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1. Úvod 

Nezamestnanosť je jeden z najpouţívanejších pojmov súčasnosti. Mnohé firmy 

zasiahla celosvetová hospodárska kríza, ktorá so sebou priniesla zniţovanie stavov 

zamestnancov v nie jednej organizácií, najmä z dôvodu nadbytočnosti pracovných síl. Ak 

tieto organizácie chceli udrţať svoje postavenie a uspieť v konkurenčnom boji, boli prinútení 

pristúpiť aj k tomuto neľahkému kroku – kroku organizačných zmien. 

Prepúšťanie a všetky činnosti s ním spojené spadajú do koncepcie riadenia ľudských 

zdrojov a je monitorované najmä v oblasti zabezpečovania a formovania ľudských zdrojov. 

Cieľom kaţdej organizácie je mať perspektívnych zamestnancov, s potrebnými znalosťami 

a zručnosťami, ktorí budú odvádzať kvalitnú prácu zároveň ich podnik čo najlepšie vyuţije 

pre svoje ciele. 

Proces prepúšťania a následná strata pracovného miesta je povaţovaná za jeden  

z najťaţších psychických bremien. Problém prepúšťania je teda ako na Slovensku, tak aj 

v Českej republike a v mnohých iných krajinách aktuálnou témou. Mnoho českých 

a slovenských podnikov neustále zniţuje počty svojich zamestnancov a tento problém bol 

zaznamenaný aj v mnou sledovanej organizácií, v štátnom podniku Lesy Slovenskej republiky 

(ďalej v texte ako „Lesy SR“). 

Vo svojej bakalárskej práci sa zameriam predovšetkým na tieto ciele: 

– analýza procesu uvoľňovania zamestnancov vo vybranej organizácií, 

– zhodnotenie prístupu organizácie k uvoľňovaným zamestnancom a zároveň 

analyzovať akým spôsobom firma pomáha týmto uvoľňovaným zamestnancom k 

získaniu nového zamestnania. 
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2.   Teoretická časť 

2.1. Riadenie ľudských zdrojov 

 Ľudské zdroje predstavujú v podniku akúsi hybnú silu, motor, ktorý dáva do pohybu 

materiálne a finančné zdroje a zároveň predstavujú to najcennejšie, čo podnik má. 

 Všetky firmy, ktoré chcú v dnešnej dobe dosahovať zisk a popritom uspieť 

v konkurenčnom boji, sa musia okrem iných aktivít sústrediť aj na získavanie, uplatňovanie, 

riadenie a rozvoj ľudských zdrojov. 

 Riadenie ľudských zdrojov znamená zameranie a koordinovanie činností podniku na 

získavanie a udrţanie zamestnancov vo firme a zároveň sa snaţí vytvárať také podmienky, 

aby zamestnanci podávali čo najlepšie výkony a efektívne prispievali k dosiahnutiu cieľov, 

ktoré si podnik stanovil. Je to systém, ktorého účelom je stotoţniť ciele zamestnancov so 

strategickými cieľmi organizácie a vytvoriť taký štýl práce, ktorý sa prejaví ako konkurenčná 

výhoda s priamym vplyvom na obchodné výstupy. Neoddeliteľnou súčasťou riadenia 

ľudských zdrojov je prihliadať k odbornému rastu, osobnému rozvoju a prosperite 

zamestnancov.  

 Pod pojmom „rozvoj ľudských zdrojov“ rozumieme zvyšovanie úrovne spôsobilosti 

zamestnancov k tomu, aby čo najefektívnejšie plnili súčasné aj budúce pracovné úlohy, teda 

predovšetkým zvyšovanie ich odborného potenciálu. 

(Bláha, Mateiciuc, Kaňáková, 2005) 

2.2. Plánovanie ľudských zdrojov 

 Personálne plánovanie (plánovanie ľudských zdrojov, plánovanie zamestnancov) je 

v organizácií veľmi dôleţitým článkom, pretoţe predvída vývoj, stanovuje ciele a realizuje 

opatrenia, ktoré smerujú k perspektívnemu  zaisteniu úlohy organizácie adekvátnou 

pracovnou silou. 

 Podľa Kaňákovej, Bláhu a Babicovej (2000) je cieľom personálneho plánovania, aby 

podnik mal v súčasnosti, ale najmä v budúcnosti zamestnancov: 

 V potrebnom mnoţstve (kvantita) 

 S poţadovanými vedomosťami, schopnosťami a skúsenosťami (kvalita) 
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 So ţiadanými osobnostnými charakteristikami 

 Optimálne rozmiestnených do vnútropodnikových útvarov 

 S optimálnou motivačnou kapacitou 

 So schopnosťou byť flexibilný 

 V správny čas 

 S primeranými nákladmi 

 Je to teda proces predvídania, stanovovania cieľov a realizácie opatrení v oblasti 

pohybu ľudí do organizácie, z organizácie a vo vnútri organizácie, v oblasti spájania 

pracovníkov s pracovnými úlohami v pravý čas a na pravom mieste, v oblasti formovania 

a vyuţívania pracovných schopností zamestnancov, v oblasti formovania pracovných tímov 

a v oblasti personálneho a sociálneho vývoja. 

 Cieľom personálneho plánovania je zabezpečovať plnenie úloh personálneho riadenia 

tak, aby prispievali k prosperite a konkurencieschopnosti organizácie. Jeho hlavnou úlohou je 

dosiahnuť dynamickú rovnováhu medzi dopytom po pracovných silách v organizácií 

a ponukou pracovných síl v organizácií i mimo nej. Jednou z najťaţších úloh je stanoviť 

perspektívnu potrebu pracovných síl. 

2.2.1. Oblasti personálneho plánovania 

 Personálnym plánovaním sa zabezpečuje komplexný a vyváţený prístup k ľudským 

zdrojom. Rozdeľujeme ho do 3 oblastí: 

 Plánovanie potreby zamestnancov (dopyt) 

 Plánovanie pokrytia potreby zamestnancov, prognózovanie a predvídanie zdrojov 

zamestnancov (ponuka) 

 Plánovanie rozvoja zamestnancov 

(Kaňáková, Bláha, Babicová, 2000) 

Predpokladom dobrého plánu je realistické predvídanie budúcej potreby pracovníkov. 

Plánovanie potreby zamestnancov vlastne znamená plánovanie pracovných miest, zatiaľ čo  

plánovanie pokrytia potreby zamestnancov je predvídaním ponuky pracovných síl 

v organizácií i mimo nej a hľadaním najlepších ciest ako pre organizáciu zabezpečiť potrebné 

zdroje pracovných síl. Je nutné si uvedomiť z akých zdrojov budeme čerpať pracovnú silu, 



 4 

teda odkiaľ vezmeme zamestnancov či z vnútorných alebo vonkajších zdrojov a či nám pri 

plnení cieľov organizácie vystačí pracovná sila, ktorú máme v organizácií k dispozícií alebo 

budeme musieť hľadať na vonkajšom trhu práce. Musíme si tieţ uvedomiť, ţe ide o ľudské 

bytosti, ktoré majú svoje vlastné predstavy a ciele, a preto sa snaţiť zladiť ich vlastné záujmy 

so záujmami organizácie. 

Taktieţ je nutné klásť dôraz aj na plánovanie rozvoja zamestnancov, pretoţe to 

stabilizuje a zvyšuje efektivitu práce, zamestnanci majú vyššiu motiváciu, podávajú vyššie 

výkony a tým pádom sa zniţuje moţnosť neţiadúcich odchodov zamestnancov z organizácie. 

2.2.2. Proces plánovania zamestnancov 

Pre personálne rozhodovanie je veľmi dôleţité prognózovanie a predvídanie. Kvalita 

plánovania teda závisí na kvalite prognóz. Kvalita prognóz závisí na kvalite a  hĺbke 

odpovedajúcich analýz, ktoré nemôţme uskutočňovať bez detailných informácií. Toto je 

základom kaţdého plánovacieho procesu. 
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Graf 2. 1  Model procesu plánovania ľudských zdrojov 

 

 

 

Zdroj: FOOT, M., HOOK, C., Personalistika. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2002, str.50., ISBN 80-

7226-515-6 
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2.3. Pojatie procesu uvoľňovania zamestnancov v odbornej literatúre 

a legislatíve  

 Jednou z najnepríjemnejších činností personálneho útvaru je riadiť uvoľňovanie 

zamestnancov z firmy, obzvlášť ak ide o nedobrovoľnú formu. Dôleţité je snaţiť sa  

minimalizovať problémy a traumy, ktoré sa s týmto procesom väčšinou spájajú. 

2.3.1. Metódy znižovania počtu zamestnancov  

 Činnosti spojené s prepúšťaním by mali prebiehať tak, aby nebola ohrozená povesť 

firmy a mali by sme pouţívať metódy, ktoré sú pre zamestnanca najmenej bolestivé. Podľa 

Kaňákovej, Bláhu a Babicovej (2000) bezkonfliktnou metódou je:  

 Neobsadzovať pracovné miesta, ktoré sa uvoľnili v súvislosti s prirodzeným odchodmi 

zamestnancov (úmrtia, odchody do starobného alebo invalidného dôchodku) . 

 Neobsadzovať pracovné miesta, ktoré sa uvoľnili rezignáciou zamestnancov. 

 Ak musí byť pracovné miesto, ktoré sa uvoľnilo obsadené, pokrývame ho 

z vnútorných ľudských zdrojov (povýšením, prevedením). 

 Medzi menej konfliktné metódy sa zaraďujú metódy založené na určitej forme 

stimulácie odchodov zamestnancov. Je to predovšetkým stimulácia predčasného odchodu do 

starobného dôchodku. Pomocou určitej kompenzácie v podobe odstupného alebo 

dôchodkového zvýhodnenia, ktoré sú ponúknuté zamestnancovi, je moţné stimulovať 

k rozviazaniu pracovného pomeru aj zamestnancov, ktorí ešte nemajú nárok na predčasný 

odchod do starobného dôchodku. 

 Ak nemôţme pouţiť ani jednu z predchádzajúcich metód, musíme pristúpiť k metóde 

vynútených odchodov zamestnancov. Je to metóda, ktorá vyvoláva konflikt a poškodzuje 

povesť podniku, ale bohuţiaľ sa v posledných rokoch vyuţíva najviac. Je treba si dôkladne 

premyslieť postup, pretoţe by to mohlo viesť k odchodu kvalifikovaných zamestnancov 

(Koubek, 2002). 

2.3.2. Skončenie pracovného pomeru 

 Pracovný pomer môţe byť ukončený na jednej strane dobrovoľne pracovníkom, ktorý 

odchádza niekam inam alebo jeho penzionovaním a na druhej strane nedobrovoľne, kedy 

z firmy musí odísť z dôsledku organizačných zmien. 
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K ukončeniu pracovného pomeru môže dôjsť niekoľkými spôsobmi:  

 Výpoveďou a) zo strany podniku 

 b) zo strany zamestnanca 

 Okamţitým zrušením a) podnikom 

 b) zamestnancom 

 Dohodou a) z iniciatívy podniku 

 b) z iniciatívy zamestnanca 

 Zrušením v skušobnej dobe a) podnikom 

 b) zamestnancom 

 Skončením pracovného pomeru zjednaného na určitú dobu  

 Z dôvodu starostlivosti o dieťa 

 Odchodom do dôchodku 

 Úmrtím pracovníka 

 V prípadoch, kedy ide o iniciatívu podniku (variantu a), hovoríme o prepúšťaní 

zamestnancov, a ak ide o iniciatívu zamestnancov (variantu b), hovoríme o rezignácií 

zamestnancov. V prípade prepúšťania zamestnancov je potrebné sa riadiť platným 

zákonníkom práce a taktieţ riadiť sa tým, čo je povaţované za etické (Koubek, 2003). 

 Ak má zamestnanec pocit, ţe pri jeho prepúšťaní neboli dodrţané niektoré podmienky, 

alebo sa organizácia neriadila platným zákonníkom práce, môţe sa obrátiť na pracovný súd. 

Ten preskúma či bol postup pri prepúšťaní v súlade so všetkými kritériami, či existoval 

dostatočný dôvod pre prepustenie, to znamená či bolo spravodlivé alebo nespravodlivé a či 

zamestnávateľ postupoval primerane. Podľa Armstronga (2007) rozlišujeme dva druhy 

prepúšťania: oprávnené a neoprávnené. 

Oprávnené prepúšťanie 

 Pracovný tribunál môţe prepustenie povaţovať za oprávnené, ak hlavným dôvodom 

bol jeden z nasledujúcich dôvodov: 
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 neschopnosť súvisiaca so zručnosťami, vlohami, zdravím a fyzickými či mentálnymi 

kvalitami pracovníka, 

 nevhodné správanie, 

 nedostatočná kvalifikácia pre danú prácu, 

 legálne faktory brániace pracovníkovi pokračovať v práci, 

 nadbytočnosť, 

 zamestnanec porušil alebo poprel pracovnú zmluvu tým, ţe štrajkoval, 

 pracovník sa zúčastnil neoficiálneho štrajku alebo nejakej inej podobnej akcie, 

 niektoré ďalšie významné dôvody tohto druhu, ktoré oprávňujú k prepustenie 

z funkcie, ktorú zamestnanec zastával. 

Neoprávnené prepúšťanie 

Prepustenie z funkcie je neoprávnené ak: 

 zamestnávateľ nepreukázal existenciu aspoň jedného z vyššie uvedených dôvodov, 

alebo prepustenie nebolo primerané okolnostiam, 

 sú splnené podmienky pre konštruktívne či logické ukončenie pracovného pomeru, 

 je v rozpore so zvyklosťami alebo schváleným postupom pre riešenie nadbytočnosti 

a neexistujú ţiadne prijateľné dôvody pre odchýlenie sa od tohto postupu. 

2.3.3. Výpoveď z pracovného pomeru 

Je to právny úkon, ktorým môţe rozviazať pracovný pomer ako zamestnanec tak 

zamestnávateľ. Pri skončení pracovného pomeru výpoveďou končí pracovný pomer na 

základe prejavu vôle jedného subjektu bez ohľadu na vôľu druhého subjektu. Nieje potrebné, 

aby druhý subjekt s výpoveďou súhlasil. Výpoveď musí byť učinená písomne a musí byť 

druhej strane doručená, inak je neplatná. 

Pracovný pomer končí na základe výpovede uplynutím výpovednej doby. Výpovedná 

doba je rovnaká pre zamestnanca aj zamestnávateľa a činí 2 mesiace. Ale ak dáva 

zamestnávateľ výpoveď z tzv. organizačných dôvodov, je výpovedná doba trojmesačná.. 

Výpovedná doba začína beţať prvý deň mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.  
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 Výpoveď daná zamestnancom 

Zamestnanec môţe dať výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez udania dôvodu. 

 Výpoveď daná zamestnávateľom 

 Zamestnávateľ môţe dať výpoveď len z dôvodov výslovne stanovených v § 46 odst. 1 

zákonníka práce. 

Podľa ustanovenia § 46 odst. 1 môţe zamestnávateľ dať zamestnancovi výpoveď len 

z týchto dôvodov: 

a) sa zrušuje alebo premiestňuje zamestnávateľ alebo jeho časť,  

b) zaniká zamestnávateľ alebo sa prevádza jeho časť k inému zamestnávateľovi 

a preberajúci zamestnávateľ nemá moţnosť zamestnanca zamestnávať podľa 

pracovnej zmluvy, 

c) sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa 

alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia, o zníţení stavu 

zamestnancov s cieľom zvýšiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných 

zmenách, 

2.3.4. Okamžité zrušenie pracovného pomeru 

 Pracovný pomer na základe okamţitého zrušenia končí ihneď, doručením písomného 

prejavu vôle druhej strane. Musí byť učinené písomne a doručené druhej strane, inak je 

neplatné. Zákon vymedzuje dôvody pre okamţité zrušenie pracovného pomeru, iba na tie, 

ktoré sú výslovne stanovené v § 53 a 54 zákonníku práce. Jedná sa napríklad o prípady, keď 

zamestnanec: 

a) bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin,  

b) porušil závaţne pracovnú disciplínu. 

 Zamestnávateľ môţe okamţite skončiť pracovný pomer iba v lehote dvoch mesiacov 

odo dňa, keď sa o dôvode na okamţité skončenie dozvedel, najneskôr však do jedného roka 

odo dňa, keď tento dôvod vznikol. Zamestnávateľ nemôţe okamţite skončiť pracovný pomer 

s tehotnou zamestnankyňou, so zamestnankyňou na materskej dovolenke alebo so 

zamestnankyňou a zamestnancom na rodičovskej dovolenke, s osamelou zamestnankyňou 

alebo s osamelým zamestnancom, ak sa stará o dieťa mladšie ako tri roky, alebo so 

zamestnancom, ktorý sa osobne stará o blízku osobu, ktorá je osobou s ťaţkým zdravotným 
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postihnutím. Môţe však s nimi s výnimkou zamestnankyne na materskej dovolenke a 

zamestnanca na rodičovskej dovolenke  z dôvodov uvedených v odseku 1 skončiť pracovný 

pomer výpoveďou. 

Zamestnanec môţe pracovný pomer okamţite skončiť, ak 

a) podľa lekárskeho posudku nemôţe ďalej vykonávať prácu bez váţneho ohrozenia 

svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloţenia tohto 

posudku na inú pre neho vhodnú prácu,  

b) zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za 

pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 

zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti, 

c) je bezprostredne ohrozený jeho ţivot alebo zdravie. 

 Zamestnanec môţe okamţite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca 

odo dňa, keď sa o dôvode na okamţité skončenie pracovného pomeru dozvedel.  

 Zamestnanec, ktorý okamţite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v 

sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov. 

2.3.5. Dohoda o rozviazaní pracovného pomeru 

Rozviazanie pracovného pomeru na základe dohody patrí medzi formy 

najjednoduchšie a najčastejšie pouţívané spôsoby skončenia pracovného pomeru. Pracovný 

pomer v tomto prípade končí na základe súhlasného prejavu vôle oboch subjektov. 

Z ustanovenia § 43 odst.1 vyplýva, ţe pracovný pomer končí stanoveným dňom, 

musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec poţaduje alebo 

ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov organizačných zmien. 

2.3.6. Prepúšťanie z dôvodu nadbytočnosti 

 V súčasnej dobe, kedy svetom vládne hospodárska kríza je slovo „prepúšťanie“ 

takpovediac nočnou morou. Mnoho firiem sa potýka s nadbytočnosťou pracovných síl a preto 

je ich jediným riešením zniţovanie stavov. Je to proces, ktorý nieje príjemný ako pre 

zamestnávateľov, tak pre zamestnancov, ale ak chce firma aj naďalej uspieť v konkurenčnom 

boji a udrţať si pozíciu na trhu, nič iné jej neostáva. 
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 Podľa Koubeka (2002, str. 232) je nadbytočnosť charakterizovaná ako: „stav, kedy 

organizácia v dôsledku zmien svojej hospodárskej situácie, zmien prostredia, v ktorom 

funguje, zmien svojich činností alebo zmien pouţívanej techniky a  technológie (ale 

v mnohých prípadoch tieţ v dôsledku nesprávneho riadenia a neschopného managementu, 

ktorý nevie zaistiť prácu pre svojich zamestnancov) nepotrebuje doterajšie mnoţstvo 

pracovníkov a má potrebu ich zníţiť.“ 

 Ak sa jedná o prepúšťanie z dôvodu nadbytočnosti je potrebné zamestnancom 

zdôrazniť, ţe problém nie je v ich schopnostiach alebo pracovnom výkone, ale ţe organizácia 

uţ nepotrebuje také mnoţstvo zamestnancov ako doteraz zamestnávala. V mnohých 

prípadoch je spôsobená nadbytočnosť pracovných síl aj zavedením nových technológií či 

technologických postupov. 

Podľa Grahama a Bennetta (1992) pri výbere zamestnancov, ktorí budú prepustení z dôvodu 

nadbytočnosti, musí zamestnávateľ zohľadňovať u kaţdého zamestnanca: 

 vek 

 doba trvania pracovného pomeru 

 schopností 

 kvalifikácie 

 skúsenosti 

 doterajšie správanie zamestnanca 

 vhodnosť pre alternatívne zamestnanie v rámci firmy 

Plánovanie 

 Podľa Armstronga (2007, str. 403) plánovanie znamená: „predvídanie budúceho 

zniţovanie potreby ľudí a odhadovanie dopadu prirodzených strát pracovníkov na tento 

proces“. Úlohou personalistov je odhadnúť počet pracovníkov, o ktorých je potrebné zníţiť 

pracovnú silu a tieţ odhadnúť pravdepodobné straty zapríčinené mobilitou zamestnancov. 

 V správnom okamţiku je potrebné zastaviť proces získavania zamestnancov 

a zabezpečiť, aby nadbytok zamestnancov bol pokrytý pracovnými miestami, ktoré sa 

uvoľnili obvyklými formami odchodov zamestnancov. 

Pravidlá pre plánovanie podľa Kaňákovej, Bláhy, Babicovej, 2000 : 

 organizácia musí naplánovať uvoľňovanie zamestnancov v dostatočnom predstihu, je 

preto dôleţité prepojiť marketingovú, personálnu a výrobnú stratégiu. Zo zákona platí, 
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ţe minimálna doba, od myšlienky zníţiť stav, k jej realizácií, by nemala byť kratšia 

ako tri mesiace, 

 o situácií, ktorá v podniku nastala a smeruje pravdepodobne k zniţovaniu stavov sa 

nesmie mlčať, je potrebné podávať objektívne, pravdivé a včasné informácie, 

 organizácia by mala všetkým, ktorí boli procesom zniţovania stavov takpovediac 

„postihnutí“ poskytnúť maximálnu pomoc. 

 Pokiaľ ale k prepúšťaniu zamestnancov z dôvodu nadbytočnosti musí dôjsť, je 

potrebné zachovať určité zásady pri výbere pracovníkov určených k prepusteniu. Musíme 

brať do úvahy spravodlivosť a šetrnosť voči pracovníkom a tieţ zohľadňovať kritéria, ktoré sú 

vhodné a racionálne pre organizáciu. Organizácia má voči zamestnancom záväzok, hlási sa 

k spoločenskej zodpovednosti.  

 Podľa Koubeka (2002) sa obvykle pouţívajú dve metódy výberu pracovníkov 

určených k prepusteniu a to: 

a) metóda LIFO (Last In - First Off), 

b) metóda zaloţená na výkone pracovníkov. 

1. Metóda LIFO znamená, ţe prednostne prepúšťame tých pracovníkov, ktorí sú 

v organizácií najkratšie. Pre organizáciu je to výhodná metóda v tom zmysle, ţe si 

udrţí svojich dlhodobejších a skúsenejších zamestnancov a prepusteným 

zamestnancom sa to ľahšie zdôvodňuje. Ale na druhej strane táto metóda môţe tieţ 

viesť k demografickému starnutiu zamestnancov. Najčastejšie ju obhajujú odborári 

v zmysle posledný dovnútra- prvý von.  

2. Metóda založená na výkone pracovníkov naopak vychádza z toho, ţe väčšie 

morálne právo na prácu majú výkonnejší pracovníci. Táto metóda je teda zaloţená na 

hodnotení pracovného výkonu, čo je ale menej objektívne a preukázateľné kritérium. 

Rozhodovanie je zloţité a obtiaţnejšie a tieţ ľahko zneuţiteľné v tom zmysle, ţe 

umoţňuje vedúcim pracovníkom zbaviť sa tzv. „nepohodlných zamestnancov“. Túto 

metódu ale uplatňujú skôr organizácie so systematickým hodnotením svojich 

zamestnancov, ktoré majú relatívne spoľahlivé podklady k ich pracovnému výkonu. 

 V podstate moţno povedať, ţe pri výbere pracovníkov určených k prepusteniu 

z dôvodu nadbytočnosti neexistuje ţiadna neproblematická metóda. 
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Iné metódy eliminácie nadbytočnosti  

 Podľa Kaňákovej, Bláhu a Babicovej (2000) organizácia môţe vyuţiť aj iné metódy, 

ktorými sa dá prispieť k minimalizácií nadbytočnosti. Medzi tieto metódy patrí: 

 zníţenie mnoţstva alebo úplné zrušenie nadčasovej práce, 

 zrušenie práce vykonávanej pre organizáciu mimo nej, 

 upustenie od práce vykonávanej na základe dohôd o vykonaní práce či pracovnej 

činnosti a podobných zmlúv, 

 zavedenie systému delenia sa o prácu - dvaja ľudia vykonávajú prácu tak, ţe sa 

striedajú po dňoch alebo v priebehu dňa, 

 zníţenie počtu zamestnancov na skrátený úväzok, 

 dočasné prepustenie z práce. 

Postup pri riešení problému nadbytočnosti 

 Ak uţ sa organizácia dostala do problému riešenia nadbytočnosti, musí sa riadiť 

určitým zavedeným postupom. Podľa Amstronga (2007) by tento postup mal mať tri ciele:  

 jednať s pracovníkmi tak spravodlivo a slušne, ako je to len moţné, 

 zníţiť ich útrapy, ako je to len moţné, 

 zachovať schopnosť manaţmentu prevádzkovať podnik aj naďalej efektívne. 

Dobrovoľné odchody zamestnancov 

 Niekedy sa stáva, ţe ľudia odchádzajú z organizácie aj dobrovoľne. Dôvodom môţe 

byť nespokojnosť,  ponuka vyššej mzdy alebo platu u inej organizácií, urýchlenie kariéry, 

zmena bydliska, predčasný dôchodok alebo len chcú pomôcť organizácií riešiť nadbytočnosť. 

Tieto odchody prebiehajú väčšinou pod tlakom alebo za prisľúbenú odmenu. S  takýmito 

ľuďmi, ktorí odchádzajú dobrovoľne, ako uvádza Kaňáková, Bláha a Babicová (2000) je 

potrebné: 

 vykonať s nimi rozhovor – zistiť aký je hlavný dôvod ich odchodu z organizácie a 

v prípade ak sa jedná o zamestnancov, ktorí sú pre organizáciu kľúčoví, snaţiť sa 

presvedčiť ich, aby z organizácie neodchádzali, 
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 analyzovať príčiny odchodu – zistiť, či príčinou odchodu je väčší plat či mzda, 

väčšia istota, zlé vzťahy medzi spolupracovníkmi či voči manaţérom, šikanovanie či 

obťaţovanie a pod., 

 postarať sa o referencie – podať čo najlepšie, ale zároveň pravdivé informácie 

o prepustenom zamestnancovi, ktoré by mu mohli pomôcť pri hľadaní nového 

zamestnania. 

2.3.7. Penzionovanie zamestnancov 

 Penzionovanie predstavuje pre podnik veľkú zmenu a  preto by sa mala kaţdá 

organizácia naň dobre pripraviť. Dôchodkový vek je taký vek, kedy má zamestnanec v súlade 

so všeobecne platnými  predpismi nárok na starobný dôchodok. Pokiaľ sa jedná 

o penzionovanie pracovníkov, existujú dva odlišné prístupy k rešpektovaniu dôchodkového 

(penzijného) veku pri rozhodovaní o ďalšom zamestnaní pracovníkov (Koubek, 2002) 

1. Prvý prístup vychádza z toho, ţe dôchodkový vek je len akousi dolnou vekovou 

hranicou, pri ktorej je moţné opustiť zamestnanie, ale ak sú zamestnanci pre 

organizáciu potrební a podávajú poţadovaný pracovný výkon, mala by im byť 

ponúknutá moţnosť pokračovať v práci. Je to tzv. politika pružného (flexibilného) 

dôchodkového veku. Výhodou je, ţe organizácia môţe aj naďalej vyuţívať znalosti, 

zručnosti a skúsenosti zamestnancov poproduktívneho veku.  

 Naopak nevýhodou je to, ţe zamestnávateľ musí rozhodovať či je zamestnanec 

spôsobilý pre prácu, čo môţe vyvolávať konflikty a okrem toho starší zamestnanci zaujímajú 

v organizácií významné miesta, čo zuţuje moţnosť povýšenia mladších zamestnancov a môţe 

to viesť k ich odchodu z organizácie. 

2. Druhý prístup na rozdiel od prvého vychádza z toho, ţe dosiahnutím dôchodkového 

veku by mal byť pracovný pomer so zamestnancom ukončený. Tento prístup sa 

prejavuje v podnikovej politike pevného (fixného) dôchodkového veku. Vo väčšine 

rozvinutých zemí však tejto politike bránia platné zákony, podľa ktorých nie je 

dosiahnutie dôchodkového veku dôvodom k prepusteniu zamestnanca.  

 Výhodou tejto politike je, ţe nie je potrebné posudzovať výkonnosť pracovníka, 

organizácia môţe presnejšie plánovať reprodukčnú potrebu zamestnancov, povyšovanie 

mladších zamestnancov nie je brzdené a je časovo presnejšie.  

Nevýhodou však je, ţe organizácia často stráca schopných a skúsených pracovníkov. 
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2.4. Outplacement 

 Jedná sa vlastne o pomoc nadbytočným zamestnancom, pri hľadaní náhradného 

zamestnania alebo zahajovania novej kariéry, zo strany organizácie. Zahŕňa v sebe aj pomoc 

poskytovanú jedincom, aby sa pomocou rôznych konzultácií vyrovnali s psychickým otrasom, 

ktorý bol spôsobený prepustením, ďalej pomoc pri zmene kariéry a pracovných cieľov 

a pomoc v podobe rád a nápadov ako týchto cieľov dosiahnuť (Armstrong 2007). 

 Outplacement bol definovaný A. Jonesem v roku 1994 ako poskytovanie podpory 

nadbytočným zamestnancom v priebehu prechodnej fázy medzi nedobrovoľnou stratou práce 

a novým zamestnaním (Foot, Hook, 1999). 

 Organizácia môţe poskytovať pomoc individuálne, teda kaţdému nadbytočnému 

pracovníkovi zvlášť, alebo v prípade väčšieho mnoţstva prepustených zamestnancov môţe 

vytvoriť špeciálnu skupinu, ktorá sa týmito záleţitosťami bude zaoberať. Jej členovia hľadajú 

pracovné príleţitosti pre prepustených zamestnancov, ktoré by boli v racionálnom dosahu, 

ďalej organizujú pohovory s týmito ľuďmi o moţných pracovných príleţitostiach, pomáhajú 

im v nácviku písania ţivotopisov  a prípravy na výberový pohovor. Tieto skupiny sa väčšinou 

vytvárajú z pracovníkov personálneho útvaru, ale organizácia môţe tieţ touto úlohou poveriť 

špecializovanú firmu, aby sama vytvorila takúto skupinu a poskytovala prepusteným 

zamestnancom poradenské a vzdelávacie sluţby (Armstrong 2007). 

 Hlavným cieľom je výrazne zvýšiť prepusteným zamestnancom šance na ďalšie 

uplatnenie na trhu práce a zachovanie pozitívneho imidţu spoločnosti. Hoci sa aj u nás tieto 

programy outplacementu vyskytujú čoraz častejšie, nie je bohuţiaľ moţné akúkoľvek 

podporu tohto typu pri prepustení vyţadovať. Záleţí len na spoločnosti, či ju prepustenému 

zamestnancovi poskytne alebo nie. 

Poradenské služby pre prepustených pracovníkov 

 Proces umiestňovania zamestnancov prepustených z dôvodu nadbytočnosti prebieha 

podľa nasledujúcich bodov: 

 počiatočná konzultácia – poskytnutie ţivotopisných údajov a diskusie o problémoch 

súvisiacich s prepustením, 

 zoznam toho, čoho zamestnanci aţ doposiaľ dosiahli, 

 prehľad zručností, 

 osobné vyjadrenie,  
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 prehľad osobných úspechov, 

 tri zamestnania – identifikácia troch moţných zamestnaní, ktoré by mali byť hľadané, 

 psychologické posúdenie, 

 spracovanie a odsúhlasenie ţivotopisu,  

 rozpoznanie príleţitostí na trhu práce, 

 nácvik výberového pohovoru, 

 plán kampane k hľadaniu zamestnania. 

(Armstrong 2007, str. 406) 
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3. Charakteristika organizácie 

3.1. Základné informácie o š.p. Lesy SR 

 Štátny podnik Lesy Slovenskej republiky vznikol 1. 7. 1999 na 

základe rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o 

zlúčení  štátnych lesných podnikov na Slovensku, t.j. Lesov Bratislava, š.p. Lesov Trenčín, 

š.p., Severoslovenských lesov, š.p., Ţilina, Stredoslovenských lesov, š.p.,  Banská Bystrica, 

Lesov Košice, š.p.; Lesov Prešov, š.p. a Semenársko – šľachtiteľského podniku Liptovský 

Hrádok, ako aj zakladacou listinou Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.  

 Základným predmetom činnosti š.p. Lesy SR je spracovanie lesného a iného majetku 

vo vlastníctve Slovenskej republiky. V zmysle obchodného zákonníka je hospodárskou 

organizáciou s právom trvalej podnikateľskej činnosti, trvalou prevádzkovou výrobou 

a obchodom. Podnik má oprávnenie na poskytovanie sluţieb, prác a ďalšej činnosti s cieľom 

získania trvalého zdroja finančných príjmov. Realizuje vyváţené plnenie všetkých funkcií 

lesa a trvalo udrţateľné vyuţívanie hmotných a nehmotných produktov i sluţieb 

poskytovaných lesom.  

 Prvoradým cieľom štátneho podniku Lesy SR je zabezpečenie trvaloudrţateľného 

obhospodarovania lesov vo vlastníctve štátu a ostatných uţívateľov lesov tak, aby sa pri 

dodrţaní všetkých princípov a kritérií trvalo udrţateľného rozvoja lesov zlepšovala funkčnosť 

a maximalizovalo dosahovanie pozitívnych efektov hospodárenia. 

Pri spracovávaní základných informácií o š.p. Lesy SR som vychádzala z internetového 

zdroju (http://www.lesy.sk/showdoc.do?docid=53, 6.3.2010). 

3.2. História OZ Čadca 

 Územie dnešného odštepného závodu bolo formované na základe socializácie 

triedneho bohatstva podľa vyhlášky 105/1946 Z. z. z prevzatých konfiškátov a vykupovaných 

majetkov, prevzatím mestských a obecných lesov do socialistického sektora. Táto majetková 

podstata bola daná do priamej správy lesným závodom, ktorý riadil Krajský inšpektorát 

v Ţiline. Do odbornej správy lesov boli zahrnuté neprevzaté lesy, spoločenstevné lesy 

bývalých urbariátov a pasienkové druţstvá, spoločnosti a prednostne súkromné lesy. V oblasti 

Kysúc túto odbornú správu lesov uskutočňoval Lesný závod Oščadnica so svojimi 12 

http://www.lesy.sk/showdoc.do?docid=53
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správami. Od 1. 1. 1956 boli v oblasti Kysúc vytvorené 2 lesné závody – Lesný závod Čadca 

a Lesný závod Oščadnica. Sídlo Lesného závodu Oščadnica bolo v roku 1965 premiestnené 

do novovybudovaných priestorov v Krásne nad Kysucou. 

 Súkromné lesy boli na oboch závodoch roztrúsené po celej katastrálnej výmere a mali 

viac ako 20 000 majiteľov. Súčastná územná pôsobnosť závodu  sa datuje od zlúčenia 

bývalých lesných závodov Čadca a Krásno nad Kysucou, ku ktorému došlo 1. 7. 1991. 

K zmene sídla závodu došlo 1. 1. 1992.  

 V súčastnej dobe existuje uţ len OZ Čadca, ktorý spravuje lesné správy a to: LS 

Makov, LS Povina, LS Stará Bystrica, LS Nová bystrica a LS Oščadnica a k tomu ešte 4 

expedičné sklady: ES Turzovka, ES Kanále, ES Oščadnica a ES Orava. 

3.3. Ciele, stratégie a zásady riadenia ľudských zdrojov 

3.3.1. Ciele  

 Hlavným cieľom rozvoja ľudských zdrojov v podmienkach štátneho podniku Lesy 

Slovenskej republiky je personálne obsadenie všetkých pracovných pozícií v efektívne 

optimalizovaných štruktúrach podniku vysokokvalifikovanou, schopnou a oddanou 

pracovnou silou, ktorá prostredníctvom systému motivácie zabezpečí plnenie strategických 

cieľov podniku. 

 Pre dosiahnutie uvedeného cieľa moţno formulovať nasledovné poţiadavky na 

činnosť kompetentných zamestnancov pôsobiacich v OZ Čadca: 

 Venovať maximálnu pozornosť rozvoju kvality THZ 

 V kategórií robotníkov vytvoriť výkonné jadro z vysokokvalifikovaných stálych 

zamestnancov 

 Zvýšiť prestíţ a atraktívnosť práce v jednotlivých organizačných jednotkách podniku 

najmä pre kvalifikovaných uchádzačov  

 Vyuţiť najlepším spôsobom kvalifikačný a výkonný potenciál zamestnancov podniku, 

investovať do rozvoja zamestnancov a posilniť ich záujem o vlastný a osobnostný 

rozvoj v súlade s potrebami rozvoja podniku 

 Zvýšiť kompetentnosť riadiacich zamestnancov v operatívnom personálnom riadení 

a ich schopnosť vytvárať a riadiť výkonné pracovné tímy 
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 Formovať takú podnikovú kultúru, ktorá sa bude vyznačovať dobrou pracovnou 

atmosférou, vzájomným záujmom, slušnosťou a nepretrţitým dialógom 

zamestnávateľa a jeho zamestnancov 

 Formovať ciele podniku do zrozumiteľnej podoby, ktorá umoţňuje pochopiť 

zamestnancov, čo podnik od nich očakáva, chápať zmysly a efekty svojej práce pri 

dosahovaní jeho cieľov a poznať ako sa premietne úspech organizácie do ich osobnej 

úspešnosti a prosperity 

3.3.2. Stratégia 

 Stratégia v rozvoji ľudských zdrojov prispieva k realizácií podnikovej stratégie 

a moţno ju formulovať do realizačnej podoby nasledovne: 

– stratégia získavania zamestnancov stanovuje spôsob získavania ľudí k prognózovanej 

potrebe zamestnancov, 

– stratégia stabilizácie zamestnancov stanovuje spôsob akým si podnik chce udrţať 

zamestnancov, ktorých chce zamestnávať, 

– stratégia rozvoja zamestnancov stanovuje spôsob k rozšíreniu a prehĺbenie 

kvalifikácie tak, aby boli k dispozícií flexibilní zamestnanci k zastavaniu aj vyšších 

funkcií, a tým definovanie takých vzdelávacích programov, ktoré zabezpečia 

poţadované ciele rozvoja zamestnancov, 

– stratégia využívania zamestnancov formuluje zámery smerujúce k zlepšeniu 

produktivity a nákladovej efektívnosti. 

3.3.3. Zásady 

 V personálnej politike uplatňuje štátny podnik Lesy SR zásady kompetentnosti, 

výkonnosti a kariéry. 

– kompetentnosť je schopnosť kvalitne vykonávať pre zamestnávateľa poţadované 

činnosti, preberať zodpovednosť a prispôsobiť sa podnikovej kultúre, 

– výkonnosť je rozhodujúcou zásadou k dosiahnutiu výkonových cieľov podniku 

a rozhodujúcim kritériom hodnotenia zamestnanca, ako jeho podiel na úspechu 

podniku, 
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– kariéra je ocenením kompetentnosti a výkonnosti, ktorú zamestnanec úspešne 

uplatňuje u zamestnávateľa a môţe byť funkčná, finančná a odborná. 

3.4. Personálny program podniku Lesy SR  

Personálny program ako nástroj personálnej politiky organizácie má tieto ciele a úlohy: 

– zabezpečenie potrebného počtu zamestnancov za účelom optimálneho zvládnutia 

stanovených úloh organizácie, 

– zabezpečenie optimálnej štruktúry zamestnancov na vykonanie plánovaných prác vo 

všetkých činnostiach v pracovnom pomere na dobu určitú a dobu neurčitú, 

– zabezpečenie plnenia časti plánovaných úloh podniku prostredníctvom 

podnikateľských subjektov v lesníckych činnostiach, špecializovaných firiem 

a vyuţívaním ponukových moţností príslušných úradov práce, 

– zabezpečovanie kontinuálneho obsadzovania uvoľnených funkčných miest THZ na 

všetkých organizačných úrovniach podľa systematizácie miest THZ s uplatňovaním 

preferencie výkonnosti, odbornosti, mravnej bezúhonnosti, perspektívnosti, 

– zabezpečenie potrebného vzdelávania zamestnancov rôznymi formami štúdia, 

poţadovanými kvalifikačnými kurzami a školeniami, 

– zabezpečovanie výkonu personálnej práce v súlade s platnými pracovnoprávnymi 

normami a platnou Kolektívnou zmluvou, 

– vedenie kompletnej personálnej evidencie a osobných spisov zamestnancov so 

zabezpečovaním nedotknuteľnosti osobných údajov zamestnanca, 

– optimálne rozdelenie kompetencií v personálnych činnostiach podľa vertikálnej 

organizačnej štruktúry podniku. 

3.5. Zásady realizácie cieľov personálnej politiky na úrovni 

OZ Čadca 

 Realizácia personálnych cieľov na úrovni Odštepného závodu Čadca ako 

zamestnávateľa zabezpečuje v plnom rozsahu riaditeľ OZ prostredníctvom referátu 

personálnej práce v zmysle zásad personálnej politiky podniku, platných vnútropodnikových 

personálnych predpisov, usmernení a príkazov generálneho riaditeľa. 
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Zásady: 

– OZ zabezpečuje potrebný počet zamestnancov kategórie „R“ za účelom optimálneho 

zvládnutia úloh Odštepného závodu, pričom reguluje počet zamestnancov 

v pracovnom pomere na dobu neurčitú a určitú s potrebnou dĺţkou jej trvania. Pre 

potrebu presunu zamestnancov medzi strediskami Odštepného závodu je potrebné 

v pracovných zmluvách robotníkov širšie definovať druh práce a miesto výkonu práce, 

– OZ zabezpečuje plnenie úloh aj zadávaním práce kompetentným podnikateľským 

subjektom zmluvnou formou, prípadne formou dohody o práci konaných mimo 

pracovného pomeru, 

– novo prijímaní zamestnanci sa zaraďujú spravidla na najniţšie funkčné miesta, 

– stručný popis činností pri prijímaní absolventov škôl pre zaradenie do technicko-

hospodárských funkcií, je ţiadúce uprednostňovať absolventov LF TU vo Zvolene 

s dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním, pred ostatnými smermi nelesníckeho 

vzdelania a to v súlade s potrebou zamestnancov s VŠ a ÚS vzdelaním v Odštepnom 

závode, 

– učňovské lesnícke školy pripravujú ţiakov predovšetkým na robotnícke profesie, na 

základe čoho je ţiadúce uprednostňovať pri prijímaní do pracovného pomeru pre 

robotnícke práce absolventov týchto škôl, 

– absolventi Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene a absolventi Stredných 

lesníckych škôl z Banskej Štiavnice, Liptovského Hrádku a Prešova sa zaraďujú ako 

„adjunkt“ praktikant na dobu dvoch rokov, 

– všetkým THZ sa pre účely odmeňovania započítava odborná prax v zmysle platných 

vnútropodnikových smerníc, 

– odštepné závody robia výber, prípravu a hodnotenie perspektívnych pracovníkov 

s poţadovaným vzdelaním za účelom riešenia ich moţného funkčného postupu 

v rámci organizačnej štruktúry OZ, 

– riaditelia osobne, ale aj všetci vedúci zamestnanci OZ sú zodpovední za 

zabezpečovanie, formovanie a udrţiavanie optimálnych pracovných vzťahov medzi 

organizačnými jednotkami podniku v horizontálnom aj vertikálnom smere, 



 22 

– odštepné závody samostatne zabezpečujú, za účelom odborného rastu zamestnancov, 

všetky formy potrebného vzdelávania THZ, ako aj kvalifikačné kurzy, školenia 

a preškolenia robotníkov podľa platných predpisov a potrieb závodu, 

– riaditeľ OZ, vedúci odborný referent – personalista, prípadne iní zamestnanci, ktorí 

zabezpečujú personálnu prácu v rámci OZ, sú plne zodpovední za dodrţiavanie 

platných pracovnoprávnych predpisov a súvisiacich zákonov, vyhlášok, vládnych 

nariadení, ako aj vnútropodnikových predpisov, nariadení a pokynov, 

– odštepné závody vedú kompletnú personálnu evidenciu všetkých zamestnancov 

závodu, zabezpečujú archiváciu podľa platných predpisov a tieţ nedotknuteľnosť 

osobných údajov zamestnancov. 
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4. Analýza procesu uvoľňovania a prepúšťania zamestnancov 

v podniku Lesy SR 

 Pre úspešné fungovanie š.p. Lesy SR v meniacich sa podmienkach trhu, meniacich sa 

environmentálnych podmienkach a v nepriaznivom ekonomickom vývoji, musel podnik 

prejsť viacerými reštrukturalizáciami, aby udrţal svoje postavenie a splnil svoju víziu. 

Jedným z opatrení bolo aj zniţovanie stavu zamestnancov. Podnik mal pred sebou neľahkú 

úlohu a to vybrať kvalitných a vzdelaných zamestnancov, ktorých potrebuje pre ďalší rozvoj 

a sú schopní efektívne pracovať, a ostatných prepustiť. Aj napriek stále sa zhoršujúcim 

prejavom globálnej finančnej krízy sa ale snaţí vytvárať pre svojich zamestnancov vhodné 

pracovné podmienky pre ich profesionálny a osobný rozvoj a udrţať si tak dobré meno 

zamestnávateľa na trhu práce. 

4.1. Vývoj stavu zamestnancov v š.p. Lesy SR 

V roku 2002 mal š.p. Lesy SR v priemere 11 667 zamestnancov z toho 3 514 

zamestnancov bolo v kategórií THZ a 8 153 v kategórií „R“. Od tohto roku nastali prudké 

poklesy a veľké zniţovanie stavu zamestnancov. Vedenie š.p. Lesy SR sa muselo potýkať 

s realizáciou viacerých závaţných opatrení, ako napr. reštrukturalizáciou a s ňou súvisiacimi 

organizačnými zmenami.  Priemerný počet zamestnancov v jednotlivých rokoch ukazuje 

nasledujúca tabuľka 4.1 

Tab. 4. 1   Vývoj zamestnancov v š.p. Lesy SR za roky 2002 - 2008 

rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Zamestnanci 

kategórie THZ 
3 514 3320 3 075 2 911 2 797 2 831 2 815 

Zamestnanci 

kategórie „R“ 
8 153 6 142 3 560 2 559 1 881 1 782 1 744 

Celkom  11 667 9462 6 635 5 470 4 678 4 613 4 559 

Prameň: Výročné správy š. p. Lesy SR za rok 2002 – 2008 zverejnené na www.lesy.sk, údaje za rok 

2009 ešte nie sú k dispozícií na internetových stránkach 

Ako môţeme vidieť v grafe 4.1 väčší úbytok zamestnancov bol v kategórií „R“. Bolo 

to spôsobené najmä tým, ţe š.p. Lesy SR sa rozhodli zrušiť sezónne práce, ktoré vykonávali 
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práve títo pracovníci. Väčšina týchto pracovníkov si potom zaloţila ţivnosť alebo odišli 

k inému zamestnávateľovi, ktorý tieto sezónne práce robil dodávateľsky.  

Graf 4.1   Priemerný počet zamestnancov za roky 2002-2008 
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Zdroj: výročné správy š.p. Lesy SR 

4.2. Znižovanie stavu zamestnancov v OZ Čadca 

Rok 2003 znamenal pre š.p. Lesy SR novú etapu – etapu reštrukturalizácie 

a transformácie. Generálne riaditeľstvo so sídlom v Banskej Bystrici, vydalo nariadenia 

súvisiace s organizačnými zmenami a všetky odštepné závody sa museli podľa toho zariadiť. 

Hlavnou podstatou týchto organizačných zmien bolo zniţovanie nákladov a zvýšenie 

produktivity práce. Aj OZ Čadca zaznamenal viaceré zniţovania stavov zamestnancov. 

Tab.4.2 nám znázorňuje priemerný počet zamestnancov za jednotlivé roky. 

Tab. 4. 2 Priemerný počet zamestnancov v OZ Čadca za zrovnané obdobie 2002- 2008 

 

  

rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

kategória 
THZ 

107 102 91 85 85 87 80 78 

kategória 
"R" 

355 340 128 62 29 30 31 27 

celkom 462 442 219 147 114 117 111 105 
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Graf 4. 2     Priemerný počet zamestnancov za roky 2002 - 2009 
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Zdroj: interné materiály OZ Čadca 

V roku 2002 mal OZ Čadca v priemere 462 zamestnancov, z toho 355 v kategórií „R“ 

(lesných robotníkov) a 107 v kategórií THZ.  

 Od roku 2003 zaznamenal najväčší pokles zamestnancov, a to najmä v kategórií „R“. 

Súviselo to najmä s prechodom na dodávateľský spôsob zabezpečovania výkonov lesných 

činností. Riaditeľstvo š.p. Lesy SR sa rozhodlo pre úplné zrušenie sezónnych prác a zároveň 

pre zabezpečenie si externých podnikov na vykonávanie týchto činností. Z toho dôvodu prišlo 

mnoţstvo zamestnancov, ktorí vykonávali práve tieto činnosti, o svoje pracovné miesto. 

Niektorí z týchto robotníkov sa preto rozhodli pre odchod  do privátneho sektora.  

 V roku 2004 sa prejavili ozdravné opatrenia, ktoré podnik podstúpil v roku 2003. To 

sa prejavilo najmä na zisku, ktorý po zdanení bol najväčší od zaloţenia podniku v roku 1999.  

 Zniţovanie počtu zamestnancov pokračovalo aj v roku 2005. K 30.6.2005 došlo 

k zrušeniu SDV Stará Bystrica, SDV Oščadnica, DHS Oščadnica. Časť zamestnancov DHS 

Oščadnica prešla pod stredisko lesnej techniky Banská Bystrica - 2 THZ a 16 robotníkov. 

 V roku 2006 došlo k ďalšiemu zníţeniu o 33 pracovníkov, najmä z dôvodu zniţovania 

nákladov a zvyšovania produktivity prace. 

 Rok 2007 bol pre podnik viac priaznivejší, pretoţe sa celková zamestnanosť oproti 

minulému roku nepatrne zvýšila a to o 3 pracovníkov. V kategórií „R“ pribudli 2 noví 

zamestnanci a v kategórií THZ 1 nový zamestnanec. 
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 V posledných rokoch a to rokoch 2008 a 2009 bolo ale zaznamenané ďalšie zníţenie 

zamestnanosti v podniku. Toto zníţenie súviselo najmä s dobrovoľnými odchodmi do 

predčasného dôchodku. 

 V roku 2009 mal teda podnik v priemere 105 zamestnancov, z toho 78 v kategórií 

THZ a 27 v kategórií „R“. 

4.3. Priemerná mzda zamestnancov OZ Čadca 

 Mzdy sú odmenou pre zamestnancov za vykonanú prácu pre podnik. Zákonník práce 

definuje mzdu ako peňaţné plnenie zamestnávateľa voči zamestnancovi. Pre mnohých 

zamestnancov pôsobia mzdy ako najvýznamnejší motivačný faktor, a to si uvedomuje aj 

vedenie OZ Čadca. Výška mzdy je dohodnutá v kolektívnej zmluve. 

 Tab. 4.3 nám porovnáva priemerné zárobky zamestnancov OZ Čadca za zrovnané 

obdobie 2005 – 2009.  

Tab. 4. 3 Priemerný zárobok zamestnancov OZ Čadca za roky 2005 – 2009 

rok 2005 2006 2007 2008 2009 

Priemer. mzda 

THZ (Sk/ mes.) 28 073,- 29 446,- 31 377,- 30 969,- 921€ = 27 746,- 

Priemer. mzda 

„R“ (Sk/mes.) 24 733,- 28 713,- 30 099,- 31 163,- 885 € = 26 662,- 

graf 4. 3 
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 Ako môţeme v grafe vidieť priemerné mzdy stúpali od roku 2005 aţ do roku 2008. 

V roku 2009 klesla priemerná mzda oproti roku 2008 o 118 eur (3 555 Sk) tj. o 11%, súviselo 

to predovšetkým s: 

- zníţením fondu pracovnej doby v mesiacoch marec - jún 2009 a alikvotne k tomu sa 

zníţili aj  mzdy, 

- nevyplatením mimoriadnej mzdy v r. 2009. 

4.4. Náklady na vzdelávanie a rozvoj zamestnancov v OZ Čadca 

Kvalita ľudských zdrojov je alfou a omegou pre úspešné fungovanie š.p. Lesy SR, a preto 

sa nemalá pozornosť venovala aj rastu odbornej a nadodbornej úrovne zamestnancov 

organizácie. Cieľom vzdelávania zamestnancov bolo, okrem zvyšovania odborných 

spôsobilostí, aj dosiahnutie trvalých zmien, najmä v zručnostiach a postojoch, ktoré 

podporujú a zvyšujú výkon zamestnanca pri plnení jeho úloh a cieľov, vyplývajúcich zo 

stratégie podniku. Náklady na vzdelávanie boli čerpané v primeranej výške a pozostávajú 

z dvoch základných poloţiek: 

 priame platby uhradené jednotlivými organizačnými jednotkami 

 vzdelávanie hradené z Eurofondov realizované prostredníctvom NLC - Ústav lesného 

poradenstva a vzdelávania a TU centrum ďalšieho vzdelávania (bez priamej úhrady) 

 Okrem lesníckeho vzdelávania sú zamestnancom OZ Čadca poskytované individuálne 

formy vzdelávania, podľa špecifických potrieb ich funkčného zaradenia. Napríklad 

špecializované manaţérske kurzy, ktoré boli zamerané na zefektívnenie riadiacej činnosti 

manaţérov. Tieto tzv. investície do ľudského kapitálu majú dlhú dobu návratnosti a sú tým 

stratovejšie, čím kratšiu dobu zamestnanec pre organizáciu odpracuje. Ako môţeme vidieť 

v tab. 4.4 , tak náklady na vzdelávanie zamestnancov sa rok čo rok zniţujú, je to spôsobené 

jednak neustálym zniţovaním stavu zamestnancov a tieţ zniţovaním celkových nákladov 

v organizácií, v dôsledku reštrukturalizácie. 

Tab. 4. 4 Náklady na vzdelávanie zamestnancov OZ Čadca za roky 2005 - 2009 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 

Náklady na 
vzdelávanie 

zamestnancov 
191 550,- 169 500,- 131 000,- 112 650,- 

2 781 € = 

83 780,- 
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4.5. Postup pri ukončovaní pracovného pomeru 

 Počty zamestnancov uvedené v tab. 4.2 neukazujú konečné čísla, ale priemerné stavy 

zamestnancov za určité obdobie. V priebehu kaţdého obdobia teda dochádza k fluktuácií 

zamestnancov, niektorí odídu z organizácie dobrovoľne a niektorí obdrţia výpoveď 

z pracovného pomeru. 

 Pre lepšiu ilustráciu ukončovania pracovného pomeru sa krátko zmienim 

o organizačnej štruktúre podniku. Organizačná štruktúra bola vţdy koncipovaná ako funkčná. 

Príloha č. 1 obsahuje organizačnú štruktúru š.p. Lesy SR, ktorý má sídlo v banskej Bystrici 

a príloha č. 2 znázorňuje organizačnú štruktúru OZ Čadca. 

 Celý proces ukončovania pracovného pomeru zamestnancov š.p. Lesy SR sa 

samozrejme riadi platným zákonníkom práce a taktieţ etickým kódexom, ktorý bol vydaný 

v roku 2005. 

 V prípade ak išlo o zrušenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca, tak sa 

závod vţdy so zamestnancom dohodol na konkrétnych podmienkach, aby bola dosiahnutá 

obojstranná spokojnosť. Väčšina týchto zamestnancov ţiadala o pridelenie predčasného 

starobného dôchodku. V kaţdom prípade bolo po odchádzajúcom pracovníkovi poţadované, 
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aby predal svoje skúsenosti novému zamestnancovi, prípadne aby včas predal všetku svoju 

agendu novému zamestnancovi. 

 K ukončovaniu pracovného pomeru zo strany podniku dochádzalo väčšinou 

v dôsledku riešenia organizačných zmien, nadbytočnosti, rušenia niektorých činností podniku 

(rušenie sezónnych prác) ale tieţ pri rušení alebo zlučovaní niektorých lesných správ 

a odštepných závodov. Riaditeľ závodu spolu s vedúcim príslušného personálneho oddelenia, 

v súlade s plánom organizačnej zmeny určia konkrétne mená zamestnancov, ktorých sa bude 

prepúšťanie týkať. Pri rozhodovaní o uvoľňovaných zamestnancov sa vedenie podniku musí 

riadiť kolektívnou zmluvou. 

Z kolektívnej zmluvy vyplýva: 

Článok 15 

 Pri uvoľňovaní zamestnancov z dôvodov obsiahnutých v § 63 odsek 1, písmeno a) a b) 

zákonníka práce ukončí zamestnávateľ pracovný pomer so zamestnancami, ak to bude 

nevyhnutné v nasledovnom poradí: 

a) so zamestnancami, ktorí vykonávajú popri pracovnom pomere ţivnosť  

b) so zamestnancami – pracujúcimi dôchodcami 

c) so zamestnancami, ktorým skončením pracovného pomeru vznikne bezprostredne 

nárok na starobný dôchodok 

d) so zamestnancami s pracovným pomerom na dobu určitú 

Článok 16 

 Pri skončení pracovného pomeru zamestnancov z dôvodu organizačných zmien podľa 

§ 63, odsek 1, písm. b) zákonníka práce neukončí zamestnávateľ pracovný pomer ak to bude 

nevyhnutné: 

a) so zamestnancami – manţelmi v rozpätí 12 kalendárnych mesiacov,  

b) so zamestnancami, ktorým do vzniku nároku na starobný dôchodok chýba menej ako 5 

rokov, 

c) so zamestnancami, ktorí odpracovali u zamestnávateľa a jeho právnych predchodcov 

25 a viac rokov, 
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d) s osamelým zamestnancom, ktorý sa stará o dieťa mladšie ako 10 rokov. 

 Dôleţitú úlohu pri výbere zamestnancov,  s ktorými bude rozviazaný pracovný pomer, 

zohráva aj ich pracovná morálka a pracovné výsledky zachytené v periodickom hodnotení 

zamestnancov a v iných podkladoch riadenej dokumentácie spracovávanej zamestnávateľom.  

Tento hodnotiaci hárok nájdete v prílohe č. 3 a 4.  

 Po oznámení o uvoľnení zamestnanca vedie s uvoľňovaným zamestnancom citlivý 

rozhovor jeho nadriadený za účasti personalistu. Je potrebné mu vysvetliť, prečo je práve on 

nadbytočný, čo môţe očakávať, akú čiastočnú kompenzáciu môţe organizácia uvoľňovanému 

zamestnancovi poskytnúť, moţnosť opätovného zamestnania v inom oddelení alebo odseku a 

pod. 

 Dobrovoľné ukončenie pracovného pomeru pri prechode zamestnanca k inému 

zamestnávateľovi, a na konci pracovnej kariéry zamestnanca, je menej problematické , ale aj 

tu zamestnávateľ urobí pohovor s poďakovaním za prácu, resp. pri odchode do dôchodku ho 

môţe odmeniť drobným vecným darom ako trvalou pamiatkou na zamestnávateľa. 

4.6. Hromadné prepúšťanie 

 Podľa § 73 zákonníka práce SR ide o hromadné prepúšťanie vtedy, ak zamestnávateľ 

rozviaţe pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 odsek 1, písm. a) a b) 

zákonníka práce alebo ak sa pracovný pomer skončí z iného dôvodu, ktorý nespočíva v osobe 

zamestnanca počas 90 dní najmenej s 20 zamestnancami. 

 S cieľom dosiahnuť dohodu je zamestnávateľ povinný najneskôr jeden mesiac pred 

začatím hromadného prepúšťania prerokovať so zástupcami zamestnancov alebo priamo 

s dotknutými zamestnancami opatrenia umoţňujúce predísť tomuto hromadnému 

prepúšťaniu, alebo ho prinajmenšom obmedziť. 

Na tento účel je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancom všetky potrebné informácie 

a písomne ich informovať najmä o: 

 dôvodoch hromadného prepúšťania, 

 počte a štruktúre zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať, 

 celkovom počte a štruktúre zamestnancov v danom podniku, 

 dobe, počas ktorej sa bude hromadné prepúšťanie uskutočňovať, 
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 kritéria na výber zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať. 

 Zamestnávateľ potom predloţí úradu PSVaR, ktorý sídli v územnom obvode 

zamestnávateľa,  písomnú informáciu o výsledku  hromadného prepúšťania. Zamestnávateľ 

s príslušným úradom práce potom prerokuje opatrenia umoţňujúce predísť hromadnému 

prepúšťaniu alebo ho obmedziť a to najmä: 

- podmienky udrţania zamestnanosti, 

- moţnosti zamestnať uvoľnených zamestnancov u iných zamestnávateľov, 

- moţnosti pracovného uplatnenia uvoľnených zamestnancov v prípade vzdelávania 

a prípravy pre trh práce. 

 O prerokovaní týchto opatrení vyhotoví úrad práce písomný záznam s podpismi 

zúčastnených strán. 

4.7. Úrad práce 

 Ako uţ bolo spomínané v kapitole 4.6, ak v podniku dojde k hromadnému prepúšťaniu 

zamestnancov, vedúci personálneho oddelenia to musí v dostatočnom časovom predstihu 

oznámiť príslušnému Úradu práce. Taktieţ podnik kontaktuje úrad práce pri získavaní ľudí na 

absolventskú prax. 

 Zamestnanci, s ktorými bol ukončený pracovný pomer a nenastúpili do nového 

zamestnania, sa zaevidujú na základe písomnej ţiadosti, ktorú nájdete v prílohe č. 5, na 

príslušnom Úrade práce do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Týmto uchádzačom môţe 

úrad práce sprostredkovať zamestnanie alebo poskytnúť zamestnanie, alebo mu môţe 

zabezpečiť rekvalifikačný kurz. 

 Rekvalifikáciu zabezpečuje úrad práce na základe dohody medzi úradom  práce 

a uchádzačom o zamestnanie. Za účastníka rekvalifikácie hradí úrad práce náklady spojené 

s rekvalifikáciou, môţe mu tieţ poskytnúť príspevok na úhradu preukázaných nutných 

nákladov spojených s rekvalifikáciou. Túto rekvalifikáciu môţe prevádzať len akreditované 

zariadenia alebo vzdelávacie a zdravotnícke zariadenia, ktoré majú akreditované vzdelávacie 

programy. 

 Dohoda o rekvalifikácií medzi úradom práce a uchádzačom o zamestnanie musí byť 

uzavretá písomne, takto uzavretá dohoda je záväzná, pretoţe ak účastník rekvalifikáciu bez 

vážnych dôvodov nedokončí alebo odmietne nastúpiť do vhodného zamestnania 
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odpovedajúcemu novo získanej rekvalifikácií, musí uhradiť úradu práce náklady na 

rekvalifikáciu. 

 Uchádzačom, ktorí sa zaevidujú do evidencie uchádzačov o zamestnanie, vzniká nárok 

na podporu v nezamestnanosti aj v priebehu rekvalifikácie, ale nesmú ku dňu, ku ktorému má 

byť podpora pri rekvalifikácií priznaná, poberať starobný dôchodok. 

Nárok na podporu: 

 Nárok na podporu v nezamestnanosti vzniká osobe, ktorá si tento nárok uplatní 

v Sociálnej poisťovni, miestne príslušnej podľa miesta trvalého bydliska. Nárok sa uplatňuje 

na základe podanej ţiadosti, ktorou je rozhodnutie o zaradení do evidencie uchádzačov 

o zamestnanie vydané úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.  

 Nárok na dávku v nezamestnanosti vznikne vtedy, ak ţiadateľ v posledných štyroch 

rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol poistený 

v nezamestnanosti najmenej tri roky, t.j. 1095 dní alebo ţiadateľ bol poistený 

v nezamestnanosti z výkonu činností zamestnanca v pracovnom pomere na dobu určitú alebo 

bol dobrovoľne poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky, t.j. 730 dní. 

 Na vznik nároku na podporu v nezamestnanosti nemá vplyv skutočnosť, akým 

spôsobom bol pracovný pomer skončený, teda či ku skončeniu došlo výpoveďou zo strany 

zamestnávateľa alebo výpoveďou zo strany zamestnanca alebo dohodou a či bolo 

zamestnancovi vyplatené nejaké odstupné. 

Poistencovi nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká odo dňa zaradenia do evidencie 

uchádzačov o zamestnanie. 

 Dávka v nezamestnanosti sa poskytuje na 6 mesiacov, ak poistenec splnil podmienky 

poistenia v nezamestnanosti najmenej 1095 dní v posledných štyroch rokoch pred zaradením 

do evidencie uchádzačov o zamestnanie a u poistencov, ktorí splnili podmienku poistenia 

v nezamestnanosti najmenej 730 dní v posledných štyroch rokoch pred zaradením do 

evidencie, sa poskytuje dávka 4 mesiace. 

Údaje boli čerpané z internetového zdroja http://www.socpoist.sk/davka-v-

nezamestnanosti/1361s (19.4.2010) 

http://www.socpoist.sk/davka-v-nezamestnanosti/1361s
http://www.socpoist.sk/davka-v-nezamestnanosti/1361s
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4.8. Predčasný starobný dôchodok 

 Predčasný starobný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa za podmienok 

ustanovených zákonom o sociálnom poistení č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov 

poskytuje zo starobného sporenia. Jeho účelom je zabezpečiť poistencovi príjem v starobe. 

 Najčastejším dôvodom, prečo zamestnanci OZ Čadca ţiadali o pridelenie predčasného 

dôchodku, je zrušenie ich pracovného miesta. Z dôvodu ich preddôchodkového veku, 

v ktorom by uţ veľmi ťaţko hľadali uplatnenie na trhu práce, sa mnohí prikláňajú práve 

k tejto moţnosti. Ako môţeme vidieť v grafe 4.5 v OZ Čadca v minulom roku pracovalo 19% 

zamestnancov vo vekovom rozpätí 51 aţ 60 rokov. Je teda pravdepodobné, ţe ak nastanú 

ďalšie organizačné zmeny v budúcich rokoch, môţe sa niektorým z týchto zamestnancov 

naskytnúť moţnosť voľby odchodu do predčasného dôchodku.  

graf 4. 5 

veková štruktúra zamestnancov za rok 2009

24%

30%

25%

19%
1% 1%

Do 20 r.

20 – 30 r.

31 – 40 r.

41 – 50 r.

51 – 60 r.

Nad 60 r.

 

Zdroj: vlastné spracovanie z podnikovej úradnej dokumentácie 

 Konanie o priznanie predčasného starobného dôchodku sa začína na základe písomnej 

ţiadosti fyzickej osoby (ţiadateľ), ktorá si uplatňuje nárok na dôchodok a nárok na jeho 

výplatu. 

 Ţiadateľ je povinný preukázať skutočnosti, ktoré rozhodujú o nároku na predčasný 

starobný dôchodok a jeho výplatu určenú Sociálnou poisťovňou. 

 Ţiadosť o priznanie predčasného starobného dôchodku spisuje pobočka Sociálnej 

poisťovne, ktorá je príslušná podľa miesta trvalého bydliska ţiadateľa. 
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Nárok na predčasný dôchodok má ten, kto ku dňu, od ktorého by mu ho vyplácali:  

- bol najmenej 15 rokov dôchodkovo poistený, teda zamestnaný alebo podnikal a ako 

podnikateľ platil Sociálnej poisťovni dôchodkové odvody, 

- do dovŕšenia dôchodkového veku mu chýbajú najviac 2 roky a jeho predčasný 

dôchodok by bol vyšší ako 1,2 násobok životného minima plnoletej osoby, 

- u muţov to platí, len ak dovŕšili uţ veku 60 rokov, u ţien to závisí od počtu detí 

(môţe to byť od 53 – 62 roku ţivota). 

 Predčasný dôchodok ţiadateľovi vymerajú tak, ţe mu vypočítajú riadny starobný 

dôchodok a ten mu za kaţdých 30 dní, ktoré mu chýbajú do dôchodku zníţia o 0,5 percenta. 

 Nárok vzniká najskôr odo dňa podania ţiadosti, takţe nemoţno poţiadať o predčasný 

dôchodok za čas, ktorý uţ uplynul. 

 Ţiadosť moţno podať najviac dvakrát za jeden kalendárny rok. 

 Nasledujúca tabuľka 4.5 nám zobrazuje ţivotné minima prislúchajúce jednotlivým 

obdobiam a sumu PSD ( = predčasného starobného dôchodku) od ktorého vzniká nárok na 

PSD. 

Tab. 4. 5 nárok na predčasný starobný dôchodok 

Obdobie, do ktorého spadá 

dátum priznania dôchodku 

Suma ŽM Suma PSD, od ktorého 

vzniká nárok na PS 

1. júl 2007 – 30. jún 2008 5 130 Sk mesačne 6 157 Sk mesačne 

1. júl 2008 – 31. december 2008 5 390 Sk mesačne 6 469 Sk mesačne 

1. január 2009 – 30. jún 2009 178,92 Eur mesačne 214, 80 Eur mesačne 

1. júl 2009 – 30. jún 2010 185,19 Eur mesačne 222,30 Eur mesačne 

Zdroj: www.socpoist.sk/predcasny-starobny-dochodok/1287s, 19.4.2010 

Suma ŢM= suma ţivotného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu 

PSD = predčasný starobný dôchodok 

http://www.socpoist.sk/predcasny-starobny-dochodok/1287s
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 Poistencovi, ktorému sa priznal predčasný starobný dôchodok uţ nevzniká nárok na 

starobný dôchodok a tento predčasný starobný dôchodok sa odo dňa dovŕšenia dôchodkového 

veku povaţuje za starobný dôchodok. 

Predčasný starobný dôchodok sa nevypláca počas obdobia, za ktoré ma poistenec nárok na: 

 náhradu príjmu, pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo 

 nemocenské 

Suma predčasného starobného dôchodku 

Pri spracovaní nasledujúcej časti som vychádzala z internetového zdroja 

(http://www.socpoist.sk/predcasny-starobny-dochodok/1287s , 19. 4. 2010)  

Suma predčasného starobného dôchodku ku dňu vzniku nároku na jeho výplatu sa vypočíta:  

1. najskôr vypočítame plnú sumu dôchodku 

 BOMP x ODP x ADH 

BOMP= priemerný osobný mzdový bod 

ODP= súčet obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na výplatu 

predčasného starobného dôchodku 

ADH= aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku 

2. plná suma dôchodku sa zníži o 0,5 % za každých začatých 30 dní obdobia od vzniku 

nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku do dovŕšenia dôchodkového veku. Pri 

zvyšovaní sa prihliada aj na zvyšky dní kratšie ako 30 dní, to znamená, ţe dôchodok sa 

zniţuje aj za menej ako 30 dní. Za 365 dní sa dôchodok zníţi o 6 %.  

Rozhodnutie odísť do predčasného starobného dôchodku teda so sebou prináša trvalú 

finančnú stratu. 
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5. Návrhy a odporučenia 

 V mojom doporučení, ktoré sa vzťahuje na zniţovanie počtu zamestnancov, by som sa 

chcela zamerať najmä na zlepšenie metodiky súvisiacej s touto neľahkou situáciu v podniku 

a podrobnejšie sa zamerať na etické a sociálne hľadisko. 

 Na základe poznatkov, ktoré som získala z neoficiálneho rozhovoru s vedúcou 

personálneho oddelenia a s niekoľkými bývalými zamestnancami tohto podniku som zistila, 

ţe vo firme dochádza k nie veľmi etickému prístupu k prepúšťaným zamestnancom. 

Zamestnanci sa dozvedia o organizačných zmenách z rôznych „klebiet“ a skreslených 

informácií, ktoré po podniku kolujú a cítia sa byť ohrození. Začínajú pracovať pod tlakom 

a s obavami o ich budúcnosť, čo nie veľmi prispieva k zlepšovaniu podnikovej kultúry. Preto 

by som doporučovala zlepšiť komunikačnú politiku v podniku. O organizačných zmenách by 

malo zamestnancov najskôr informovať vedenie podniku, a to v dostatočnom predstihu, aby 

sa zabránilo šíreniu skreslených informácií a zároveň aby mali zamestnanci dostatok času na 

hľadanie nového pracovného miesta. 

 Ďalší nedostatok som zaznamenala pri poskytovaní pomoci uvoľneným 

zamestnancom. Prepustenie je veľký zásah do ţivota kaţdej osoby, a preto by sa podnik mal 

viac zamerať na spoluprácu s práve týmito prepustenými zamestnancami napr. outplacement. 

Pred pár rokmi bol outplacement prepusteným zamestnancom poskytovaný, ale v súčastnej 

dobe sa z podniku vytratil najmä kvôli nedostatočným finančným prostriedkom. Tento 

outplacement bol vykonávaný firmou Trenkwalder managenent, ktorá uzatvorila zmluvu 

s generálnym riaditeľom š.p. Lesy SR a bol prevádzaný zvlášť pre zamestnancov kategórie 

„R“ a zvlášť pre THZ. Kaţdej skupine boli pridelené rôzne aktivity a po uzatvorení dohody 

ich absolvovali.  

Robotníci mali 3-dňové školenie zamerané obzvlášť na: 

- školenie za účelom získania ţivnosti ( čo k tomu potrebujú, ako ju získajú, daňové 

minimum,...), 

- dočasných zamestnancov, 

- cez internet im boli zasielané ponuky práce pre nich vhodné, 

- aktívnu účasť (písanie ţivotopisov,...) 
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THZ mali podobné školenie ako robotníci, ale boli zameraní na: 

- školenie za účelom získania ţivnosti (podobne ako robotníci), 

- školenie k pohovorom, ako sa prezentovať, ako čo najlepšie ukázať svoje silné a slabé 

stránky,... 

- taktieţ im boli zasielané ponuky práce pre nich vhodné. 

 Tento outplacement zefektívňoval ďalšie pôsobenie prepustených zamestnancov na 

trhu práce a preto si myslím, ţe by organizácia mala v tomto pokračovať a vyčleniť časť 

finančných prostriedkov práve na takúto pomoc prepusteným zamestnancom.  

 Ďalej si myslím, ţe by pomohla uţšia spolupráca s úradom práce ako napr. zasielanie 

aktuálnych ponúk voľných pracovných miest prepusteným zamestnancom, lenţe problém je 

v tom, ţe úrad práce nieje ochotný takúto spoluprácu nadviazať. 

 Taktieţ som nepatrný nedostatok zaznamenala v organizačnej štruktúre. Odmeňovanie 

zamestnancov spadá pod ekonomický úsek a nie pod personálny úsek, napriek tomu, ţe 

odmeňovanie patrí do personálnych činností, pretoţe sa týka zamestnancov. Je to ale 

progresívny štýl riadenia, ktorý sa dostal uţ do mnohých podnikov. 
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6. Záver 

Cieľom mojej bakalárskej práce bolo analyzovať proces uvoľňovania zamestnancov 

v š.p. Lesy SR a zároveň zhodnotiť prístup podniku k prepusteným zamestnancom, ako aj 

zhodnotiť jej pomoc práve týmto prepusteným zamestnancom, k získaniu nového 

zamestnania. 

Moju bakalársku prácu som rozvrhla do viacerých kapitol, o ktorých by som sa teraz 

v krátkosti zmienila. 

V prvej kapitole som naznačila súčastný problém riešenia nadbytočnosti pracovných 

síl v podnikoch a s tým súvisiacu, stále sa zvyšujúcu, nezamestnanosť obyvateľstva 

a stanovila som ciele, ktoré chcem svojou bakalárskou prácou dosiahnuť. 

V druhej kapitole som sa snaţila za pomoci odbornej literatúry naštudovať si a priblíţiť 

potrebné teoretické znalosti súvisiace s uvoľňovaním zamestnancov k zvládnutiu tohto 

problému, to znamená postupy, pravidlá, kritéria a rôzne iné veci, ktoré s touto problematikou 

súvisia. 

V tretej kapitole som stručne charakterizovala mnou sledovanú organizáciu, jej 

činnosť, ciele, zásady a stratégiu, priblíţila som tieţ personálny program ako nástroj 

personálnej politiky organizácie a do príloh som vloţila organizačnú štruktúru ako celého 

štátneho podniku, tak aj odštepného závodu Čadca. 

V ďalšej štvrtej kapitole som sa pokúsila analyzovať proces uvoľňovania 

zamestnancov. Prostredníctvom neoficiálneho rozhovoru s vedúcou personálneho oddelenia 

a materiálov, ktoré mi boli organizáciou poskytnuté, som sa snaţila identifikovať problémy, 

ktoré vznikajú organizácií pri prepúšťaní zamestnancov z dôvodu nadbytočnosti, moţnosť 

odchodu zamestnancov do predčasného dôchodku a taktieţ som sa zamerala na postup 

predávania výpovedi a následné zaevidovanie sa zamestnanca na úrade práce.  

V piatej kapitole som sa snaţila zhrnúť problémy a navrhnúť moţné riešenia týchto 

problémov, aby sa organizácia mohla vyvarovať opakovaným chybám, a aby nestrácala dobré 

meno na trhu.  

Ciele mojej bakalárskej práce boli splnené. 



 39 

 

Zoznam použitej literatúry 

1) ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Přel. J. Koubek. 10. vyd. Praha: Grada, 2007. 

789 s. ISBN 978-80-247-1407-3.  

2) BLÁHA, J; MATEICIUC, A.; KAŇÁKOVÁ, Z. Personalistika pro malé a střední firmy. 

1. vyd. Brno: CP Books, 2005. 284 s. ISBN 80-251-0374-9. 

3) FOOT, M.; HOOK, C. Personalistika. Přel. J. Bláha, Z. Kaňáková, A. Mateiciuc. 1. vyd. 

Praha: Computer Press, 2002. 462 s. ISBN 80-7226-515-6. 

4) GRAHAM, H. T.; BENNETT, R. Human resources management, seventh edition, 

Longman Group UK Ltd 1992. x, 420 s. ISBN 0 7121 0844 0. 

5) KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. Management press, 1995. 350s. ISBN 80-85943-01-

8. 

6) KOUBEK, J. Personální práce v malých podnicích. Praha: Grada Publishing a.s., 2003. 

248 s. ISBN 80-247-0602-4. 

7) Zákonník práce – zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov 

8) Zákon o sociálnom poistení 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov  

9) Interné materiály Lesy Slovenskej republiky, š.p. 

10) Kolektívna zmluva Lesy SR, 2009 

11) Etický kódex Lesy SR, š.p  

12) Internetové zdroje: www.lesy.sk 

13) www.socpoist.sk  

 

 

 

http://www.lesy.sk/
http://www.socpoist.sk/


 

Zoznam použitých skratiek 

CV curriculum vitae 

GR generálne riaditeľstvo 

Kategória „R“ robotník 

Lesy SR Lesy Slovenskej republiky 

LF TU Lesnícka fakulta Technickej univerzity 

OZ odštepný závod 

SLŠ stredná lesnícka škola 

SDV strediská drevárskej výroby 

Š. p. štátny podnik 

THZ technicko-hospodársky zamestnanec 

Úrad PSVaR úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
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