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1 Úvod 

Ľudský činiteľ má pre organizáciu veľký význam, pretože je tvorcom hodnôt. 

Prostredníctvom riadenia ľudských zdrojov v organizácii môžeme významne ovplyvniť 

správanie a výsledky práce zamestnancov a tým aj celkové plnenie cieľov a úspešnosti 

podniku. Náklady na rozvoj a vzdelávanie zamestnancov predstavujú relatívne malý objem 

finančných prostriedkov v porovnaní s tým, čo vytvoria kvalifikovaní ľudia v priebehu svojej 

činnosti.  

Vytvorenie vhodných podmienok vzdelávania a rozvoja zamestnancov je základom 

adaptačnej stratégie v rýchlo sa meniacom svete a dôležitou podmienkou rozvoja podniku. Je 

potrebné, aby sa zamestnanci celoživotne vzdelávali, dosahovali nové znalosti a vedomosti, 

mali ochotu a schopnosť učiť sa. Dynamika technického rozvoja a nároky súčasnej praxe 

zvyšujú význam a poslanie vzdelávania, ktoré sa stáva organickou súčasťou života 

moderného človeka. Dosiahnutý stupeň vzdelania mnohokrát nestačí a evokuje ďalšiu potrebu 

vzdelávania. Aj preto môžeme vzdelávanie považovať za najvýznamnejšiu aktivitu v živote 

človeka.  

Cieľom mojej bakalárskej práce je uskutočniť analýzu súčasného stavu systému 

vzdelávania v podniku COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo a navrhnúť s využitím 

teoretických poznatkov možné riešenia nedostatkov, ako aj opatrenia na zvýšenie efektívnosti 

tohto systému. Súčasťou analýzy a praktického riešenia je dotazníkový prieskum v podniku. 

Cieľom dotazníka je zistiť názory zamestnancov na systém vzdelávania v podniku. 

Informačnými zdrojmi pre spracovanie tejto práce sú odborná literatúra, interná dokumentácia 

podniku a dotazníkový prieskum zamestnancov podniku. Spracovanie témy bakalárskej práce 

je rozdelené na tri samostatné kapitoly.  

V prvej kapitole rozoberiem prehľad logicky usporiadaných teoretických poznatkov z 

oblasti vzdelávania, ktoré sú výsledkom štúdia slovenskej a zahraničnej literatúry, ako aj 

časopiseckej literatúry a dennej tlače. V druhej časti sa zameriam na charakteristiku podniku 

COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, jeho činnosť a štruktúru zamestnancov. Jadro tejto 

časti však tvorí popis súčasného stavu systému vzdelávania v podniku. Posledná časť je 

zameraná na analýzu systému vzdelávania. Základom tejto analýzy je vyhodnotenie 

dotazníkového prieskumu a návrhová časť, v ktorej sú uvedené konkrétne návrhy odstránenia 

nedostatkov a zlepšení, na zvýšenie efektívnosti systému vzdelávania. 



Tomáš Turjak: Rozvoj ľudského potenciálu organizácie 

2009 2

2 Teoretické východiská 

Vybrané teoretické okruhy, týkajúce sa tematiky práce, sú východiskom pre praktické 

uplatnenie pri vyriešení daného problému.  

2.1 Ľudský potenciál 

„Lidským potenciálem (z latinského slova potentia, což znamená síla, moc, vláda a v 

širším smyslu také schopnost, mohoucnost či zdatnost) se rozumí úhrnná způsobilost 

zaměstnanců organizace k naplňování jejího poslání – to znamená k dosahování provozních a 

produkčních cílů organizace a k rozvíjení způsobilostí a vytváření rezerv zaměstnanců pro 

zvládání ještě náročnějších budoucích úkolů a dosahování ambicióznějších cílů.“ (J. Bláha, A. 

a kol., 2005, str.10). 

Ak hovoríme o ľudskom zdroji v podniku, rozumieme tým celý ľudský potenciál. 

Teda súhrn všetkých zamestnaných jednotlivcov v organizácií. Ľudský potenciál, popri 

vzdelanosti, kultúre, medziľudských vzťahov, schopnosti spolupráce a vnímania  sociálnych 

faktorov prostredia, tvoria aj znalosti, skúsenosti, rozumové schopnosti, odvaha                      

a odhodlanosť jedinca. Práve tieto hodnoty predstavujú pre podnik obrovské bohatstvo, 

pretože od úrovne ľudského potenciálu závisí prosperita a úspešnosť presadenia sa firmy na 

trhu. Prvou podmienkou úspešnosti organizácie teda  je uvedomiť si hodnoty a význam ľudí, 

ľudských zdrojov. 

Sociálny potenciál  

Predstavuje celkový súhrn potenciálu všetkých pracovníkov. V preklade znamená 

výkonnosť ľudí, teda výkon ľudí a je závislý na troch položkách: 

• môžem – mám vytvorené podmienky, 

• viem – je zabezpečené vzdelávanie a rozvoj zamestnancov, 

• chcem – motivácia zamestnancov. 

V súčasných trhových podmienkach je potrebné chápať ľudský potenciál ako 

ekonomický zdroj, ktorý sa musí neustále udržiavať, rozvíjať a považovať za cenný. 

Zamestnanci už nie sú len výkonní, ale stali sa dôležitým zdrojom nových myšlienok. Ak 

základným kapitálom organizácie sú finančné a iné prostriedky, základným zdrojom ich 

efektívneho využitia sú zamestnanci, pričom pracovným potenciálom nie je číselný stav 
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zamestnancov spoločnosti, ale zručnosť, talent, tvorivosť, flexibilita – ľudské zdroje 

organizácie [1], [8]. 

2.2 Proces učenia sa, vzdelávania a rozvoja 

“Proces rozvíjení lidí v organizaci v sobě integruje procesy, aktivity a vztahy učení/ 

vzdělávání a rozvoje. Jeho nejzávažnějšími výsledky pro podnik a podnikáni jsou zvýšená 

efektivnost a udržitelnost organizace. V případě jednotlivců jsou výsledkem zvýšená 

schopnost, adaptabilita a zaměstnatelnost. Jde tedy o rozhodující podnikový proces jak 

v ziskových, tak neziskových organizacích.“ (M. Armstrong, 2007, str. 445). 

Tento proces obsahuje zložky: 

• Vzdelávanie – aktivity, ktoré smerujú k rozvoji vedomostí, znalostí, porozumeniu tradícii 

a hodnôt ľudí potrebných vo všetkých oblastiach života a nie iba k nejakým konkrétnym 

oblastiam pracovnej činnosti.  

• Učenie sa – určitá zmena chovania sa v dôsledku praxe alebo skúsenosti. Poskytovanie 

potrebných prostriedkov k vzdelaniu. 

• Rozvoj – rast a získanie znalostí a schopností prostredníctvom ponúkaných vzdelávacích 

akcií a praxe. Rozvoji zamestnancov je prikladaný mimoriadny význam, najmä                  

u riadiacich pracovníkov. 

• Odborné vzdelávanie (výcvik) – sa týka získavania znalostí a vedomostí, ktoré vedú          

k zlepšeniu výkonu na súčasnom pracovnom mieste. Zahrňuje aj používanie modelu 

zameraného na obsah, ktorý ma rozhodovať, aké znalosti a vedomosti je potrebné zlepšiť 

pomocou výcviku a rozhodovať o metódach výcviku [1]. 

Obrázok č. 1. popisuje vzťah učenia, rozvoja a vzdelávania. 

 

Obrázok č. 1.: Vzťah učenie, rozvoj a vzdelávanie 

Zdroj: [5, str. 31]. 
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2.3 Vzdelávanie zamestnancov 

Podniky si so stúpajúcou náročnosťou a vysokou turbulenciou zmien trhového 

prostredia uvedomujú význam a potrebu podnikového vzdelávania zamestnancov. 

Intelektuálny kapitál je jedným z najcennejších nehmotných aktív podniku, jeho hodnota 

mnohonásobne prevyšuje hodnotu peňazí, budov, strojov, zariadení a ostatných hmotných 

aktív. Systém podnikového vzdelávania nie je vždy rozvíjaný ako by mal. Sú tu bariéry 

rozvoja. Jednou z najpodstatnejších bariér je, že podnikové vzdelávanie je nákladné. Vo 

firmách takto uvažujúcich sa vzdelávanie nechápe ako investícia. Vedomosti, znalosti, 

zručnosti a skúsenosti sú jedným z najvýznamnejších faktorov zvyšovania produktivity          

a konkurencieschopnosti podnikov. Investície do podnikového vzdelávania sú potrebné nielen 

v odvetviach s vysokým vplyvom technologických zmien, zvyšujúci sa nárok na vedomosti   

a ich praktické využitie sa prejavuje vo všetkých smeroch života spoločnosti. Podnikové 

vzdelávanie je významným motivačným faktorom pre samotných zamestnancov podniku, 

stáva sa nástrojom riadenia a rozvoja kariéry. Zvyšovanie kvalifikácie prináša vedomosti        

a zručnosti, nevyhnutné k uspokojivému vykonávaniu pracovných činností. Zabezpečuje 

profesionálny rast zamestnanca a zvyšuje jeho konkurencieschopnosť na trhu práce. Pojmom 

podnikové vzdelávanie sa vo svojich prácach zaoberalo veľa autorov. Niektoré názory sú 

uvedené v nasledujúcej časti. 

Podnikové vzdelávanie je charakterizované ako plánovaný proces modifikácie 

postojov, znalostí a vedomostí učením smerujúcim k dosiahnutiu efektívneho výkonu v určitej 

činnosti, či okruhu činností. Jej cieľom je z hľadiska práce rozvinúť schopnosti jedinca           

a uspokojiť súčasné a budúce potreby organizácie týkajúce sa pracovnej sily [2]. 

Hlavnou úlohou vzdelávania zamestnancov je prispôsobovanie pracovných schopností 

zamestnancov meniacim sa požiadavkám pracovného miesta [9]. 

Vzdelávanie M. Armstrong charakterizuje nasledovne: „Vzdělávaní je nepřetržitý 

proces, který nejen zvyšuje existující schopnosti, ale také vede k rozvíjení dovedností, 

znalostí s postojů, které připravují lidi na budoucí širší, náročnější a z hlediska úrovně i vyšší 

úkoly.“ (M. Armstrong, 2007, str. 462). 

Význam vzdelávania zamestnancov 

Vzdelávanie sa v súčasnosti v celosvetovom meradle považuje za najúčinnejší spôsob 

uchovávania a rozvoja duchovných hodnôt človeka. Vzdelávanie a s tým súvisiaca príprava 



Tomáš Turjak: Rozvoj ľudského potenciálu organizácie 

2009 5

človeka dnes už prechádza za hranice tradičných formálnych štruktúr a stáva sa najväčším 

bohatstvom a prejavom kultúrnosti človeka. Zároveň poskytuje rovnaké možnosti                   

a podmienky na sústavný odborný a humánny rast, kde sa človek stáva disciplinovanejším, 

rozumnejším a zručnejším. Vzdelávanie pomáha pri riešení problémov spojených                     

s personálnym plánovaním, najmä pri plánovaní pokrytia dodatočnej potreby pracovných síl  

z vnútorných zdrojov a pri plánovaní získavania a výberu zamestnancov. Existencia 

podnikových vzdelávacích programov môže pomôcť pri získavaní zamestnancov vzhľadom    

k tomu, že organizácie, ktoré prispievajú k zvyšovaniu konkurencieschopnosti svojich 

zamestnancov, bývajú atraktívnejšie pre uchádzačov. Z hľadiska výberu zamestnancov, 

systematické vzdelávanie zamestnancov umožňuje prijímať aj uchádzačov, ktorí nespĺňajú 

odborné podmienky v plnej miere. Na druhej strane, vhodný výber uchádzačov môže 

redukovať potrebu vzdelávania. Je zrejmé, že vzdelávanie zamestnancov pomáha aj                

k dosiahnutiu lepšieho pracovného výkonu, hodnotenie zamestnancov je potom významným 

podkladom pre rozhodovanie o vzdelávacom programe a jeho účastníkoch. Vzdelávanie 

zamestnancov formuje nielen ich vedomostí a schopnosti, ale aj ich osobnosť, čo sa môže 

priaznivo odraziť aj v oblasti pracovných a medziľudských vzťahov. Podnikové vzdelávanie 

je tiež výrazom starostlivosti o zamestnancov. Vzdelávanie zamestnancov je jedným               

z najvýznamnejších a najefektívnejších nástrojov plnenia hlavných úloh personálnej práce, 

medzi ktoré patria uspokojovanie požiadaviek pracovných miest na pracovné schopnosti 

zamestnancov a rozmiestňovanie správnych zamestnancov na správne miesto, optimálne 

využitie zamestnancov, formovanie tímov a pracovných vzťahov, ako aj personálny                

a sociálny rozvoj zamestnancov. 

2.4 Učenie 

Učenie možno definovať ako rozvoj, ktorý vedie k pretrvajúcim a efektívnym zmenám 

v duševnej činnosti  a konania. Učenie je proces zmeny, ktorý zahrňuje nové vedomosti. 

Učíme sa nielen organizovane (zámerne), ale aj spontánne, teda bez toho aby sme o tom 

vedeli. Obidva tieto druhy učenia vytvárajú príležitosť jedno pre druhé.  

Spôsoby ako sa jednotlivý ľudia učia, sú rôzne, a intenzita ich učenia závisí do značnej 

miery na tom ako dobre sú motivovaný svojím okolím a samými sebou.  

Je zrejmé, že sa učíme aj keď sa práve nevzdelávame. Taktiež je zrejmé, že sa učíme 

aj nežiaducim veciam čo môžeme ťažko považovať za rozvoj. Rozvojový plán zahŕňa všetky 

aktivity, ktoré vedú k požadovanej zmene [1], [5]. 
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Rozlišujeme tri úrovne učenia:  

• individuálna úroveň, 

• skupinová úroveň, 

• úroveň organizácie. 

Individuálna úroveň  

Každé učenie vedie k zmene, na ktorej môžeme vidieť tri zmeny chovania: 

• nové znalosti- to čo poznám, 

• nové schopnosti- to čo viem, 

• praktické aplikácie- to čo robím. 

Aby som niečo vedel potrebujem mať poznatkovú základňu, aby som niečo mohol 

robiť potrebujem to vedieť. Je to komplikovaný zmena, ktorá sa uskutočňuje v čase po 

určitých krokoch. Ak vytváram nové schopnosti sa tiež rozširujú znalosti. 

Učenie na skupinovej úrovni 

Učením na skupinovej úrovni nie je myslené učenie jednotlivcov v skupine. Pri učení 

potrebujeme počítať s rôznymi skupinovými procesmi a rolami, ktoré významne vplývajú na 

učenie. 

Skupiny sa vytvárajú, pretože splnenie úloh zadania nie je možné zabezpečiť 

jednotlivcami, ktorí by boli sériovo zapojený. Predstavuje hlavne vytváranie súhry medzi 

členmi skupiny (projektový tým). 

Učenie sa na úrovni organizácie 

Cieľom je vybaviť organizáciu takými predpokladmi, pomocou ktorých bude možné 

zvládnuť úlohy, ktoré si dáva a ktoré vyplývajú z vonkajšieho prostredia. Predovšetkým sa 

jedná o učenie za chodu z vlastných skúseností a hľadanie nových možností [5]. 

2.4.1 Motivácia učenia 

Ľudia sa budú efektívnejšie učiť ak budú k tomu náležite motivovaný. Ak vidia, že 

výsledky učenia budú pre nich užitočné, budú mať výraznejší sklon sa učiť. Ciele učenia 
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musia byť konkrétne, dosiahnuteľné a najlepšie so spätnou väzbou týkajúcou sa výkonu, aby 

bola motivácia sa učiť čo najvyššia [1]. 

2.5 Systémový prístup k vzdelávaniu zamestnancov 

Vzdelávanie je významnou súčasťou rozvoja organizácie, a preto je nevyhnutné 

pristupovať k nemu systémovo. Systematické podnikové vzdelávanie je opakujúci sa cyklus, 

ktorý vychádza zo zásad podnikovej vzdelávacej politiky, sleduje ciele podnikovej stratégie 

vzdelávania a opiera sa o organizačné a inštitucionálne predpoklady vzdelávania. Pre 

uplatnenie prístupu je dôležitý správny prístup organizácie k vzdelávaniu. Niekedy hovoríme 

aj o filozofii vzdelávania v organizácii. Jej koncept vyjadruje, akú dôležitosť organizácia 

vzdelávaniu pripisuje, akú politiku vzdelávania a princípy vzdelávania uplatňuje. Organizácie 

s pozitívnou filozofiou vzdelávania chápu skutočnosť, že rozvoj ľudských zdrojov 

prostredníctvom vzdelávania je tou najlepšou investíciou, i keď je veľmi ťažké objasniť 

návratnosť týchto investícií [10]. 

V odbornej literatúre môžeme nájsť niekoľko klasifikácií prístupov organizácie           

k vzdelávaniu. Najčastejšie sa stretneme s nasledujúcimi piatimi prístupmi: 

• Odmietanie - absencia vzdelávacích činností, vzdelávanie ako prekážka. 

• Povinnosť – minimum vzdelávania, len v rámci predpísaných limitov. 

• Neucelenosť – existencia vzdelávacích aktivít, neexistuje plán vzdelávania. 

• Systém – plán a rozpočet vzdelávania, systémový prístup, hodnotenie vzdelávania. 

• Integrácia – integrovaná koncepcia vzdelávania, vzdelávanie sa pokladá za investíciu 

[10]. 

J. Siller rozoznáva odlišné prístupy podnikov k vzdelávaniu, ale ich charakteristiky sú 

veľmi blízke predchádzajúcej klasifikácii: 

• Nulový variant – len povinné školenia, ktoré vyplývajú zo zákonných úprav                

a odborných predpisov. Udržiavanie alebo zvyšovanie kvalifikácie je úplne ponechané 

na iniciatívu zamestnancov. 

• Náhodný prístup – školenia nie sú plánované, sú podriadené momentálnym potrebám, 

kurzy sa vyberajú náhodne podľa inzerátov alebo ponukových listov vzdelávacích 

agentúr. 
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• Organizovaný prístup – plánované vzdelávacie aktivity, požiadavky na kurzy sú 

presne špecifikované podľa požiadaviek a potrieb organizácie. 

• Cielená koncepcia – vzdelávanie sa zabezpečuje systematicky a permanentne na 

základe identifikovaných potrieb. Do vzdelávania sú zaangažovaní, okrem útvaru 

riadenia ľudských zdrojov, aj línioví manažéri. Zabezpečenie vzdelávacích aktivít sa 

rieši prostredníctvom spolupráce s rôznymi expertnými agentúrami. 

• Koncepcia učiacej sa organizácie – vzdelávanie nadobúda nový charakter, pozornosť 

sa sústreďuje na samovzdelávanie, resp. samozdokonaľovanie. Rozumie sa tým 

zameranie sa na vyskúšanie rôznych skutočností pri riešení nových otázok. Takéto 

vzdelávanie musí byť podporované manažérmi na všetkých organizačných stupňoch    

i pracovnými tímami [11]. 

2.6 Cyklus vzdelávania zamestnancov 

Každá organizácia, ktorá chce obstáť v súčasných podmienkach sa neustále musí 

rozvíjať. Ak má byť rozvoj organizácie efektívny, musí byť plánovaný, a to platí aj pre oblasť 

vzdelávania, pričom plán vzdelávania by mal vychádzať z podnikovej politiky a stratégie 

riadenia ľudských zdrojov. 

Cyklus vzdelávania, alebo základné kroky plánovaného vzdelávania: 

• identifikácia potrieb vzdelávania (určiť, ktorých zamestnancov a v akej oblasti 

vzdelávať), 

• vytvorenie vzdelávacieho programu a plánovanie vzdelávania zamestnancov 

(rozhodnúť koho, ako, kým, kedy, kde a za akú cenu vzdelávať), 

• realizovanie vzdelávacích aktivít, programov použitím vhodných metód 

vzdelávania, 

• monitorovanie a hodnotenie efektívnosti vzdelávania podľa určených kritérií 

[3]. 
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Obrázok č. 2.: Cyklus vzdelávania zamestnancov 

Zdroj: [5, str. 134]. 

2.6.1 Identifikácia potreby vzdelávania 

Prvou fázou v rámci systému vzdelávania v podniku je určenie potrieb vzdelávania. 

Potreba vzdelávania zamestnancov je určovaná samotnými podnikovými cieľmi, konkrétne je 

daná rozdielom medzi predpokladanými a dosiahnutými výsledkami podniku, medzi 

očakávanou výkonnosťou útvarov alebo jednotlivých zamestnancov a ich skutočne 

dosiahnutým výkonom, ktorý výraznou mierou ovplyvňuje celkovú efektívnosť podniku.  

Základom tejto fázy je teda zistenie rozdielu medzi súčasným stavom výkonu 

zamestnancov a požadovaným výkonom, ktorý chceme dosiahnuť a zistenie, či sa to dá riešiť 

vzdelávaním. Porovnávame teda to „čo je“ a to „čo by malo byť“.  

Identifikácia potrieb vzdelávania by mala vychádzať z analýzy potrieb organizácie ako 

celku, z analýzy skupín vo vnútri organizácie (oddelenia, tímy, pracovné miesta) ako aj          

z analýzy jednotlivcov – ich pracovného výkonu, pričom z hľadiska potrieb vzdelávania je 
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primárnym zdrojom práve hodnotenie pracovného výkonu a konkrétnych úloh zamestnancov. 

Obvykle ide o analýzu týchto troch skupín údajov: 

• analýza celej organizácie, 

•  analýza jednotlivých pracovných miest a činností, 

•  analýza jednotlivých pracovníkov [8]. 

Analýza celej organizácie 

Analýza potrieb vzdelávania zamestnancov na úrovni podniku predpokladá podnikové 

a personálne stratégie a plány, z ktorých sa odvodzuje plán rozvoja ľudských zdrojov. K jeho 

konkretizácii v oblasti vzdelávania dochádza  najmä prostredníctvom čiastkových plánov, ako 

sú plán vzdelávania zamestnancov a plán kariéry zamestnancov. Analyzuje sa výrobný 

program, organizačná štruktúra, efektívnosť podniku a stav dosiahnutia podnikových cieľov, 

z personálneho hľadiska dochádza k rozboru počtu, štruktúry a pohybu zamestnancov, vzťahu 

využívania kvalifikácie a pracovného času, systému hodnôt podniku a jeho akceptácie 

zamestnancami, sociálneho prostredia a podnikovej kultúry, trendov v rozvoji zamestnancov 

a pod. [7]. 

Analýza jednotlivých pracovných miest  

Analýza potrieb pracovných miest na účely vzdelávania predstavuje podrobné 

zisťovanie obsahu práce, noriem výkonu z hľadiska kvality a úrovne vedomostí, znalostí        

a zručností potrebných k efektívnemu vykonávaniu práce i špecifikácie požiadaviek na 

zamestnanca a vytvára ucelený obraz o podmienkach a obsahu vykonávanej práce.  

Analýza jednotlivých pracovníkov 

Vychádza z výsledkov uskutočňovaného hodnotenia zamestnancov. Hodnotenie 

výkonu zamestnancov môže viesť k odhaleniu nezrovnalostí s tým, čo od nich organizácia 

vyžaduje, teda k odhaleniu ich nedostatkov, čo v súvislosti s potrebou vzdelávania na úrovni 

podniku aj jednotlivých pracovných miest upozorňuje na nevyhnutnosť vzdelávania 

jednotlivých zamestnancov, zároveň je aj východiskom pre zdokonalenie cyklu vzdelávania. 
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2.6.2 Vytvorenie vzdelávacieho programu a plánovanie vzdelávania 

zamestnancov 

Plán vzdelávania vymedzuje ciele vzdelávacieho procesu, oblasti vzdelávania, počet 

a organizačné zaradenie zamestnancov, ktorí sa budú zúčastňovať vzdelávacieho procesu, 

časový harmonogram vzdelávania, použité metódy vzdelávania a zabezpečenie vzdelávania    

z finančného hľadiska. Špecifikácia vzdelávacích cieľov nám umožňuje konkretizovať obsah 

vzdelávania, stanoviť hodnotiace kritéria vzdelávacieho programu, ktoré sú podkladom pre 

určenie nárokov na školiteľov a pod. Pre splnenie cieľov programu je potrebné program 

naplánovať a zorganizovať. 

Táto činnosť zahŕňa:  

• určenie obsahu programu vzhľadom k cieľom, 

• voľbu metód vzdelávania, ktoré zaistia dosiahnutie cieľov, 

• stanovenie dĺžky vzdelávacieho programu, 

• určenie lektorov, 

• príprava materiálov pre výučbu, zariadenie, 

• určenie predpokladaných nákladov (mali by zahrňovať všetky prostriedky, ktoré sú 

potrebné pre realizáciu programu, vrátane nákladov z nerealizovanej výroby), 

• určenie miesta vzdelávania, ktoré môže byť: 

o v organizácii, pri výkone práce (na pracovisku), 

o v organizácii, mimo výkon práce (mimo pracoviska, vo vzdelávacom zariadení 

organizácie), 

o mimo organizáciu (externé vzdelávanie – ťažký výber z množstva kurzov 

práve tie,  ktoré najviac vyhovujú požiadavkám organizácie). 
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Tabuľka č. 1.: Obsah vzdelávacieho plánu 

 
Zdroj: [8, str. 265]. 

2.6.3 Metódy vzdelávania zamestnancov 

Výber použitej metóde rozhoduje, či ide o zapracovanie nového zamestnanca, teda     

o jeho adaptáciu, o doškolenie pracovníka, alebo o ďalší rozvoj zamestnancov organizácie. 

Kombinácia metód pravdepodobne prinesie lepšie výsledky, ako použitie iba jedinej metódy. 

„Vzdělávání je aktivní nikoli pasivní proces. Pokud je to možné, pak proces 

vzdělávání by měl být aktivní, i když si to vyžádá více času než uplatňování pasivních metod, 

při nichž je vzdělávajícím se lidem poskytována určitá forma výcviku, například instruktáž. 

Čím složitější budou dovednosti, které je třeba zvládnout, tím aktivnější musejí být metody 

vzdělávání. Vzdělávání vyžaduje čas, aby bylo možné osvojit si, vyzkoušet a akceptovat nové 

poznatky.“ (Armstrong, M., 2007, str.464). 

Metódy sú najčastejšie rozdelené podľa: 

• aktivity poslucháča od pasívnych metód k aktívnym metódam, 

• miesta, kde je vzdelávanie uskutočňované. 

Aktivity poslucháča od pasívnych metód k aktívnym metódam 

Pri  školení sú uprednostňované aktívne metódy. Uvádza sa, že ľudia pri učení si 

pamätajú iba určité percento z celkového množstva: 

• 10% z toho, čo čítajú, 

• 20% z toho, čo počujú, 
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• 30% z toho, čo vidia, 

• 50% z toho, čo vidia a počujú, 

• 70% z toho, čo sami hovoria, 

• 90% z toho, čo sami hovoria a robia [3]. 

Tabuľka č.2.: Rozdelenie metód podľa aktivity poslucháčov 

 

Zdroj: [3, str. 188]. 

Miesta,  kde je vzdelávanie uskutočňované 

• Metódy vzdelávania pri výkone práce (na pracovisku), ku ktorým patria najmä 

inštruktáž, koučovanie, mentorovanie, konzultovanie, asistovanie, poverenie úlohou, 

rotácia práce, pracovné porady a sebavzdelávanie. 

• Metódy vzdelávania mimo pracoviska predstavujú také metódy, ako sú prednáška, 

demonštrácie, prípadové štúdie, workshop, brainstorming, simulácia, hranie rol, 

assessment centre (diagnosticko-výcvikový program), výučba využitím techniky 

(videokonferencie, vzdelávanie prostredníctvom počítača), resp. aj "školenie hrou" 

(outdoor training) [7]. 

Metódy vzdelávania zamestnancov na pracovisku (On-the-job) 

Metódy vzdelávania aplikované na pracovisku sa používajú najmä pri vzdelávaní 

manuálnych pracovníkov. Tieto metódy sa pravdepodobne používajú častejšie ako druhá 
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skupina metód, majú neformálnejší priebeh, ich používanie na pracovisku je viac-menej 

prirodzené. Nákladovosť s nimi spojená nie je veľmi vysoká, čo je ich nespornou výhodou. 

Hlavnými metódami vzdelávania zamestnancov na pracovisku sú: 

• Inštruktáž pri výkone práce – medzi najpoužívanejšie a zároveň najjednoduchšie 

metódy. Je najľahším spôsobom zácviku nového, neskúseného pracovníka skúsenejším 

kolegom alebo bezprostredne nadriadeným, pri ktorom tento predvedie pracovný postup   

a školený si pozorovaním a jednoduchým napodobňovaním osvojí pracovný postup pri 

plnení vlastných pracovných úloh. Táto metóda umožňuje rýchly zácvik najmä                 

u jednoduchších, rutinne sa opakujúcich pracovných úloh a postupov [8]. 

• Coaching – je spôsobom, ako využiť talent individuálnych pracovníkov a podporiť ich 

lojalitu voči organizácii. Je to metóda založená na vzťahu dvoch ľudí a používa sa             

k rozvoju individuálnych spôsobilostí, znalostí a postojov. Do slovenčiny je tento termín 

prekladaný ako „individuálne poradenstvo“. Coaching je najefektívnejší, ak sa môže 

uskutočňovať neformálne, ako súčasť normálneho procesu riadenia alebo vedenia tímu. 

Tento typ coachingu tvorí: 

o pomáhanie ľuďom, aby si uvedomili, ako pracujú a čo sa musia naučiť, 

o kontrolované delegovanie, 

o využívanie každej situácie ako príležitosti učiť sa a vzdelávať, 

o usmerňovanie v tom, akým žiaducim spôsobom vykonávať určité pracovné 

úlohy, ale vždy takým spôsobom, kde sa viac pomáha ľuďom s učením, ako by 

sme ich násilne kŕmili tým, čo majú robiť a ako to majú robiť. 

Coaching tiež minimalizuje náklady. Finančne je veľmi náročné zamestnať nového 

pracovníka, poskytnúť mu tréning a čakať, kým sa aklimatizuje. Okolo 75% novoprijatých 

zamestnancov opustí spoločnosť do roka a pol. Organizácie v súčasnosti majú problém 

pritiahnuť, udržať si a vybudovať lojalitu kvalitných pracovníkov. Práve coaching je 

prostriedok, ako pracovníkovi prezentovať, že organizácii na ňom skutočne záleží. Coaching 

prispieva k prekonávaniu výkonnostných problémov, rozvoju zručností pracovníka, zvýšeniu 

produktivity, príprave pracovníkov na kariérny rast, zlepšeniu schopnosti organizácie udržať 

si pracovníkov a k zlepšovaniu organizačnej kultúry [2]. 

• Mentoring – predstavuje istú obdobu coachingu, určitá iniciatíva a zodpovednosť však     

v tomto prípade spočíva na vzdelávanom pracovníkovi, ktorý si sám vyberá akéhosi radcu 
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(mentora), svoj osobný vzor. Ten mu radí, stimuluje ho a usmerňuje, pomáha mu však      

i v jeho kariére [8]. 

• Konzultovanie – zaraďuje sa medzi novšie metódy formovania pracovných schopností 

zamestnancov. Predstavuje vzájomné konzultovanie a ovplyvňovanie medzi školiteľom    

a školeným, čo predstavuje prekonanie jednosmerného sprostredkovávania a podávania 

informácií, ktoré je zaužívané pri tradičných metódach vzdelávania. Školený zamestnanec 

vnáša do procesu vzdelávania aktivitu tým, že sa vyjadruje ku všetkým problémom           

a nejasnostiam, ktoré vzniknú pri riešení určitých situácií a konfliktov. Predkladá svoje 

riešenia problémov a konfliktných situácií, čím vzniká spätná väzba medzi ním 

a školiteľom [8]. 

• Asistovanie – tradičná a často používaná metóda formovania pracovných schopností. Je 

vhodná nielen pri manuálnych prácach, ale aj pri školení riadiacich pracovníkov                 

a špecialistov, odporúča sa pri type prác, ktorých osvojenie si vyžaduje dlhšiu dobu. 

Školený je priradený ako pomocník skúsenému pracovníkovi, pomáha mu pri plnení úloh 

a učí sa pritom od neho. Jeho podiel na práci sa postupne zväčšuje, osamostatňuje sa,   

pokiaľ nezíska znalosti takej úrovne, aby danú prácu mohol vykonávať sám [8]. 

• Rotácia práce – metóda, ktorej cieľom je prostredníctvom výmeny pracovných miest na 

horizontálnej úrovni v rámci pracovnej hierarchie počas určenej doby, vzdelávať 

zamestnancov a zoznamovať ich s náplňou práce v rámci celej organizácie, čím sa 

zabezpečuje flexibilnosť a pružnosť zamestnancov vo vzťahu k podniku [8]. 

Metódy vzdelávania zamestnancov mimo pracoviska (Off-the-job) 

Metódy vzdelávania mimo pracoviska sa používajú zväčša pri vzdelávaní  manažérov 

a špecialistov a sú podstatne nákladnejšie ako metódy prvej skupiny. Tieto postupy 

vzdelávania sú zložitejšie a rozmanitejšie ako pri prvej skupine. Medzi najznámejšie metódy 

vzdelávania zamestnancov mimo pracoviska patrí: 

• Prednáška – býva spravidla zameraná na sprostredkovanie faktických informácií             

a teoretických znalostí. Výhodou je rýchlosť prenosu informácií a nenáročnosť na 

podmienky (vybavenie), naopak nevýhodou je, že ide o jednostranný tok informácií 

pasívne prijímaných účastníkmi vzdelávania [8]. 

• Prednáška spojená s diskusiou – metóda, ktorá aktívne zapája školených do 

vzdelávacieho procesu. Prebieha pomocou kladenia otázok a prezentovania rozličných 
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názorov zúčastnených, ktoré sa nekritizujú, ale vysvetľujú a ďalej rozvíjajú. Umožňuje tak 

rozvíjať vyjadrovacie schopnosti zúčastnených a učiť sa zo skúseností iných [8]. 

• Demonštrovanie – zameriava sa viac na zručnosti a kladie sa dôraz na praktické 

využívanie znalostí. Pri tejto metóde sa využíva priame predvedenie vykonávanej práce 

školiteľom alebo predvedenie prostredníctvom audio - vizuálnej techniky, počítačov, 

trenažérov, učebných dielní, atď. [8]. 

• Prípadové štúdie – účastníci študujú a pokúšajú sa riešiť skutočné alebo naformulované 

komplexné prípady, ktoré sa môžu vyskytnúť v reálnej praxi podniku. Táto metóda sa 

používa predovšetkým pri vzdelávaní manažérov a vyšších riadiacich pracovníkov. 

• Brainstorming  – je varianta prípadových štúdií. Skupina účastníkov vzdelávania je 

vyzvaná, aby každý navrhol (ústne alebo písomne) spôsob riešenia zadaného problému. 

Po predložení návrhov je usporiadaná diskusia o navrhovanom riešení a hľadá sa 

optimálny návrh, či optimálna kombinácia návrhov [8]. 

• Hranie rolí  – účastníci sú požiadaní hrať určitú rolu, predvádzajú určitú situáciu, pričom 

každý z účastníkov dostane popis svojej úlohy alebo situácie. Je to  využívané hlavne pri 

osobných situáciách. Scenár role im však ponecháva určitú možnosť dotvorenia role alebo 

situácie, aby bola splnená podmienka zachovania žiaducej miery autentickosti. Je vhodná, 

pretože sa podobá skutočným situáciám v živote, kde je potrebná kritika. Problémom 

môže byť, ak študent bude zahanbený jeho neužitočnosťou. Práve preto jeho úspech závisí 

od kvality odozvy. Metóda je zameraná na osvojenie si určitej sociálnej role a vlastností, 

najmä u vedúcich pracovníkov [12]. 

2.6.4 Hodnotenie efektívnosti vzdelávania 

Hodnotenie uzatvára celý proces systémového prístupu vo vzdelávaní a slúži na 

overenie účinnosti, či všetko funguje ako má, prípadne slúži taktiež na poukázanie, kde je 

potreba zlepšenia, alebo zmien, aby bolo vzdelávanie ešte účinnejšie. Hodnotenie vyúsťuje do 

rozhodovania, či malo dané vzdelávanie zmysel, najmä z hľadiska pomeru nákladov 

a prínosov a malo by zviditeľniť to, čo je potrebné zlepšiť, aby bolo vzdelávanie nákladovo 

efektívnejšie.  

Hodnotenie efektívnosti nám má ukázať aj smer do budúcnosti, ako vzdelávací proces 

realizovať lepšie a efektívnejšie. Môžeme len nepriamo, častokrát dosť špekulatívnymi 

spôsobmi zistiť úroveň alebo veľkosť zmien charakteristík vzdelávania či kvalifikácie, 
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pretože je ťažko získať hodnoverné informácie o výsledkoch vzdelávania. Preto by malo 

vychádzať z viacerých kritérií a postupov [8]. 

Pri hodnotení môžeme vychádzať z týchto úrovni vyhodnocovania vzdelávania: 

• Reakcie školených osôb na zážitky zo vzdelávania. Na základe dotazníka sa zisťuje, čo si 

myslia účastníci školenia o užitočnosti, či dokonca zábavnosti, resp. príjemnosti 

vzdelávania. V tomto zmysle skúma spokojnosť bezprostredného zákazníka, aby sa mohli 

uskutočniť vhodné kroky [1]. 

• Hodnotenie poznatkov spočíva v meraní množstva látky naučenej v kurze, čiže do akej 

miery boli splnené ciele vzdelávania. Zisťujú sa nové vedomosti a zručnosti, ktoré 

školením získali, alebo zmeny v postojoch, ku ktorým u nich po vzdelaní došlo. Najlepším 

spôsobom hodnotenia výsledkov učenia je vykonanie testu na začiatku a po skončení 

programu. Na overenie vedomostí možno použiť klasický test pomocou papiera a pera. 

Použitie testu zvyšuje aj motiváciu školených osôb a môže upozorniť aj na prípadné 

nedostatky kurzu [1]. 

• Hodnotenie pracovného správania znamená zisťovanie miery, v akej boli dosiahnuté 

ciele vzdelávania týkajúce sa zmien správania a uplatňovania svojich poznatky pri výkone 

práce, ako sa odrážajú na ich výkone a ako sa zmenilo ich správanie. Hodnotenie transferu 

zručností možno uskutočniť napríklad prostredníctvom pozorovateľov, ktorí na základe 

určitých formulárov budú hodnotiť výkon zamestnanca pred a po školení, ale aj 

prostredníctvom zákazníkov, spolupracovníkov (hodnotia nadriadení aj podriadení), 

prípadne nahrávaním správania na video a pod.  Účastníkom by mal byť daný určitý čas, 

aby boli schopní svoje chovanie v práci zmeniť [1].   

• Hodnotenie výsledkov poskytuje základ pre posúdenie vzdelávania z hľadiska nákladov 

s cieľom určiť pridanú hodnotu programov vzdelávania a rozvoja. Hodnotenie sa musí 

uskutočniť pred vzdelávaním, aj po ňom a určiť mieru, v akej boli dosiahnuté základné 

ciele vzdelávania u ukazovateľoch, ako prírastok predaja, zvýšenie spokojnosti 

zákazníkov a pod.. Je ťažké dokázať mieru finančného prínosu pre organizáciu  [1]. 

2.7 Moderné smery v podnikovom vzdelávaní 

Vzdelávanie zamestnancov sa javí dôležitým najmä v posledných rokoch. Explózia 

nových poznatkov, predovšetkým v oblastiach komunikačných, výrobných high-tech 

technológií a marketingu, pripraví ktorúkoľvek organizáciu, bez ohľadu na to, či u nás alebo 
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kdekoľvek inde na svete, o konkurenčnú výhodu, pokiaľ nie je schopná rozvíjať sa, 

prispôsobovať sa a predovšetkým učiť sa. Medzi nové trendy vo vzdelávaní môžeme zaradiť, 

e-learning, outdoor training a učiacu sa organizáciu. 

2.7.1 E-learning 

E-learning možno zaradiť medzi technologické metódy vzdelávania, s rozvojom vedy 

a techniky nadobúda v súčasnosti stále väčšie rozmery. Predstavuje interaktívne 

multimediálne kurzy distribuované prostredníctvom multimedionálnych nosičov, intranetu 

alebo internetu. Výhoda tejto formy učenia spočíva v jeho individuálnom priebehu. Učenie 

prebieha doma alebo na pracovisku a študent si sám zvolí čas aj tempo absorbovania 

poznatkov. Náklady sú často nižšie, ako pri obstarávaní drahého vyučujúceho, alebo pri 

vysielaní zamestnancov na študijné pobyty. Táto alternatívna forma vzdelávania slúži 

viacerým zamestnancom súčasne. Nevýhodou zostáva absencia osobného kontaktu, chýba 

emocionálna a intelektuálna podpora skupiny. Z dlhodobého hľadiska patrí e-learning            

k najprogresívnejším metódam vzdelávania a má vysoký potenciál významne prispieť            

k presunutiu zodpovednosti za vzdelávanie a rozvoj zo zamestnávateľa na zamestnanca. 

Svojou podstatou patrí medzi formálne piliere vzdelávania zamestnancov, ale ak má byť 

efektívny, t.j. ak sa má prejaviť na pracovnom výkone zamestnancov, musí byť sprevádzaný 

neformálnou komunikáciou [4]. 

Jednotlivé typy e-learningu sú: 

• samostatný, separovaný, kde príslušná osoba sa vzdeláva, ale nie je v danej 

chvíli pripojená na lektorov ani na iných vzdelávaných, 

• živý, pri ktorom sú lektor aj vzdelávaná osoba spolu v kontakte v danom čase, 

ale sú na rôznych miestach, 

• kolektívny, ktorý podporuje vzdelávanie pomocou odovzdávania informácií 

a znalostí medzi osobami cez diskusné fóra, chatov atď. [1]. 

Podľa času je možné deliť e-learning na:  

• synchrónne, 

• asynchrónne.  
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Synchrónna výučba 

Vyžaduje permanentné pripojenie k počítačovej sieti a komunikácia medzi 

vzdelávanou osobou a lektorom/tutorom prebieha v reálnom čase [5]. 

Asynchrónna výučba 

Účastníci komunikácie nie sú v reálnom čase. Odovzdávanie správ prebieha 

prostredníctvom diskusných fór, emailov [5]. 

2.7.2 Outdoor training 

Outdoor training môžeme označiť i ako „učenie sa hrou“. Jedná sa o metódu, ktorá sa 

v poslednej dobe stále viac používa vo vzdelávaní manažérov. Zvyčajne sa jedná o tréning 

zameraný na tímovú prácu alebo tímové zručnosti, ako napríklad interpersonálna 

komunikácia, dôvera, vedenie ľudí, skupinové riešenie problémov, schopnosť pracovať 

efektívne v skupine. Učenie sa hrou či pohybovými aktivitami sú tiež využívané s cieľom 

napomôcť účastníkom k rozšíreniu si obzorov prostredníctvom riskovania a uskutočnenia 

skutkov, o ktorých títo predpokladajú, že sú za hranicami ich možností. Predpokladá sa, že 

osobný rast a rozvoj pracovníka realizovaný týmto spôsobom bude mať významný výstup pre 

organizáciu [4]. 
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3 Charakteristika organizácie COOP Jednota Čadca, SD  

COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo (ďalej len družstvo) bolo založené 

ustanovujúcim valným zhromaždením konaným dňa 20.09.1953 a je zapísané v obchodnom 

registri Okresného súdu Žilina. Družstvo je zriadené na dobu neurčitú, je spoločenstvom 

neuzavretého počtu osôb, založeným za účelom podnikania a zabezpečovania hospodárskych, 

sociálnych, prípadne iných potrieb svojich členov [6].  

Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch svojím menom 

a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Za porušenie svojich záväzkov 

zodpovedá celým svojím majetkom, nezodpovedá za záväzky iných právnych subjektov. 

Práva a povinnosti družstva sú vymedzené, predovšetkým obchodným a občianskym 

zákonníkom, stanovami družstva a rokovacími poriadkami volených orgánov družstva. 

Družstvo je na základe dobrovoľného rozhodnutia členom COOP Jednota Slovensko, 

spotrebné družstvo [6]. 

3.1 Predmet podnikania 

Predmetom podnikania (činnosti) družstva je: 

• Obchodná činnosť, okrem koncesovaných činností a tovarov, na ktoré je 

potrebné zvláštne povolenie. 

• Pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení). 

• Vydávanie inzertných novín, letákov a periodických publikácií. 

• Prenájom nehnuteľností, prenájom nebytových priestorov. 

• Reklamné činnosti. 

• Predaj jedov a žieravín v maloobchode. 

• Nákup a predaj pyrotechnických výrobkov. 

• Požičiavanie predmetov. 

• Verejná cestná nákladná doprava [6]. 
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3.2 Organizačná štruktúra 

Najvyšším orgánom družstva je zhromaždenie delegátov. Výkonným orgánom 

družstva je predstavenstvo. Predstavenstvo je oprávnené organizovať a riadiť činnosť 

družstva vydávaním organizačných a iných noriem, ktorých pôsobnosť je obmedzená na 

zamestnancov a činnosť družstva. Nezávislým kontrolným orgánom družstva je kontrolná 

komisia. Miestnym orgánom družstva, ktorý pracuje v záujme členov v mieste svojho 

pôsobenia, je dozorný výbor. Realizáciu hospodárskej politiky a podnikateľských zámerov 

družstva zabezpečuje hospodárske vedenie organizované do štruktúry odborných útvarov 

družstva.  

Družstvo je riadené prostredníctvom štyroch základných vzájomne koordinovaných 

organizačných celkov: 

• Štábne útvary predsedu družstva. 

• Obchodno-prevádzkový úsek. 

• Ekonomický úsek. 

• Technický úsek. 

Prostredníctvom štábnych útvarov vykonáva predseda družstva sprostredkovanie 

riadenia a kontrolu ostatných organizačných celkov, ako i riadenie a výkon niektorých 

kompetencií (personálna politika, dodržiavanie zákonnosti, výkon kontroly voči všetkým 

organizačným zložkám a pod.) Vedúci štábnych útvarov sú priamo riadení predsedom 

družstva [6]. 

Hlavnou podnikateľskou aktivitou družstva je obchodná činnosť. Z toho vyplýva, že 

všetky ostatné činnosti družstva a všetky odborné útvary, ktoré nie sú zaradené do pôsobnosti 

obchodného úseku majú za úlohu svojou činnosťou a súčinnosťou napomáhať realizácii 

hlavnej aktivity, teda obchodnej činnosti. Z tohto princípu vyplýva pre všetky odborné útvary 

a úseky povinnosť vysokej koordinácie činnosti, povinnosti všestrannej spolupráce, ale           

i zodpovednosť za poskytnutú súčinnosť, služby, informácie atď. [6]. 

3.2.1 Štábno-organizačná schéma družstva  

Pozri príloha č. 1. 
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Personálne oddelenie  

Pozri príloha č. 2. 

3.2.2 Lineárna organizačná štruktúra družstva 

Práva a povinnosti pracovníkov vyplývajú z organizačnej štruktúry družstva (Príloha 

č. 3.). 

3.3 Systém reťazcov v COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo 

Maloobchodnú sieť COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo tvorí 94 predajní 

zaradených do nasledovných reťazcov zobrazených v tabuľke č. 3. 

Tabuľka č. 3.: Počet prevádzok v jednotlivých reťazcoch COOP Jednota Čadca  

 
Zdroj: [6].  

3.4 Štruktúra zamestnancov v COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo 

K 31.12.2008 družstvo zamestnávalo 738 zamestnancov, z toho 674 žien a 64 mužov. 

Vzdelanostná štruktúra a veková štruktúra zamestnancov COOP Jednota Čadca, SD je 

zobrazená v tabuľke č. 4. a 5.  
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Tabuľka č. 4.: Vzdelanostná štruktúra zamestnancov COOP Jednota Čadca, SD 

 

Zdroj: [6]. 

Tabuľka č. 5.: Veková štruktúra zamestnancov COOP Jednota Čadca, SD 

 

Zdroj: [6]. 
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4 Analýza súčasného stavu 

4.1 Vzdelávací systém družstva 

Vzdelávanie sa stáva nevyhnutným nástrojom rozvoja a profilu každej spoločnosti. 

Systém COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo má vypracovaný dlhodobý projekt 

efektívneho vzdelávacieho systému na všetkých stupňoch riadenia od vrcholového 

manažmentu až po predavača s prioritnou orientáciou na zákazníka. Vzdelávanie 

zamestnancov je zamerané na aktivity kvalitnej prípravy, plnenie náročných úloh obchodu 

formou zvýšenia ich výkonnosti a kvality poskytovaných služieb zákazníkom a podpory 

manažérskych zručností vybraných cieľových skupín [6]. 

4.2 Identifikácia vzdelávaných zamestnancov 

 Pre identifikovanie a podporu žiaducich zručností a vedomostí zamestnancov je 

kľúčovým faktorom znalosť strategických zámerov a cieľov. Sformulovanie strategických 

zámerov a cieľov s koncepciou vzdelávania je jedným z najdôležitejších predpokladov 

efektívnosti a úspešnosti vzdelávania zamestnancov a taktiež návratnosti vynaložených 

finančných prostriedkov v podobe výkonných, profesionálne zdatných a motivovaných 

zamestnancov, ktorí budú schopní dosahovať stanovené ciele. Úloha nadriadeného spočíva 

v správnej analýze vzdelávacích a tréningových potrieb zamestnancov a správnom výbere 

zamestnancov pre určité formy vzdelávania tak, aby dosiahnuté vedomosti zodpovedali jeho 

pracovným potrebám, s cieľom vyhnúť sa zbytočným nákladom na vzdelávanie a uvoľneniu 

miesta tým zamestnancom, ktorí ho skutočne potrebujú [6]. 

Analýza vzdelávacích a tréningových potrieb zamestnancov  

Býva realizovaná dvomi spôsobmi: 

• formou dotazníkov pre analýzu vzdelávacích a tréningových potrieb 

zamestnancov, 

• formou riadených rozhovorov s vybraným personalistom. 

Cieľom analýzy vzdelávacích a tréningových potrieb zamestnancov družstva je získať 

potrebné údaje na vytvorenie profilov vybraných pracovných pozícií zaradených do 

vzdelávania, identifikovať vzdelávacie potreby vybraných pracovných pozícií a aj nových 

pracovných pozícií [6]. 



Tomáš Turjak: Rozvoj ľudského potenciálu organizácie 

2009 25

4.3 Plán vzdelávania 

Na základe identifikácie vzdelávacích potrieb dochádza k ich plánovaniu. Plán 

vzdelávania zamestnancov spotrebných družstiev je vytvorený na jeden rok Systémom COOP 

Jednota Slovensko, kde personálne oddelenia jednotlivých družstiev z neho vychádzajú 

a pridržiavajú sa jeho koncepcie. Pred vypracovaním plánu vzdelávania sa na začiatku 

každého kalendárneho roka uskutočňuje stretnutie za účasti manažérky personálneho 

oddelenia COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, riaditeľky Vzdelávacieho inštitútu 

COOP, a.s. Mojmírovce a všetkých vedúcich personálnych oddelení. Na stretnutí sa 

vymedzuje oblasť vzdelávania, počet a kategórie zamestnancov, ktorí budú zapojení do 

vzdelávania, metódy a časový harmonogram vzdelávania, ako aj adekvátny objem finančných 

nákladov na vzdelávanie. Na základe toho je vypracovaný plán vzdelávania zamestnancov, 

prostredníctvom ktorého sa zabezpečuje zosúladenie kvalifikačnej štruktúry zamestnancov      

s cieľmi a úlohami organizácie. Z hľadiska času je v pláne zahrnuté vzdelanie pre stredný 

manažment 2x polročne a pre líniový manažment 1x ročne [6]. 

Ciele vzdelávania: 

• Progresívna harmonizácia obsahu vzdelávania so strategickými zámermi a cieľmi. 

• Efektívna podpora výkonnosti cieľových skupín so zameraním na kľúčové procesy 

systému vo vzťahu k zodpovednostiam a kompetenciám cieľových skupín. 

• Podpora individuálneho profesionálneho rozvoja a rastu [6]. 

4.4 Realizácia vzdelávania v COOP Jednota, Čadca 

Na podnet personálneho oddelenia nadriadený pracovník vyberá pomocou 

vytvorených analýz potrieb vzdelávania, zamestnancov, pre ktorých je potrebné určité 

vzdelávanie absolvovať pre výkon ich funkcie. Následne posiela personálne oddelenie 

vybraným zamestnancom písomné pozvánky, v ktorých je uvedený dátum, čas, miesto a typ 

vzdelávania. Podnet na vzdelávanie sa môže prísť aj od samotného zamestnanca, ktorý sa 

môže prihlásiť na odborné školenia, semináre a prednášky so súhlasom nadriadeného, že sú 

pre zamestnanca potrebné. Tieto odborné semináre prebiehajúce mimo podniku najmä 

v rámci preškoľovania pri zmenách legislatív, noviel sú plne hradené COOP Jednota Čadca, 

SD. 
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4.5 Metódy a formy vzdelávania v COOP Jednota Čadca,  SD 

Vzdelávanie sa uskutočňuje dvoma formami: 

• Externá forma, ktorú CJS kategorizuje ako intenzívne vzdelávanie zamestnancov 

družstva, ktoré organizačne a realizačne zabezpečuje Vzdelávací inštitút COOP, a.s. 

Mojmírovce v súlade so schváleným plánom vzdelávania pre jednotlivé cieľové skupiny 

[6]. 

• Interná forma, charakterizovaná ako vnútropodnikové vzdelávanie zamestnancov 

družstva, ktoré je z hľadiska organizácie a realizácie riadené samotným družstvom 

a prebieha v rámci podniku [6]. 

4.5.1 Intenzívne vzdelávanie zamestnancov družstva 

Medzi cieľové skupiny, ktoré sa zúčastňujú na intenzívnom vzdelávaní patria: 

• Top manažment: 

o predseda a podpredseda SD, 

o obchodný riaditeľ, 

o ekonomický riaditeľ, 

o technický riaditeľ. 

Jedná sa o cieľovú skupinu, ktorá riadi kľúčové procesy a zároveň riadi a vedie ľudí. 

Má vysokú mieru zodpovednosti za dosahovanie strategických cieľov. Riadi a vedie tímy 

ľudí, ktorých informujú, motivujú, hodnotia ich výkon. 

• Stredný manažment: 

o zamestnanci zodpovední za marketing, 

o zamestnanci zodpovední za nákup (sortimentár), 

o zamestnanci zodpovední za hygienu (hygienici), 

o  personalisti, 

o IT zamestnanci, 

o  inšpektori, 

o technici BOZP (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v praxi). 
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Jedná sa o cieľovú skupinu zodpovednú za dosahovanie cieľov (plnenie, prípadne 

stanovovanie kritérií) a riadenie. Riadi a vedie tímy ľudí, prípadne je nositeľom informácií vo 

vzťahu k internému i externému prostrediu. 

• Líniový manažment – vedúci a zástupcovia prevádzkových jednotiek:  

o vedúci a zástupcovia reťazca Terno, 

o vedúci a zástupcovia reťazca Supermarket I.,II. 

Táto cieľová skupina je nositeľom definovaných cieľov a má vysokú mieru 

zodpovednosti za dosiahnutie stanovených cieľov malých celkov. 

Obsahové zameranie vzdelávania 

Dôležité je podporovanie výkonnosti zamestnancov cieľových skupín s dôrazom na 

„dlhodobý“ a okamžitý výkon vo vzťahu k možnosti jednotlivých pracovných pozícií riadiť, 

prípadne sa na riadení procesov podieľať. 

Témy vzdelávania okrem iného nadväzujú na doteraz absolvované tréningy s cieľom 

rozvinúť, prípadne podrobnejšie sa venovať témam, ktoré boli v kompetenčných manuáloch 

definované a v predchádzajúcich plánoch vzdelávania im bola poskytnutá z pohľadu 

účastníkov a rovnako lektorov nízka časová pozornosť. 

Celkový obsah vzdelávania je štruktúrovaný do rovín: 

• Odbornosť (podpora, inovácia kľúčových procesov s dôrazom na trendovosť  

a pragmatickosť). 

• Mäkké manažérske zručnosti (profesionalizácia výkonu vo vzťahu k 

zodpovednostiam a kompetenciám v riadení, vedení ľudí a komunikácii). 

Pomer medzi odbornosťou a mäkkými manažérskymi zručnosťami pre jednotlivé 

cieľové skupiny je modifikovaný: 

• top manažment – prepojenie odborných tém s mäkkými manažérskymi zručnosťami 

v zmysle riadenie procesu verzus riadenie ľudí v pomere 70:30, 

• stredný manažment – nadväznosť odborných tém na mäkké manažérske zručnosti s 

cieľom posilniť a rozvinúť už trénované vedomosti a zručnosti v pomere 50:50, 

• vedúci a zástupcovia – nadväznosť odborných tém na mäkké manažérske zručnosti s 

cieľom posilniť a rozvinúť už trénované vedomosti a zručnosti v pomere 50:50. 
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Cieľové skupiny top manažmentu, stredného manažmentu a vedúci a zástupcovia PJ 

absolvujú klasické modulové vzdelávanie s dôrazom na prípadové štúdie, rolové hry, 

praktické rady, odporúčania do praxe, Interaktívna prednáška: tréner vysvetľuje tému, ale 

súčasne zapája účastníkov kladením otázok [13]. 

4.5.2 Vnútropodnikové vzdelávanie 

Medzi cieľové skupiny vnútropodnikového vzdelávania zamestnancov družstva sú 

zaradené tri cieľové skupiny: 

• TOP manažment, 

• vedúci a zástupcovia prevádzkových jednotiek MIX, 

• predavačka, pokladníčka – jedná sa o pracovné pozície tzv. prvého kontaktu, ktoré 

vplývajú na rozhodovanie zákazníka. 

Vnútropodnikové vzdelávanie je zamerané na nasledujúce vzdelávacie aktivity: 

• TOP manažment – jazykové kurzy, odborné semináre o trendoch v oblasti procesného 

riadenia, manažmentu zmeny. 

• Vedúci a zástupcovia prevádzkových jednotiek MIX – komunikačné zručnosti, 

asertívne správanie, motivácia a hodnotenie zamestnancov, vedenie ľudí, označovanie 

tovarov, hygiena PJ, design manuál, category manažment. 

• Predavačka, pokladníčka – aktivity sú koncentrované na komunikačné zručnosti a 

zvládanie rôznych komunikačných situácií vo vzťahu k zákazníkovi, tímovú 

spoluprácu a dosahovanie spoločných cieľov. 

Vnútropodnikové vzdelávanie pre všetky cieľové skupiny je z hľadiska organizácie a 

realizácie v réžii SD [6].  

4.6 Hodnotenie a kontrola realizácie vzdelávania 

Kontrola realizácie vzdelávania je realizovaná formou reportingu: 

• pre účastníkov vzdelávania – VIC Mojmírovce poskytuje účastníkom vzdelávania 

výsledky testov najneskôr do dvoch týždňov od termínu realizácie vzdelávacieho 

modulu, v rámci ktorého boli testovaní, 
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• pre zamestnávateľa účastníkov vzdelávania – VIC Mojmírovce 1 krát ročne vypracúva 

pre zamestnávateľa správu o hodnotení účastníkov vzdelávania, 

• pre zadávateľa vzdelávania – VIC Mojmírovce spracúva pre zadávateľa hodnotenie 

vzdelávania zo strany účastníkov po každom realizovanom module a 1 krát ročne 

Správu o výsledkoch realizácie vzdelávania obsahujúcu hodnotenie vzdelávania zo 

strany účastníkov. 

Hodnotenie vzdelávania je realizované formou hodnotiacich dotazníkov s tým, že 

účastníci ich vypĺňajú osobitne na konci každého tréningového dňa ihneď po skončení 

vzdelávacej aktivity. Výnimkou bolo hodnotenie vzdelávania na EURO, ktoré bolo 

realizované formou testov. Po ukončení vzdelávania lektor dá účastníkom hodnotiace 

dotazníky, v ktorých sa majú vyjadriť, či vzdelávanie naplnilo ich očakávania, potreby pre 

prax, čomu by chceli venovať väčší priestor a akých vzdelávacích programov by sa chceli v 

budúcnosti zúčastniť. Podľa vyjadrení účastníkov lektor napíše hodnotiacu správu o priebehu 

vzdelávania [13].  

Hodnotenie účastníkov sa zachováva v dvoch rovinách: 

• hodnotenie vedomostí účastníkov formou testov, 

• hodnotenie zručností účastníkov formou hodnotenia skupiny. 

4.7 Náklady na vzdelávanie 

Vzdelávanie je veľmi náročné z hľadiska výšky nákladov. Práve preto financovania 

v podniku je veľmi dôležité, kde sa  snažia rovnomerne rozdeliť financie z hľadiska 

finančných nákladov na jedného účastníka s cieľom návratu investícií v podobe vzdelaných 

zamestnancov.  

V roku 2008 bolo vzdelávanie hlavne sústredené na prechod EURO, legislatívy 

k EURO, cenovky atď., kde bolo potrebné vzdelať veľké množstvo zamestnancov. Z toho 

dôvodu bolo vzdelaných až 657 zamestnancov COOP Jednota Čadca na EURO s nákladmi 

v hodnote 525 260 SKK, ktoré boli vyčlenené so systému COOP Jednota Slovensko. Ďalej 

bolo vzdelaných mimo EURO 148 zamestnancov na iné vzdelávacie aktivity v hodnote 

145 487 SKK hradených samotným družstvom. Po prepočte vychádza približne 913 SKK na 

vynaložených nákladov na jedného zamestnanca SD [6]. 
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4.8 Projekt zefektívnenia riadenia a rozvoja ľudských zdrojov 

COOP Jednota Slovensko, SD realizuje Projekt zefektívnenia riadenia a rozvoja 

ľudských zdrojov so zameraním na manažérov COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, 

ako súčasť projektu reštrukturalizácie spoločnosti s cieľom zvýšenia jej 

konkurencieschopnosti na slovenskom trhu, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov 

Európskeho sociálneho fondu.  

Do projektu sú zaradení manažéri v cieľových skupinách top manažment, stredný 

manažment a výkonní manažéri. Pre každú skupinu je vypracovaný modulový systém 

vzdelávania s dôrazom na individuálne vzdelávanie a tréningové potreby jednotlivcov a ciele 

spoločnosti, pričom outdoor tréningové aktivity boli zostavené na základe výsledkov 

personálneho auditu. 

Vzdelávanie prebieha v dvoch základných oblastiach: 

• rozvoj manažérskych zručností, 

• jazykové vzdelávanie [6]. 

4.9 Vyhodnotenie výsledkov analýzy vzdelávania v COOP Jednota Čadca 

Cieľom tejto kapitoly je navrhnúť optimalizačné riešenia prípadných nedostatkov 

vzdelávacieho systému v organizácii COOP Jednota Čadca, SD prostredníctvom zistení         

z výsledkov realizovaného prieskumu. Prieskum bol zameraný iba pre cieľové skupiny top 

manažment, stredný manažment a líniový manažment.  

Vyhodnotenie prieskumu 

Prieskum názorov zamestnancov spoločnosti bol realizovaný dotazníkovou metódou 

(forma dotazníku príloha č. 4.). Dotazník pozostáva zo 17 otázok rozdelených do troch 

kategórii: 

• základné informácie o respondentoch, 

• charakteristika potreby a úrovne vzdelávania, 

• spokojnosť so systémom vzdelávania, motiváciou a obsahom vzdelávacích 

aktivít. 
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Základné informácie o respondentoch 

Prvá časť dotazníka zisťovala základné charakteristické údaje o skúmanej vzorke 

týkajúce sa pohlavia, vekovej kategórie, vzdelania a pracovnej pozície. Z oslovených cca 55 

zamestnancov dotazník vyplnilo 47 respondentov. Získaná miera celkovej návratnosti 

predstavuje 85,4 %. Nasledujúce grafy prehľadne znázorňujú štruktúru vzorky z hľadiska 

pohlavia, veku a pracovného zaradenia. Ako je vidieť z grafu č. 1., väčšiu časť vzorky tvoria 

ženy (93,6 %) a z grafu č. 2. najväčšiu časť vzorky tvoria respondenti vo veku od 40 – 49 

rokov (38,2 %).  

 

Graf č. 1.: Štruktúra respondentov podľa pohlavia 

 

Graf č. 2.: Štruktúra respondentov z hľadiska veku 

Z grafu č. 3. môžeme vidieť štruktúru ukončeného vzdelania. Najčastejším 

dosiahnutým vzdelaním u respondentov je úplné stredné vzdelanie s maturitou (51 %). 

 

Graf č. 3.: Štruktúra ukončeného vzdelania 
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Pri otázke na pracovnú pozíciu (graf č. 4.) sa najčastejšie vyskytovali pozície 

z líniového manažmentu (62 %), stredný manažment bol zastúpený sedemnástimi 

respondentmi (36 %) a iba jeden respondent bol z Top manažmentu (2 %). 

 

Graf č. 4.: Štruktúra pracových pozícií 

Charakteristika potreby a úrovne vzdelávania 

Druhá časť dotazníka je zameraná na charakteristiku potreby a úrovne vzdelávania. Na 

otázku, či sa zamestnanci zúčastnili nejakej formy vzdelávania v organizácii COOP Jednota 

Čadca, SD všetci respondenti odpovedali kladne, z čoho môžeme usúdiť, že vzdelávaniu je 

venovaná veľká pozornosť. 

 

Graf č. 5.: Účasť na vzdelávacích aktivitách 

Z grafu č. 5. môžeme vidieť že, vzdelávacích aktivít sa zatiaľ len raz zúčastnilo 11 

respondentov (23 %), 31 respondentov (66 %) absolvovalo nejaký druh školenia už viackrát    

a 5 respondenti (11 %) odpovedali len áno. 

Pri otázke „Máte dostatok informácií o možnostiach ďalšieho vzdelávania?“ (graf č. 

6.) odpovedalo kladne 68 % respondentov a 32 % respondentov sa domnieva, že organizácia 

neposkytuje dostatočné informačné zázemie o možnostiach vzdelávania. 
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Graf č. 6.: Percentuálny podiel informovanosti o možnostiach ďalšieho vzdelávania 

Na otázku „Z akých zdrojov máte informácie o vzdelávaní?“ (graf č. 7.) 30 

respondentov odpovedalo, že informácie o vzdelávaní majú od svojich vedúcich, 12 označili 

od kolegov a 5 respondenti uvádzajú internet ako potenciálny zdroj informácií. 

 

Graf č. 7.: Zdroje informácií o vzdelávaní 

Zmyslom otázky „ Myslíte si, že pre to, aby ste mohli naďalej vykonávať vašu 

súčasnú funkciu, je pre vás potrebné sa naďalej vzdelávať?“ (graf č. 8.) bolo zistiť, ako 

zamestnanci pociťujú potrebu vzdelávať sa vzhľadom na výkon svojej funkcie v organizácii. 

Zaujímal som sa aj o porovnanie odpovedí a prístupu k vzdelávaniu vzhľadom na vek 

respondentov.  

 

Graf č. 8.: Potreba vzdelávať sa vzhľadom k vykonávanej funkcii 

Väčšia polovica opýtaných (57 %) zastáva názor, že pre výkon svojho povolania je 

nevyhnutné sa neustále vzdelávať. Okolo 30 % vzorky čo je štrnásť respondentov si myslí, že 

vzdelávať sa je dôležité podľa potreby. Až šesť respondentov uvádza, že vzdelávanie nie je 
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vôbec potrebné pre výkon svojej pracovnej pozície, nakoľko ďalej uvádza, že vedomosti 

získané počas svojho školského štúdia sú úplne postačujúce. Zaujímavé bolo zistenie, ako si 

respondenti myslia o potrebe vzdelávania sa vzhľadom na výkon svojej funkcie podľa ich 

veku. Zistenie bolo nasledujúce. Z dvadsaťsedem respondentov, ktorí považujú potrebné 

neustále sa vzdelávať na výkon svojej funkcie, jedenásť sa nachádza vo vekovej skupine 20 – 

29 rokov, siedmi vo vekovej skupine 30 – 39 rokov, šiesti v skupine 40 – 49 rokov 

a najmenej, teda traja respondenti, sa nachádzali vo vekovej skupine 50 – viac rokov. Môžem 

konštatovať, že s narastajúcim vekom klesá chuť a taktiež aj potreba sa ďalej vzdelávať na 

výkon svojej funkcie, čo mi potvrdilo aj šesť respondentov, ktorí uviedli, že pre nich nie je 

potrebné sa vzdelávať na výkon svojej funkcie a nachádzali sa vo vekovej štruktúre 40 – 49 

rokov, no najmä 50 – viac rokov.  

Pre družstvo je dôležité, aby prostriedky vynakladané na vzdelávanie svojich 

zamestnancov boli účelne vynakladané a nebolo nimi plytvané. Z uvedeného dôvodu bola 

položená otázka „Vyjadrite percentom, koľko osvojených poznatkov získaných počas 

vzdelávacích aktivít v organizácii, využívate v praxi?“ (graf č. 9.). Trinásti zamestnanci 

považujú vedomosti získané počas vzdelávania za stopercentne prospešné pre výkon práce. 

Väčšia polovica, čiže 51 % opýtaných, využíva väčšinu (60 – 70 %) získaných poznatkov pri 

svojej práci. Podľa môjho názoru dosť vysoké percento respondentov (15 %) využije iba 

minimum získaných vedomostí v praxi. Príčinou môže byť zlý výber zamestnancov pre 

vzdelávacie akcie, ako aj nedostatočne individualizované požiadavky na vzdelávanie. 

 

Graf č. 9.: Percentuálny podiel osvojených poznatkov využívaných v praxi 

Posledná otázka II. časti sa týkala všeobecného hodnotenia úrovne vzdelávania 

v organizácii (graf č. 10.). Až 75 % respondentov klasifikuje úroveň vzdelávania v organizácii 

za veľmi dobrú, čo je známka dobrého systému vzdelávania ako taktiež aj fakt, že ani jeden 

z respondentov nepovažuje úroveň vzdelávania za nedostatočnú. Za priemernú ju považuje 10 
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respondentov a iba 2 si myslia, že je na nízkej úrovni. Z tohto môžeme usúdiť, že vzdelávanie 

zamestnancov sa uberá dobrým smerom . 

 
Graf č. 10.: Hodnotenie úrovne vzdelávania 

Spokojnosť zamestnancov so systémom, motiváciou a obsahom vzdelávacích aktivít 

Tretia časť dotazníka sa zameriava na hodnotenie, pocity, názory, pripomienky, 

poznámky a vyjadrenia k vzdelávaniu zamestnancov družstva. Otázky, kde boli skúmané 

faktory, ktoré najviac ovplyvňujú motiváciu k ďalšiemu vzdelávaniu, boli vyhodnocované 

triedením bodov v stupnici od najdôležitejších faktorov (vysoká motivácia = 5) po tie 

najmenej dôležité (nízka motivácia = 1). Ako najsilnejší motivujúci faktor uvádzajú opýtaní 

(34 respondentov = 72,3 %) získanie a udržanie pracovného miesta. Zaujímavé je, že zvýšenie 

vlastnej hodnoty na trhu práce až 37 respondentov = 78,7 % označilo za pomerne 

bezvýznamný motivačný faktor. Bodové hodnotenie faktorov, ktoré podľa respondentov 

pôsobia ako motivačné faktory vzdelávania (vysoké hodnotenie = 5 bodov, nízke hodnotenie 

= 1 bod) môžeme vidieť v grafe č. 11. Hodnotenie som dostal ako súčet jednotlivých bodov 

od každého respondenta pre jednotlivý motivačný faktor. Najväčšie hodnotenie dosiahol 

faktor získanie/udržanie si pracovného miesta (31 %) z čoho je možné usúdiť určitú obavu zo 

straty pracovného miesta. Zvýšenie mzdy bol ako druhý najdôležitejší faktor so 192 bodmi 

(27 %). Ďalej nasledovali faktory postup v kariére/povýšenie (19 %) a možnosť stáleho 

osobného rastu (15 %). Ako najmenej dôležitý faktor je pre zamestnancov zvýšenie vlastnej 

hodnoty na pracovnom trhu (8 %). 
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Graf č. 11.: Faktory motivujúce k ďalšiemu vzdelávaniu 

Ďalej respondenti odpovedali na otázku „Mali ste pocit, že niektoré absolvované 

školenia boli pre Vás zbytočné?“ (graf č. 12.) bolo zistené, že 39 (83 %) z opýtaných 

respondentov pokladá absolvované vzdelávacie aktivity za úplne opodstatnené. Skupina         

8 respondentov (17 %) si však myslí, že niektorých vzdelávacích akcií sa zúčastnili úplne 

zbytočne. Ich zdôvodnenia sú nasledovné: 

• vedomosti, ktoré som nadobudol na danom školení sú mi zbytočné 

a nevyužiteľné, 

• kurz som síce absolvoval, avšak mi nebol potrebný. 

 

Graf č. 12.: Zbytočnosť absolvovaných školení 

Cieľom otázky „Ako ste sa dostali na určité vzdelávanie?“ (graf č. 13.) bolo zistiť, či 

sa respondenti zúčastnili vzdelávacích aktivít z vlastnej iniciatívy, alebo boli navrhnutí svojím 

nadriadeným. Zo skupiny sa osemnásti respondenti (38 %) z vlastnej iniciatívy angažovali na 

vzdelávacích procesoch a dvadsiati deviati (62 %) sa zúčastnili na základe odporúčania 

priamym nadriadeným.  
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Graf č. 13.: Iniciatíva účasti vzdelávacích aktivít 

Respondenti odpovedali na otázku „Aké formy a metódy sa uskutočňujú vo Vašom 

podniku?“ Z odpovedí vyplýva, že najviac uskutočňovanou formou sú interné kurzy, ktoré 

prebiehajú v rámci organizácie (100 %). O niečo menej sú taktiež uskutočňované externé 

formy kurzov, prebiehajúce mimo organizácie (59,5 %). V grafe č. 14. môžeme vidieť 

najčastejšie uskutočňované metódy vzdelávania, ktorými sú metódy on-the-job prezentácia 

(38 %) a semináre (45 %). Ostatné sa uskutočňujú vo veľmi malom počte.  Je možné usúdiť, 

že organizácia najčastejšie uskutočňuje interné formy kurzov (vnútropodnikové), kde 

prebieha vzdelávanie zamestnancov  metódami ako semináre a prezentácie. 

 

Graf č. 14.: Metódy uskutočňované v podniku 

Na časovú formu bola zameraná otázka: „Aké formy vzdelávania sú pre Vás 

najvhodnejšie?“ (graf č. 15.) Otázka je položená v rovine, či respondentom vyhovujú, 

respektíve nevyhovujú školenia v pracovnom čase, 1-2 dňové, týždňové, alebo 

samovzdelávacie, či preferujú interné alebo externé formy. Z odpovedí vyplýva, že  

najpreferovanejším časom na vzdelávanie je pracovná doba (70 %) a samovzdelávanie (19 

%). Menej preferovanými sú 1-2 dňové školenia (11 %) a ani jednému z respondentov 

nevyhovuje týždňové školenie. 
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Graf č. 15.: Najvhodnejšie formy vzdelávania 

Účelom ďalšej otázky bolo zistiť aké metódy najviac vyhovujú zamestnancom pri ich 

vzdelávaní (graf č. 16.). Aby mohli respondenti vybrať metódy čo najúčinnejšie, dostali 

k dotazníku charakteristiky vybraných metód, ktoré sa v súčasnosti využívajú a ktoré sú 

v ponuke dotazníku. Zaujímavé bolo, že medzi vybranými metódami už neprevažovali iba 

dve metódy ako v otázke č. 14. a nemôžeme jednoznačne tvrdiť, ktoré sú pre zamestnancov 

najúčinnejšie. Respondenti považujú vzdelávanie pomocou PC za najúčinnejšie (30,5 %). 

V porovnaní s otázkou č. 14. kde prevažovali semináre a prezentácie boli v tejto otázke 

podstatne menej vyberané, dokonca patrili k najmenej vyberaným metódam. Približne 

rovnaký počet dosiahli metódy ako konzultovanie (13,6 %), asistovanie (16,9 %) 

a brainstorming (11 %).  

 

Graf č. 16.: Najúčinnejšie metódy vzdelávania pre zamestnancov 

Na záver dotazníka, v poslednej otázke, mohli respondenti v otvorenej otázke vyjadriť 

vlastné názory, vlastné pripomienky, prípadne návrhy. Spomedzi pripomienok sa najčastejšie 

vyskytovalo, že kurzov a školení sa často krát zúčastňujú osoby, ktoré daný kurz nepotrebujú, 

vzhľadom na svoje pracovné úlohy, ale našli sa aj pozitívne vyjadrenia, týkajúce sa 

spokojnosti so vzdelávaním v organizácii. 
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5 Návrh opatrení na zdokonalenie systému vzdelávania 

Závery a opatrenia, ktoré vyplynuli z analýzy súčasného stavu systému vzdelávania    

v organizácii vychádzajú z praktizovaných metód získania informácií, z dostupných 

materiálov a dokumentov spoločnosti. Na základe odpovedí z dotazníka vyplýva, že 

organizácia COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo má kvalitne rozpracovaný systém 

vzdelávania svojich zamestnancov. Spomedzi opýtaných si až tridsaťpäť respondentov (75 %) 

myslí, že úroveň systému je veľmi dobrá a iba dvaja (11,5 %), že je nízka. Potešujúce je, že 

ani jeden z respondentov nepovažuje úroveň vzdelávania za nedostatočnú. Napriek všetkým 

kladom, existujú aj slabé stránky systému, ktoré by bolo potrebné riešiť. Existujú i hrozby, 

ktorých sa treba vyvarovať a v konečnom dôsledku aj príležitosti, ktorých by bolo dobré sa 

„chytiť“ a povýšiť tak systém k ešte vyššej kvalite. 

Návrhy na zlepšenie systému vzdelávania sú zamerané na nasledovné oblasti: 

• e-learning, 

• lepšia identifikácia požiadaviek na vzdelávanie. 

5.1 E-learning 

Vzdelávanie prostredníctvom počítačov a konkrétne metódou e-learning predstavuje v 

súčasnom modernom svete príležitosť ako skvalitniť výukový proces a poskytnúť 

zamestnancom nové možnosti vzdelávania. E-learning predstavuje metódu elektronického 

vzdelávania zamestnancov, ktorá prebieha interaktívne prostredníctvom či už elektronických 

médií (CD-ROM), alebo počítačových sietí internet/intranet. Vzdelávanie môže využívať 

kombináciu dvoch výukových metód (tzv. blended learning), štandardnej výučby s výučbou 

e-learningovou. Je to jednoduchý spôsob štúdia cez obrazovku počítača bez nároku na 

mimoriadne PC zručnosti, kde si  každý študujúci sám volí tempo a spôsob prijímania  

informácií, diskusií s e-lektorem/tutorom aj medzi študujúcimi navzájom. Ak nie je možnosť 

pripojenia na internet, je možné využiť CD-ROM so študijnými textami.  

Táto metóda je vhodná v prípade veľkých podnikov s dobre rozpracovanou vnútornou 

sieťovou infraštruktúrou. V prípade podniku COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo je jeho 

vnútorná sieť intranet kvalitná a často používaná. Ako dokazujú výsledky dotazníkového 

prieskumu, metóda vzdelávania pomocou počítačov je značne obľúbená, dokonca 

zamestnanci ju považujú za najúčinnejšiu (30,5 %). Metóda e-learning umožní zamestnancom 
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podniku absolvovať školenie v akomkoľvek čase, ktorí zamestnancom vyhovuje. Nakoľko až 

tridsaťtri zamestnancom vyhovuje vzdelávanie v pracovnom čase, budú môcť praktizovať 

túto formu bez toho, že budú vyradený z priebehu pracovného procesu.  

Keďže plán vzdelávanie zamestnancov pre rok 2008 sa sústredil hlavne s prechodom 

na EURO k 1.1.2009, kde bolo potrebné preškoliť v rámci jedného SD veľký počet 

zamestnancov a zároveň zabezpečiť plynulý chod prevádzky by bola metóda e-learning 

ideálnym riešením. Práve z tohto dôvodu by implementácia e-learningu pomohla pri 

zvyšovaní efektívnosti vzdelávania v budúcnosti pre iné typy vzdelávacích procesov.  

V praxi by vzdelávanie prebiehalo dvoma formami e-learningu (asynchrónna a 

synchrónna), ktoré by boli v rámci kurzu prepojené. Synchrónna výučba prebieha v reálnom 

čase, v ktorom by všetci účastníci súčasne prijímali predávané skúsenosti a mohli navzájom 

reagovať. Patrí sem napríklad výučba v učebni, keď všetci účastníci vrátane lektora sú v 

rovnakom čase na rovnakom mieste, či virtuálna trieda, kde sa môžu účastníci v jednom čase 

pomocou synchrónnych technológii stretať a reagovať, i keď sú na rôznych miestach. Témy 

vzdelávania touto metódou by mohli byť: 

• bezpečnosť (zabezpečenie systému utajovania informácií, centrálna informácia 

o dohodnutých postupoch s políciou atď.), 

• legislatívy k EURO, 

• zmeny v zákonoch (zákon o dani z príjmu, zákon o DPH, zákon o službách 

zamestnanosti atď.). 

Synchrónna výučba môže prebiehať cez program Skype, ktorý umožňuje bezplatné 

telefonovanie po internete kdekoľvek na svete, kde bude vopred dohodnutom termíne 

prihlásený lektor pripravený začať výučbu. Komunikácia so školiteľom môže prebiehať od 

emailov cez chat, zdieľanú plochu až po videokonferencie. Výučba by prebiehala buď 

individuálne, alebo v malých skupinkách. Skype je schopný prenášať súbory, takže lektor 

môže študentovi posielať testy, cvičenia atď.   

Asynchrónna výučba môže byť aplikovaná v rôznych časoch na jednotlivých 

študentoch, ktorí si môžu voliť tempo a spôsob prijímania informácií, avšak nemôžu 

navzájom reagovať v reálnom čase. I pre oblasti, kde je osobný kontakt s lektorom 

považovaný za nezastupiteľný, je možné napríklad elektronicky „predškoliť“ študentov. Tí 

potom na školenie s lektorom prichádzajú už s množstvom informácií a otázok, lektor sa 
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potom môže venovať iba zaujímavým či problémovým častiam výučby a tak významne 

skrátiť dobu školenia.  

Medzi významné výhody e-learningu sú znížené náklady, skrátený čas na preškolenie 

no najmä flexibilita použitia, kde vyrobené školenie sa jednoducho aktualizuje, rozširuje 

a integrujú sa do neho nové poznatky získané pri výučbe čo je prínos hlavne pre vzdelávania 

týkajúce sa zmien v legislatívach, novelizáciách atď. Metóda e-learning teda poskytuje 

odpoveď na všetky tri aspekty preferencií zamestnancov: vzdelávajú sa prostredníctvom 

počítačov, môžu sa venovať vzdelávaniu kedykoľvek aj v pracovnom čase a napokon 

nepotrebujú k tomu ďalšie osoby, vzdelávanie je samostatné.  

5.2 Lepšia identifikácia požiadaviek na vzdelávanie 

Organizácia COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo vynakladá nemalé prostriedky 

na vzdelávanie svojich zamestnancov. Z hľadiska efektívnosti ich vynakladania by bolo 

dobré, aby boli investované účelne na zamestnancov, ktorí konkrétne vedomosti potrebujú a 

na vzdelávacie akcie, ktoré sú z hľadiska úspešnosti projektov potrebné. Sedem respondentov, 

t.j. 15 % uviedlo, že osvojené poznatky získané počas vzdelávacích aktivít v organizácii 

využije len na 20-30 % a 3 respondenti (6 %) uvádzajú, že poznatky využije na 40-50 %. 

Niektorí respondenti dokonca konkrétne uvádzajú, že absolvované školenie bolo pre nich 

úplne zbytočné, že získané poznatky nevyužijú v praxi.  

Z týchto dôvodov je nutné lepšie identifikovať skutočné potreby vzdelávania 

zamestnancov. Je potrebné navrhnúť lepšiu účinnosť pri požiadavkách na vzdelávanie medzi 

zamestnancom a jeho priamym nadriadeným, s cieľom zabezpečiť skutočne potrebné 

vedomosti k prideleným pracovným úlohám zamestnanca. Bolo by dobré lepšie špecifikovať 

výber zamestnancov na vzdelávacie aktivity. Tým by sa mohlo predísť neúčelnému plytvaniu 

prostriedkov a uvoľneniu miesta na vzdelávanie tým zamestnancom, ktorí ho skutočne 

potrebujú.  

Pri vypracovaní návrhov konkrétnych projektov je účelné, ak by boli v prílohe 

uvádzané skutočne konkrétne potrebné kompetencie a znalosti, aby sa zabezpečila účasť 

takých zamestnancov, ktorí by dané požiadavky spĺňali, prípadne by sa zabezpečila 

cieľavedomá príprava zamestnanca v konkrétnych vedomostiach, ktoré pri práci na danom 

projekte bude skutočne potrebovať. 
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6 Záver 

Pre krátkodobú, ale najmä dlhodobú úspešnosť podniku v dynamicky sa meniacich 

podmienkach konkurenčného prostredia je zvlášť dôležitá schopnosť adekvátne reagovať na 

prebiehajúce zmeny v prostredí, v ktorom podnik podniká a pracuje. Podniky, ktoré chcú 

obstáť v konkurencii, musia investovať do vzdelávania a rozvoja svojich zamestnancov. Tieto 

investície by mali podniky považovať za významné investície do budúcnosti. Podnikové 

vzdelávanie zamestnancov patrí v poslednom období medzi kľúčové oblasti riadenia 

ľudských zdrojov a neustále rozvíjanie vedomostí svojich zamestnancov sa stáva takmer 

nevyhnutným snažením každého podniku. Už dávno neplatí, že zamestnanec vystačí               

s vedomosťami nadobudnutými počas svojho školského štúdia.  

Neustály technický a technologický pokrok, globalizácia a integrácia prostredia ťahajú 

so sebou množstvo inovácii, nových technických a pracovných postupov, ktoré vyžadujú od 

zamestnancov stále nové a nové poznatky a vedomosti, aby tieto zmeny boli schopní ovládať 

a zvládnuť. Nakoľko trendom súčasnej doby je tlačiť náklady nadol a racionalizovať výrobu, 

vyžaduje si to zvýšiť kvalitu práce a riadenia.  

Podniky majú dve možnosti, ako získať kvalitných a schopných zamestnancov. Buď 

ich získavajú z trhu práce ako hotový produkt, prípadne z iných podnikov, alebo venujú 

pozornosť odbornej a kvalifikačnej príprave svojich zamestnancov. Vzdelávanie ovplyvňuje 

množstvo faktorov. Či už je to vybavenie vzdelávania študijným materiálom, množstvo 

finančných prostriedkov, ktoré môžeme na vzdelávanie použiť, ale hlavne postoj 

zamestnancov k potrebe vzdelávania. Je preto potrebné venovať im prislúchajúcu pozornosť.  

Z analýzy systému vzdelávania v organizácii COOP Jednota Čadca, spotrebné 

družstvo vyplynulo, že vzdelávanie zamestnancov je pre družstvo významným nástrojom jeho 

rozvoja a profilu. Na druhej strane i zamestnanci družstva si plne uvedomujú, že vzdelávacie 

aktivity kvalitnej prípravy sú pre nich veľmi dôležité na plnenie náročných úloh obchodu, 

formou zvýšenia ich výkonnosti a taktiež kvality poskytovaných služieb zákazníkom. Majú 

záujem o vzdelávacie aktivity, najmä o tie, pri ktorých získané vedomosti stopercentne 

využijú pri výkone svojej práce. Zameranie treba sústrediť na lepšiu účinnosť pri 

požiadavkách na vzdelávanie medzi zamestnancom a jeho priamym nadriadeným.  

Ako z prieskumu vyplynulo, respondenti preferujú vzdelávanie pomocou počítačov    

a z hľadiska času im vyhovuje hlavne samovzdelávanie. Stále častejšie sa pre tieto účely 

využíva e-learning. Systém elektronickej výučby je efektívna forma vzdelávania, ktorá 
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umožňuje udržiavať vysokú úroveň znalostí a zručností zamestnancov. Systém vzdelávania   

v organizácii COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo je na veľmi vysokej úrovni, ktorý 

však tak, ako iné oblasti riadenia, treba neustále rozvíjať. Aj keď návrhy na zlepšenie             

a skvalitnenie vzdelávania si vyžadujú určité finančné prostriedky, družstvu sa vrátia              

v podobe kvalitne pripravených a motivovaných zamestnancov, ako aj v upevňovaní svojej 

pozície na trhu. 
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