj vhodná personálna politika, 

a to odmeňovanie, vzdelávanie, sociálne zabezpečenie a rozvoj, ktorým sa venujeme 

v nasledujúcich častiach. 

Vybraný podnik a jeho súčasný stav personálneho riadenia je predmetom 

nasledujúcej kapitoly práce.  

  

 

 

 

 

 

 



Ivana Fajlerová: Personálne riadenie vybraného priemyselného podniku 
 

23 
 

2018 

4   ANALÝZA PERSONÁLNEHO RIADENIA VO VYBRANOM  

PODNIKU 
 

 Považská cementáreň Ladce je jedným z najväčších zamestnávateľov 

v Trenčianskom kraji. V súčasnosti zamestnáva spolu 373 zamestnancov. Vrcholový 

manažment podniku si je vedomý svojej zodpovednosti a pod strategickým heslom 

„Budúcnosť Považskej cementárne začína dnes“, vyhlásil svoju integrovanú politiku 

kvality, ktorou sa zaväzuje k uplatňovaniu a podpore neustáleho zlepšovania efektívnosti 

systému manažérstva kvality, environmentálneho manažérstva a systému manažérstva 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  

 Cementáreň si zakladá na spokojnosti svojich zamestnancov a ich personálny 

rozvoj považuje za hlavný predpoklad kvality, ktorú poskytuje svojim zákazníkom. 

V rámci integrovanej politiky kvality vyzdvihuje u zamestnancov zodpovednosť za vlastnú 

kvalitu práce, bezpečné správanie sa na pracovisku, ovplyvňovanie environmentálnych 

aspektov vlastnou činnosťou a budovanie povedomia zamestnancov.  

 I napriek prezentovanému efektívnemu personálnemu riadeniu podniku považujem  

pre účely tejto práce a v súlade s hlavným cieľom práce za dôležité vykonať vlastnú 

analýzu s určitým kritickým pohľadom, na základe ktorého navrhnem optimalizáciu 

personálneho riadenia cementárne.  

  

4.1 Organizačná štruktúra podniku 
  

 Podnik Cementáreň Ladce používa v rámci svojho personálneho riadenia funkčnú 

organizačnú štruktúru, ako väčšina úspešných veľkých podnikov.  

 Orgánmi spoločnosti je predstavenstvo na čele s predsedom a piatimi členmi, 

dozorná rada s dvoma členmi a výkonné vedenie na čele s generálnym riaditeľom, 

výrobno-technickým riaditeľom, obchodným riaditeľom, ekonomickým riaditeľom, 

riaditeľom kvality a stratégie a personálnym riaditeľom.  
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 Nasledujúca organizačná schéma zobrazuje jednotlivé úrovne personálneho  

riadenia v podniku, pričom každej riadiacej pozícií zodpovedá určitý počet úsekov a ich 

podriadených oddelení.  

 

 

Obrázok 3. Organizačná štruktúra podniku 

Zdroj: Vlastné spracovanie  
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4.2 Analýza súčasného personálneho  riadenia v podniku 
 

 Misiou personálnej politiky sa v podniku čoraz viac stáva spravovanie ľudského 

kapitálu ako investície. Dobré investovanie sa tak vracia vo forme viacerých predpokladov 

prevádzkovej stability a konkurencieschopnosti podniku.  

 Snahou vedenia podniku pri realizácii jednej z hlavných úloh personálnej 

a sociálnej politiky, je stimulovať zamestnancov k zvýšeniu intenzity využívania 

existujúcich zdrojov. Cieľom vedenia podniku je napriek negatívnemu pôsobeniu 

hospodárskej recenzie stavebníctva, vyčlenenie mzdových prostriedkov na spravodlivé 

ocenenie práce spolupracovníkov a to predovšetkým ako: 

- cielené udržiavania talentov v podniku na vyšších pozíciách, 

- rozvoj úrovne pracovných podmienok,  

- zvýšenie kvality pracovného prostredia zamestnancov, 

- postupné riešenie úloh v pláne eliminácie environmentálnych a bezpečnostných 

rizík.  

 

Na procese personálneho riadenia v cementárni sa podieľa viacero subjektov  

na rôznych manažérskych pozíciách. Najdôležitejším subjektom je na prvom mieste 

generálny riaditeľ, ktorý je zároveň hlavným manažérom podniku. Ide o uznávaného 

manažéra, ktorý stojí na čele 128 ročnej cementárne na Slovensku už 21 rokov. V roku 

2017 sa prebojoval do finále 11. Ročníka celoslovenskej súťaže Podnikateľ roka. V roku 

2016 sa stal držiteľom Mierovej ceny za významný prínos k realizácii duchového centra 

nad lomom na vrchu Butkov. Okrem toho získal aj čestné ocenenie SOPK a dekrét 

čestného člena Európskej únie umenia, ktorý nadviazal na udelenie Európskej ceny za 

podporu kultúry GOLDEN Europe za rok 2015. (MY Považská, 2017).  

Ako tvrdí sám generálny riaditeľ, žiadnu veľkú vec nedosiahne človek sám, ale iba 

v spolupráci s ďalšími ľuďmi. Vedúci pracovníci sú podľa jeho slov dočasnými správcami 

prepožičaných hodnôt cementárne, aj keď si to mnohí ani neuvedomujú. Títo pracovníci 

zanechávajú  pozitívny odkaz ľuďom a rozvoju materiálnych a duchovných hodnôt 

v súlade s ich schopnosťami a kapacitou.  
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Každému vedúcemu pracovníkovi je priznaná kompetencia organizovať, 

koordinovať a usmerňovať činnosť jemu podriadených spolupracovníkov, motivovať ich, 

hodnotiť výsledky ich práce a pracovného správania a participovať na ich rozvoji. 

V oblasti stavebníctva na Slovensku trpí nedostatkom zamestnancov takmer tretina 

spoločností a to predovšetkým vďaka nekoordinovanému systému prípravy a realizácie 

stavebných investícií. Spoločnosti tak nevedia správne nastaviť, udržať a motivovať 

dostatočný počet personálu. Výsledkom je tak nie len nedostatok odborného personálu 

v remeslách, ale aj personálu v technicko-hospodárskych profesiách. To, aká je situácia 

v sledovanom podniku, analyzujeme v nasledujúcich častiach.  

 

4.2.1 Personálne plánovanie  podniku 

 

 Považská cementáreň Ladce vďaka viacerým procesom, ktoré sa počas posledných 

rokov zaviedli, podstatne zefektívnila výrobne procesy, vrátane zamestnanosti a jeho 

plánovania. Momentálne má dostatok interných kapacít, ktorými dokáže naplniť aktuálne 

potreby podniku na všetkých úsekoch.  

 Je všeobecne známe, že cementáreň si váži svojich dlhoročných zamestnancov. 

Vie, že je výhodné mať vlastných robotníkov a nespoliehať sa len na subdodávateľské 

spoločnosti.  

 Personálne plánovane ako aj ostatné personálne činnosti cementáreň riadi 

personálny úsek, pričom vychádza z nasledujúcich postupov a krokov: 

- vedenie podniku definuje ciele a transformuje ich do potreby pracovných síl, 

- personálny úsek zváži aktuálnu potrebu nových pracovných síl v súlade so 

stanovenými podnikovými cieľmi, 

- personálny úsek zabezpečí nábor pracovníkov, ich následné prijímanie, 

rozmiestňovanie a odmeňovanie.  

- personálny riaditeľ kontroluje a vyhodnocuje plnenie plánu a úloh personálneho 

úseku a v prípade potreby úpravy plán potreby plánovania pracovníkov.  
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4.2.2  Výber a prijímanie pracovníkov 

 

 Ako už bolo spomenuté vyššie, cementáreň má v súčasnosti dostatok pracovných 

síl a dlhoročne zamestnáva tých istých pracovníkov. Svedčí o tom aj málo sa meniaca 

krivka počtu zamestnancov od roku 2012 až po súčasnosť.  

 Pri uvoľnení voľnej pracovnej pozície, využíva cementáreň  predovšetkým 

uchádzačov z vlastného interného prostredia, nakoľko sa počas praxe ukáže, že niektoré 

pracovné pozície nezodpovedajú kvalifikácii zamestnancov, ich schopnostiam alebo 

potenciálu, ktorý podnik využíva vo svoj prospech. Hlavnou výhodou tak pre podnik 

ostáva, že zamestnanec pozná situáciu v podniku a prospieva to celkovej jeho pracovnej 

morálke.  

 Cementáreň si zakladá na dlhoročnej lojalite svojich zamestnancov a patrične ich  

za to aj motivuje a odmeňuje.  

 

4.2.3  Odmeňovanie a motivácia pracovníkov 

 

 Na správnu motiváciu využíva cementáreň dobré pracovné podmienky, možnosť 

postupu, finančné ocenenie a odborný rast zamestnancov.  

 Už pred vstupom do samotného podniku možno pozorovať efektívnu informačnú 

základňu pre svojich zamestnancov a to nie len v hlavnej budove, ale aj na ostatných 

úsekoch. Pred každým úsekom sa nachádza informačná tabuľa s presným označením 

miestností a menami zamestnancov, čo uľahčuje prácu nie len vedeniu  a manažérom ale aj 

samotným pracovníkom. Zamestnanci sú motivovaní k pracovnému výkonu, nie len 

finančne, ale aj ochrannými pomôckami, ktoré im podnik poskytuje v rámci rôznych 

benefitov.  

 Dôležitou motivačnou zložkou sú opakované stretnutia a oslavy pracovníkov, ktoré 

sa konajú v rekreačnom stredisku v Belušských Slatinách. Cementáreň tam vlastní chatu 

Cementár, v ktorej organizuje pre svojich zamestnancov aj školenia a športové aktivity. 

Chata zároveň slúži aj na reprezentačné účely.  
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 Cementáreň vo svojich víziách zdieľa názor „Prospech všetkým“, čím dokazuje, že 

jej na zamestnancoch záleží a úspech celého podniku vidí v práceschopnosti a osobnom 

raste každého jedného zamestnanca.  

 Odmeňovanie je hlavnou súčasťou motivácie zamestnancov v podniku. Zahŕňa 

všetky finančné i nefinančné motivačné zložky a to predovšetkým aj povýšenie, formálne 

uznanie a zamestnanecké výhody.  

 V podniku je základnou formou odmeňovania mzda, ktorá je zamestnancom 

garantovaná a vykonávaná je na základe dohodnutej pracovnej zmluvy. Jej výška 

zodpovedá prínosu pracovnej pozície. K základnej mzde je v podniku používaná variabilná 

zložka mzdy, ktorá predstavuje pohyblivú časť mzdy. Ide o motivačný nástroj, vďaka 

ktorému cementáreň motivuje svojich zamestnancov k vyššiemu výkonu.  

 Cementáreň, ako podnik, zamestnávajúci väčšinu stálych zamestnancov, využíva 

v systém odmeňovania nie len základnú a variabilnú zložku mzdy, ale aj nepriame peňažné 

odmeny, ako je možnosť príspevku do 3. piliera alebo príspevky na stravovanie.  

 Základnou formou hmotnej odmeny v podniku je mzda. Cementáreň vypláca 

svojim zamestnancom dohodnutú mzdu vždy na začiatku mesiaca, najneskôr do 5. dňa. 

Veľkou výhodou je, že zamestnanec dostáva svoju odmenu pravidelne a načas na svoj 

bankový účet. Výšku svojej odmeny – variabilnej zložky mzdy dostáva zamestnanec podľa 

odpracovaných hodín, prípadne nadčasov, odpracovaných sviatkov a  pracovného 

zaradenia. V prípade nadčasov sú odmeňovaní prevažne manažéri na vyšších pozíciách, 

nakoľko ich práca je v podniku oceňovaná nie len podľa stanoveného výkonu, ale aj podľa 

vlastných prezentovaných nápadov ktoré prinášajú do podniku nové poznatky 

a konkurenčnú výhodu.  

 V rámci ostatných odmien využíva podnik rôzne benefity, ako 13. a 14. plat, 

navýšenú dodatkovú dovolenku a to predovšetkým tým zamestnancom, ktorí pracujú 

v sťažených alebo zdraviu škodlivých podmienkach. Cementáreň oceňuje prácu svojich 

zamestnancov najmä vo výrobno-technickom úseku a vie, aká náročná je pre nich práca. 

Umožňuje im preto preplácanie príspevkov na liečebné procedúry, masáže a iné relaxačné 

pobyty s rodinou. Podiel týchto zamestnancov predstavuje takmer 40 % z celkového počtu 
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zamestnancov, nakoľko cementáreň má v hlavnom predmetom činnosti výrobu 

a spracovanie cementu.  

Jednou z pravidelných  odmien je v podniku  odmena za vykonanie stanoveného 

plánu, ktoré boli stanovené na daný mesiac. V prípade, že cieľ bol naplnený na sto a viac 

percent, odmeny sú vyplácané podľa tabuliek a zaradenej pozície. Druhou odmenou je 

dochádzková odmena, ktorá prijme zamestnanca, aby do práce chodil pravidelne 

a nevznikali tak problémy s jeho absenciou. Môžeme povedať, že človek je takto 

motivovaný aby podával kvalitný a kvantitatívny výkon.  

Nasledujúca tabuľka predstavuje orientačné rozlíšenie pozícií a ich finančných 

i nefinančných odmien, spomínaných vyššie.  

Tabuľka 1. Orientačné rozlíšenie pozícií a ich odmien v podniku 

  

Pozícia Dôvod odmeny  Typ odmeny 

Manažéri vyšších pozícií  Vlastné nápady, riešenia  Finančná odmena 

Všetci zamestnanci   Práca nadčas Finančná odmena  

Pracovníci vo výrobe, 

Výrobno-technický úsek  

Sťažené podmienky, zdraviu 

škodlivé prostredie 

Príspevky na liečebné 

procedúry, masáže, 

relaxačné pobyty  

Zamestnanci vo výrobe 

a predaji  

Vykonanie stanoveného 

plánu 

Finančná odmena  

Všetci zamestnanci  Dochádzka Finančná odmena  

Všetci zamestnanci  Kolektívna zmluva  13. a 14. plat 
Zdroj: vlastné spracovanie 

  

4.2.4  Vzdelávanie a rozvoj pracovníkov 

 

 Trvalou súčasťou firemnej kultúry podniku je neustále zlepšovanie a inovácie 

v oblasti výroby a starostlivosti o zamestnancov. Nové produkty a technológie sa 

v cementárni navrhujú spôsobom, ktorý zohľadňuje požiadavky na minimalizovanie 

bezpečnosti práce s environmentálnym dopadom pri ich výrobe, používaní 

a zneškodňovaní.  Cementáreň  si v rámci podnikového vzdelávania zaškoľuje  

všetkých novoprijatých zamestnancov, ktoré má za účel zvýšiť ich odbornosť. V prípade 

ďalšej potreby hradí školenie, spojené so získavaním vyššej odbornosti a kvalifikácie jeho 

pracovníkov. Ide najmä o vodičské, strojnícke oprávnenie, mínerské a banícke školenia. 
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A množstvo iných príležitostí, ktoré podnik  ponúka vzhľadom na to, že nie každý človek 

pri nástupe do tohto zamestnania všetky oprávnenia má.  

 Podnik má vzhľadom k predmetu svojej činnosti  efektívne prepracovaný systém 

vzdelávania pracovníkov a ich školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Školenie v oblasti BOZP sa vykonáva pred nástupom na pracovisko a musia ho absolvovať 

všetci novoprijatí zamestnanci a brigádnici. Vstupné školenie zabezpečuje vedúci 

personálneho úseku. Rovnako dôležitými a nevyhnutnými školeniami sú školenia 

pracovníkov s významným vplyvom na životné prostredie a školenia systému 

environmentálneho manažérstva, minimálne jedenkrát ročne.  

Vybraní zamestnanci pravidelne absolvujú dvojhodinový kurz nemeckého jazyka  

na jazykovej škole v Žiline. Zamestnanci na úseku stratégie a kvality sú školení minimálne 

raz za tri mesiace v oblasti manažérstva kvality, čomu zodpovedá kvalitne spracovaný 

systém manažérstva kvality cementárne.  

V rámci svojho sociálneho programu podnik poskytuje svojim zamestnancom 

bezplatné využívanie tenisového areálu počas celoročnej prevádzky v Belušských 

Slatinách.  

V tejto kapitole som sa  pokúsila zobraziť spojitosť medzi teoretickým vymedzením 

problematiky personálneho riadenia  a jeho uplatňovaním v praxi vo vybranom podniku. 

V nasledujúcej časti predstavujem návrh optimalizácie pre  podnik s využitím doterajších 

poznatkov a vykonanej analýzy súčasného stavu personálneho riadenia.  
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5   NÁVRHY NA OPTIMALIZÁCIU  PERSONÁLNEHO 

RIADENIA VO VYBRANOM  PODNIKU 

 

 Vybraný podnik Považská cementáreň Ladce považujem na základe vykonanej 

analýzy súčasného stavu personálneho riadenia  za významného zamestnávateľa v kraji. 

Jeho hlavnou filozofiou  je zamestnávať lojálnych pracovitých ľudí, ktorých pravidelne 

zaškoľuje, odmeňuje i motivuje k požadovaným pracovným výkonom. Súčasná doba však 

kladie čoraz väčšie nároky na personálne oddelenie podnikov a vyžaduje si efektívnu 

prípravu oblasti riadenia ľudských zdrojov.  

 Personálne riadenie predstavuje v podniku oblasť zameranú na problematiku 

človeka v pracovnom procese a jeho významu ako pracovnej sily pre podnik. Bez ohľadu 

na veľkosť podniku a počet zamestnancov, je potrebné vykonávať všetky personálne 

činnosti. Medzi hlavné dôvody zriadenia osobitného personálneho útvaru v podniku patrí 

predovšetkým: 

- línioví manažéri a vedúci podniku nemôžu robiť všetko, nakoľko sú vyťažení 

riadením svojho zvereného úseku, 

- otázky personálneho riadenia a personálnych činností sú zložité a vyžadujú si 

kvalifikovanú pracovnú silu, 

- uskutočňovanie personálnych činností si vyžaduje jednotný postup celého podniku.  

Útvar riadenia ľudských zdrojov v podniku Považská cementáreň Ladce je zriadený 

podľa zistených skutočností z predchádzajúcej analýzy súčasného stavu efektívne. Vedenie 

podniku vie predvídať potrebu svojich zamestnancov, úzko spolupracuje s príslušnými 

útvarmi podniku a vypracováva pravidelne vlastnú prognózu.  

Z predstavených výsledkov analýz súčasného personálneho riadenia je zrejmé, že 

moje návrhy sú pre podnik najviac prínosné v prípade riešenia konkrétnych personálnych 

problémoch a vyžadujú si podľa potreby úzku spoluprácu s vedením podniku a 

personálnym útvarom.  Vychádzajúc zo súčasnej organizačnej štruktúry a súčasne 

nastavenej personálnej politiky si dovolím predstaviť na začiatok všeobecný návrh pre 

účinnú personálnu politiku.  
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5.1 Návrh účinnej personálnej politiky v podniku 
 

Personálny úsek podniku je garantom napĺňania podnikových zámerov a cieľov,  

čo sa týka metodickej, výkonnej i operatívnej stránky. Nositeľom uskutočňovania 

personálnej politiky nie je len vedenie, ale aj vedúci zamestnanci, línioví manažéri 

a ostatní pracovníci, podieľajúci sa na oblasti riadenia ľudských zdrojov.  

Sledovanému podniku by som navrhla sformulovať účinnú personálnu politiku 

v podniku, ktorej vypracovanie podlieha poznaniu podnikových zámerov celkového 

rozvoja a rozvoja svojich zamestnancov.  

Navrhovaná personálna politika by mala pozostávať z nasledujúcich činností 

personálneho útvaru: 

- koncepčná  činnosť – zahŕňajúca prípravu a realizáciu personálnych činností, 

podnikovú stratégiu, plány personálneho rozvoja, program v oblasti personalistiky, 

vnútorné normy hodnotenia a odmeňovania zamestnancov, 

- rozborová činnosť – príčiny a dôsledky personálnych činností na základe rozborov 

evidovaného stavu a rozhovorov so zamestnancami a manažérmi. Personálna 

politika tak vychádza z informačnej základne pre rozhodovanie v podniku, 

- metodicko-poradenská činnosť – poskytovanie rady a pomoci, kritéria a metódy 

výberu a tréningu zamestnancov, ich hodnotenia a riešenie personálnych 

problémov, 

- operatívna činnosť – každodenné činnosti podľa potrieb podniku a zamestnancov, 

- evidenčná činnosť – personálna agenda o zamestnancoch, osobná a pracovnoprávna 

evidencia, právna regulácia a formalizácia vzťahov medzi zamestnancom 

a podnikom.  

Považská cementáreň Ladce z hľadiska súčasného stavu zamestnancov a súčasnej 

organizačnej štruktúry disponuje personálnym útvarom, ktorý zabezpečuje všetky 

personálne činnosti podniku. Ide v podstate o dvoch líniových manažérov, ktorí zvažujú 

aktuálnu potrebu nových pracovných síl, zabezpečujú nábor pracovníkov, ich následné 

prijímanie a odmeňovanie, v spolupráci s vedením podniku. Personálny riaditeľ kontroluje 

a vyhodnocuje plnenie plánu a úloh personálneho úseku a v prípade potreby úpravy plán 

potreby plánovania pracovníkov.  
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Už podľa spomínaných úloh personálneho útvaru je žiaduce upraviť štruktúru 

personálneho útvaru, ktorý by zefektívnil napĺňanie svojich zverených úloh. Z pohľadu 

zvyšujúceho sa počtu zamestnancov v podniku považujem za dôležité uvažovať o zvýšení 

počtu špecialistov na riadenie ľudských zdrojov.  

 

5.2 Optimalizácia štruktúry personálneho útvaru 
 

Podľa súčasného stavu personálneho úseku možno konštatovať, že v podniku má 

tento úsek na starosti všetky personálne činnosti – od plánovania, získavania, 

rozmiestňovania, odmeňovania, motivovania zamestnancov až po ich celkovú 

starostlivosť.  

Navrhujem podniku stanoviť jedného  zamestnanca – výlučne pre činnosť 

personálneho riaditeľa, ktorý  bude zodpovedať za riadenie ľudských zdrojov a dvoch 

špecialistov pre ľudské zdroje, zodpovedných za jednotlivé personálne činnosti. Hlavný 

personálny  špecialista bude priamo podriadený generálnemu riaditeľovi a nie vedeniu 

personálneho úseku. Generálny riaditeľ bude schvaľovať strategické personálne zámery, 

ktoré musia vychádzať z celopodnikovej stratégie. Nepriama nadriadenosť nad úsekovými 

riaditeľmi vyplýva z činností, ktorú má personálny špecialista vykonávať.  

Nasledujúca schéma znázorňuje navrhovanú optimalizáciu organizačnej štruktúry 

personálneho útvaru.  

 

Obrázok 4. Návrh  štruktúry personálneho riadenia  podniku 

Zdroj: Vlastné spracovanie  
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Podľa navrhovanej štruktúry personálneho riadenia podniku je na čele generálny 

riaditeľ, ktorý je zodpovedný za celkový chod personálneho riadenia, kontroluje 

a usmerňuje činnosť svojho priameho podriadeného personálneho špecialistu a rovnako sa 

podieľa  

na niektorých personálnych činnostiach, ako napríklad personálne plánovanie 

a koordinácia personálnych potrieb v podniku.  

Základnými úlohami personálneho špecialistu je personálne plánovanie, 

koordinácia personálnych potrieb všetkých úsekov v podniku a vyjadrovanie sa 

k podnikovým zámerom z hľadiska ich dopadu na ľudské zdroje. Personálny špecialista je 

zodpovedný za analýzu pracovných miest, nakoľko táto oblasť úzko súvisí s personálnym 

plánovaním.  

Ostatné personálne činnosti zabezpečuje personálny útvar, ktorého úlohy plnia 

dvaja línioví personálni zamestnanci, ktorí sú priamo podriadení personálnemu 

špecialistovi. V ich kompetencii sú činnosti – získavanie a výber zamestnancov, 

hodnotenie motivácia a odmeňovanie zamestnancov a vzdelávanie a rozvoj zamestnancov.  

 

5.3 Personálny informačný systém a jeho ochrana 
 

Ďalším dôležitým návrhom je optimalizácia personálneho informačného systému, 

ktorý má za úlohu zabezpečenie plného chodu personálneho útvaru na čele s manažérom 

pre informačné technológie. Systém má poskytovať dostatočne širokú škálu informácií, 

ktoré sú využívané nie len na spracovanie evidencie o počte pracovníkov, dovolenke, 

absencii a podobne, ale aj štatistík a výkazov, na základe ktorých je možné realizovať 

potrebné analýzy pracovných síl a pracovných pozícií.  

Personálny informačný systém podniku je nevyhnutné prepojiť s internými 

a externými informačnými systémami. Pri sieťovom pripojení ide v podniku 

o komunikáciu: 

- jednosmernú, zabezpečujúcu centrálne riadením systémom. Informácie majú byť 

uchovávané v ústrednej banke dát. Nižšie personálne útvary sa k týmto 
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informáciám dostávajú len na základe príkazov, odkiaľ prichádzajú späť do hlavnej 

centrály. Nejde o formálne kanály komunikácie podniku.  

- dvojsmernú, ktorá stavia na vzájomnej spolupráci všetkých účastníkov napojených 

na počítačovú sieť. Informácie sú voľné dostupné, nepodliehajú príkazom z hora 

a sú distribuované cez rôzne počítače v sieti podľa aktuálnej potreby.  

Odporúčanými subsystémami, ktoré by mal efektívny personálny informačný 

systém obsahovať sú informácie o pracovníkoch, pracovných miestach, personálnych 

činnostiach a informácie o vonkajších podmienkach a prostredí.  

Pre celú oblasť personálneho riadenia je nevyhnutné mať v podniku vytvorený 

systém ochrany informácií, ktorý chráni podnik pred možnosťou zneužitia osobných 

údajov zamestnancov.  

Navrhovaný ochranný systém personálnych informácií v podniku predpokladá: 

- osobné údaje zamestnancov spracováva zamestnávateľ, ktorý na to poverí iný 

subjekt – spracovateľa informácií, môže ísť o napríklad o mzdovú účtovníčku, 

personálneho špecialistu alebo vedúceho útvaru, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou – 

a to aj po skončení pracovného pomeru v podniku,  

- osobné údaje sú zhromažďované a spracovávané len v zodpovedajúcom rozsahu, 

- citlivé osobné údaje, ako je národnosť, rasa, etnický pôvod, politické postoje alebo 

trestná činnosť sú evidované vo zvláštnom režime, 

- prístup k osobným údajom je možný len uplatnením špeciálnych kódov,  

- osobné údaje je možné spracovávať a použiť len so súhlasom zamestnanca, okrem 

mzdových údajov.  

 

5.4 Elektronická personalistika 
 

 Modernou aplikáciou internetových technológií je dnes  elektronická personalistika 

(e-personalistika), ktorá umožňuje  prístup k informáciám  o zamestnancoch viacerým 

konzumentov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.  V rámci  môjho návrhu 

odporúčam podniku využívať nasledujúce formy e-personalistiky: 
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E-reporting (elektronické výkazníctvo) – internet dnes umožňuje, aby sa odbúrala 

závislosť na pracovnej dobe personálneho útvaru a závislosť na časových možnostiach 

jeho pracovníkov Cez e-reporting je možné získať štatistické výkazy alebo zostavy 

kedykoľvek.  

E-attendance (elektronická dochádzka) – ide o nevyhnutný dochádzkový systém, ktorý 

podniky uplatňujú z dôvodu náročnosti legislatívy a rovnako pre silnejúci tlak na efektívne 

využívanie pracovnej doby a ľudského potenciálu. Elektronická dochádzka umožňuje nie 

len zaznamenávať prítomnosť a neprítomnosť pracovníkov, ale slúži tiež na dopĺňanie 

údajov, ktorými pracovníci vykazujú prácu. Elektronická dochádzka je tak efektívnym 

nástrojom riadenia výkonu.  

E-regruitment (elektronický nábor) – ide o umiestnenie ponuky voľných pracovných 

miest na internete. Tento spôsob získavania pracovníkov racionalizuje administratívu 

a vedúcim pracovníkom dáva možnosť aktívnej spolupráce. 

E-learning (elektronické vzdelávanie) – v tomto prípade navrhujeme podniku využiť 

rôzne formy vzdelávanie cez internet – napríklad kurzy bezpečnosti pri práci alebo 

manažérske kurzy v oblasti riadenia ľudských zdrojov. 

E-benefits (elektronické zamestnanecké výhody) – ide o dôležitú, zatiaľ málo využívanú 

aplikáciu, ktorá znižuje celkovú administratívnu náročnosť. Každý zamestnanec tak má 

možnosť bez zbytočných prieťahov vidieť svoju bilanciu výhod a rozhodnúť sa  o ich 

ďalším čerpaní v čase, keď je to pre neho aktuálne.  

E-assessment (elektronické hodnotenie) – v podniku je systém hodnotenia nastavený 

správne, je možné ho však vylepšiť o elektronické hodnotenia líniovými manažérmi. 

Výhodou je, že bohatý informačný kapitál získaný o zamestnancovi počas niekoľkých 

rokov možno bez problémov spracovať na počítači.  

 V rámci vyššie uvedených  návrhov predstavujem podrobnejšie účinný benefitový 

elektronický portál pre flexibilnú správu zamestnaneckých výhod. Cementáreň môže 

osloviť spoločnosť Edenred, ktorá je lídrom v poukážkových systémov a riešenia v oblasti 

stravovania, benefitov a motivácie zamestnancov. V súčasnosti využíva podnik služby 

spoločnosti v oblasti stravovania, nakoľko nosným produktom sú stravné lístky Ticket 

Restaurant.  
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 Benefitový portál je online nástrojom vo forme cafeterie na flexibilnú správu 

zamestnaneckých benefitov. Zamestnanec si sám volí v rámci stanoveného limitu tie 

benefity, ktoré majú pre neho najväčšiu hodnotu.  

  

Hlavnými princípmi benefitového  portálu sú: 

- vlastný benefitný účet zamestnanca s bodmi pridelenými podľa zadefinovaných 

kritérií, 

- možnosť výmeny pridelených bodov z katalógu benefitov za benefity (služby, 

darčeky, zážitky) podľa želania zamestnanca, 

- možnosť vytvorenia rôznych skupín zamestnancov podľa pozície v podniku, 

- zapájanie zamestnancov do aktivít podniku v závislosti od zvolenej verzie  

– organizovanie elektronických ankiet, súťaží a podobne.  

Výhodou navrhovaného benefitového portálu pre vedenie cementárne je 

predovšetkým zvýšenie výkonnosti podniku prostredníctvom motivovaných zamestnancov 

a optimalizácia nákladov a prehľad o zamestnaneckých výhodách. Pre personálny útvar by 

jeho zavedenie znamenalo nižšiu administratívu záťaž, šetrenie času a efektívnu motiváciu 

zamestnancov. Zamestnanci majú v neposlednom rade slobodný výber benefitov a ich 

jednoduché čerpanie.  

Navrhované riešenia v tejto kapitole nemajú veľkú finančnú náročnosť a je 

potrebné si uvedomiť, že iba dobre motivovaný a ohodnotený zamestnanec dosahuje vyššie 

výkony a predstavuje pre podnik kvalitný ľudský kapitál, čím sa podniku vynaložené 

prostriedky na optimalizáciu personálneho riadenia niekoľkonásobne vrátia.  
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6 ZÁVER 
 

 Účelom personálneho riadenia podniku je viesť ľudí k tomu, aby sa čo najviac 

podieľali na zvyšovaní jeho produktivity. Touto úlohou sa v podniku zaoberá 

predovšetkým vedenie a personálny útvar, ktorý bol predmetom nášho skúmania v práci. 

Pod personálnym riadením sa v skutočnosti skrýva náročná činnosť, ktorej úlohy 

vyplývajú zo vzťahu podniku a okolia a rovnako z vnútorných zamestnaneckých vzťahov. 

Personálny manažment napomáha podniku zvyšovať jeho efektívnosť a efektivitu v riadení 

ľudských zdrojov, plní ekonomickú úlohu a rieši problémy dané trhom, legislatívou 

a profesionálnou etikou.  

Hlavným cieľom bakalárskej práce bolo na základe teoretického vymedzenia 

oblasti riadenia ľudských zdrojov a analýzy súčasného stavu personálneho riadenia vo 

vybranom podniku, navrhnúť optimalizáciu personálnych činností v podniku.  

Považská cementáreň Ladce je  podľa dostupných zdrojov a vlastnej analýzy 

významným zamestnávateľom v priemyselnom odvetví s účinnou personálnou politikou 

a personálnym riadením. Na základe teoretického vymedzenia riešenej problematiky som 

v analytickej časti práce predstavila súčasný stav personálneho riadenia podniku. Podnik 

má zavedenú funkčnú organizačnú štruktúru, ktorá si vyžaduje optimalizáciu na 

personálnom úseku, ktorú sme predstavili v návrhovej časti. Vzhľadom k zistenej silnej 

firemnej kultúre a efektívnemu systému odmeňovania a motivovania zamestnancov som 

dospela k záveru, že podnik je na dobrej ceste z pozície riadenia a personálnych činností. 

Ľudský kapitál je pre podnik dôležitým faktorom konkurencieschopnosti, prosperity 

a celkovej výkonnosti.  

Podniku som navrhla optimalizáciu organizačnej štruktúry, personálnej politiky 

a personálneho informačného systému, ktorý považujem za nevyhnutnú informačnú 

základňu pre personálne riadenie a personálne činnosti v podniku. V prípade kvalitnej 

informačnej základne dochádza k spolupráci všetkých zamestnancov na riadení podniku 

a pri riešení potrieb súčasných zamestnancov v oblasti orientácie, výcviku, rozvoja 

i poradenstva. Pre úspešný rozvoj zamestnancov je nevyhnutnosťou adekvátne hodnotenie 

ich pracovného výkonu a odmeňovanie, ktoré sme navrhli prostredníctvom benefitového 

portálu. Predstavený návrh zabezpečí podniku spätnú väzbu na výkon zamestnancov. 
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Správne odmeňovanie a motivácia sú považované za najdôležitejšie nástroje personálneho 

riadenia. Umožňujú spokojnosť zamestnanca s prácou a podnecujú ho k vyššiemu 

a kvalitnejšiemu pracovnému výkonu. Súčasťou moderného personálneho riadenia nie je 

len finančná stimulácia, ale aj rôzne formy nehmotných výhod, ktoré podnik zabezpečuje 

v dostatočnej miere. V prípade cementárne je zároveň nevyhnutnosťou chrániť 

zamestnancov pred rizikom povolania a zabezpečiť im zvýšenú bezpečnosť práce.  

V práci boli preskúmané niektoré dôležité aspekty personálneho riadenia. 

Vzhľadom k rozsiahlej problematike a vysokým nárokom na manažérske schopnosti 

nebolo však možné preskúmať ich úplne. Predmetom skúmania preto bolo skúmať 

predovšetkým tie personálne činnosti, ktoré je potrebné v podniku ďalej rozvíjať 

a rozširovať.  

Návrhová časť práce predstavila účinnú optimalizáciu personálneho riadenia 

podniku Považská cementáreň. Verím, že sa týmto podarilo naplniť hlavný cieľ práce a že 

navrhované opatrenia budú pre vedenie podniku inšpiráciou v oblasti personálneho 

riadenia. 
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a.s. – akciová spoločnosť  

BOZP – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  

n.p. – národný podnik 

PN – práce neschopnosť 

ppm – merná jednotka na meranie koncentrácie kyslíka v oceli 

tis. – tisíc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ivana Fajlerová: Personálne riadenie vybraného priemyselného podniku 

 
 

   
 

ZOZNAM OBRÁZKOV 
 

Obrázok 1. Vývoj zisku a tržieb  podniku v rokoch 2009 - 2017 ........................................ 20 

Obrázok 2. Vývoj počtu zamestnancov  v podniku ............................................................. 21 

Obrázok 3. Organizačná štruktúra podniku ......................................................................... 24 

Obrázok 4. Návrh  štruktúry personálneho riadenia  podniku ............................................. 33 

 

 

  



Ivana Fajlerová: Personálne riadenie vybraného priemyselného podniku 

 
 

   
 

ZOZNAM TABULIEK 
 

Tabuľka 1. Orientačné rozlíšenie pozícií a ich odmien v podniku ...................................... 29 

 

 

 

 


