
1 Úvod 

 
 

V časoch vysokej konkurencie firiem je veľmi dôležitou súčasťou organizácií mať 

určitú konkurenčnú výhodu. Tá nespočíva len vo vlastníctve vysokého kapitálu, nových 

technológii, ale aj v sociálnom potenciáli organizácie. Byť konkurencieschopnou 

organizáciou je hlavnou úlohou každej ambicióznej firmy. Súčasné obdobie je nazývané 

obdobím vzdelávania a schopností, preto firmy a spoločností presúvajú svoju pozornosť na 

ľudské zdroje. Firmy sa snažia zabezpečiť istotu a perspektívu práce svojim 

zamestnancom. Dochádza k posunu v chápaní znalostí ako kapitálu a vzdelávanie 

nadobúda nové dimenzie a význam. Je nevyhnutné, aby sa riadenie ľudských zdrojov 

a hlavne rozvoj ľudských zdrojov stali prioritou a predmetom záujmu organizácii. Preto 

každá organizačná štruktúra firmy by mala mať vytvorený útvar, ktorý sa bude zaoberať 

riadením ľudských zdrojov.  

 

Sociálnym či ľudským kapitálom sa rozumie súhrn potenciálu všetkých 

v organizácii zamestnaných jednotlivcov. Sociálny potenciál predstavuje v organizácii ony 

tušené i netušené ľudské sily, ktoré môžu byť aktivované a nasadené pri plnení 

organizačných úkonov. Tento potenciál má niekoľko rôznych zložiek a stránok – vedľa 

fyzickej zdatnosti, zdravia a životnej sily (elánu) jedinca je tvorený predovšetkým jeho 

znalosťami, zručnosťami, skúsenosťami, rozumovou úrovňou, tvorivými schopnosťami, 

odvahou a odhodlanosťou. Kaňáková, Bláha, Čopíková, Jarolímová, Mateiciuc (2006). 

Cieľom je súdržnosť, ktorá vedie k rozvoju a lojalite firmy.  

 

Analýzu sociálneho potenciálu organizácie mi umožnila vo svojom prostredí  

skúmať firma ALTA T, a. s. Táto firma v minulosti nepreviedla rozbor potrieb vzdelávania 

vo svojej spoločnosti. Aj táto skutočnosť ma nasmerovala k tomu, aby som sa vo svojej 

bakalárskej práci zamerala na túto problematiku.  

 

Cieľom mojej bakalárskej práce bolo zistiť súčasný stav vzdelávania 

v analyzovanej firme a na základe toho jej dať odporučenia, prípadne návrhy v oblasti 

rozvoja vzdelávania zamestnancov. Táto bakalárska práca by mala prispieť analyzovanej 

organizácii k odhaleniu nedostatkov, problémov a medzier vo vzdelávaní zamestnancov.   
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Svoju bakalársku prácu som spracovala do šiestich kapitol. Prvá kapitola je úvod. 

V druhej kapitole som sa zamerala na teoretickú časť, kde som vysvetlila pojem sociálny 

potenciál organizácie, jeho rozvoj spojený so vzdelávaním a základné metódy vzdelávania. 

Tretia kapitola obsahuje charakteristiku vybranej firmy, v ktorej mi umožnili spracovať 

bakalársku prácu. Obecným cieľom tejto kapitoly bolo bližšie priblížiť štruktúru 

zamestnancov v organizácii, ktorá bola potrebná pre vypracovanie mojej bakalárskej práce. 

Kapitola „Analýza sociálneho potenciálu organizácie“ sa zaoberá konkrétnou analýzou 

vzdelávania vo firme ALTA T, a. s. V predposlednej kapitole som sa snažila navrhnúť, 

prípadne zlepšiť systém rozvoja vzdelávania zamestnancov v danej organizácii. Poslednou 

kapitolou je záver.     
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2 Obecný pohľad na sociálny potenciál organizácie 

 
 
2.1 Definícia sociálneho potenciálu organizácie 
 

Problematika sociálneho či ľudského potenciálu je v súčasnej dobe v popredí 

záujmu. V praxi si manažéri a organizácie stále viac uvedomujú význam ľudského činiteľa 

v organizácii, lebo aj od toho závisí, ako sa bude firma ďalej vyvíjať. Pri budovaní toho, 

aby bola organizácia konkurencieschopná je potrebné mobilizovať sociálny potenciál. 

Sociálny potenciál sú ľudia, ktorí tvoria kľúčový zdroj pre úspech organizácie. 

Konkurencieschopnosť a efektivitu podnikania dosiahneme zapojením ľudí do chodu 

organizácie, čím sa vytvorí takzvaný sociálny systém alebo tiež personálny systém.  

 

Výkonnosť a úspešnosť firiem v súčasnom náročnom podnikateľskom prostredí 

závisí na mnohých faktoroch – na technickom vybavení, finančnom zaistení, dostupnosti 

surovinových zdrojov a informácii, konkurenčných prednostiach i efektívnom riadení. 

Jedným z najzávažnejších, mnohokrát však neprávom prehliadaných a nedoceňovaných 

faktoroch úspešnosti firiem sú ľudia – zamestnanci, manažéri a personál. V súčasnej 

riadiacej teórii i praxi sú ľudia stále menej pokladaní len za pracovnú silu a stále častejšie 

sa na nich pozerá, ako na svojbytný a jedinečný zdroj podnikateľskej úspešnosti 

a pridávanej hodnoty v procese výroby i poskytovania služieb. Bláha, Mateiciuc, 

Kaňáková (2005).  

 

Pred dvoma desaťročiami sa začalo využívať k označeniu personálu ako 

nevyhnutného faktoru podnikania a fungovania organizácii pojmu ľudské zdroje. Dnes sa 

v tejto súvislosti uvažuje o zamestnancoch tiež ako o ľudskom, intelektuálnom a sociálnom 

kapitále, prípadne ľudskom či sociálnom potenciálu organizácie. Bláha, Mateiciuc, 

Kaňáková (2005). 

 

V každodennom živote sú ľudia označovaní rôznymi pojmami ako: 

 

- ľudské zdroje: používané najmä od 80. rokoch minulého storočia 

v spojení s novým konceptom „riadenie ľudských zdrojov“, 
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- ľudský faktor: využívaný najmä v súvislosti s ľudskými výkonovými 

charakteristikami,   

- sociálny (ľudský) potenciál: pojem, ktorý neznie tak tvrdo ako v prvom 

prípade zdroje. Kaňáková, Bláha, Čopíková, Jarolímová, Mateiciuc 

(2006). 

 

Ľudským potenciálom (z latinského slova potentia, čo znamená sila, moc, vláda 

a v širšom zmysle tiež schopnosť, zdatnosť) sa rozumie úhrnná spôsobilosť zamestnancov 

organizácie k naplňovaniu jej poslania – to znamená k dosahovaniu prevádzkových 

a produkčných cieľov organizácie a k rozvíjaniu spôsobilostí a vytváraní rezerv 

zamestnancov pre zvládnutie ešte náročnejších budúcich úloh a dosahovaní 

ambicióznejších cieľov. Bláha, Mateiciuc, Kaňáková (2005). 

 

Podľa Kaňákovej, Bláhy, Čopíkovej, Jarolímovej, Mateiciuca (2006) pojem 

„sociálny potenciál“ je v poslednej dobe často používaný a je rovnako blízky ľudom 

technicky orientovaným. Zo slovníku cudzích slov zistíme, že slovo „potenciál“ znamená 

celkovú schopnosť výkonu alebo výkonnosť. V spojení so slovom sociálny znamená 

výkonnosť ľudí. Sociálny potenciál znamená predovšetkým tie znalosti a kompetencie 

zamestnancov organizácie, ktoré sú potenciálne využiteľné, to znamená, ktoré môžu byť 

reálne využité k dosiahnutiu organizačných cieľov.  

 

Individuálny ľudský potenciál predstavuje súbor osobných vlastností (dispozícii, 

spôsobilostí) a sklonov jedinca, ktoré ho predurčujú k tomu, aby úspešne vykonával istý 

druh činnosti. Kaňáková, Bláha, Čopíková, Jarolímová, Mateiciuc (2006). 

 

 

2.2 Špecifické rysy ľudských zdrojov 
 

Podľa Bláhy, Mateiciuca, Kaňákovej (2005) svojráznosť a výnimočnosť ľudských 

zdrojov v porovnaní s ostatnými zdrojmi podnikateľskej činnosti (tzn. materiálno-

technickými, prírodnými, informačnými a finančnými zdrojmi) je daná najmä tým, že 

ľudia sú schopní:  

- uvedomovať si situáciu, v ktorej sa ocitajú, prežívať ju, vyhodnocovať 

ju a vyvodzovať z toho dôsledky pre svoje jednanie, 
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- orientovať sa vo vonkajšom úkolovom a operačnom prostredí firmy 

a predvídať jeho budúci vývoj, 

- prenikať svojou mysľou do skrytých súvislostí organizačných procesov 

a javov, rozoberať jej možné dôsledky, 

- vykonávať náročnú odbornú a tvorivú prácu, využívať pritom svojich 

osvojených poznatkov a nahromadených skúseností, 

- stotožniť sa s firemnými cieľmi, pracovať v prospech jeho dosiahnutia, 

ba dokonca prinášať pre jeho dosiahnutie určité obete, 

-  projektovať, organizovať, koordinovať a kontrolovať podnikové 

zložky, procesy a dianie, 

- aktivizovať svojich spolupracovníkov i ďalšie zdroje podnikania 

a ovplyvňovať ich využívanie v prospech dosiahnutia organizačných 

cieľov, 

- prispievať k inovačnému úsiliu firmy a posilňovať tým firemnú 

úspešnosť a prosperitu, 

- zasahovať za neobvyklých, nepredvídaných a mimoriadnych situácii 

tak, aby zabránili zlyhaniu výkonových zložiek firmy a minimalizovali 

hroziace straty, 

- zjednotiť sa pod tlakom situácie a vyvinúť spoločné úsilie k jej 

zvládnutiu.  

 

Vzhľadom k týmto svojím spôsobilostiam bývajú ľudia považovaní za aktívny, 

najpružnejší, najdynamickejší a najprispôsobivejší podnikový faktor, schopný mobilizovať 

ostatné zdroje podnikania a dynamizovať celkové organizačné dianie. Armstrong (2007).   

 

 

2.3 Rozvoj sociálného potenciálu organizácie 
 

Rozvoj je vývojový proces, ktorý umožňuje progresívne postupovať zo súčasného 

stavu znalostí a schopností k budúcemu stavu, v ktorom je potrebné vyššej úrovne 

zručností, znalostí a schopností. Berie na seba podobu vzdelávacej aktivity, ktorá 

pripravuje ľudí pre širšie, zodpovednejšie a náročnejšie pracovné úlohy. Nesústreďuje sa 

na zlepšovanie pracovného výkonu na súčasnom pracovnom mieste. Rozvoj ľudských 
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 Armstrong (2007).   

Rozvoj ľudských zdrojov je v podstate na podnik a podnikanie orientovaný 

prístup k rozvoju ľudí zodpovedajúcej určitej stratégii.  

 

Harrisonová (2000) definovala rozvoj ako „vzdelávacie zážitky akéhokoľvek 

druhu, behom ktorých jednotlivci i skupiny získavajú zlepšené znalosti, zručnosti, hodnoty 

alebo chovanie. Jeho výsledky sa vyvíjajú či utvárajú skôr behom času, než bezprostredne 

a majú sklon k dlhovekosti (dlhodobo sa uchovávajú).“  

 

Podľa Armstronga (2007) filozofiu rozvoja ľudských zdrojov môžeme vyjadriť 

nasledujúcim spôsobom: 

Rozvoj ľudských zdrojov predstavuje hlavný príspevok k úspešnému plneniu 

cieľov organizácie a  investície do nej prospievajú všetkým stranám zainteresovaným na 

organizáciu. 

Plány a programy rozvoja ľudských zdrojov by mali byť integrované do 

podnikovej a personálnej stratégie a mali by napomáhať k dosiahnutiu cieľov týchto 

stratégii.  

Rozvoj ľudských zdrojov by mal byť vždy spojený s výkonom – mal by byť 

vytvorený tak, aby viedol ku konkrétnemu zlepšovaniu podnikového, útvarového, 

tímového a individuálneho výkonu a rozhodujúcim spôsobom prispel ku konečným 

výsledkom organizácie.  

Každý v organizácii by mal byť vedený k učeniu a vzdelávaniu a mali by mu byť 

poskytované príležitosti, aby rozvíjal svoje zručnosti a znalosti do tej miery, do akej mu to 

jeho schopnosti dovolia. 

Procesy osobného rozvoja poskytujú rámec pre individuálne učenie a vzdelávanie. 

I keď uznávame potrebu investovať do vzdelávania a rozvoja a poskytovať 

zodpovedajúce príležitosti a zariadenia, primárna zodpovednosť za rozvoj spočíva na 

jednotlivých pracovníkoch, ktorým k tomu účelu budú prispievať radou a pomocou ich 

manažéri,  pokiaľ to bude nevyhnutné i členovia personálneho útvaru.  

 

Rozvíjať sociálny potenciál organizácie znamená vytvárať na základe 

disponibilných ľudských zdrojov organizácie spôsobilosť personálu k jeho budúcemu 
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predpokladanému i doposiaľ nevyjasnenému uplatneniu. Kaňáková, Bláha, Čopíková, 

Jarolímová, Mateiciuc (2006).  
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Obr. 2.3.1. Zložky rozvoja ľudských zdrojov. Armstrong (2007). 

 

Úlohou manažérov a špecialistov na ľudské zdroje je zvládnuť riadenie a rozvoj 

ľudských zdrojov tak, aby sa ľudský potenciál organizácie nestal slabou stránkou firmy.  

 

 

2.4 Vzdelávanie 
 

Vzdelávanie a rozvoj je súčasťou celkovej stratégie a politiky firmy. Takto 

chápaný rozvoj znalostí a zručností je ku prospechu organizácií a rovnako aj 

zamestnancom. Dôležité je si uvedomiť, že vzdelávanie a rozvoj je predovšetkým 

investíciou a zamestnaneckou výhodou, ktorú zamestnávateľ poskytuje svojím 

zamestnancom. Predovšetkým je nutné vo firme vytvoriť podmienky pre rozvoj jej ľudí 

formou učenia sa zo skúseností a prostredníctvom práce, i keď táto forma rozvoja nie je 

jediná, ale pre malú firmu dôležitá. Určenie skutočností alebo udalostí, ktoré ovplyvnia 

potreby vzdelávania vo firme môžu byť napríklad rozširovanie organizácie, prijímanie 

nových zamestnancov, potreba zmeniť a zaviesť systém riadenia ľudských zdrojov, ktorý 
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by prispel ku konkurencieschopnosti firmy, zavádzanie novej technológie, nové pracovné 

postupy, nové produkty, preniknutie na nové trhy a pod. Bláha, Mateiciuc, Kaňáková 

(2005).  

 

Filozofiu vzdelávania vyjadril Sloman (2003) nasledujúcim spôsobom:  

Kroky a činnosti smerujúce ku zlepšeniu znalostí a zručností sa budú stále viac 

zameriavať na vzdelávajúcu sa osobu. Dôraz sa presunie na jednotlivého vzdelávajúceho 

sa pracovníka alebo na tím. A ten bude vedený k tomu, aby prevzal za svoje vzdelávanie 

viac zodpovednosti. Bude snaha vytvárať prostredie, ktoré bude podporovať efektívne 

a vhodné vzdelávanie. Také kroky a činnosti budú tvoriť súčasť integrovaného prístupu 

k vytvoreniu konkurenčnej výhody prostredníctvom ľudí v organizácii. Armstrong (2007). 

 

Vzdelávanie je nepretržitý proces, ktorý nielen zvyšuje existujúce schopnosti, ale 

taktiež vedie k rozvíjaniu zručností, znalostí a postojov, ktoré pripravujú ľudí na budúce 

širšie, náročnejšie a z hľadiska úrovne i vyššie úlohy. Armstrong (2007). 

Vzdelávanie je proces, behom ktorého určitá osoba získava a rozvíja nové 

znalosti, zručnosti, schopnosti a postoje. Podľa Williamsovej (1998) definícia „je 

vzdelávanie cieľovo orientované, založené na skúsenosti, ovplyvňuje chovanie 

a poznávanie, a zmeny, ktoré prináša, sú relatívne stabilné“. Honey a Mumford (1996) 

vysvetlili, že „ku vzdelávaniu dochádza, keď môžu ľudia ukázať, že poznajú niečo, čo 

nepoznali predtým (znalosť, pochopenie niečoho a tiež fakty), a keď môžu robiť niečo, čo 

nemohli robiť predtým (zručnosti)“. Zdôraznili, že „vzdelávanie je ako proces, tak 

výsledok týkajúci sa znalostí, zručností a chápania.“ 

 

Existujú štyri typy vzdelávania: 

 

1. Inštrumentálne vzdelávanie – vzdelávanie, ako lepšie vykonávať prácu 

potom, čo bolo dosiahnutej základnej úrovne výkonu. Uľahčuje ju 

vzdelávanie pri výkone práce.  

2. Poznávacie (kognitívne) vzdelávanie – výsledky sú založené na 

zlepšení znalostí a pochopenie vecí. 

3. Citové (emočné) vzdelávanie – výsledky sú založené skôr na 

formovanie postojov alebo pocitov než na formovanie znalostí. 
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4. Sebareflektujúce vzdelávanie – formovanie nových vzorcov nazerania, 

myslenia a chovania a v dôsledku toho vytváranie nových znalostí. 

Harrisonová (2005). 

 

Podľa Koubka (2007) požiadavky na znalosti a zručnosti človeka v modernej 

spoločnosti sa neustále menia a človek, aby mohol fungovať ako pracovná sila, bol 

zamestnateľný, musí svoje znalosti a zručnosti neustále prehlbovať a rozširovať. 

Vzdelávanie a formovanie pracovných schopností sa v modernej spoločnosti stáva 

celoživotným procesom. A v tomto procese zohráva stále väčšiu rolu organizácia a jej 

organizované vzdelávacie aktivity. Najdôležitejšie dôvody toho, prečo sa organizácie 

musia venovať vzdelávaniu a rozvoju svojich pracovníkov: 

 

- Stále častejšie sa objavujú nové poznatky a vznikajú nové technológie, 

takže znalosti a zručnosti ľudí stále rýchlejšie zastarávajú.  

- Premenlivosť ľudských potrieb, a tým i premenlivosť trhov výrobkov 

a služieb je výraznejšia, čo si vynucuje pružnú reakciu organizácii 

a pružnosť jej pracovníkov. 

- Častejšie sa mení technika a technológia v organizáciách.    

- Častejšie sú organizačné zmeny, ktoré ľudia musia zvládnuť.  

- Výraznejšia orientácia na kvalitu výrobkov a služieb a na službu 

zákazníkovi. 

- Zvyšuje sa premenlivosť podnikateľského prostredia a organizácie na 

to musia reagovať. 

- Mení sa organizácia práce, povaha práce i spôsoby riadenia 

(prehlbovanie a rozširovanie práce, delegovanie a posilňovanie 

právomocí, plochejšie organizačné štruktúry). 

- Rozvoj informačných technológií a ich používanie v organizáciách. 

- Globalizácia a internacionalizácia hospodárskych aktivít, a z toho 

vyplývajúca nevyhnutnosť pohybovať sa, podnikať a komunikovať 

v internacionálnom prostredí. 

- Nutnosť znižovania nákladov a lepšieho využitia technických zariadení 

a technológii. 

- Zmeny hodnotových orientácii ľudí a orientácia na kvalitu pracovného 

života sa prejavuje vo zvýšenej potrebe ľudí sa vzdelávať. 
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- Starostlivosť o vzdelávanie a rozvoj pracovníkov spoluvytvára dobrú 

zamestnávateľskú povesť organizácie a uľahčuje získavanie 

a stabilizáciu pracovníkov.  

 

Podľa Koubka (2007) vzdelávanie pracovníkov je personálna činnosť zahrňujúca                     

nasledujúce aktivity: 

 

- Prispôsobovanie pracovných schopností pracovníkov meniacim sa 

požiadavkám pracovného miesta, t.j. prehlbovanie pracovných 

schopností (flexibilita v rámci pracovného miesta, teda akási pozdĺžna, 

dlhotrvajúca flexibilita). Ide v podstate o tzv. doškoľovanie, ktoré je 

tradičnou, najčastejšou a často i hlavnou úlohou vzdelávania 

pracovníkov v organizácii. 

- Nemenej dôležité je však i zvyšovanie použiteľnosti pracovníkov tak, 

aby aspoň z časti zvládali znalosti a zručnosti potrebné k vykonávaniu 

ďalších, iných pracovných miest. Dochádza tak k rozširovaniu 

pracovných schopností.  

- Úsilie o rozširovanie pracovných schopností pracovníkov uľahčuje 

prípadné rekvalifikačné procesy v organizácii, t.j. procesy, kedy 

pracovníci, ktorí majú povolanie, ktoré organizácia nepotrebuje, sú 

preškoľovaní na povolanie, ktoré naopak organizácia potrebuje. 

I starostlivosť o rekvalifikáciu pracovníkov v záujme organizácie je 

súčasťou jej organizovaného vzdelávania pracovníkov.  

- Organizácia však nezískava vždy takých nových pracovníkov, ktorí sú 

už náležite odborne pripravení okamžite v plnej miere vykonávať prácu 

na pracovnom mieste, na ktoré boli prijatí. Naopak, spravidla je nutné 

prispôsobovať pracovné schopnosti nových pracovníkov špecifickým 

požiadavkám daného pracovného miestam používanej technike, 

technológie, štýlu práce v organizácii a pod. Nových pracovníkov teda 

musí organizácia doškoľovať, preškoľovať alebo ich aspoň adaptovať 

na zvláštnosti, mechanizmus a kultúru organizácie v procese, ktorý sa 

nazýva orientácia pracovníka. Tiež tieto činnosti patria do sféry 

vzdelávania pracovníkov. 
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- Formovanie pracovných schopností v rámci modernej personálnej práce 

prekračuje hranice len odbornej spôsobilosti (kvalifikácie) s stále viac 

zahrnuje i formovanie osobnosti pracovníka, teda vlastností, ktoré hrajú 

tak významnú rolu v medziľudských vzťahoch, ovplyvňujú chovanie 

(teda i pracovné chovanie) a vedomie (potreby, hodnoty, záujmy, 

postoje a normy), a teda motiváciu pracovníka, a odrážajú sa i vo 

vzťahoch na pracovisku, výrazne ovplyvňujú procesy formovania týmu 

a samozrejme i individuálny a kolektívny pracovný výkon.   

 

V systéme vzdelávania pracovníkov organizácie sa angažuje nielen personálny 

útvar, či dokonca zvláštny útvar vzdelávania pracovníkov, ale tiež všetci vedúci pracovníci 

a odbory, či iné združenia pracovníkov. Vzdelávanie pracovníkov je personálna činnosť, 

v ktorej sa tradične najčastejšie vyskytuje úzka spolupráca organizácie s externými 

odborníkmi či špecializovanými vzdelávacími inštitúciami. Najefektívnejším vzdelávaním 

pracovníkov v organizácii je dobre organizované systematické vzdelávanie. Je to neustále 

sa opakujúci cyklus, vychádzajúci zo zásad politiky vzdelávania, sledujúca ciele stratégie 

vzdelávania a opierajúca sa o starostlivo vytvorené organizačné a inštitucionálne 

predpoklady vzdelávania.  

 

Vzdelávanie je „osobné, subjektívne a neoddeliteľné od aktivity.“ Reynolds 

(2004). Je to aktívny, nie pasívny proces. Pokiaľ je to možné, tak proces vzdelávania by 

mal byť aktívny, i keď si to vyžiada viac času než uplatňovanie pasívnych metód, pri 

ktorých je vzdelávajúcim sa ľuďom poskytovaná určitá forma výcviku, napríklad 

inštruktáž. Čím zložitejšie budú zručnosti, ktoré je treba zvládnuť, tým aktívnejšie musia 

byť metódy vzdelávania. Vzdelávanie vyžaduje čas, aby bolo možné osvojiť si, vyskúšať 

a akceptovať nové poznatky. Vzdelávací program by mal tento čas poskytovať. Správna 

kombinácia rôznych, ale vhodných typov vzdelávania prináša najlepšie výsledky. 

Armstrong (2007).  

 

Cieľom politiky a programov vzdelávania v nejakej organizácii je zabezpečiť 

kvalifikovaných, vzdelaných a schopných ľudí potrebných k uspokojení súčasných 

i budúcich potrieb organizácie. K dosiahnutiu tohto cieľa je nutné zabezpečiť, aby ľudia 

boli pripravení a ochotní sa vzdelávať, chápali, čo musia poznať a byť schopní robiť a boli 

schopní prevziať zodpovednosť za svoje vzdelávanie tým, že budú plne využívať 
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2.4.1 Analýza potrieb vzdelávania 
 

Všetky vzdelávacie aktivity musia byť založené na znalosti toho, čo je treba 

urobiť a prečo. Je treba definovať účel týchto aktivít a to je možné iba vtedy, keď sú 

identifikované a analyzované potreby vzdelávania organizácie, skupín i jedincov. 

Armstrong (2007). 

 

Niekedy sa východiskom analýzy potrieb vzdelávania vo firme predpokladá, že 

cieľom vzdelávania svojich zamestnancov by malo byť pokryť nejakú medzeru medzi tým, 

čo zamestnanci už vedia, a tým čo by ešte mohli byť schopní vedieť, aby prispeli k rozvoju 

organizácie. Niekedy však firmy zabúdajú nato, že predmetom vzdelávania by mala byť 

tiež príprava týchto zamestnancov, aby boli schopní a ochotní brať na seba ďalšie 

povinnosti a zodpovednosť, čo by prichádzalo s ďalším rozvojom a vzdelávaním.   

 

Podľa Armstronga (2007) by potreby vzdelávania mali byť analyzované: 

1. u organizácie ako celku – teda ako podnikovej potreby; 

2. u útvarov, tímov, funkcií alebo zamestnania v rámci organizácie – teda ako 

skupinové potreby; 

3. u jednotlivých pracovníkov – teda ako individuálne potreby.  

Podnik Skupina Jedinec 

 

Analýza 
podnikových 

plánov 

Analýza 
plánov 
ľudských 
zdrojov 

Priezkum 
potreby 

vzdelávania 

Skúmanie 
a posudzovanie 

výkonu a 
rozvoja 

Analýza 
role 

Špecifikácia 
učenia a 

vzdelania 

 

Obr. 2.4.1.1. Analýza potrieb vzdelávania – oblasti a metódy. Armstrong (2007). 

 

Podľa Armstronga (2007) analýza rolí je základným personálnym procesom. 

Poskytuje informácie potrebné pre vypracovanie profilov rolí a informácie pre potreby 
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získavania pracovníkov, vzdelávania a rozvoja, riadenia pracovného výkonu a hodnotenie 

práce. Výsledkom analýzy role je profil role, definujúci výsledky, ktoré sa očakávajú od 

pracovníka v danej roli z hľadiska hlavných oblastí výsledkov alebo zodpovedností. 

Cieľom analýzy role je vytvoriť nasledujúce informácie o roli pre potreby získavania 

a výberu pracovníkov, riadenia pracovného výkonu a hodnotenia vzdelávania a rozvoja 

pracovníkov: 

 

 Celkový účel – prečo daná rola existuje a aký prínos sa v podstate od 

držiteľa role očakáva. 

 Organizácia – komu je držiteľ role zodpovedný a kto je zodpovedný jemu. 

 Hlavné oblasti výsledkov alebo zodpovedností – čoho má držiteľ role 

dosiahnuť v každej z hlavných zložiek role. 

 Požiadavky na schopnosti – špecifické odborné schopnosti potrebné pre 

výkon role, čo sa očakáva, že bude držiteľ role vedieť a schopný urobiť.  

 

Podľa Armstronga (2007) podstatou analýzy rolí je použitie systematickej metódy 

k zhromažďovaniu informácii potrebných k vytvoreniu profilu role, podľa už uvedených 

bodov v analýze potrieb vzdelávania. Metódy, ktoré môžeme použiť sú rozhovory, 

dotazníky alebo pozorovanie.  

 

1. Rozhovory sa používajú vtedy, ak chceme získať úplný obraz role. Najlepšie je 

najprv si usporiadať rozhovor s držiteľmi role a overiť si potom ich informácie a ich 

manažérov alebo vedúcich tímov. Cieľom rozhovoru je získať všetky význame a dôležité 

fakty o roli, aby bolo možné zhromaždiť informácie pre profil role. Keď vedieme 

rozhovor, je užitočné používať kontrolný zoznam otázok. Vypracovávať nejaký podrobný 

zoznam kontrolných otázok však nie je nutné.  

 

2. Dotazník týkajúci sa rolí môžu vyplňovať ich držitelia sami a môžu ich 

overovať ich manažéri alebo vedúci tímu. Dotazníky sú užitočné, keď sa má analyzovať 

veľký počet rolí. Môžu tiež ušetriť čas vynaložený na rozhovory tým, že sa zaznamenávajú 

iba faktografické informácie a tým, že umožňujú analytikom usporiadať otázky popredu 

pre zachytenie oblastí, ktoré potrebujú preskúmať do väčšej hĺbky. Čím jednoduchší je 

dotazník, tým lepšie. Výhodou dotazníkov je to, že môžu rýchlo a lacno poskytnúť 

informácie o veľkom počte prací. Je však treba mať dostatočne veľký vzoriek a vytvorenie 
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3. Pozorovanie znamená študovať pracovníka pri práci, zaznamenávať čo robí, 

ako to robí a koľko času mu práca zaberie. Táto metóda je najvhodnejšia pre rutinnú 

administratívnu alebo manuálnu rolu, ale používa sa zriedka, pretože je náročná na čas.  

 

2.4.2 Metódy vzdelávania 
 

V oblasti rozvoja a vzdelávania ľudských zdrojov by sa mal klásť veľký dôraz na 

postupy a metódy, ktoré s rozvojom a vzdelávaním súvisia, lebo každá z týchto metód je 

inak nákladná a vyžaduje rôzne veľké vynaložené úsilie.  

 

Ciele vzdelávania, konkrétne potreby a štýl vzdelávania vzdelávajúcej sa osoby 

by mali ukázať, aká metóda alebo metódy vzdelávania by mali byt použité. Pri výbere 

vhodných metód vzdelávania pomáhajú konkrétne ciele a pochopenie individuálnych 

potrieb. Nemalo by sa predpokladať, že postačí iba jediná metódy. Lepšie výsledky 

pravdepodobne prinesie kombinácia metód. Použitie určitej palety metód, pokiaľ budú 

vhodné, pomôže vzdelávaniu tým, že upúta záujem vzdelávajúcich sa osôb. Armstrong 

(2007). 

 

Metódy vzdelávania podľa Koubka (2007): 

 

1. Metódy používané ku vzdelávaniu na pracovisku pri výkonu práce – teda na 

konkrétnom pracovnom mieste, pri vykonávaní bežných pracovných úloh. Tu patria najmä: 

 

Inštruktáž pri výkone práce, ktorá je najčastejšie používanou metódou. Ide 

vlastne o najjednoduchší spôsob, obvykle jednorazového zácviku nového, poprípade menej 

skúseného pracovníka, pri ktorom skúsený pracovník či bezprostredný nadriadený 
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Coaching predstavuje dlhodobejšie dávanie inštrukcií, vysvetľovanie 

a oznamovanie pripomienok i periodickú kontrolu výkonu pracovníka nadriadeným či 

vzdelávateľom. Ide vlastne o sústavné podnecovanie a smerovanie vzdelávaného 

k žiadúcemu výkonu práce a k vlastnej iniciatíve, pričom sa berie k úvahe jeho 

individualita.  

 

Mentoring je obdobou coachingu, určitá iniciatíva a zodpovednosť však v tomto 

prípade spočíva na vzdelávanom pracovníkovi samom, ktorý si sám vyberá akéhosi radcu 

(mentora), svoj osobný vzor. Ten – v prípade, že je ochotný fungovať ako mentor – mu 

radí, stimuluje ho a usmerňuje, pomáha mu však i v jeho kariére, presadzuje ho, stáva sa 

jeho patrónom.  

 

Counselling patrí k najnovším metódam formovania pracovných schopností 

pracovníkov. Ide vlastne o vzájomné konzultovanie a vzájomné ovplyvňovanie, ktoré 

prekonáva jednosmernosť vzťahu medzi vzdelávaným a vzdelávateľom, podriadeným 

a nadriadeným.  

 

Asistovanie je tradičná a často používaná metóda formovania pracovných 

schopností pracovníka. Vzdelávaný pracovník je pridelený ako pomocník ku skúsenému 

pracovníkovi, pomáha mu pri plnení jeho úloh a učí sa od neho pracovným postupom. 

Postupne sa podieľa na práci stále väčšou mierou a stále samostatnejšie, až konečne získa 

také znalosti a zručnosti, že je schopný vykonávať prácu úplne samostatne.  

 

Poverenie úlohou je rozvinutím predchádzajúcej metódy, poprípade jej 

záverečnou fázou. Vzdelávaný pracovník je svojím nadriadeným poverený splniť určitú 

úlohu. Pritom má vytvorené všetky potrebné podmienky a je vybavený príslušnými 

právomocami. Jeho práca je sledovaná. 

 

Rotácia práce (cross training) je metóda, pri ktorej je vzdelávaný pracovník 

postupne, vždy na určité obdobie poverovaný pracovnými úlohami v rôznych častiach 

organizácie.  
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Pracovné porady sú rovnako považované za vhodnú metódu formovania 

pracovných schopností pracovníkov. Počas nich sa účastníci zoznamujú s problémami 

a faktami týkajúcimi sa nielen vlastného pracoviska, ale aj celej organizácie či inej oblasti 

záujmu.  

 

2. Metódy používané k vzdelávaniu mimo pracoviska, či už v organizácii alebo 

mimo nej.  

 

Prednáška, ktorá je obvykle zameraná na sprostredkovanie faktických informácií 

či teoretických znalostí. 

 

Prednáška spojená s diskusiou (skupinová diskusia) alebo tiež seminár je opäť 

metóda sprostredkujúca skôr znalosti.  

 

Demonštrovanie sprostredkováva znalosti a zručnosti názorným spôsobom za 

použitia audiovizuálnej techniky, počítačov, trenažérov, predvádzanie pracovných 

postupov či funkčných vlastností a obsluhy jednotlivých zariadení vo výukových dielňach, 

na vývojových pracoviskách alebo v podnikoch vyrábajúcich tieto zariadenia a pod. 

Metóda je prevažne orientovaná na sprostredkovanie znalostí, vnáša do vzdelávania dôraz 

na praktické využitie týchto znalostí a oproti predchádzajúcim metódam sa aj viac 

orientuje na zručnosti.  

 

Prípadové štúdie sú rozšírenou a veľmi obľúbenou metódou vzdelávania. 

Väčšinou sa používajú pri vzdelávaní manažérov a tvorivých pracovníkov. Je to skutočné, 

alebo vymyslené vylíčenie nejakého organizačného problému, alebo komplexu 

organizačných problémov. Jednotliví účastníci vzdelávania, alebo jeho malé skupinky ich 

študujú, snažia sa diagnostikovať situáciu a navrhnúť riešenie problému.  

 

Workshop (tiež sa niekedy hovorí o skupinovom cvičení – group exercise) je 

variantou prípadových štúdii. Praktické problémy sa v tomto prípade riešia tímovo 

a z komplexnejšieho hľadiska. Ide samozrejme o komplexné prípadové štúdie.   

 

Brainstorming je rovnako variantou prípadových štúdii. Skupina účastníkov 

vzdelávania je vyzvaná, aby každý z nich navrhol spôsob riešenia zadaného problému. Po 
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Simulácia je metóda ešte viac zameraná na prax a aktívnu účasť vzdelávaných. 

Účastníci vzdelávania dostanú dosť podrobný scenár a sú požiadaní, aby behom určitej 

doby učinili radu rozhodnutí. Obvykle ide o riešenie bežnej životnej situácie vyskytujúcej 

sa v práci vedúcich pracovníkov. V priebehu vzdelávania sa spravidla prechádza od 

jednoduchších problémov k zložitejších.  

 

Hranie rolí (manažérske hry) je metódou vyložene orientovanou na rozvoj 

praktických schopností účastníkov, od ktorých sa vyžaduje značná aktivita a samostatnosť, 

nehľadiac na potrebnú dávku hrdosti. Účastníci na seba berú určitú rolu a v nej poznávajú 

povahu medziľudských vzťahov, stretov a vyjednávaní. Scenár role im pritom môže 

ponechávať väčší či menší priestor pre dotváranie role, nič menej vždy je nutné riešiť 

konkrétnu situáciu. V každom prípade je treba zachovať žiaducu mieru autenticity. Metóda 

je zameraná na osvojenie si určitej sociálnej role a žiaducich sociálnych vlastností skôr 

u vedúcich pracovníkov.  

 

Assessment centre (alebo tiež development centre) je moderná a veľmi vysoko 

hodnotená metóda nielen výberu, ale aj vzdelávanie manažérov. Účastník vzdelávania plní 

rôzne úlohy a rieši problémy, tvoriace každodennú náplň práce manažéra. Úlohy 

a problémy sú často náhodne generované počítačom, možno meniť ich frekvenciu 

a vytvárať tak rôznu úroveň stresu. Počítačom bývajú vyhodnocované aj riešenia 

problémov a učinené rozhodnutia, poprípade už existujú optimálne, vopred vypracované 

riešenia a rozhodnutia. Účastník si tak môže ľahko konfrontovať svoje riešenia 

a rozhodnutia s optimálnymi, čím sa učí. Assessment centre predstavuje vlastne k istej 

dokonalosti dovedené metódy prípadových štúdii, simulácii a hranie rolí.   

 

Outdoor training/learning je metóda, ktorá sa v poslednej dobe stáva viac 

používaná vo vzdelávaní manažérov. Ide skutočne o hry či akcie spojené so športovými 

výkonmi, ktoré by sa s úspechom uplatnili na skautskom tábore. V tomto prípade sa hrajú 

manažéri a učia sa pri tom manažérskym zručnostiam. Postup spočíva v zadaní úlohy 

majúceho podobu nejakej hry či pohybovej aktivity. Úloha sa spravidla rieši kolektívne, 

pričom sa vedenia ujíma jeden účastník buď spontánne, alebo je ním poverený. Po splnení 
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Vzdelávanie pomocou počítačov (e-learning) patrí rovnako medzi metódy, 

ktorých používanie sústavne vzrastá. Počítače umožňujú simulovať pracovnú situáciu, 

uľahčujú učenie pomocou schém, grafov a obrázkov, poskytujú vzdelávajúcim sa osobám 

obrovské množstvo informácii, ponúkajú rôzne testy a cvičenia, umožňujú priebežne 

hodnotiť proces osvojovania si znalostí a zručností, umožňujú kontakt so vzdelávateľom či 

s ostatnými účastníkmi vzdelávania. V poslednej dobe je k dispozícii stále viac 

počítačových vzdelávacích programov zo všetkých oborov ľudskej činnosti.  

 

Prvá skupina metód býva považovaná za metódy vhodnejšie pre vzdelávanie 

robotníkov, druhá skupina za vhodnejšie pre vzdelávanie vedúcich pracovníkov 

a špecialistov. V praxi sa však používa oboch skupín metód pre vzdelávanie všetkých 

kategórii pracovníkov, dochádza však k určitým modifikáciám s ohľadom na náplň práce 

konkrétnej skupiny účastníkov vzdelávania.  

 

2.4.3 Vyhodnocovanie vzdelávania 
 

Je dôležité vyhodnocovať vzdelávanie, aby sa posúdila jeho účinnosť pri 

dosahovaní tých výsledkov, ktoré boli stanovené v súvislosti s plánovaním vzdelávacích 

akcií, a aby sa ukázalo, kde je potrebné zlepšenie alebo zmien, aby bolo vzdelávanie ešte 

účinnejšie. Už vo fáze plánovania vzdelávania sa musia vytvoriť základy a kritéria pre 

hodnotenie každej kategórie vzdelávania. Súčasne je treba zvážiť, aké informácie potrebné 

pre hodnotenie kurzov je treba získať a analyzovať. Armstrong (2007). 

 

Proces vyhodnocovania vzdelávania definoval Hamblin (1974) ako „každý pokus 

získať informácie (spätnú väzbu) o účinkoch určitého vzdelávacieho programu a oceniť 

hodnotu tohto vzdelávania vo svete tejto informácie“. Vyhodnocovanie vyúsťuje do 

riadenia, tj. rozhodovanie, či malo dané vzdelávanie zmysel (predovšetkým z hľadiska 

pomeru nákladov a prínosov), alebo nie a čo zlepšiť, aby bolo nákladovo efektívnejšie. 
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Vyhodnocovanie je integrálnou súčasťou vzdelávania. Vo svojej nie hrubšej 

forme je to porovnávanie cieľov (žiaduce chovanie) s výsledkami (výsledné chovanie), 

odpovedajúce na otázku, do akej miery vzdelávanie splnilo svoj účel. Stanovovanie cieľov 

a metód merania výsledkov je, alebo malo by byť podstatnou súčasťou fáze plánovania 

akéhokoľvek vzdelávacieho programu. Armstrong (2002).  

 

Podľa slov Dvořákovej (2007) efektívnosť programov vzdelávania a rozvoja 

zamestnancov sa prejavuje výsledkami vzdelávacích aktivít, nie samotnými aktivitami. 

Vzdelávacie aktivity (školenia, kurzy) sú síce viditeľné a merateľné a utvrdzujú školeného 

v domnienke, že skutočne niečoho dosahuje, nič menej sa jedná iba o istý druh činnosti. 

Rozoznateľnosť a merateľnosť väčšiny výsledkov je už o niečo ťažšie a najľahšie je 

určenie a ohodnotenie aktivít, ktoré mali priamy podiel na úroveň týchto výsledkov.     

 

Vyhodnotenie efektívnosti vzdelávania sleduje dva základné ciele. Za prvé plní 

funkciu kontrolnú; overuje, či bol školiaci proces ten najefektívnejší z ponúkaných 

možností pre danú vzdelávaciu potrebu vrátane hľadiska nákladov a slúži k predloženiu 

návrhov na zlepšenie budúcich vstupov, tj. organizačnej a inštitucionálnej podpory 

školenia. Jeho druhá stránka potom slúži k zisťovaniu toho, či pod vplyvom vzdelávania 

dochádza k dlhodobému zlepšovaniu či trvalej pozitívnej zmene pracovného výkonu. 

V tomto prípade začína vyhodnocovací proces momentom zostavenia vzdelávacieho plánu. 

Dvořáková (2007). 

 

Úrovne vyhodnocovania  

 

Kirkpatrick (1994) odporúča štyri úrovne vyhodnocovania vzdelávania: 

 

Úroveň 1 – Reakcia – na tejto úrovni sa skúma, ako účastníci na toto vzdelávanie 

reagujú. V tomto zmysle sa teda skúma spokojnosť bezprostredného zákazníka.  

 

Úroveň 2 – Hodnotenie poznatkov – na tejto úrovni získavate informácie o tom, 

do akej miery boli splnené ciele učenia. Je treba zistiť, koľko znalostí si účastníci osvojili, 

aké zručnosti si osvojili alebo zlepšili, a ak je to vhodné, do akej miery sa u nich zmenili 

ich postoje v žiadajúcom smere. Ak je to možné, mali by byť použité testy organizované 
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Úroveň 3 – Hodnotenie chovania – na tejto úrovni sa hodnotí, do akej miery sa 

po návrate účastníkov na pracovisko zmenilo ich chovanie. Je treba odpovedať na otázku, 

do akej miery absolventi vzdelávania uplatňujú získané znalosti, zručnosti a postoje pri 

výkone práce. V ideálnom prípade by toto hodnotenie malo prebehnúť pred vzdelávaním 

i po ňom. Ale účastníkom by mal byť poskytnutý určitý čas, aby boli schopní svoje 

chovanie pri práci zmeniť. Hodnotenie by malo posúdiť, do akej miery boli dosiahnuté 

ciele vzdelávania týkajúcich sa zmien chovania a aplikácie znalosti a zručností. 

 

Úroveň 4 – Hodnotenie výsledkov – ide o poslednú úroveň hodnotenia 

a poskytuje základňu pre posúdenie prospešnosti vzdelávania z hľadiska jeho nákladov. 

Hodnotenie musí byť založené na skúmaní pred vzdelávaním i po ňom a musí určiť mieru, 

v akej boli dosiahnuté základné ciele vzdelávania v oblastiach, ako je prírastok predaja, 

zvýšenie produktivity, zníženie úrazov alebo zvýšenie spokojnosti zákazníkov. Hodnotenie 

výsledkov je samozrejme ľahšie, ak ich môžme kvantifikovať. Avšak nie je vždy ľahké 

preukázať mieru prínosu vzdelávania ku zlepšeniu výsledkov a oddeliť tento prínos od 

iných činiteľov.     

 

Postup vyhodnotenia vzdelávania  

Pre vyhodnotenie efektívnosti vzdelávacieho procesu môžeme využiť nasledujúci 

postup:  

1. Definícia výsledkov, ktorých má školenie dosiahnuť. Po identifikácii 

potrieb je nutné presne špecifikovať, akých výsledkov a výstupov má 

byť dosiahnuté.  

2. Transformácia výsledkov v ciele. Ciele definujú nielen čo, ale tiež 

kedy ich má byť dosiahnuto. Musí byť „SMART“. 

3. Zaistenie, aby každý poznal od začiatku cieľ.  

4. Vytvorenie metód pre porovnávanie skutočných výsledkov s cieľmi.  

5. Vyhodnotenie okamžitého a dlhodobého prínosu. 

6. Využitie výsledkov. Dvořáková (2007). 
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Základným problémom vyhodnocovania výsledkov vzdelávania i vyhodnocovania 

účinnosti vzdelávacieho programu je stanovenie kritérií hodnotenia. Kvalifikácia 

a vzdelávanie ako kvalitatívne charakteristiky sú zložito kvantifikovateľné a ich úroveň, 

alebo veľkosť zmeny môžeme zistiť len nepriamo, mnohokrát dosť špekulatívnymi 

spôsobmi. Koubek (2007).  

 

Koubek (2007) definoval len niektoré kritéria a postupy vyhodnocovania 

vzdelávania. 

V prvom rade sa ponúka porovnanie výsledkov vstupných testov účastníkov 

s testami uskutočnenými po ukončení vzdelávacieho programu.   

Monitorovanie vzdelávacieho procesu a programu, tj. hodnotenie vhodnosti 

a účinnosti jednotlivých zvolených metód a postupov, prípadne hodnotenie práce 

školiteľov.  

Kvalifikovanie praktického prínosu vzdelávania pomocou ekonomických 

ukazovateľov, napr. zvýšenie produktivity práce, zvýšenie predaja, zvýšenie kvality 

výrobkov či služieb, poklesu nákladov, nepodarkovosti či hospodárení s materiálom.  

 

Musíme však dodať, že ani jedna z vyššie uvedených kritérií a postupov nie je  

celkom spoľahlivá a objektívna. Výsledok vzdelávania do značnej miery závisí na tom, aká 

je motivácia pracovníkov vzdelávať sa, aké je podnikové klíma vo vzťahu k vzdelávaniu, 

ako sa v podniku využíva pracovná doba a kvalifikácia pracovníkov, aká je kontrola 

pracovníkov. Vo vyspelom zahraničí, predovšetkým v západoeurópskych krajinách sa stále 

viac ustupuje od testov či iných skôr formálnych metód hodnotenia a prevahu získava 

hodnotenia skôr neformálne, založené na informáciách pochádzajúcich priamo od 

školených pracovníkov alebo od vedúcich pracovníkov.    

 

Použitie vyhodnocovania vzdelávania  

 

Vzdelávanie vyvoláva reakcie, ktoré vedú k učeniu, ktoré vedie k zmenám 

pracovného chovania, ktoré vedie k výsledkom v organizačnej jednotke i celej organizácie. 

Armstrong (2002).  
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3 Charakteristika vybranej firmy 

 
 
3.1 Charakteristika spoločnosti ALTA T, a. s.  
 

Spoločnosť ALTA T, a. s. pôsobí na trhu od roku 1992. Počas svojho pôsobenia 

došlo k zmene názvu a sídla spoločnosti. Pôvodný názov MODENIA, s. r. o. sa v roku 

1997 zmenil na MODENIA, a. s. a v roku 2002 na ALTA T, a. s. Počas svojho pôsobenia 

vyprofilovala svoju podnikateľskú činnosť do viacerých oblastí, ktoré spájajú 

predovšetkým obchodné aktivity, servisnú činnosť a medzinárodnú kamiónovú dopravu. 

Obchodné aktivity spoločnosti boli orientované na Bielorusko, Českú republiku, Poľsko 

a Rusko. Dopravné služby boli realizované v celej strednej a západnej Európe. ALTA T, a. 

s. je členom združenia ČESMAD SLOVAKIA, ktoré je účelovým združením dopravcov 

cestnej kamiónovej dopravy. K 31. 12. 2007 základné imanie predstavovalo sumu osem 

miliónov slovenských korún a je tvorené emisiou sto kusov neobchodovateľných akcií na 

meno v listinnej podobe. Spoločnosť, ktorá mala od svojho vzniku zahraničnú majetkovú 

účasť, sa stala v roku 2007 spoločnosťou len so slovenskou majetkovou účasťou. Hlavný 

podnikový cieľ je v súčasnosti zameraný na rozvoj kamiónovej dopravy, ktorá tvorí 

majoritnú časť príjmov firmy.   

 

 

3.2 Organizačná štruktúra spoločnosti 
 

Valné zhromaždenie  

Je najvyšším orgánom spoločnosti. Pozostáva z akcionárov prítomných na valnom 

zhromaždení. Činnosť valného zhromaždenia upravujú Stanovy ALTA T, a. s. 

 

Štatutárny orgán: Predstavenstvo 

Predstavenstvo spoločnosti tvorí predseda predstavenstva a dvaja členovia. 

Spoločnosť zastupuje voči tretím osobám predstavenstvo, a to buď predseda samostatne, 

alebo všetci členovia predstavenstva spoločne, alebo samostatne každý iný člen 

predstavenstva, ktorý bol k tomu predstavenstvom písomne splnomocnený (Výpis 

z obchodného registra, viz. Príloha č. 1). 
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Dozorná rada 

Vykonáva dozor nad operáciami v spoločnosti a jej vedením. Kontroluje ročné 

uzávierky a obchodné výsledky. Dozornú radu ALTA T, a. s. tvorí predseda dozornej rady 

a. s. a dvaja členovia dozornej rady a. s.  

 

 

 

Obr. 3.2.1. Schéma organizačnej štruktúry  
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Obchodná skupina textilná galantéria  

Hlavným zameraním tejto skupiny je dodávateľským spôsobom zabezpečovať 

subdodávky textilnej galantérie pre výrobné podniky. Počas celého minulého roka 

pracovala so stabilnou klientelou ako na strane dodávateľov, tak aj odberateľov. Stabilné 

a časom vyprofilované dodávateľsko-odberateľské vzťahy na základe získanej vzájomnej 

dôvery sú zárukou stability v realizácii plánovaných ukazovateľov.  

 

V najbližšej dobe je prioritou obchodnej skupiny zamerať sa na tieto činnosti: 

 

- skvalitniť spoluprácu so stálou zákazníckou klientelou, 

- snažiť sa rozšíriť okruh zákazníkov o nových odberateľov textilného, 

obuvníckeho a kožiarskeho priemyslu, 

- udržať prípadne znížiť ceny u našich dodávateľov, 

- rozšíriť spoluprácu o nových dodávateľov nití, keprových stúh, welcra 

a gúm, doplniť existujúcu ponuku nití o nové, modernejšie 

a exkluzívnejšie farby 

- zvyšovať mesačné obraty  

 

Servisná činnosť dumprov BELAZ 

V roku 2007 zaznamenala táto divízia obdobie stagnácie, čo vyplynulo z recesie 

v stavebných činnostiach v rámci hospodárstva Slovenskej republiky. Prejavilo sa to aj 

v požiadavkách dopravcov po terénnych vyklápačoch. Za celé obdobie sa preto činnosť 

sústreďovala na servis automobilov u stabilných zákazníkov. Nové automobily potrebné 

neboli. V budúcom období sa preto táto činnosť chce zamerať sa na ďalší okruh užívateľov 

terénnych vyklápačov značky BELAZ, aby najmä zvýšením tržieb zo servisnej činnosti 

bola posilnená pozícia v rámci spoločnosti. Taktiež sa uvažuje o zabezpečovaní bežnej 

servisnej činnosti vlastných vozidiel spoločnosti, čím sa znížia náklady v triede 511 – 

oprava a servis.  

 

Dopravné služby  

Táto činnosť je zameraná na nakládku a vykládku kamiónov rôznych druhov 

tovaru v krajinách strednej a západnej Európy. Táto činnosť zaznamenala počas 

sledovaného obdobia najdynamickejší vzostup, kde bol rozšírený počet automobilov na 

osemnásť. V súčasnosti tvoria automobilový park sedemnásť ťahačov VOLVO FH 12 

 24



a jeden ťahač SCANIA. Spoločnosť plánovala v roku 2009 rozšíriť vozový park, no 

vzhľadom k súčasnej hospodárskej kríze a poklesu počtu zákaziek od tohto kroku ustúpila.  

 

 

3.3 Hospodárske výsledky ALTA T, a. s. 
 

Výnosy spoločnosti v roku 2007 sa znížili oproti roku 2006 o 15 %. Tržby za 

predaj tovaru sa v roku 2007  znížili o 35 % a dosiahli objem 311 690, 90 € (9 390 000 

Sk), z toho: 

Textilná galantéria   61 475, 14 € (1 852 000 Sk)  

BELAZ  6 771,56 € (204 000 Sk) 

Doprava  243 444,20 € (7 334 000 Sk) 

 

Tržby za dopravné služby zaznamenali nárast o 11 % a predstavovali v roku 2007 

hodnotu 2 191 163,78 € (66 011 000 Sk). Celkové náklady boli vo výške 2 502 721,90 € 

(75 397 000 Sk) a zaznamenali pokles o 14 % oproti roku 2006.  

Spoločnosť mala v roku 2007 účtovný zisk 66055,90 € (1 990 000 Sk).  

 

V budúcnosti sa plánuje schválenie zmluvy a spoločnosť ALTA T, a. s., sa stane 

dcérskou spoločnosťou ALTA, a. s., ktorá je jednou z najvýznamnejších českých 

zahranično-obchodných spoločností, ktoré pôsobia na teritóriu strednej a východnej 

Európy. Špecializuje sa na oblasť strojárstva, hutníctva a energetiky.  

 

 

3.4 Personálna oblasť 
 

Vysoko kvalitných a lojálnych zamestnancov považuje ALTA T, a. s. za hlavný 

zdroj svojich úspechov. V súčasnosti má ALTA T, a. s. tridsaťtri zamestnancov z toho 

jedenásť režijných a dvadsaťdva vodičov medzinárodnej kamiónovej dopravy. Vzhľadom 

k tomu, že firma má tridsaťtri zamestnancov, vo firme nie je špeciálny personálny 

pracovník. Personálna oblasť je kumulovaná funkcia riaditeľky spoločnosti a jej asistentky. 

V oblasti rozhodovania ma najväčšiu váhu slovo riaditeľky firmy.  Priemerný vek 

zamestnancov je tridsaťšesť rokov.  

 

 25



Štruktúra zamestnancov podľa vzdelania: 

Absolvovaná škola Počet zamestnancov 

Vysoká škola 2 

Stredná odborná škola 10 

Stredné odborné učilište 21 

Štruktúra zamestnancov podľa vzdelania

25 

20 

15 Počet 
zamestnancov 10 

Štruktúra zamestnancov podľa dĺžky zamestnania vo firme: 

Roky Počet zamestnancov 

1 – 5 rokov 20 

6 – 10 rokov 7 

10 rokov a viac 6 
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Tabuľka podľa profesie zamestnancov: 

 

Profesia Počet zamestnancov 

Vedúci pracovníci 2 

Vodiči kamiónovej dopravy 22 

Špeditérky 5 

Ostatní pracovníci                  4 

               

Tabuľka podľa profesie zamestnancov

Vedúci pracovníci

Vodiči kamiónovej
dopravy

Špeditérky

Ostatní pracovníci     

 

 

Štruktúra zamestnancov podľa fluktuácie:  

Rok 

2006 2007 2008 

 

Profesia 

Prijatie 

do prac. 

pomeru 

Ukončenie 

prac. 

pomeru 

Prijatie 

do prac. 

pomeru 

Ukončenie 

prac. 

pomeru 

Prijatie 

do prac. 

pomeru 

Ukončenie 

prac. 

pomeru 

Vedúci 

pracovníci 

0 0 0 0 0 0 

Vodiči 

kamiónovej 

dopravy 

 

3 

 

0 

 

1 

 

0 

 

11 

 

0 

Špeditérky 0 1 2 0 1 0 

Ostatní 

pracovníci 

0 0 0 0 0 0 
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Miera fluktuácie za sledované obdobie: 

 

 

 

 

 

Rok Miera fluktuácie (%) 

2006 3,03 

2007 0 

2008 0 

 

Výpočet: 

Miera fluktuácie = Celkový počet rozviazaných pracovných pomerov v danom 

období (roku) x 100 / Priemerný počet zamestnancov v danom období (roku). Obecná 

hodnota odporúčanej úrovne fluktuácie je v rozsahu 5-7%.  

Z uvedených údajov v tabuľke vyplýva, že fluktuácia v analyzovanej firme je 

minimálna. 

 

 

                                        

 

                               Obr. 3.4.1. Logo spoločnosti ALTA T, a. s. 
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4 Analýza sociálneho potenciálu organizácie 

 
 

Cieľom mojej bakalárskej práce bola analýza súčasného stavu vzdelávania vo 

firme ALTA T, a. s. a zistenie  potrieb vzdelávania v tejto firme. U organizácie som 

analýzu zamerala na podnikové plány a potreby vzdelávania. U jedincov som sa sústredila 

na rozbor pracovnej pozície, potrieb vzdelávania a pozorovanie zvládania ďalšieho 

vzdelávania a s ním spojených povinností.  

 

 

4.1 Metódy zberu dát 
 

Vo svojej bakalárskej práci som použila kombináciu metód pozorovania, 

rozhovoru a analýzy interných dokumentov firmy. Chcela som získať čo najviac 

a najpresnejších informácii o firme, jej zamestnancoch a personálnej politike spoločnosti.  

 

Prvou metódou zberu dát bola analýza interných dokumentov firmy. Z výročnej 

správy som čerpala históriu, obchodné aktivity spoločnosti, štruktúru ľudí vo firme, 

hospodársky výsledok firmy z roku 2007 a podnikateľský cieľ firmy.  Z interného systému 

spoločnosti som zistila vek, profesiu a dĺžku zamestnania jednotlivých pracovníkov vo 

firme. Tieto údaje sú uvedené v kapitole č. 3 s názvom „Charakteristika vybranej firmy“.  

 

Pozorovanie som použila pri posudzovaní umiestnenia sídla firmy, pracovného 

prostredia, vybavenia oddelení a firemnej klímy. Pozorovaním som tiež zisťovala  

pracovnú náplň špeditériek.    

 

Riaditeľka spoločnosti v prípade časovej zaneprázdnenosti poveruje svoju 

asistentku svojimi právomocami a kompetenciami. Vzhľadom na vysokú pracovnú 

vyťaženosť riaditeľky spoločnosti, rozhovory a konzultácie som preto viedla s asistentkou, 

od ktorej som získala potrebné informácie pre svoju bakalársku prácu. V jej kompetencii je 

mimo iného rozhodovať aj o otázkach problematiky rozvoja vzdelávania podľa vlastného 

uváženia. Rozhovor s asistentkou pozostával z otázok týkajúcich sa súčasného vzdelávania 

vo firme, popisov práce jednotlivých profesií, predstáv o potrebe ďalšieho vzdelávania,  
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4.1.1 Súčasné vzdelávanie v organizácii ALTA T, a. s.  
 

Spoločnosť ALTA T, a. s. vzhľadom na nízky počet svojich zamestnancov nemá 

vytvorený žiadny personálny útvar, ktorý by sa zaoberal rozvojom a vzdelávaním 

zamestnancov vo firme. V súčasnosti sa vzdelávacích kurzov a školení, spravidla vždy 

mimo organizáciu, účastí len asistentka riaditeľky, teda účtovníčka, noví zamestnanci, 

vodiči kamiónovej dopravy a referenčných vozidiel.  

 

Školenia účtovníčky sú zamerané na dane, mzdy, ročné závierky a ďalšie 

školenia súvisiace s účtovníctvom.  

 

Noví zamestnanci absolvujú: 

 

- vstupný test na oboznámenie sa s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri 

práci. Tento kurz vykonáva autorizovaný bezpečnostný technik; 

- poučenie pracovníka bez elektrotechnickej kvalifikácie podľa vyhlášky 

MPSVR SR č. 718/2002 Z. z. § 20, ktorý pracuje s elektrickým 

náradím, alebo zariadením zaškolenie zamestnanca. Toto preškolenie 

obsahuje rôzne predpisy pre manipuláciu s elektrickým zariadením, 

prvú pomoc pri úraze elektrickým prúdom, základné úkony a činnosti 

pri práci s elektrickým zariadením, význam bezpečnostných tabuliek a 

nápisov, požiarna ochrana, prevencia a hasiace prístroje; 

- zaškolenie vodiča kamiónovej dopravy na obsluhu a údržbu ťahača s 

návesom;  

- vstupnú inštruktáž na pracovisku (viď. Príloha č. 2).      

 

Vodiči medzinárodnej kamiónovej dopravy absolvujú každý rok školenia 

plynúce zo zákona, vyhlášok a smerníc Slovenskej republiky ako sú: 
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- Vyhláška č. 208/1991 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení 

pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel;  

- Nariadenie rady EHS č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej 

doprave;  

- Zákon č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej 

doprave;   

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 561/2006/ES o 

harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré 

sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady 

(EHS) č. 3821/85 a č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) 

3820/85;  

- zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave; 

- Vyhláška ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií SR č. 578/2006 

Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných 

komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

- Zákon č. 315/1996 Z. z. o premávka na pozemných komunikáciách; 

- Záverečné preskúšanie 

 

Vodiči referenčných vozidiel absolvujú školenie zo Zákona č. 315/1996 Z. z. 

o premávke na pozemných komunikáciách jeden krát za dva roky, pričom dostanú preukaz 

o absolvovaní školenia.  

 

Analýza potrieb vzdelávania z pohľadu spoločnosti 

 

Spoločnosť si uvedomuje medzery vo vzdelávaní svojich zamestnancov. To bol 

i jeden z dôvodov, prečo som sa na túto problematiku zamerala. Predstavou vedenia 

spoločnosti bolo, aby som zmapovala potreby a záujmy o vzdelávaní zamestnancov. 

Keďže kamiónová doprava tvorí majoritnú časť príjmov firmy, jej záujmom bolo zamerať 

sa práve na prácu špeditériek a vodičov medzinárodnej kamiónovej dopravy. 

V neposlednej rade tiež rozvoj pozície účtovníčky a riaditeľky firmy, hlavne čo sa týka 

komunikácie a motivácie svojich zamestnancov. U vodičov kamiónovej dopravy by sa 

chceli zamerať na rozvoj cudzieho jazyka, potrebného pri ich výkone činnosti vodiča 

medzinárodnej kamiónovej dopravy.     
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4.1.2 Popis pozícii v organizácii  a analýza potrieb vzdelávania z pohľadu 
jednotlivca 

 
Cieľom je popis celkového účelu pozície, jej prínos pre firmu, aké sú požiadavky 

na schopnosti a čo sa od nej očakáva. Popis pozícii som zistila z rozhovoru s asistentkou 

riaditeľky a špeditérkami, pretože firma nemá písomne spracované popisy pracovných 

pozícii.  

 

Riaditeľka spoločnosti 

Riaditeľka spoločnosti zodpovedá za celkový chod firmy. Má zodpovednosť za 

posilnenie pozície spoločnosti na trhu, priebežné reportovanie majiteľovi o aktuálnom 

stave firmy, tvorbu a priebežnú kontrolu dodržiavania nastaveného plánu spoločnosti, 

ktorý pozostáva z finančného riadenia spoločnosti, cash flow, plánu nákladov. Riaditeľka 

sa zodpovedá majiteľovi firmy. Jej naopak zodpovedajú všetci zamestnanci spoločnosti 

ALTA T, a. s. Riaditeľka spoločnosti bola ochotná aj napriek najvyššie dosiahnutému 

vzdelaniu sa ďalej vzdelávať. Požadovala časovo nenáročný vzdelávací program zameraný 

na zvýšenie komunikačných schopností a zefektívnenie svojej činnosti riaditeľky.    

 

Asistentka riaditeľky, účtovníčka  

Ako asistentka riaditeľky má rovnaké pracovné kompetencie ako riaditeľka 

spoločnosti, preto má na starosť riadenie a rozhodovanie v prípade neprítomnosti 

riaditeľky spoločnosti. Je tiež členkou predstavenstva, účastní sa Valného zhromaždenia, 

kde sa riešia otázky o spoločnosti. Komunikuje so zákazníkmi, má na starosť 

administratívu svojho oddelenia, vedenie účtovníctva, dane a všetky veci súvisiace 

s účtovníctvom všetkých oddelení firmy. Asistentka riaditeľky je zodpovedná riaditeľke 

firmy a majiteľovi spoločnosti. Naopak jej zodpovedajú referent skladníka, referent 

oddelenia BELAZ a špeditérky v prípade neprítomnosti riaditeľky spoločnosti všetci 

zamestnanci. Asistentka riaditeľky by uvítala školenia, alebo kurzy zamerané na zvýšenie 

komunikačných schopností a schopností riadenia firmy tak, aby ju to moc časovo 

nezaneprázdňovalo.   

 

Referent skladníka  

Ich úlohou je zber dokumentov, pošty a písomností týkajúcich sa textilnej 

galantérie za účelom ďalšieho odovzdania asistentke riaditeľky, alebo zaradenia do ďalších 
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častí modulu. Tiež majú na starosti informačnú nástenku svojho oddelenia. Referent 

skladníka je zodpovedný asistentke riaditeľky alebo samotnej riaditeľke. Jemu je 

zodpovedný skladník. Referent skladníka nemal žiadne požiadavky na ďalšie vzdelávanie, 

nebol by ani proti keby si tým zlepšil zručnosti, schopnosti prípadne finančné ohodnotenie.  

 

Skladník  

Jeho náplňou práce je príjem, skladovanie a výdaj tovaru v oddelení textilnej 

galantérie. Je zodpovedný referentovi skladníka. U skladníka nevidím žiadnu efektivitu, 

ktorú by mu prinieslo ďalšie vzdelávanie.  

 

Mechanik a referent oddelenia BELAZ 

Náplňou práce je oprava a údržba terénnych vyklápačov v rámci firmy, ale aj ako 

oddelenie BELAZ pre klientov mimo organizáciu. V prípade nedostatku zákaziek, 

vypomáha mechanikovi v oddelení dopravy pri oprave a údržbe kamiónov.  V pozícii 

referenta je jeho úlohou zber dokumentov a písomností z oddelenia BELAZ a ich ďalšie 

odovzdanie asistentke riaditeľky. Ako referent oddelenia BELAZ je zodpovedný asistentke 

riaditeľky.  

  

Mechanik oddelenia dopravy  

Jeho náplň práce je oprava a údržba kamiónov. Takisto pri nedostatku zákaziek 

vypomáha mechanikovi v oddelení BELAZ. Je zodpovedný špeditérkam, ktoré jeho 

konanie referujú asistentke alebo samotnej riaditeľke spoločnosti. Tu nevidím žiadnu 

možnosť ďalšieho rozvoja vzhľadom nato, že opravuje len kamióny rovnakého druhu.   

 

Špeditérky 

 Pozorovaním práce špeditériek som zistila, že ich hlavná náplň práce pozostáva z 

komunikácie so zákazníkmi, za účelom získania zákaziek prostredníctvom telefonického 

kontaktu, alebo e-mailu. Komunikujú s vodičmi medzinárodnej kamiónovej dopravy na 

cestách a taktiež zaisťujú bežnú administratívu týkajúcu sa ich oddelenia. Tu som si všimla 

menšie nedostatky v komunikácii so zákazníkmi. Iba dve z pracovníčok ovládajú cudzí 

jazyk. Ich snaha o vyjednávanie so zákazníkom bola minimálna a rovnako ako aj štruktúra 

rozhovoru by mohla byť na vyššej úrovni. V tom som sa zhodla aj s asistentkou riaditeľky 

pri rozhovore o potrebách ich vzdelávania zamerané na zvýšenie efektívnosti komunikácie 

v styku so zákazníkmi a vo výučbe cudzích jazykov pre ďalšie pracovníčky.  
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Vodiči kamiónovej dopravy  

Asistentka riaditeľky mi definovala ich prácu ako nakládku a vykládku rôznych 

druhov tovaru v rôznych štátoch. Špeditérky získajú zákazku a zadávajú ju voľnému 

vodičovi, ktorý je schopný okamžite vycestovať, a ktorý sa nachádza najbližšie k miestu 

zákazky. Ich problémom je jazyková bariéra, preto sú v stálom kontakte so špeditérkami. 

Predstavou vedenia firmy by boli časovo a finančne nenáročné jazykové kurzy, aspoň pre 

časť vodičov kamiónovej dopravy, aby im aspoň sčasti pomohli pri výkone ich povolania. 

Vodiči sa zodpovedajú špeditérkam, ktoré ich konanie referujú ďalej riaditeľke 

spoločnosti.      

   

4.1.3 Finančné hľadisko 
 

Momentálne náklady na vzdelávanie sú minimálne vzhľadom nato, že z vlastnej 

iniciatívy sa vzdeláva len účtovníčka. Z rozhovoru s asistentkou riaditeľky som zistila, že 

momentálne sú financie obmedzujúci faktor, no v budúcnosti by bola možnosť vyčleniť 

prostriedky na vzdelávanie a zahrnúť ich do nákladov firmy.    

 

 
4.2 Výsledky prieskumu 
 

Ako som už v úvode uviedla, cieľom mojej bakalárskej práce bolo zistiť súčasný 

stav vzdelávania v analyzovanej firme a na základe toho jej dať odporučenia, poprípade 

návrhy na zlepšenie v oblasti rozvoja vzdelávania zamestnancov. Zisťovala som náplň 

práce jednotlivých pozícii a ich potrebu ďalšieho vzdelávania.  

 

Po primárnej analýze situácie vo firme som zistila nedostatky v oblasti 

vzdelávania zamestnancov firmy ALTA T, a. s. Myslím si, že firma disponuje dostatkom 

sociálneho potenciálu organizácie, no bohužiaľ ho nerozvíja a tým pádom stráca možnosť 

maximálnej prosperity zo svojej činnosti. Mojím cieľom bude preto eliminácia týchto 

nedostatkov prostredníctvom rozvoja vzdelávania zamestnancov v tejto firme.         

 

Podmienky na rozvoj vzdelávania sú na dobrej úrovni. Vzhľadom na počet a škálu 

zamestnancov je možné zastúpenie jednotlivých pracovníkov pri školení, aby sa nenarušil 

celkový chod firmy.  
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Z rozhovorov s jednotlivými zamestnancami som zistila záujem o ďalšie 

vzdelávanie. Myslím si, že vo firme je slabá motivácia zo strany nadriadenej k ďalšiemu 

vzdelávaniu svojich zamestnancov. Z rozhovoru so špeditérkami som zistila, že počas 

pôsobenia vo firme im nebola ponúknutá žiadna forma ďalšieho vzdelávania a ani ďalším 

zamestnancom okrem účtovníčky. Súčasný systém vzdelávania pracovníkov vychádza z 

povinných nariadení a vyhlášok vlády SR. Pri zavedení novej smernice alebo vyhlášky sa 

zaistí školiaci pracovník, ktorý vykoná školenie, aby boli všetky podmienky zo zákona 

splnené. 

 

Z rozhovorov vyplynulo, že väčšina zamestnancov by bola ochotná sa ďalej 

vzdelávať. Ich záujem bol v tom, že by mohli získať nové zručnosti, znalosti, schopnosti, 

ktoré by využili v pracovnom, ale aj súkromnom živote.  

 

Na záver som s asistentkou prekonzultovala a spoločne sme prehodnotili 

informácie získané z rozhovorov so zamestnancami. Na základe výsledkov z analýzy 

potrieb vzdelávania vo firme sme dospeli k záveru potreby ďalšieho vzdelávania vo firme.  

Návrhom a odporučeniam daného problému sa zaoberám v ďalšej kapitole.  
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5 Návrhy a doporučenia k rozvoju sociálneho potenciálu organizácie 

 
 

Z celkovej analýzy som zistila, že spoločnosť ALTA T, a. s. nemá vytvorený 

personálny útvar, ktorý by sa zaoberal rozvojom a vzdelávaním svojich zamestnancov. 

Mojim cieľom bola preto eliminácia týchto nedostatkov prostredníctvom rozvoja 

vzdelávania zamestnancov vo firme. Súčasné vzdelávanie je zamerané len na zákonné 

školenia, ktoré vyplývajú z vyhlášok a nariadení Slovenskej republiky. Firma si tento 

problém uvedomuje a v budúcnosti plánuje jeho riešenie. Myslím si, že moja bakalárska 

práca by mohla poslúžiť ako podklad pri plánovaní vzdelávania v danej firme.    

 

Na základe analýzy potrieb vzdelávania v spoločnosti ALTA T, a. s. som zistila 

tieto konkrétne nedostatky: 

  

1. Ako prvý nedostatok by som uviedla, že spoločnosť nemá vytvorené písomné 

popisy pracovných pozícií. 

2. Druhým nedostatkom je, že firma nemá vytvorený program vzdelávania. 

Robia iba nevyhnutne nutné školenia, ktoré sú: 

 

Školenia účtovníčky sú zamerané na dane, mzdy, ročné závierky a ďalšie 

školenia súvisiace s účtovníctvom.  

Noví zamestnanci absolvujú vstupné testy, zaškolenia a inštruktáže, ktoré 

vyplývajú z nariadení a vyhlášok ministerstiev Slovenskej republiky.  

 Vodiči medzinárodnej kamiónovej dopravy absolvujú každý rok školenia 

plynúce zo zákona, vyhlášok a smerníc Slovenskej republiky. Školenia sú zavŕšené testom.  

Vodiči referenčných vozidiel absolvujú školenie zo Zákona č. 315/1996 Z. z. 

o premávke na pozemných komunikáciách jeden krát za dva roky, pričom dostanú preukaz 

o absolvovaní školenia.  

 

Navrhla som nasledujúce odporúčania, ktoré by prispeli k rozvoji a efektívnemu 

plánovaniu vzdelávania vo firme: 

 

1. Ako podklad pri spracovaní písomných popisov pracovných pozícii by 

spoločnosť mohla využiť popisy pozícii uvedené v mojej bakalárskej práci, ktoré som 
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spracovala s rozhovorov s asistentkou riaditeľky a so samotnými zamestnancami. 

Samozrejme moje popisy pozícii sú veľmi stručné, preto by bolo nutné ich podrobnejšie 

zanalyzovať a zahrnúť ich do interných spisov firmy. Popisy pracovných pozícii by 

spoločnosti pomohli pomôcť napríklad pri prijímaní, hodnotení a kontrole zamestnancov. 

2. Pokúsila som sa navrhnúť programy vzdelávania v optimálnej a zúženej forme. 

 

Počítačové kurzy 

Kurzy sú zamerané na úplných začiatočníkov až mierne pokročilých. Teoretické 

sú uvedené len v minimálnej miere, zameriavajú sa len na najdôležitejšie skutočnosti o 

tom, ako počítače pracujú, z čoho sa počítače skladajú, čím sa riadiť pri kúpe PC alebo ako 

pracovať s tým PC, ktorý máme. Väčšina času bude ale venovaná praktickej činnosti s 

najpoužívanejším operačným systémom Windows XP. Kurz sa vyučuje v Čadci. 

Zameriava sa na:  

- internet, hľadanie informácií na internete, hľadanie pracovných 

príležitostí, email, telefonovanie cez internet, 

- písanie a tlačenie dokumentov, ich uloženie na prenositeľné média, 

poslanie už spomínanou službou email (životopisy),  

- pracovanie s perifériami ako je digitálny fotoaparát, tlačiareň, 

multifunkčné zariadenia so scannerom a pod.,  

- prezeranie obrázkov, ich úprava, prehrávanie hudby, prehrávanie videa,   

 

Aktuálny cenník počítačových kurzov 

Štvortýždňový intenzívny kurz pre úplných začiatočníkov 66,06 € (1990,– SK) 

dvakrát týždenne po dve vyučovacie hodiny. Štvortýždňový intenzívny kurz pre mierne 

pokročilých 72.69 € (2190,– SK) dvakrát týždenne po dve vyučovacie hodiny.  

 

Angličtina 

Kurzy sú zamerané na úplných začiatočníkov až mierne pokročilých. Vyučovanie 

prebieha s jednoznačným dôrazom na komunikáciu v Čadci. Kurzy nebazírujú na 

gramatike, pretože ťažká gramatika, ktorá sa väčšinou ani prakticky nevyužíva, často 

odradí študentov od ďalšieho štúdia. Počas kurzu sa uchádzači naučia orientovať v 

anglicky hovoriacej krajine, vyhľadávať informácie nevyhnutné pre samostatný život v 

zahraničí a takisto základné vedomosti potrebné ku komunikácií prostredníctvom e-mailu 

či už doma alebo v zahraničí.  
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Aktuálny cenník anglických kurzov 

Päťtýždňový intenzívny kurz pre úplných začiatočníkov 82.65 € (2490,– SK) 

dvakrát týždenne po dve vyučovacie hodiny. Päťtýždňový intenzívny kurz pre mierne 

pokročilých 89.29 € (2.690,– SK) dvakrát týždenne po dve vyučovacie hodiny.  

 

Je tiež možnosť individuálnych jazykových kurzov angličtiny podľa požiadaviek 

klienta. Výučba prebieha buď v priestoroch Akadémii vzdelávania alebo v priestoroch 

klienta. Akadémia vzdelávania zabezpečuje vstupné hodnotenie, zaradenie pracovníkov do 

vedomostných stupňov a komplexné vypracovanie ponuky pre firmy. Kurz je možné začať 

kedykoľvek podľa požiadaviek klienta. Táto forma by bola pre spoločnosť ALTA T, a. s. 

výhodnejšia vzhľadom na množstvo zamestnancov, ktorí by sa tohto kurzu zúčastnili.  

 

Francúzština  

Prezenčný kurz francúzskeho jazyka so všeobecným zameraním. Na základe 

vstupného testu zaradenie do jedného z ôsmich vedomostných stupňov, jeden stupeň 

(trimester) má 50 vyučovacích hodín. Polointenzívny jazykový kurz so všeobecným 

zameraním dvakrát do týždňa po tri vyučovacie hodiny. Cieľom je sprostredkovať 

frekventantom kurzu jazykové vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia dohovoriť sa vo 

všetkých dôležitých situáciách všedného dňa. Dĺžka kurzu je štyridsaťosem hodín. Cena 

kurzu je 77,00 € (2 319,70,– SK), miesto výučby je Čadca. Metódami výučby je: 

- výklad a precvičovanie gramatických javov v konkrétnych situáciách, 

precvičovanie výslovnosti,  

- nácvik pochopenia hovoreného slova (na počúvaní autentických 

dialógov, hlásení, diskusií) so zadaním úloh,  

- práca vo dvojiciach (interview a dialógy medzi frekventantmi),  

- práca v skupinách (projektové práce),  

- práca s rôznymi textovými druhmi so zadaním úloh,  

- diskusie na predpísané témy vedené lektorom, 

Po absolvovaní frekventant získa osvedčenie o absolvovaní kurzu akreditovaného 

Ministerstvom školstva je možné získať po absolvovaní 100, 200, 400 hodín. Podmienkou 

je osemdesiat percentná účasť na výučbe a úspešné vykonanie výstupného testu. 

Poslucháči majú možnosť pripraviť sa na získanie medzinárodne uznávaného certifikátu 

DELF.  
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Nemčina 

Polointenzívny jazykový kurz so všeobecným zameraním dvakrát do týždňa po tri 

vyučovacie hodiny, dĺžka kurzu je 48 hodín. Cieľom je sprostredkovať frekventantom 

kurzu jazykové vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia dohovoriť sa vo všetkých 

dôležitých situáciách všedného dňa. Cena kurzu je 77,00 Eur (2 319,70,– SK). Kurz sa 

vyučuje v Čadci. Absolvent je schopný:  

- porozumieť bežné rozhovory a aktívne sa do nich zapojiť,  

- porozumieť texty, ktoré sa tematicky dotýkajú bežného života,  

- ústne i písomne sa vyjadriť ku všetkým témam bežného života, takže 

má možnosť uplatniť sa všade tam, kde je potrebné ovládať bežnú 

komunikáciu bez hlbšej odbornosti.  

 

Metódy výučby je výklad a precvičovanie gramatických javov v konkrétnych  

situáciách, precvičovanie výslovnosti, nácvik pochopenia hovoreného slova so zadaním 

úloh, práca vo dvojiciach, práca v skupinách, práca s rôznymi textovými druhmi so 

zadaním úloh, diskusie na predpísané témy vedené lektorom, hry zamerané na rozvoj 

komunikatívnej zručnosti, písanie denníka, listov, pozvánok, zážitkov, príbehov a úvah.  

 

Tieto vzdelávacie kurzy sú určené pre ľudí, ktorí majú záujem o zvýšenie svojej 

hodnoty na pracovnom trhu či už doma alebo v zahraničí. Cieľom kurzov je naučiť ľudí 

získať základy, ktoré sú nevyhnutné pri hľadaní nového zamestnania, prípadne udržanie sa 

alebo rast v momentálnom zamestnaní. Taktiež sú určené pre úplných začiatočníkov, ktorí 

nevedia ako začať či už s výučbou cudzích jazykov alebo s prácou s počítačom. Rozdiel 

oproti iným kurzom je v tom, že kurz vyučujú vždy dvaja pedagógovia, takže pokiaľ 

niečomu nerozumiete, jeden z nich Vám bude na blízku aby mohol poradiť.  

 

Interpersonálne komunikačné zručnosti a riešenie pracovných konfliktov, 

tréning 

Spoločnosť SLCP Consulting s r.o. realizuje tréningy zamerané na komunikačné 

zručnosti. Celkový čas je 16 hodín, cena je 300,20 € / 9 044 Sk pričom účastník získa 

akreditované osvedčenie. Zámerom tréningu je naučiť účastníkov základné zručnosti pre 

efektívnu komunikáciu, a tiež poskytnúť účastníkom techniky na riešenie konfliktov pri 

práci s ľuďmi a spôsoby na presadzovanie svojho názoru, pri súčasnom rešpektovaní práv 

iných ľudí. Účastníci budú mať možnosť vyskúšať si kľúčové komunikačné zručnosti a 
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niektoré modely riešenia konfliktov a následne ich rozanalyzovať s využitím 

videotechniky. Prínosy tréningu: účastníci budú mať precvičené základné komunikačné 

zručnosti potrebné pre ich prácu, budú schopní identifikovať jednotlivé zložky neverbálnej 

komunikácie, budú mať vyskúšané určité techniky asertívneho správania, budú schopní 

charakterizovať konflikt, jeho fázy a príčiny, budú poznať jednotlivé prístupy riešenia 

konfliktov na pracovisku. Tento kurz sa vyučuje v Žiline.  

 

Komunikácia, vedenie porád, koučing 

Kurz je zameraný na rozvoj komunikačných a manažérskych zručností. Účastníci 

sa naučia ako asertívne a efektívne komunikovať, ale aj poznať seba i druhých pomocou 

typológie osobnosti. Oboznámia sa s firemnou a tímovou kultúrou, jej budovaním, a so 

spôsobmi ako efektívne hodnotiť pracovníkov a motivovať tím k stabilne vysokým 

výkonom. Zistia, aké dôležité je vedieť počúvať a poskytovať i prijímať spätnú väzbu. 

Naučia sa odstraňovať komunikačné bariéry, zvládať stresové a riešiť konfliktné situácie 

na pracovisku, ako aj efektívne viesť a moderovať porady. Bližšie sa oboznámia s 

koučingom, jeho formami, s jeho významom a s využitím vo firme. Tento kurz je 

bezplatný, realizovaný v Žiline, v rozsahu 40 hodín pre študijné skupiny, ukončené 

osvedčením.  

 

Rozvoj schopností moderného manažéra 

Cieľom je osobnostný rozvoj manažérov a zlepšenie ich komunikácie. Školenie je 

určené manažérom na všetkých stupňoch riadenia Obsah kurzu sa aktívne prispôsobuje 

potrebám školených osôb a ich požiadavkám. Kurz sa vyučuje druhý utorok a stredu v 

novom mesiaci v Žiline. Dĺžka kurzu je 16 hodín a jeho cena je 328,62 Eur (9.900,-Sk). 

Vzdelávacie moduly:  

Sebapoznanie, tvorivá vizualizácia a motivácia. Kto chce poznať ľudí, musí 

poznať najskôr seba. Úspech dosiahne ten, kto si ho vie predstaviť a dokáže primerane 

motivovať seba  a svoje okolie.  

Plánovanie. Efektívne využívanie času.  

Komunikácia. Základom úspechu je primeraná komunikácia.  

Konflikty a ich riešenie. Nezvládnutie konfliktov vedie často k zhoršeniu 

atmosféry na pracovisku, čo negatívne vplýva na jednotlivcov a na kvalitu ich práce.  

Tímová práca. Spoločnosť môže napredovať iba vďaka úspešnej tímovej 

spolupráci.  
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Firemná kultúra. Prijatie firemnej kultúry a stotožnenie sa s jej zásadami, 

prispieva k spokojnosti klientov i zamestnancov.  

Spoločenské správanie a biznis etiketa. Ovládanie základných pravidiel 

spoločenského správania, napomáha manažérom  kvalitnejšie reprezentovať seba a svojho 

zamestnávateľa.   

Image manažéra. Rešpektovaním firemnej kultúry, etikety a vlastnej osobnosti si 

každý manažér vytvára vlastný image.  

Relaxácia a psychohygiena. Primeraný pomer pracovného zaťaženia a 

relaxačných činností.  

 

Kurzy účtovníctva 

Tieto kurzy si musí účtovníčka prispôsobovať sama, podľa potreby v danom 

období, tzv. v prípade nových vyhlášok , zmien v účtovníctve a daniach. Ako odporúčanie 

by som uviedla Inštitút jazykov a vzdelávania so sídlom v Žiline s pobočkou v Kysuckom 

Novom Meste, ktorý poskytuje aj kurzy účtovníctva. Ponúka Vám profesionalitu, vysokú 

úroveň výučby, používanie moderných a efektívnych vyučovacích metód a nízke počty 

študentov v triedach. Špičkové priestorové a technické vybavenie je najkvalitnejšie v 

celom Žilinskom kraji. Kurzy a školenia sú akreditované Ministerstvom školstva SR. Cena 

tohto kurzu je 67 eur (2 018 Sk). Dĺžka kurzu sú štyri vyučovacie hodiny v jednom dni (t.j. 

180 min) dvakrát týždenne. Začiatok 16:00 alebo 16:30 (podľa dohody účastníkov). Podľa 

typu kurzu kurz ukončíte získaním certifikátu Ministerstva školstva SR, certifikátu od 

firmy KROS, alebo získaním osvedčenia o absolvovaní kurzu. 

 

Toto je prehľad možností vzdelávania pracovníkov, ktorý som previedla 

s ohľadom na hľadisko čo najmenšej vzdialenosti od firmy a hľadisko čo najmenšej 

časovej náročnosti. Ďalším hľadiskom je finančná náročnosť, a preto ďalej navrhujem dve 

varianty vzdelávania – optimálnu a menej finančne náročnú (zúžená forma). Uvedené 

celkové finančné náklady u oboch návrhoch neznamenajú, že firma by musela okamžite 

tieto financie na vzdelávanie vynaložiť. Je potrebné, aby si firma vypracovala plán 

vzdelávania a rozložila plánované vzdelávacie aktivity do pre ňu prijateľného časového 

a tým aj finančného horizontu.  
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Optimálna forma vzdelávania by bola zameraná na vzdelávanie všetkých 

zamestnancov, ktorí toto vzdelanie potrebujú. To znamená, že finančné a časové hľadisko 

by neboli obmedzujúcim faktorom. To bohužiaľ za daných podmienok a pri súčasnom 

stave ekonomiky nie je možné.  

 

 

Profesia 

 

Kurz 

Počet 

účastníkov 

kurzu 

Dĺžka 

kurzu 

Cena 

kurzov 

(Euro) 

Celkové 

náklady 

(Euro) 

Komunikácia, vedenie 

porád, koučing 

 

1 

40 

hod. 

  0 0  

 

Riaditeľka 

spoločnosti 

Rozvoj 

schopností moderného 

manažéra 

 

1 

 

16 

hod. 

328,62 328,62 

Komunikácia, vedenie 

porád, koučing  

 

1 

40 

hod. 

0 0  

 

Asistentka 

riaditeľky 

Rozvoj 

schopností moderného 

manažéra 

 

1 

 

16 

hod. 

328,62 328,62 

Účtovníčka Kurzy účtovníctva 1 180 

min/deň 

67,00 67,00 

Interpersonálne 

komunikačné zručnosti 

a riešenie pracovných 

konfliktov, tréning  

 

 

5 

 

16 

hod. 

 

300,20 

 

1501,00 

Počítačové kurzy 5 4 týž. 72,69 363,45 

Anglický 2 5 týž. 82,65 165,30 

Nemecký 2 48 hod. 77,00 154,00 

 

 

 

 

Špeditérky 

Jazykové 

kurzy 

Francúzky 1 50 hod. 77,00 77,00 

Anglický 7 5 týž. 82,65 578,55 

Nemecký 7 48 hod. 77,00 539,00 

Vodiči 

kamiónovej 

dopravy 

Jazykové 

kurzy 

Francúzky 8 50 hod. 77,00 616,00 

Úplné náklady vzdelávania  4718,54 
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Preto som spracovala aj zúženú formu, ktorá by zahŕňala vzdelávanie len pre 

polovicu zamestnancov každého oddelenia, s ohľadom na finančné a časové možnosti 

spoločnosti. 

 

 

Profesia 

 

Kurz 

Počet 

účastníkov 

kurzu 

Dĺžka 

kurzu 

Cena 

kurzov 

(Euro) 

Celkové 

náklady 

(Euro) 

Komunikácia, vedenie 

porád, koučing 

 

1 

40 

hod. 

  0 0  

 

Riaditeľka 

spoločnosti 

Rozvoj 

schopností moderného 

manažéra 

 

1 

 

16 

hod. 

328,62 328,62 

Komunikácia, vedenie 

porád, koučing  

 

1 

40 

hod. 

0 0  

 

Asistentka 

riaditeľky 

Rozvoj 

schopností moderného 

manažéra 

 

1 

 

16 

hod. 

328,62 328,62 

Účtovníčka Kurzy účtovníctva 1 180 

min/deň 

67,00 67,00 

Interpersonálne 

komunikačné zručnosti 

a riešenie pracovných 

konfliktov, tréning  

 

 

2 

 

16 

hod. 

 

300,20 

600,40 

Počítačové kurzy 2 4 týž. 72,69 145,38 

Anglický 1 5 týž. 82,65 82,65 

Nemecký 1 48 hod. 77,00 77,00 

 

 

 

 

Špeditérky 

Jazykové 

kurzy 

Francúzky 1 50 hod. 77,00 77,00 

Anglický 4 5 týž. 82,65 330,60 

Nemecký 4 48 hod. 77,00 308,00 

Vodiči 

kamiónovej 

dopravy 

Jazykové 

kurzy 

Francúzky 4 50 hod. 77,00 308,00 

Úplné náklady vzdelávania  2653,27 
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Všetky vyššie uvedené formy vzdelávania som prekonzultovala s riaditeľkou 

spoločnosti. Vzhľadom na finančnú stránku ako momentálny obmedzujúci faktor sa 

rozhodla vzdelávať sa ako prvá spolu s vodičmi kamiónovej dopravy, ktorých práca tvorí 

majoritnú časť príjmov spoločnosti a účtovníčkou pre ktorú je systematické školenie 

nutnosťou. V blízkej budúcnosti sa však bude snažiť zaistiť aj pre ostatných svojich 

zamestnancov vzdelávacie aktivity na zvýšenie efektívnosti chodu firmy. 

  

Na základe mojich návrhov by som firme naplánovala program vzdelávania, ktorý 

by odpovedal finančnej i časovej stránke spoločnosti. Firma je ochotná vyčleniť zatiaľ 

presne neurčenú čiastku na vzdelávanie z tržieb jednotlivých oddelení.  

 

Vzdelávacie programy zamestnancov by nemali žiadny význam bez jeho 

vyhodnocovania. Vyhodnocovanie vzdelávania je dôležité, aby sa posúdila jeho účinnosť. 

Postup a úrovne vyhodnocovania som uviedla v kapitole „Obecný pohľad na sociálny 

potenciál organizácie“ v jej záverečnej časti.  
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6 Záver 

 
 

Rozvoj sociálneho potenciálu organizácie je dôležitou súčasťou riadenia ľudských 

zdrojov organizácie. Obyčajne sa uskutočňuje prostredníctvom systému podnikového 

vzdelávania. Vo svojej bakalárskej práci som sa zamerala na analýzu vzdelávania 

zamestnancov vo firme ALTA T, a. s. so sídlom v Turzovke. Cieľom mojej bakalárskej 

práce bolo zistiť súčasný stav vzdelávania v analyzovanej firme a na základe toho jej 

podať návrhy na zlepšenie v oblasti rozvoja a vzdelávania zamestnancov.  

 

Bakalársku prácu som rozdelila na úvod, teoretickú časť, praktickú časť a záver. 

 

Teoretická časť objasňuje pojmy sociálny potenciál organizácie, jeho rozvoj 

spojený so vzdelávaním a základne metódy používané pri prieskume potrieb vzdelávania.  

 

V praktickej časti som sa zaoberala charakteristikou firmy ALTA T, a.s. 

a zisťovaním súčasného stavu vzdelávania v tejto firme. V charakteristike spoločnosti som 

opísala jej obchodné aktivity, organizačnú štruktúru, hospodárske výsledky firmy 

a personálnu oblasť. Pre analýzu vzdelávania zamestnancov som použila kombináciu 

metód pozorovania, rozhovoru a interné dokumenty spoločnosti.  

 

Z praktickej analýzy som navrhla opatrenia a návrhy na zefektívnenie vzdelávania 

vo firme ALTA T, a. s., ktoré som uviedla v predchádzajúcej kapitole. Podarilo sa mi 

navrhnúť riešenia, ktoré boli z časti akceptované i riaditeľkou spoločnosti. Tá má 

v budúcnosti záujem uplatniť zmienené návrhy na zlepšenie situácie v oblasti vzdelávania 

svojich zamestnancov.  

 

Domnievam sa, že cieľ mojej bakalárskej práce som splnila.            
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A SYMBOLOV 

a. s. – akciová spoločnosť 

a pod. – a podobne  

č. – číslo 

EHS – Európske hospodárske spoločenstvo  

ES – Európske spoločenstvo 

hod. – hodina 

min. - minúta 

MPSVR SR – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

napr. – napríklad 

PC – osobný počítač 

Sk – Slovenská koruna 

SR – Slovenská republika 

s. r. o. – spoločnosť s ručeným obmedzeným 

t. j. – to jest   

týž. - týždeň 

tzn. – to znamená 

Z. z. – Zbierka zákonov 

§ - paragraf 

% - percento  

€ - Euro 
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