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1. Úvod 

 Pre svoju bakalársku prácu som si zvolila tému „ Odmeňovanie zamestnancov vo 

vybranej organizácii “. Táto téma je pre mňa veľmi zaujímavá. Odmeňovanie patrí 

k najdôleţitejším a najvýznamnejším personálnym činnostiam a ovplyvňuje nielen 

zamestnancov, ale aj chod celej organizácie. 

 Oblasť odmeňovania je nedeliteľnou súčasťou kaţdej organizácie. Je dôleţité, aby bol 

systém odmeňovania nastavený správne, pretoţe má vplyv na celú organizáciu, a taktieţ 

ovplyvňuje motiváciu zamestnancov. Kaţdý by mal byť za svoju prácu , prínos a snahu 

patrične odmenený.  

Vytvoriť systém odmeňovania, ktorý by vyhovoval všetkým, je cieľom kaţdej 

organizácie .Táto úloha je však veľmi zloţitá, jedným z dôvodov je aj to, ţe na odmeňovanie 

má vplyv rada faktorov, ktoré musia byť rešpektované. 

 Organizácia by sa mala zamerať nielen na peňaţné odmeny, ale aj na nepeňaţné formy 

odmeny, ktoré sú rovnako dôleţité. Ľudia často viac ocenia uznanie a morálne ocenenie ich 

práce, ktoré v nich vzbudí pocit, ţe práca, ktorú vykonávajú, je pre organizáciu dôleţitá 

a váţia si ju. Dôleţité je, aby kaţdá organizácia zvolila taký systém odmeňovania, ktorý 

vyhovuje jej konkrétnym podmienkam. 

 Pre svoju prácu som si zvolila organizáciu Základnú školu s materskou školou Skalité- 

Kudlov. Táto organizácia má 41 zamestnancov.  Je to rozpočtová organizácia, ktorá 

zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu prácu a inú odbornú pedagogickú činnosť. Aktivita školy 

je široká, zapája sa do rôznych súťaţí, projektov, vydáva vlastný časopis a pod. 

Ciele mojej práce sú: 

 previesť analýzu vybranej podnikovej dokumentácie týkajúcej sa odmeňovania,  

 zrealizovať dotazníkové šetrenie k zisteniu spokojnosti zamestnancov so systémom 

odmeňovania, 

 navrhnúť opatrenia na zlepšenie. 
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2. Teoretická časť 

2.1. Pojatie riadenia ľudských zdrojov v odbornej literatúre 

 Podľa Armstronga (2007, str.27) je „ riadenie ľudských zdrojov definované ako 

strategický a logicky premyslený prístup k riadeniu toho najcennejšieho, čo organizácie majú- 

ľudia, ktorí v organizácii pracujú a ktorí individuálne i kolektívne prispievajú k dosiahnutiu 

cieľov organizácie“. 

2.1.1. Hlavné charakteristiky riadenia ľudských zdrojov sú podľa britských autoriek 

Foot, Hook (2002) nasledujúce : 

 je zdôrazňovaná dôleţitosť sústredenia sa na stratégiu- pri formulovaní stratégie 

spoločnosti je dôleţité rozvíjať stratégiu v oblasti ľudských zdrojov, 

 línioví manaţéri tu hrajú prevládajúcu úlohu- musia kombinovať a brať v úvahu 

technické stránky plnenia úloh s pozornosťou voči ľudským aspektom, 

 organizačné politiky ako získavanie, výber, odmeňovanie, zamestnanecké vzťahy 

musia byť integrované a musia vykazovať súdrţnosť. Spolu s tým plní dôleţitú úlohu 

komunikácia, 

 je prijatá základná filozofia, ktorá zdôrazňuje moţnosť dosiahnutia konkurenčnej 

výhody prostredníctvom ľudského úsilia. Stretávame sa tu s dvoma prístupmi: tvrdé 

a mäkké riadenie ľudských zdrojov. Tvrdý prístup- sú zdôrazňované kvantitatívne 

aspekty, ľudské zdroje sú získavané, rozmiestňované a uvoľňované podľa  

podnikateľských potrieb a plánov spoločnosti. Mäkké riadenie ľudských zdrojov- 

nie je dôleţité, či je personál na plnú alebo čiastočnú pracovnú dobu, akýkoľvek 

potenciál musí byť rozvíjaný a vzdelávaný. 

2.1.2. Ciele riadenia ľudských zdrojov 

 Podľa Armstronga (2007) je obecným cieľom, aby organizácia bola prostredníctvom 

ľudí schopná úspešne plniť svoje ciele. 

Týka sa to plnenia cieľov v oblastiach ako je napr.: 

 efektívnosť organizácie, riadenie znalostí, zamestnanecké vzťahy, 
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 riadenie ľudského kapitálu: ľudským kapitálom sú ľudia, ktorí v organizácii 

pracujú, a na ktorých závisí úspešnosť podnikania. Cieľom je získať a udrţať si 

kvalifikovaných, oddaných a dobre motivovaných zamestnancov, 

 riadenie odmeňovania: vytvoriť spravodlivý systém odmeňovania, aby boli ľudia 

odmeňovaní za to , čo pre organizáciu robia a čo dosahujú, zohľadnené by mali byť aj 

ich schopnosti a zručnosti. Malo by platiť: „ Za poctivú prácu slušná mzda“. 

2.1.3. Dôležité oblasti riadenia ľudských zdrojov 

 Ako uvádzajú autori Kaňáková , Bláha a Babicová (2000) je dôleţitých týchto päť 

oblastí riadenia ľudských zdrojov: 

1) Stratégia a organizácia: 

 stratégia organizácie, 

 organizačná štruktúra personálnych útvarov, procesy, organizačná kultúra a hodnoty, 

 personálna stratégia, plánovanie, politika. 

2) Zabezpečenie a formovanie ľudských zdrojov: 

 stratégia ľudského zdroja a plánovanie, 

 prijímací proces (získavanie, vyhľadávanie, výber zamestnancov), 

 rozmiestňovanie a premiestňovanie zamestnancov, 

 prepúšťanie zamestnancov, 

 najímanie pre prechodné zamestnanie. 

3) Rozvoj a vzdelávanie: 

 stratégia rozvoja , výkonu a plány, 

 systém vzdelávania v organizácii, kariéra. 

4) Odmeňovanie: 

 stratégia odmeňovania a plány, formy odmeňovania, 

 zamestnanecké výhody. 

5) Zamestnanecké vzťahy: 

 stratégia a plány zamestnaneckých vzťahov, 

 komunikácia, kooperácia, podpora, ochrana, disciplína, konflikt, sťaţnosti. 
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2.2. Mzdová politika 

 Podľa Bláhu, Mateiciuca a Kaňákovej (2005) je odmeňovanie jednou 

z najdôleţitejších a najvýznamnejších personálnych činností. Od 70-tych rokov však 

odmeňovanie a rozhodovanie o ňom bolo súčasťou ekonomického úseku. V tomto období 

oblasť odmeňovania patrila do ekonomického útvaru firmy. Po roku 1989 bolo doporučené, 

aby sa odmeňovanie vrátilo späť do personálneho útvaru. 

 Väčšina manaţérov sú zástancami názoru, ţe peniaze nie sú jedinou formou odmeny 

a dôvodom zotrvania zamestnanca vo firme. Sú dôleţité aj iné hodnoty, ktoré sú motiváciou 

pre zamestnancov, ako napr. moţnosť kariérneho postupu, moţnosť vzdelávania, 

rekvalifikácie, atď.  

 Súčasťou moderného systému odmeňovania je aj nehmotná forma odmeňovania, 

ktorou je podstatné sa zaoberať. Nehmotná forma odmeňovania môţe mať dve podoby a to: 

formálna a neformálna (viď Graf 2.1) . 

 K formálnemu nehmotnému odmeňovaniu môţeme zaradiť napr. povýšenie na 

vyššiu pracovnú pozíciu, rôzne oficiálne uznania , ako diplomy a pod. Za neformálnu 

nehmotnú odmenu povaţujeme napr. uznanie a úctu, ktorú preukazujú zamestnancovi 

ostatní pracovníci, dôveru voči nemu a tým všetkým mu dokazujú, ţe si ho váţia. 

 Tradične sa za odmenu povaţuje mzda alebo plat, poprípade iné formy peňaţnej 

odmeny. Mzda a plat nie sú totoţné pojmy, je nutné rozlišovať medzi týmito pojmami. Pre 

podnikateľskú sféru platí zákon o mzde a pre nepodnikateľskú sféru zákon o plate.  

 Autorky Foot, Hook (2002) definujú pojmy mzda a plat nasledovne. Pojem mzda  sa 

v širšom zmysle pouţíva k označovaniu odmeny za prácu zo závislej činnosti v obecnej 

rovine. V uţšom zmysle slova sa však súčasne pouţíva k označeniu odmeny za prácu konanú 

zamestnancom v pracovnom pomere u zamestnávateľa, ktorý je spravidla podnikateľským 

subjektom. Mzda je chápaná ako odmena za vykonanú prácu. 

 Pojem plat sa pouţíva na označenia odmeny za prácu konanú v pracovnom alebo 

sluţobnom pomere u zamestnávateľa, ktorý je organizačnou zloţkou štátu alebo 

príspevkových organizácii. Okrem toho sa tento pojem pouţíva pri odmeňovaní práce, 

konanej na základe sluţobných vzťahov, právnych vzťahov sudcov, predstaviteľov štátnej 

moci, duchovných a ústavných činiteľov. 



5 

 

 

Zdroj: BLÁHA, J.; MATEICIUC, A.; KAŇÁKOVÁ, Z. Personalistika pro malé a střední 

firmy. 1. vyd. Brno: CP Books, 2005. str. 159. ISBN 80-251-0374-9. 

 Ako vyplýva z grafu na stratégiu ľudských zdrojov je previazaná stratégia organizácie. 

Stratégia ľudských zdrojov musí vychádzať z jasne sformulovanej „filozofie odmeňovania“, 

podľa nej sú sformulované zásady a hlavné princípy odmeňovania.      
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Graf 2. 1 Strategický proces odmeňovania vo firme  
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2.2.1. Stratégia odmeňovania 

 Podľa Armstronga (2007, str.529) je „stratégia odmeňovania prehlásenie zámeru, 

ktorý definuje, čo organizácia zamýšľa v dlhodobej perspektíve urobiť pre formulovanie 

a realizáciu politiky, postupov a procesov odmeňovania, ktoré budú podporovať dosahovanie 

jej podnikateľských cieľov a naplňovania potrieb strán zainteresovaných na organizácii“. 

 Armstrong (2007) taktieţ uvádza, ţe v rámci stratégie odmeňovania je dôleţité 

zamerať sa na pochopenie potrieb organizácie a jej zamestnancov, a toho, ako dosiahnuť, aby 

boli čo najlepšie uspokojované. Ide o výber spôsobu, na základe akého by mali byť ľudia 

odmeňovaní a taktieţ sformulovať hlavné zásady odmeňovania. 

 Organizácia si musí zvoliť, čo bude podľa nej najlepším základom pre odmeňovanie. 

Zvoliť si ,aká bude filozofia odmeňovania. Stratégia odmeňovania je zaloţená na filozofii 

odmeňovania.  

 Stratégia by mala byť zaloţená na podrobnej analýze súčasnej podoby odmeňovania, 

ktorá bude obsahovať informácie o jeho silných a slabých stránkach. 

Obsah stratégie odmeňovania 

 Stratégia odmeňovania môţe byť záleţitosťou načrtnutou v hrubých rysoch 

a jednoducho ukazujúca obecný smer, ktorým by sa malo riadenie odmeňovania uberať. 

Alternatívne alebo dodatočne môţe byť stratégia odmeňovania konkrétnejšia a presnejšia a 

uvádzať zoznam konkrétnych zámerov, tykajúcich sa jednotlivých stránok odmeňovania.  

Vytváranie stratégie odmeňovania pozostáva podľa Armstronga (2007, str. 533) zo štyroch 

fáz: 

1. Fáza diagnózy- dohoda o cieľoch, v zmysle týchto cieľov sú posúdené súčasná 

politika a prax, sú zváţené moţnosti zlepšenia a dohodnuté akékoľvek zmeny. 

2. Fáza vytvárania detailnej podoby, kde sú detailne definované zlepšenia a zmeny 

a všetky zmeny sú potom overované (dôleţité je pilotné overovanie). 

3. Fáza konečného overovania a prípravy. 

4. Fáza zavádzania a realizácie, nasledovaná priebeţným skúmaním, hodnotením 

a upravovaním. 
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2.2.2. Mzdová politika 

 Podľa Bláhu, Mateiciuca a Kaňákovej (2005) mzdová politika vychádza zo stratégie 

odmeňovania (viď Graf 2.1). Je návodom pre rozhodovanie a jednanie v odmeňovaní, je 

súčasťou personálnej politiky, ktorá vychádza zo stratégie organizácie. Jej ciele a zásady by 

mali osloviť tri úrovne riadenia: jedincov, pracovnú skupinu a organizáciu ako celok. Mzdová 

politika ju súčasťou personálnej politiky, ktorá vychádza zo stratégie organizácie.  

Ciele mzdovej politiky rešpektujú dve „E“ : 

 efektivitu: zvýšenie produktivity a zhodnotenie účinnosti mzdového systému prispieva 

k plneniu podnikateľských strategických cieľov, 

 etiku: mzdový systém rešpektujúci záujmy a potreby zamestnávateľa a spravodlivú 

odmenu za prínos zamestnanca. Súčasťou je taktieţ dodrţiavanie platnej legislatívy.  

 Ako uţ bolo spomenuté odmeňovanie môţe mať hmotnú a nehmotnú formu. V rámci 

mzdového systému by mali byť rešpektované zásady ako napr.: 

 relatívna spravodlivosť- zamestnanci by mali byť za poctivú prácu spravodlivo 

odmenení, nemalo by dochádzať k ich diskriminácii, či uţ podľa pohlavia, rasy 

a ďalších aspektov, 

 transparentnosť- mzdový systém by mal byť priehľadný a zrozumiteľný, ako pre 

zamestnávateľa, tak aj pre zamestnancov, organizácia by si mala uvedomiť, ktoré 

informácie z oblasti odmeňovania je vhodné zverejniť, 

 informovanosť o tvorbe platov a taktieţ, aby bolo umoţnené vyjadriť sa k nej, 

 byť konkurencieschopnou firmou, 

 nastaviť kontrolný systém potrebný k dosiahnutiu efektívnosti, 

 dodrţiavať pri tvorbe mzdového systému zákony, predpisy, 

 udrţiavať prestíţ zamestnávateľa na trhu práce.  

 Na mzdový systém majú podľa autorov Bláhu, Mateiciuca a Kaňákovej (2005) vplyv 

vonkajšie a vnútorné faktory (viď Graf 2.1) 

1. Vonkajšie faktory 

Sú nimi faktory, ktoré pôsobia mimo organizácie a majú silný vplyv na chod 

organizácie. Z pohľadu ľudských zdrojov sú to: 



8 

 

a) sociálne demografické faktory: v tomto ohľade je dôleţité, aká je demografická 

skladba obyvateľstva (podľa veku, pohlavia, vzdelania a pod.), aký je podiel 

produktívneho obyvateľstva na celkovom obyvateľstve. Zamestnávateľ zisťuje aká je 

situácia na trhu práce, či je dostatočná ponuka ľudí, ktorých potrebuje pre svoju 

podnikateľskú činnosť alebo bude potrebovať, 

b) ekonomické podmienky: trh práce je tvorený zamestnávateľmi a potenciálnymi 

zamestnancami. V tejto oblasti je podstatné chovanie potenciálnych zamestnancov 

(demograficky kvalifikačná skladba a pod.), a taktieţ chovanie konkurencie 

v podnikateľskom prostredí. Významným faktorom, ktorý pôsobí je inflácia, 

c) technické a technologické zmeny: technika sa neustále vyvíja, jej rozvoj a nové 

poznatky v tejto oblasti pôsobia na zmenu obsahu a charakteru práce. Od ľudí sa 

vyţadujú nové znalosti a taktieţ, aby sa flexibilne prispôsobovali novému pracovnému 

chovaniu. Zamestnanci majú potrebu neustále na sebe pracovať, 

d) štát a odbory: štát by mal stanovením právnych noriem zaistiť, aby nedochádzalo 

k tomu, ţe bude beztrestne porušovaný zákon. Všetko však legislatívou nemoţno 

postihnúť, a preto stále platí výrok, ktorý vyslovil rímsky filozof Lucius Annaeus 

Seneca: „ Čo nezakazuje zákon, zakazuje stud.“   

Odbory predstavujú zoskupenie zamestnancov, ktorí menom väčšiny obhajujú záujmy 

a chránia práva ostatných zamestnancov. Ich pôsobnosť je zákonom upravená , a to 

v zákonníku práce a v zákone o kolektívnom vyjednávaní. 

2. Vnútorné faktory 

a) finančné podmienky organizácie: aké mnoţstvo finančných prostriedkov má 

organizácia k dispozícii, a teda aké sú jej moţnosti, čo si môţe dovoliť a čo nie, 

b) technika a technológia: informovanosť a zapojenie zamestnancov do riešenia zmien, 

c) organizačná kultúra: nastaviť hodnoty tak, aby podporovali orientáciu zamestnancov 

na zákazníkov, ich flexibilitu a lojalitu k firme, 

d) štýl riadenia organizácie: tvoriť a zlepšovať partnerské vzťahy medzi 

zamestnávateľom a zamestnancami.  

Princípy mzdovej politiky 

 Ako uvádzajú autori Bláha, Mateiciuc a Kaňáková (2005) v mzdovej politike môţu 

byť uplatňované nasledujúce princípy: 
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a) princíp výkonnosti – tento princíp kladie dôraz na výkon a prínos zamestnancov, 

tých, ktorí sú výkonní a sú prínosom pre organizáciu stabilizuje a tých, ktorí sú pre 

organizáciu neefektívni prinúti organizáciu opustiť, 

b) princíp zásluhovosti (seniority) – v rámci tohto princípu sa u zamestnancov 

zohľadňuje počet rokov, ktoré v organizácii odpracovali. Úmerne k veku rastie mzda, 

c) zmiešaný – uplatňuje obidva spomínané princípy v rôznych podieloch.  

2.2.3 Odmeňovanie v praxi 

Systém odmeňovania by mal podľa autorov Livian a Praţská (1997, str. 97) spĺňať tri ciele: 

 byť motivačný - aby bol systém odmeňovania motiváciou pre zamestnancov, takţe by 

mal byť porovnateľný s odmenami v iných organizáciách a s úsilím zamestnanca. Aj 

na základe systému odmeňovania sa zamestnanci rozhodujú medzi rôznymi ponukami 

organizácií. Systém odmeňovania v organizácii by mal prispievať k jej stabilizácii – 

aby tam zamestnanci ostali, 

 byť spravodlivý - mal by zamestnancovi dať pocit, ţe je skutočne odmeňovaný podľa 

svojich zásluh a nie je vo finančnej nevýhode v pomere ku iným zamestnancom. 

V podniku by mala existovať tzv. oprávnená diferenciácia – zaloţená na 

pochopiteľných a zdôvodnených príčinách, prečo má niekto vyššiu odmenu a niekto 

niţšiu odmenu, 

 byť transparentný – všetci zamestnanci by mali vedieť, na akom princípe 

odmeňovanie prebieha. Systém by mal byť teda zaloţený na známych princípoch 

a nemal by byť moc komplikovaný.  

 Podľa Koubeka (2003), aby ľudia pracovali pre organizáciu čo najefektívnejšie 

a najlepšie ako vedia, mal by byť pouţitý vhodný, primeraný systém, ktorý by zamestnanca 

motivoval a za dobre vykonanú prácu spravodlivo odmenil. 

Systém odmeňovania by mal: 

- odpovedať a vyhovovať konkrétnym podmienkam organizácie a jej potrebám, 

- odpovedať a vyhovovať potrebám zamestnancov organizácie, 

- byť zamestnancami organizácie akceptovaný.  
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 Ako uvádzajú autori Bláha, Mateiciuc a Kaňáková (2005) všetci zamestnanci 

organizácie nie sú rovnako odmeňovaní, inak sú odmeňovaní  manaţéri a inak radoví 

zamestnanci. 

 Odborníci odporúčajú, aby manažéri boli odmeňovaní za ich výkon, teda aby bol pre 

nich vytvorený výkonový systém odmeňovania. Organizácia zhodnotí, ako sa jej pod vedením 

manaţmentu darilo, či prosperovala a bolo vedenie efektívne a prínosové, alebo to bolo 

naopak. Je zohľadnený prínos manaţéra pre organizáciu, či prispel k zlepšeniu podmienok. 

 Pri radových zamestnancoch sa kladie dôraz na stimulačné incentivy, ktorých 

úlohou je motivovať zamestnanca k dobrému pracovnému výkonu aj nabudúce, pre budúce 

výkony. Je teda tvorený motivačný systém odmeňovania. Hodnotené sú nielen minulé 

výkony, ale aj spôsobilosť k budúcim úkolom. Taktieţ sa zohľadňuje do akej miery sú 

zamestnanci ochotní aktívne sa podieľať na zmenách firmy. 

 Dôleţitou úlohou organizácie je stanoviť, aký bude rozdiel medzi finančnými 

príjmami výkonných a menej výkonných zamestnancov. V prípade, ţe by bol rozdiel vysoký, 

mohol  by pôsobiť ako nemotivačný faktor, preto treba dbať na to, aby bol stanovený tak, aby 

motivoval zamestnancov k vyššiemu výkonu.  

Podľa autorov Bláha, Mateiciuc a Kaňáková (2005) môţe byť odmeňovanie: 

 hmotné 

 nehmotné 

Hmotné odmeňovanie 

 priame- mzda, plat, prémie, príplatky 

 nepriame- zamestnanecké výhody 

Nehmotné odmeňovanie 

 Peniaze nie sú jediným motivačným faktorom zamestnancov. V niektorých prípadoch 

uznanie môţe mať väčší motivačný efekt ako peňaţné ohodnotenie za vykonanú prácu. 

 formálne – napr. rôzne oficiálne uznania (diplomy, certifikáty), povýšenie na vyššiu 

pracovnú pozíciu, moţnosť účasti na niektorých rozhodovacích procesoch firmy, 

väčšia zodpovednosť, 

 neformálne- napr. uznanie, úcta, ktorú spolupracovníci preukazujú zamestnancovi, 

ktorého si váţia, dobré vzťahy na pracovisku.  
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Štruktúra mzdy/platu 

Mzda/plat je tvorený podľa Bláhu, Mateiciuca a Kaňákovej (2005) nasledujúcimi zloţkami: 

a) pevnou zložkou (základná mzda) – je daná tarifami, zákonmi atď., môţe byť ročná, 

mesačná, týţdenná, alebo hodinová sadzba, 

b) pohyblivá zložka – príplatky (nadčasy, práca v sťaţených pracovných podmienkach) , 

prémie, osobné ohodnotenie. 

 Pomer pevnej k pohyblivej zloţke by mal činiť minimálne 70 % : 30 %, aby vznikol 

dostatočný priestor pre stimuláciu zisku vedúcimi. 

Mzdové rozpočty 

 Úlohou mzdového/platového rozpočtu je podľa Armstronga (2007) stanoviť plánované 

rozmiestenie a vyuţitie ľudských zdrojov. Spravidla tvorí podstatnú časť hlavného rozpočtu.  

 Ako ďalej autor uvádza ročný mzdový rozpočet vyplýva z počtu osôb, ktoré budú 

zamestnané a z mzdových sadzieb, podľa ktorých budú behom rozpočtového roku vyplácané. 

Tento rozpočet zahŕňa aj náklady na zamestnanecké výhody a príspevky zamestnávateľa na 

povinné poistenie. Rozpočet je upravovaný podľa odhadov, tykajúcich  sa zvýšenia alebo 

zníţenia počtu pracovníkov, zmien mzdovej štruktúry a pod.  

Vedúci zamestnanci poverení vedením rozpočtových stredísk majú svoj vlastný 

mzdový rozpočet, ktorý musia dodrţiavať. Tento rozpočet zahŕňa prognózu rastu miezd, ako 

aj odhad vedúceho pracovníka, týkajúci sa potrebných počtov pracovníkov v rôznych 

kategóriách. 

Mzdové/platové štruktúry 

 Ako uvádza autor Koubek (2008) často sú práce podobnej hodnoty, teda podobného 

významu a dôleţitosti zoskupované do tarifných stupňov (tried, skupín). 

 Mzdovú/platovú štruktúru tvorí tarifný stupeň (triedy, skupiny), ku ktorému je 

priradené rozpätie mzdového tarifu, ktoré má stanovené minimum  a maximum, medzi 

ktorými sa môţe pohybovať prípustná mzda. 

Čo sa týka počtu stupňov existujú dve krajné možnosti: 

1) veľký počet stupňov s rovnakými tarifami pre všetky práce vnútri stupňa, 
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2) malý počet stupňov s relatívne širokým rozpätím mzdového tarifu v kaţdom stupni.  

 Rozpätie mzdového tarifu by malo byť stanovené tak, aby bolo moţné dostatočne 

diferencovať odmenu zamestnanca podľa jeho výkonu a zásluh. Zamestnanci sú v praxi 

zaraďovaní aj na základe ďalších aspektov, ako je  dĺţka praxe, doba zamestnania 

v organizácii a pod.  

Spôsoby tvorby mzdovej/platovej štruktúry: 

a) jednotlivé rozpätia mzdových taríf môţu na seba nadväzovať, to znamená, ţe po 

dosiahnutí maxima rozpätia pre daný stupeň môţe vzrásť mzda alebo plat iba 

preradením do vyššieho stupňa, 

b) rozpätia mzdových taríf jednotlivých stupňov sa prekrývajú, teda je moţné 

vynikajúceho zamestnanca niţšieho stupňa odmeňovať lepšie ako podpriemerného 

zamestnanca, ktorý patrí do stupňa vyššieho.   

 Podľa Armstronga (2007, str.565) „mzdová/platová štruktúra definuje rôzne úrovne 

peňaţnej odmeny za práce alebo skupiny prác s ohľadom na ich relevantnú vnútornú hodnotu 

definovanú hodnotením práce, s ohľadom na vonkajšie relácie zistené pomocou mzdových 

šetrení a niekedy aj s ohľadom na vyjednané sadzby práce“.   

 Autor taktieţ uvádza, ţe jediná mzdová/platová štruktúra môţe byť stanovená pre celú 

organizáciu, alebo to môţe byť rozdelené, jedna štruktúra pre duševných zamestnancov 

a jedna pre manuálnych. Typy mzdových/platových štruktúr sú uvedené v prílohe č. 1. 

Hlavné zásady štruktúr stupňov a mzdových/platových štruktúr sú napr.: 

 byť v súlade s kultúrou, charakteristickými rysmi a potrebami organizácie a jej 

zamestnancov, 

 byť schopné adaptovať sa  na dopady zmien trţných sadzieb a nedostatok ľudí 

s určitou kvalifikáciu na trhu práce, 

 poskytovať priestor pre odmeňovanie výkonu, prínosu a prírastku zručností 

a schopností zamestnancov, 

 byť vytvorené jasne a logicky, aby mohli byť zrozumiteľne oznámené zamestnancom, 

 uľahčovať flexibilitu vo vykonávaní práce a sústavný rozvoj. 
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2.2.4 Mzdotvorné faktory 

 Ako uvádza autor Koubek (2008) na výšku mzdy zamestnancov má vplyv rada 

faktorov, od formy mzdy závisí či sa bude odmena odvíjať od pracovného výkonu alebo od 

dĺţky odpracovaného času. Existujú však aj faktory, ktoré ovplyvňujú výkon pracovníka 

nezávisle na jeho úsilí a schopnostiach- napr. pracovné podmienky, organizácia práce, 

pouţívané technológie a pod. Ďalšími faktormi, ktoré sú vzaté v úvahu pri odmeňovaní sú 

vzdelanie, kvalifikácia, doba zamestnania v podniku a pod. 

 Medzinárodný úrad práce vytvoril zoznam faktorov, ktoré by mali byť vzaté v úvahu 

pri odmeňovaní. Goodridge ( prevzaté z Koubeka, 2008) tieto faktory upravil a usporiadal do 

nasledujúcej tabuľky. Na základe týchto faktorov sa snaţil odpovedať na otázku, prečo sú 

niektorí ľudia platení lepšie a niektorí horšie. 

Tab. 2. 1 Vnútropodnikové mzdotvorné faktory 

Vklad pracovníka Charakteristika pracovného procesu Výstupy 

Vzdelanie 

Kvalifikácia 

Zručnosti 

Skúsenosti 

Znalosti 

Kontakty 

Duševné schopnosti 

Fyzická sila/kondícia 

Rozhodovanie                         Komunikácia 

Riešenie problémov                Opatrovanie 

Zodpovednosť                         Bystrosť/obratnosť 

Tvorivosť                                Pracovné podmienky 

Vplyv na výsledky                  Pouţívanie vecí 

Iniciatíva                                 Vyuţívanie zdrojov 

Plánovanie/organizovanie       Zloţitosť 

Riadenie/kontrola                    Presnosť 

Argumentovanie                      Spoľahlivosť 

Zisk 

Výkon 

Produktivita  

Kvalita 

Predaj 

 

 

Zdroj: KOUBEK, J., Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. 4 vyd. Praha: 

Management Press, 2008. str. 289. ISBN 978-80-7261-168-3. 

vnútropodnikové mzdotvorné faktory- môţeme ich zhrnúť do nasledujúcich skupín: 

 faktory odvíjajúce sa od daného pracovného miesta, súvisiace s úlohami 

a poţiadavkami toho miesta a jeho postavením v podnikovej hierarchii funkcií. 

Zdrojom informácií je špecifikácia pracovného miesta a hodnotenie práce na 

pracovnom mieste, 
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 výsledky práce a pracovné chovanie pracovníka, úroveň plnenia pracovných úloh. 

Zdrojom informácii je hodnotenie pracovníka, 

 pracovné podmienky na konkrétnom pracovnom mieste, či v organizácii ako 

celku, ktoré môţu mať negatívny dopad na zdravie, bezpečnosť, môţu zvyšovať 

únavu pracovníka, vyvolávať nadmerný stres a pod. 

vonkajšie: 

 situácia na trhu- aké je mnoţstvo zdrojov určitej úrovne a kvalifikácie, či prevláda 

prebytok alebo nedostatok, aké sú formy odmeňovania u konkurujúcich organizáciách 

na trhu práce. Pre zistenie takýchto informácií slúţia mzdové šetrenia, 

 platné zákony, predpisy- napr. minimálne mzda, platené prekáţky v práci, platená 

dovolenka a pod.  

2.2.5. Zamestnanecké výhody 

 Armstrong (2007, str.595) uvádza, ţe „ zamestnanecké výhody sú zloţky odmeny 

poskytované navyše k rôznym formám peňaţnej odmeny. Zahŕňajú také poloţky, ktoré nie sú 

priamo odmenou, ako je napríklad kaţdoročná dovolenka na zotavenie“. 

 Zamestnanecké výhody sú nepriamou formou odmeňovania, ktoré zamestnávateľ 

poskytuje nad rámec zákonom stanovených dávok. Ich rozsah a ponuka je obmedzená 

mnoţstvom finančných prostriedkov vyčlenených pre tieto účely.  

Ako uvádzajú zahraniční autori Beardwell a Holden (1997) dôvody pre použite 

zamestnaneckých výhod sú napr.: 

 väčšina zamestnaneckých výhod nie je zdaniteľná, a preto môţu byť výhodné ako pre 

zamestnávateľov, tak aj pre zamestnancov, 

 niektoré výhody môţu byť poskytované lacno vďaka úsporám z rozsahu, 

 niektoré výhody sú potrebné na uľahčenie plnenia pracovných povinností, napr. 

sluţobné autá pre obchodných zástupcov, špeciálne vybavenie alebo oblečenie,  

 niektoré spoločnosti môţu byť schopné ponúknuť zľavy na ich vlastných výrobkov 

alebo sluţieb, napr. banky a stavebné sporiteľne a pod, 

 poskytovanie niektorých dávok môţe zabezpečiť dlhodobý záväzok voči spoločnosti . 
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Ciele poskytovania zamestnaneckých výhod podľa Armstronga (2007) sú: 

 poskytnúť atraktívny a konkurencieschopný súbor celkových odmien, 

 prispievať k získaniu a udrţaniu vysoko kvalitných zamestnancov, 

 uspokojovať osobné potreby zamestnancov, 

 posilňovať oddanosť a vedomie záväzkov zamestnancov voči organizácii a pod. 

 Podľa Bláhu, Mateiciuca a Kaňákovej (2005) boli v Českej republike zamestnanecké 

výhody v minulosti koncipované z právnického hľadiska na dve skupiny, a to na obligatórne, 

teda povinné zo zákona a fakultatívne, teda dobrovoľne navyše. Zamestnanecké výhody sú 

dobrovoľnou dávkou zo strany zamestnávateľa, ak na ne má dostatok prostriedkov a môţe si 

to dovoliť, taktieţ to závisí na jeho filozofii. Čo je zo zákona povinné, nemôţeme povaţovať 

za zamestnanecké výhody.  

Autor Armstrong (2007, str. 595) uvádza tieto hlavné typy zamestnaneckých výhod: 

 penzijné systémy- sú povaţované za najdôleţitejšiu zamestnaneckú výhodu , 

 osobné istoty- osobné výhody, ktoré posilňujú osobné istoty pracovníka a jeho rodiny 

napr. formou zdravotného, úrazového, alebo ţivotného poistenia, 

 finančná výpomoc- rôzne pôţičky, výpomoci, zľavy na tovar a sluţby, ktoré sú 

vyrábané alebo poskytované daným podnikom, 

 osobné potreby- oprávnenia, ktoré sú uznaním vzájomného vzťahu medzi prácou 

a domácimi potrebami alebo povinnosťami napr. prerušenie kariéry (obdobie, kedy 

zamestnanec prerušuje kariéru napr. v súvislosti s materstvom a potom sa vráti k tej 

istej práci), finančné poradenstvo, osobné poradenstvo a iné, 

 podnikové automobily a pohonné hmoty- veľmi oceňované výhody, aj keď 

automobily sú teraz oveľa výraznejšie zdaňované, 

 iné výhody- napr. dotované stravovanie, príplatky na ošatenie, mobilné telefóny, 

kreditné karty a iné, 

 nehmotné výhody- charakteristiky organizácie, ktoré prispievajú ku kvalite 

pracovného ţivota a činia ho atraktívnym miestom.  
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Najčastejšie ponúkané zamestnanecké výhody sú podľa autorov Bláha, Mateiciuc 

a Kaňáková (2005) : 

 stravovanie zamestnancov, 

 ţivotné poistenie, dôchodkové pripoistenie, 

 športové aktivity, kultúrne aktivity, 

 podpora v chorobe (určité % dorovnania ku mzde), 

 vzdelávanie, 

 13., 14. plat/mzda, zamestnanecké akcie a mnohé iné výhody.  

2.2.6. Formy odmeňovania 

Podľa autoriek Foot, Hook (2002) poznáme nasledujúce formy odmeňovania: 

1. Časová mzda ( times rates) : je povaţovaná za najjednoduchší spôsob odmeňovania. 

Zamestnanci sú odmeňovaní na základe toho, koľko času strávia v práci. Odmena je 

stanovená podľa dĺţky odpracovaného času, a to nezávisle na výkone zamestnanca. 

Výška mzdy môţe byť stanovená hodinovou, týţdennou, mesačnou, alebo ročnou 

čiastkou.  

Výhody: 

 tento systém je jednoduchý a zrozumiteľný pre zamestnancov, 

 stanovenie odmeny nevyvoláva spory.  

Nevýhody: 

 nemotivuje zamestnancov k vyššiemu výkonu a pod. 

2. Úkolová mzda  

Podľa Foot, Hook (2002) členíme úkolovú mzdu na: 

a) Individuálna úkolová mzda : zamestnanci sú platení na základe toho, koľko práce 

odvedú, teda na základe výsledkov ich práce. Tento spôsob odmeňovania sa často 

pouţíva vo výrobnom prostredí, kde je moţné ľahko kvantifikovať výstupy práce 

zamestnanca alebo jeho prínos pre vyrobený produkt.  
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Výhody: 

 motivuje zamestnancov k vyššiemu výkonu,  

 je potreba menšej kontroly zamestnancov, 

 ak rastie počet splnených úkolov za rovnakú dobu pri pouţití rovnakého vybavenia, 

klesajú jednotkové náklady výstupu. 

Nevýhody: 

 vznikajú väčšie spory pri stanovovaní jednotiek práce,  

 zvýšenie produkcie môţe byť na úkor kvality,  

 zavedenie a udrţiavanie systému môţe byť nákladné. 

b) Skupinové incentivy : princíp je rovnaký ako v prípade individuálnej úkolovej mzdy. 

Tento systém môţe byť pouţitý napr. v prípade, keď chce organizácia dospieť 

k zlepšeniu tímovej práce. Veľkosť skupiny môţe byť rôzna od malých tímov aţ po 

organizáciu ako celok.  

Výhody: 

 zamestnanci vidia, akou mierou prispievajú k zvyšovaniu efektivity a produktivity 

celej organizácie,  

 zamestnanci sú obvykle povzbudzovaní k tomu, aby hľadali spôsoby dosiahnutia 

zlepšenia výkonu a produktivity, 

  je lacnejšie udrţiavať celopodnikové systémy odmeňovania podľa výkonu, ako 

individuálny systém odmeňovania.  

Nevýhody:  

 systémy môţu byť málo zrozumiteľné,  

 hodnota príplatku môţe byť ovplyvniteľná faktormi, ktoré zamestnanec neovplyvní , 

ako napr. inflácia. 

3. Meraná denná práca : patrí do individuálneho mzdového systému. V tomto prípade 

sú mzdové sadzby stanovené vo vyšších úrovniach, ako by za vykonanie rovnakej 

práce boli normálne zaplatené. Podmienkou je dohoda, ţe zamestnanci budú podávať 

výkony na špecifickej úrovni, ktoré sú stanovené pomocou určitých metód štúdia 

práce.  
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Fázové meranie dennej práce je ďalším spôsobom. Spočíva v tom, ţe je 

špecifikovaný určitý počet úrovní a zamestnanci majú moţnosť vybrať si, na akej 

úrovni bude ich výkon. Môţu si zvoliť vyššiu úroveň s vyššou mzdovou sadzbou, ak 

sa ich práca zlepší.  

Výhody: 

 mzda zamestnancov nekolíše prudko na základe vykonanej práce za deň alebo za 

týţdeň a prispieva to k stabilite. 

Nevýhody:  

 zamestnanci nemajú na výber, ako intenzívne budú v daný deň  pracovať.  

4. Podiel na zisku : tento spôsob je skôr vyuţívaný pre skupiny zamestnancov, ako pre 

jednotlivcov. Všetci zamestnanci dostávajú mimoriadne odmeny, ktorých výška je 

závislá na ročnom zisku organizácie. Pri tejto forme je nízky priamy podnet pre 

jedinca k tomu, aby pracoval usilovnejšie. Je ťaţké vysledovať, aký je prínos jedinca 

k zisku celej organizácie. Niekedy sú mimoriadne odmeny prevádzané skôr na 

podiely, ako na finančné platby. Zámerom je u zamestnancov vyvolať väčší záujem 

o organizáciu. 

Poslednou formou odmeňovania je podľa autorov Bláhu, Mateiciuca a Kaňákovej (2005)  : 

5. Odmeňovanie podľa výkonu: ako uţ vyplýva z názvu odmena jedinca je závislá na 

jeho výkone. Tento systém vychádza z predstavy, ţe peniaze sú jediným stimulom pre 

zamestnancov. Podľa charakteru práce je diferencovaný aj systém odmeňovania, 

tvoria sa flexibilné systémy odmeňovania tzv. cafeteria systém. 
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3. Charakteristika organizácie 

3.1. Činnosť organizácie 

 Pri spracovaní tejto časti vychádzam z Plánu práce Základnej školy s materskou 

školou Skalité- Kudlov na rok 2009/2010 a z ich organizačného poriadku. 

 Základná škola s materskou školou Skalité- Kudlov je právnickou osobou. 

Zabezpečuje kvalitnú výchovno-vzdelávaciu prácu a inú odbornú pedagogickú činnosť, 

vytvára zamestnancom a ţiakom školy potrebné materiálne podmienky a pod. Organizácia 

nemá svoje logo. Uvaţujú o jeho vytvorení, ale zatiaľ ho nemajú. 

Poslanie školy: Výchovou a vzdelávaním k všestrannému rozvoju osobnosti. 

Hodnoty školy sú: 

 vzájomná pomoc a spolupráca, 

 zodpovedný prístup k práci, 

 sloboda prejavu a vzájomná tolerancia, 

 komunikácia a otvorenosť, 

 samostatnosť a tvorivosť. 

Vízia školy:  

 Dieťa komunikatívne s dostatočnou mierou empatie pripravené k zodpovednosti za 

svoj osobný rast a pôsobenie v spoločnosti bez väčších ťaţkostí. 

Personálne obsadenie základnej školy: 

Vedenie školy: Riaditeľ školy, zástupca riaditeľa školy pre základnú školu. 

Ostatné personálne obsadenie: 

 Predseda Občianskeho zdruţenia 

 Výchovný poradca 

 Predseda rady školy, predseda rady rodiny 

 Vedúci fondu učebníc, vedúci školskej kniţnice, vedúci školskej jedálne 

 Kronikár školy, archivár školy 

 Školský špeciálny pedagóg, správca počítačovej siete, vedúci skladu 
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Nepedagogický pracovníci: 

 Účtovníčka 

 Mzdová účtovníčka 

 Školník- údrţbár, kurič 

 Upratovačky 

Poradné orgány školy: 

Pedagogická rada: schádza sa podľa plánu pedagogických rád a pracovných rád. 

Gremiálna rada: členovia vedenia školy a vedúcich PK, MZ, školský špeciálny pedagóg, 

výchovný poradca- schádzajú sa podľa plánu gremiálnych porád. 

Rada školy: má 11 členov a schádza sa podľa plánu činnosti na školský rok. 

Správna rada OZ (Občianskeho zdruţenia) Detstvo Kudlov, ktorá má 11 volených členov 

z radov rodičov a schádza sa podľa potreby. 

Metodické orgány školy: práca metodických zdruţení (MZ) a predmetových komisií (PK) sa 

riadi plánmi práce a štatútom. MZ a PK zasadajú pravidelne a podľa potreby a môţu byť 

zvolané aj mimoriadne zasadnutia. 

Školský parlament 

 Členmi parlamentu sú zástupcovia tried 5. – 9. Ročníka, ktorí sú zvolení vo svojich 

triedach. Schádzajú sa pravidelne raz mesačne. Parlament má vypracovaný svoj štatút a plán 

činnosti na školský rok. 

 Škola má viaceré krúžky, ktoré môžu žiaci navštevovať: gymnastický, botanický, 

prírodovedný- zoológia, geológia, počítačový, volejbalový, futbalový, divadelný, biatlon, 

počítačový, anglická konverzácia, logická matematika a iné. 

Celková profilácia školy a hlavné ciele 

 Nové podmienky ţivota v demokratickej spoločnosti v rámci EÚ spôsobujú aj zvýšené 

nároky na prípravu mladých ľudí tak, aby boli schopní komunikovať v materinskom i cudzom 

jazyku, ovládať prácu s počítačom, prácu v tíme, prijímať a rešpektovať hodnoty 

demokratickej spoločnosti. 
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3.2. Charakteristika vybranej organizácie 

 Základná škola s materskou školou Skalité- Kudlov je rozpočtová organizácia. 

Prevádzka tejto školy je od 1.9.1986, kedy došlo v obci k integrácii škôl v dôsledku 

dokončenia novej školy v Skalitom- Kudlove. Je to škola s právnou subjektivitou, ktorej 

zriaďovateľom je obec Skalité. Vedenie školy pozostáva z riaditeľky školy, dvoch zástupcov 

(zástupca základnej školy, zástupca materskej školy) a vedúcej školskej jedálne. Pod školu 

patrí aj materská škola a školská jedáleň. K 1.1.2010 má celá organizácia 41 zamestnancov. 

Školu navštevuje 289 detí, ktoré navštevujú 15 tried a vyučujú sa ţiaci 1- 9. ročníka. Pracuje 

tu 20 pedagogických a 7 prevádzkových pracovníkov. Škola má v prevádzke aj školský klub 

detí, ktorý navštevuje 20 ţiakov a nachádza sa v špeciálne upravenej triede. Na škole pracuje 

15 záujmových krúţkov. Škola sa zapája do rôznych aktivít, súťaţí a zberov. Škola štyrikrát 

ročne vydáva vlastný časopis. 

 Materskú škôlku navštevuje 54 detí, ktoré sú rozdelené na tri kmeňové triedy a pracuje 

tam 6 pedagogických zamestnancov a 1 prevádzkový pracovník. V školskej jedálni sa 

stravujú ţiaci školy, materskej škôlky a tieţ i dôchodcovia. Spolu má 232 stravníkov. 

V školskej jedálni pracuje 5 zamestnancov. V škole je zriadená miestnosť pre 2 

administratívne pracovníčky, z ktorých jedna vedie účtovníctvo a druhá mzdovú agendu. 

 Celá budova pozostáva z dvoch poschodí a súčasťou školy je  aj telocvičňa, 

počítačová učebňa, veľká jedáleň a ţiacke športové ihrisko. K budove patrí rozľahlý 

pozemok. Pred budovou je školský dvor s parkoviskom. Na časti pozemku sú zariadenia pre 

materskú školu- detská záhrada ( kolotoče, šmýkačky, hojdačky, pieskovisko). 

 Škola je financovaná na základe prevádzkového a mzdového normatívu z Ministerstva 

školstva SR a financie dostáva prostredníctvom zriaďovateľa. Výška finančných  prostriedkov 

závisí od počtu ţiakov v škole, typu a druhu školy, zaradenia zamestnancov do tried. 

Materská škola, školská jedáleň a školský klub detí sú financované prostredníctvom 

zriaďovateľa z podielových daní. Škola má aj vlastné príjmy z nájmu bytu a telocvične. Snaţí 

sa získať aj sponzorské dary. Škola účtuje podvojným účtovníctvom ako rozpočtová 

organizácia. Účtovníctvo spracúva v programe, ktorý jej dodáva organizácia pre informatiku 

verejnej správy- IVES Košice. V súčasnosti je škola zapojená do viacerých projektov, ktoré 

sú uvedené v prílohe č. 2. 

Zdroj: vlastné spracovanie z podnikovej úradnej dokumentácie 
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3.3. Organizačná štruktúra 

Graf 3. 1 Organizačná štruktúra Základnej školy s materskou školou Skalité- Kudlov 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Organizačný poriadok Základnej školy s materskou školou Skalité- Kudlov  
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 Ako je uvedené v organizačnom poriadku škola sa vnútorne člení na útvary. Útvary sú 

organizačné celky, ktoré komplexne zabezpečujú a koordinujú väčší rozsah vzájomne 

súvisiacich činností určitého zamerania. Na čele útvarov sú vedúci zamestnanci organizácie, 

ktorí sú priamo podriadení riaditeľovi školy. Škola uplatňuje princíp jediného vedúceho. 

Školu riadi a zodpovedá za ňu riaditeľ, ktorého menuje a odvoláva starosta obce. 

Organizačná štruktúra školy: 

I. Útvar riaditeľa školy 

II. Pedagogický útvar ZŠ 

III. Pedagogický útvar MŠ 

IV. Hospodársko-správny útvar 

I. Útvar riaditeľa školy: organizuje a zabezpečuje výkon riadiacej, rozhodovacej, 

kontrolnej, právnej, personálnej a hospodárskej činnosti. 

Patria sem: Riaditeľ, zástupcovia riaditeľa a výchovný poradca. 

1. Riaditeľ: je na čele školy, vymenúva a odvoláva ho starosta obce na návrh rady školy. 

Riaditeľ, ako štatutárny orgán školy, koná v jej mene vo všetkých jej veciach. 

Zodpovedá za dodrţanie všeobecne záväzných právnych predpisov, učebných plánov 

a učebných osnov a za ostatné záleţitosti školy. 

2. Zástupcovia riaditeľa školy: vymenúva, resp. odvoláva ich riaditeľ školy na základe 

výberového konania. Zastupujú riaditeľa v rozsahu vymedzenom riaditeľom školy. 

3. Výchovný poradca: vykonáva výchovnú prácu na úseku prevencie a riešenia 

problémových ţiakov. Pracuje na úseku výchovy k voľbe povolania a profesijnej 

orientácie ţiakov. 

II. Pedagogický útvar ZŠ: vedúcou útvaru je zástupkyňa riaditeľa pre ZŠ. 

Patria sem: vedúci metodického zdruţenia (MZ) a predmetovej komisie (PK), 

vychovávateľka ŠKD, pedagogickí pracovníci ZŠ. 

1. Zástupkyňa riaditeľa pre ZŠ: realizuje pedagogické riadenie školy, priamo 

kontroluje výchovno-vzdelávací proces (VVP) v škole a sama sa na ňom podieľa. 

Pripravuje podklady k analýze VVP, správania a dochádzky ţiakov a ďalšie činnosti. 

2. Vedúci MZ a PK: metodické zdruţenie a predmetové komisie sú metodickými 

a odbornými poradnými orgánmi riaditeľa školy a pedagogickej rady. Podieľajú sa na 
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zvyšovaní metodickej úrovne vyučovania, rozvíjajú pedagogickú tvorivosť, pomáhajú 

zjednocovať kritéria hodnotenia a preverovania vedomostí ţiakov. 

3. Vychovávateľka ŠKD: zodpovedá riaditeľovi školy za úroveň výchovno-vzdelávacej 

práce, vypracúva návrh celoročného plánu práce podľa podmienok školy, navrhuje 

týţdennú skladbu zamestnania ţiakov, vedie evidenciu ţiakov v ŠKD atď. 

4. Pedagogickí pracovníci: zodpovedajú riaditeľovi školy za úroveň výchovno-

vzdelávacej práce, všeobecné povinnosti a zodpovednosť sú určené zákonníkom 

práce, organizačným a pracovným poriadkom organizácie. Včas si vypracujú 

tematické plány, dodrţiavajú platné učebné osnovy, pripravujú sa na vyučovania atď. 

III. Pedagogický útvar MŠ: vedúcou útvaru je zástupkyňa riaditeľa pre MŠ. 

Patria sem: pedagogickí pracovníci MŠ. 

1. Zástupkyňa riaditeľa MŠ: realizuje pedagogické riadenie MŠ, priamo kontroluje 

výchovno-vzdelávaciu prácu (VVP) v MŠ a sama sa na nej podieľa, eviduje 

dochádzku detí, priamo kontroluje a usmerňuje pedagogických pracovníkov MŠ atď. 

2. Pedagogickí pracovníci MŠ: zodpovedajú riaditeľovi školy za úroveň výchovno-

vzdelávacej práce, všeobecné povinnosti a zodpovednosť sú určené zákonníkom 

práce, organizačným a pracovným poriadkom organizácie.  

IV. Hospodársko-správny útvar 

Patria sem: personálne- ekonomické oddelenie, prevádzkové oddelenie, oddelenie 

školského stravovania. 

1. Personálne- ekonomické oddelenie 

 Účtovníčka: zabezpečuje odborné, organizačné a administratívne práce, pripravuje 

a zostavuje rozpočet školy, vedie evidenciu došlej a  odoslanej školy, zabezpečuje 

centrálnu archiváciu a skartáciu písomností, kontroluje správnosť fakturácií atď. 

 Mzdová účtovníčka: zabezpečuje všetky personálne záleţitosti školy týkajúce sa 

miezd, vedenie osobné spisy zamestnancov, zabezpečuje personálnu agendu pri 

prijímaní i rozviazaní pracovného pomeru v škole atď. 

2. Prevádzkové oddelenie tvoria: školník, upratovačky, kuriči. 

3. Oddelenie školského stravovania tvoria: vedúca školskej jedálne, hlavná kuchárka, 

kuchárky a pomocné sily. 
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3.4. História organizácie 

Pri spracovaní tejto časti vychádzam z údajov uvedených na internete 

(http://zskskalite.edupage.org/about/?, 10.3.2010 ) 

1986 - bola sprevádzkovaná novovybudovaná Základná škola Skalité- Kudlov po integrácii 

 málotriednej Základnej školy- Horná, Základnej školy- Prostredná a Základnej školy- 

 Ústredie ako jediná plno organizovaná  Základná škola Skalité s 18 triedami ročníkov 

 1.-8. 

1990 - v obci Skalité boli uvedené do prevádzky dve plno organizované základne školy:  

 Základná škola Skalité- Kudlov a Základná škola Skalité- Ústredie. 

1994 - v septembri sa zrušila Materská škola- Prostredná pre nedostatok financií a  

 nedostatočnú naplnenosť tried a bola integrovaná do Základnej školy Skalité- Kudlov. 

1998 - povinná osemročná dochádzka sa postupne pretransformovala na deväťročnú povinnú  

 školskú dochádzku aţ do dnešnej podoby so všetkými ročníkmi ako plno  

organizovaná škola. 

2005 - tento školský rok sa stal prelomovým vytvorením nového právneho subjektu Základná  

 škola s materskou školou Skalité- Kudlov 781. Zriaďovateľom tohto subjektu je obec 

 Skalité. Zlučuje základnú školu, školský klub, materskú školu a školskú jedáleň. 

 Súčasťou školy je telocvičňa, priestranný školský areál a ţiacke športové ihrisko. 

2008 - Reforma školstva: 

 zaviedlo sa členenie na primárne vzdelanie (1.stupeň) a niţšie stredné vzdelanie 

(2.stupeň)  v súlade s medzinárodnými štandardami, 

 školy budú vzdelávať ţiakov podľa vlastných vzdelávacích programov. Od 

1.septembra 2008 sa to týka prvákov a piatakov, 

 umoţňuje sa individuálne vzdelávanie ţiaka prvého stupňa, 

 zniţuje sa maximálny počet detí v triedach, 

 prváci sa budú môcť učiť v jednom slede 5 vyučovacích hodín, teda o jednu viac ako 

doteraz. 

 

http://zskskalite.edupage.org/about/
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3.5. Vývoj počtu zamestnancov za obdobie 2001- 2010 

Tab. 3. 1 Vývoj počtu zamestnancov 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 

Počet  

zamestnancov 

 

43 

 

42 

 

43 

 

44 

 

44 

 

46 

 

43 

 

45 

 

43 

 

41 

 

Podľa 

pohlavia 

ž
ie

n
 p

o
č
e
t 38 37 38 39 39 43 39 41 39 38 

v
 %

 

88,4 88,1 88,4 88,6 88,6 93,5 90,7 91,1 90,7 92,7 

m
u

ž
o

v
 

p
o

č
e
t 5 5 5 5 5 3 4 4 4 3 

v
 %

 

11,6 11,9 11,6 11,4 11,4 6,5 9,3 8,9 9,3 7,3 

Zdroj: vlastné spracovanie z podnikovej úradnej dokumentácie 

 Ako je vidieť v tabuľke v organizácii je vysoká feminizácia. Počet muţov je v organizácii 

oveľa niţší ako počet ţien. Je tu jednoznačne viditeľný niţší záujem u muţov o toto povolanie, 

jedným z dôvodov nezáujmu je nízky plat. 

Graf 3. 2 Vývoj počtu zamestnancov 

 

Zdroj: vlastné spracovanie z podnikovej úradnej dokumentácie 
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4. Analytická časť 

4.1. Mzdová politika  

 Základná škola s materskou školou Skalité- Kudlov je odmeňovaná podľa zákona 

č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a od 1.11.2009 organizácia súčasne 

uplatňuje u pedagogických zamestnancov zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento 

zákon ustanovuje všetky predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti. 

 Na kaţdý príslušný rok sa organizácia riadi kolektívnou zmluvou schválenou pre daný  

rok. Z tejto kolektívnej zmluvy vyplývajú zamestnancom niektoré výhody, či uţ mzdové 

alebo aj iné. Za ľudské zdroje zodpovedá riaditeľka školy. 

 Po prijatí zamestnanca a vypracovaní pracovnej zmluvy sa vypracuje platový dekrét. 

Tento platový dekrét sa vypracuje podľa výkonu práce, ktorú bude zamestnanec vykonávať.  

 Nepedagogickému zamestnancovi patrí tarifný plat v sume platovej tarify 

ustanovenej pre platovú triedu a pre platový stupeň, do ktorých je zaradený, podľa základnej 

stupnice platových taríf. 

 Pedagogickému zamestnancovi patrí tarifný plat, ktorý je súčtom platovej tarify 

a sumy zvýšenia platovej tarify. Patrí mu platová tarifa v závislosti od platovej triedy, do 

ktorej je zaradený.  

 Platová tarifa sa pedagogickému zamestnancovi zvyšuje o 1% za kaţdý celý rok 

započítanej praxe dosiahnutej k 31. decembru beţného kalendárneho roka aţ do 16 rokov 

započítanej praxe. Za kaţdý celý rok započítanej praxe od 17 rokov aţ do 32 rokov sa platová 

tarifa zvyšuje o 0,5%. 

 Ako je uvedené vo Vnútornom mzdovom predpise Základnej školy s materskou 

školou Skalité- Kudlov plat zamestnanca tvorí:  

I. Tarifný plat: ten sa určí zamestnancovi podľa zaradenia do platovej triedy, pracovnej 

triedy a po zaradení do platového stupňa. Pracovná trieda určuje stupeň náročnosti 

vykonávanej pracovnej činnosti. Platový stupeň sa určí podľa dĺţky započítanej praxe.  
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II. Príplatky: 

1. Príplatok za riadenie: tento príplatok majú len vedúci zamestnanci, je to teda 

riaditeľka školy (12-38%), zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ (10-30%), zástupkyňa 

riaditeľky pre MŠ (3-20%) a vedúca zariadenia školského stravovania (3-20%). 

2. Príplatok za zastupovanie: zamestnancovi, ktorý zastupuje vedúceho zamestnanca 

v celom rozsahu činností súvislo dlhšie ako štyri týţdne a zastupovanie nie je súčasťou 

jeho pracovných povinností vyplývajúcich z pracovnej zmluvy, patrí od prvého dňa  

zastupovania príplatok vo výške príplatku za riadenie zastupovaného vedúceho 

zamestnanca.  

3. Osobný príplatok: pedagogickému zamestnancovi zamestnávateľ za sústavné 

prehlbovanie, zdokonaľovanie a rozširovanie odbornej a pedagogickej spôsobilosti 

prizná osobný príplatok aţ do výšky 100% platovej tarify platovej triedy najvyššieho 

platového stupňa platovej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24%. 

4. Príplatok za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí: 

príplatok patrí zamestnancovi, ktorý vykonáva pracovné činnosti, pri ktorých 

dochádza k ohrozeniu ţivota alebo zdravia, v pracovnom prostredí s rizikom 

škodlivého pôsobenia. Príplatok je v rámci rozpätia 2,1- 23% platovej tarify prvého 

platového stupňa prvej platovej triedy základnej stupnice platových taríf vo výške 10 

eur mesačne (300 Sk). 

5. Príplatok za zmennosť: tento príplatok poberajú len zamestnanci MŠ, u ktorých je 

práca striedavo v dvoch zmenách v sume 13,50 eur mesačne ( 407 Sk). 

6. Príplatok za výkon špecializovanej činnosti, táto špecializovaná činnosť je: 

a) činnosť triedneho učiteľa 

b) činnosť uvádzajúceho pedagogického zamestnanca 

           Príplatok za výkon špecializovanej činnosti je 5% tarify platovej triedy, do ktorej je     

zaradený, zvýšenej o 24%. 

7. Kreditový príplatok: je nový od 1.11.2009 a tento zatiaľ nepoberá nikto. 
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8. Príplatok za prácu v noci: tento príplatok poberá len kurič za hodinu práce v noci vo 

výške 25% hodinovej sadzby funkčného platu, je to príplatok sa prácu, ktorú 

vykonáva medzi 22,00 hodinou a 6,00 hodinou ráno. 

9. Príplatok za prácu v sobotu a v nedeľu: tento príplatok tieţ prináleţí len kuričovi za 

hodinu práce vo výške 30% hodinovej sadzby funkčného platu. 

10. Príplatok vo sviatok: za prácu vo sviatok patrí zamestnancovi príplatok v sume 100% 

hodinovej sadzby funkčného platu. 

III. Plat sa prácu nadčas: za prácu nadčas sa u učiteľov povaţuje vyučovacia a výchovná 

práca prevyšujúca týţdennú mieru vyučovacej, resp. výchovnej povinnosti 

pedagogických zamestnancov. 

Za hodinu práce nadčas patrí zamestnancovi príslušná časť funkčného platu zvýšená 

o 30%, a ak ide o deň nepretrţitého odpočinku v týţdni, zvýšená o 60% hodinovej 

sadzby funkčného platu. 

IV. Odmena: poskytovaná pri plnení pracovných úloh nad rámec svojej práce alebo pri 

odchode do dôchodku a pri ţivotnom jubileu. 

Zamestnávateľ rozhoduje o vyplatení odmeny zamestnancovi za pracovné zásluhy pri 

dosiahnutí 50 rokov veku v sume jeho funkčného platu.  

 Z týchto jednotlivých častí, ktoré prináleţia zamestnancovi sa určí funkčný plat. Takto 

stanovený funkčný plat má platnosť aţ pokiaľ sa nezmenia niektoré podmienky jeho 

pridelenia. Hlavne u príplatkov, tie sú premenlivé zloţky platu. 

Platové triedy 

 Zamestnanec sa zaradí do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti z  

hľadiska jej zloţitosti, zodpovednosti, fyzickej záťaţe, ktorú má vykonávať v rámci opisu 

pracovných činností a plnenia kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné na jej 

vykonávanie. 

 Pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva pracovné  činnosti s prevahou duševnej 

práce sa zaradí do 8. aţ 12. platovej triedy. Nepedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva 

pracovné činnosti remeselné, manuálne alebo manipulačné s prevahou fyzickej práce sa 

zaradí do 1. aţ 7. platovej triedy. Pedagogickému a nepedagogickému zamestnancovi určí 

zamestnávateľ tarifný plat podľa stupnice platových taríf. 
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Platové stupne 

 Zamestnávateľ zaradí zamestnanca do platového stupňa podľa dĺţky započítanej 

praxe. Zamestnancovi, ktorý vykonáva pracovné činnosti manuálne, remeselné alebo 

manipulačné s prevahou fyzickej práce zaradenému do platovej triedy 1 aţ 7 môţe 

zamestnávateľ určiť tarifný plat v rámci rozpätia najniţšej platovej tarify a najvyššej platovej 

triedy, do ktorej ho zaradil, to znamená, ţe ho môţe zaradiť do 12-teho platového stupňa, 

nezávisle od dĺţky praxe. 

Tab. 4. 1 Zaradenie pedagogických zamestnancov do platových tried 

Kategória PZ 
Stupeň 

vzdelania 
Kariérny stupeň Platová trieda 

Počet 

zamestnancov 

 

 

Učiteľ ZŠ, SŠ, 

JŠ špeciálnej 

školy 

VŠ II. stupňa nekvalifikovaný 9  

VŠ II. stupňa      začínajúci 9  

VŠ II. stupňa      samostatný 10 2 

VŠ II. stupňa       s I. atestáciou 11 18 

VŠ II. stupňa s II. atestáciou 12  

Zdroj: http://www.minedu.sk/data/USERDATA/ATEMY/2009/Zakon_o_PZ-tabulka-

zaradovanie_do_PT.pdf , 25.3.2010 

 

Tab. 4. 2 Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 

Stupnica platových taríf 

 

Platová trieda 

 

Pracovná trieda 

    

Platová tarifa 

Počet 

pedagogických 

zamestnancov 

 

8 

1 446,00 6 

2 476,00  

 

10 

1 544,50 2 

2 581,00  

 

11 

1 581,00               19 

2 622,00  

Zdroj: Príloha č.4 k nariadeniu vlády č.578/2009 Z.z.  

http://www.minedu.sk/data/USERDATA/ATEMY/2009/Zakon_o_PZ-tabulka-zaradovanie_do_PT.pdf
http://www.minedu.sk/data/USERDATA/ATEMY/2009/Zakon_o_PZ-tabulka-zaradovanie_do_PT.pdf
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Mzdový rozpočet 

 Mzdový rozpočet sa stanoví na rok a môţe sa v priebehu roka upraviť. To, či sa bude 

meniť a upravovať, závisí od viacerých faktorov, ktorými sú napr. nepredvídateľné situácie 

(veľa PN, zvýšenie alebo zníţenie počtu zamestnancov a pod.). V prípade nedostatku financií 

musí organizácia poţiadať obecný úrad o navýšenie rozpočtu. 

Tab. 4. 3 Mzdový rozpočet na rok 2010 

 Výdavky 

€ Sk 

Základná škola 353 246,- 10 641 889,- 

Školská jedáleň   48 091,-   1 449 790,- 

Školský klub detí     5 944,-       179 069,- 

Materská škola   78 395,-   2 361 728,- 

Celkom 485 676,- 14 631 475,- 

Zdroj: vlastné spracovanie z podnikovej úradnej dokumentácie 

4.2. Zamestnanecké výhody 

 Ako je uvedené v Kolektívnej zmluve Základnej školy s materskou školou Skalité- 

Kudlov zamestnancom sú poskytované nasledujúce zamestnanecké výhody: 

1) Pracovné : 

 Stravovanie zamestnancov: zamestnávateľ poskytuje zamestnancom na závodné 

stravovanie v školskej jedálni na jeden odobratý obed príspevok vo výške  0,34 eur t.j. 

10,24 Sk. Na stravovanie mimo školskej jedálne nie je poskytovaný príspevok.  

Ak zamestnancovi nevyhovuje ţiadny spôsob stravovania, ktoré zabezpečuje 

zamestnávateľ, poskytne zamestnávateľ príspevok 2x ročne vo výške 20 eur (603 Sk). 

 Dary: pri dovŕšení 50-teho roku ţivota zamestnanca príspevok vo výške 33,5 eur 

(1009 Sk) a taktieţ odmena vo výške funkčného platu, pri prvom odchode do 

dôchodku vo výške 33,5 eur (1009 Sk) a taktieţ odmena vo výške funkčného platu, 

odstupné vo výške funkčného platu. Príspevky na dary podliehajú zdaneniu sadzbou 

vo výške 19%. 
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 Liečebná starostlivosť: zamestnávateľ prispeje zamestnancovi z dôvodu práce 

neschopnosti trvajúcej najmenej tri mesiace súvisle vo výške 100 eur (3013 Sk) 1-krát 

ročne. Príspevok na liečebnú starostlivosť podlieha taktieţ zdaneniu sadzbou vo výške 

19%. 

 Regenerácia pracovnej sily: ak zamestnanec odpracoval v polroku najmenej dva 

mesiace, zamestnávateľ mu poskytne jednorazový príspevok na regeneráciu pracovnej 

sily 2-krát ročne vo výške 8 eur (241 Sk). Za regeneráciu pracovnej sily moţno 

povaţovať napr. rekreácie, vstupenky na kultúrne podujatia, vstupenky do športových 

zariadení a pod. Tento príspevok podlieha zdaneniu sadzbou vo výške 19%. 

 Preventívna prehliadka každé dva roky zdarma 

 Základná výmera dovolenky sa u zamestnancov zvyšuje o 1 týždeň. Pracovný čas 

zamestnanca je 37,5 hodín týţdenne. 

2) Sociálne- kultúrne : 

 Úhrada výdavkov na dopravu zamestnancov do zamestnania a späť: ak 

zamestnanec odpracoval v polroku najmenej dva mesiace je mu poskytnutý 

jednorazový príspevok na dopravu do zamestnania a späť vo výške 20 eur (603Sk). 

 Doplnkové dôchodkové poistenie vo výške 2% z objemu zúčtovaných platov 

zamestnancov. 

 Sociálna výpomoc nenávratná: pri úmrtí rodinného príslušníka do sumy 66,5 eur 

(2003 Sk), pri narodení dieťaťa vo výške 33,5 eur (1009 Sk). Nákup liekov pri zvlášť 

ťaţkých ochoreniach a úrazoch do výšky 17 eur (512 Sk). V mimoriadne ťaţkej  

finančnej situácii v rodine diferencovane do výšky 66,5 eur (2003 Sk). Výpomoc sa 

poskytne 1-krát za dva kalendárne roky. Sociálna výpomoc podlieha zdaneniu 

sadzbou vo výške 19%. 

 Kultúrna, spoločenská a vzdelávacia činnosť: príspevok na kolektívne podujatie 

organizované zamestnávateľom alebo odborovou organizáciu môţe byť priznaný do 

výšky 22 eur (663 Sk) na osobu pre jedného zamestnanca. 

3) Pozičné zamestnanecké výhody nie sú poskytované. 
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Tab. 4. 4 Prehľad zamestnaneckých výhod za obdobie 2007- 2009 

Zamestnanecké 

výhody: 
rok 2007 rok 2008 rok 2009 

Príspevok na 

stravovanie 23 476 Sk 25 000 Sk 57.684 Sk 

Príspevok na 

dopravu do 

zamestnania 

7 000 Sk 7 000 Sk 4 820 Sk 

Príspevok na 

regeneráciu 
17 500 Sk 5 200 Sk 11 184 Sk 

Doplnkové 

dôchodkové 

poistenie (2%) 
144 354 Sk 155 229 Sk 160 428 Sk 

Dovolenka 81 130 Sk 93 105 Sk 96 102Sk 

Odmena pri 

dovŕšení 50-teho 

roku života 

1 000 Sk 0 Sk 13 956Sk 

Príspevok pri 

odchode do 

dôchodku 

20 370 Sk 22 070 Sk 23 574 Sk 

Príspevok- deň 

učiteľov 
8 380Sk 10 570 Sk 11 248 Sk 

Príspevok pri PN 

trvajúcej viac ako 3 

mesiace 

0 Sk 3 000 Sk 6 025 Sk 

Príspevok pri 

narodení dieťaťa 
0 Sk 2 000 Sk 1 009 Sk 

Príspevok- 

spoločenské 

podujatie (divadlo) 

6 900 Sk 13 500 Sk 8 761 Sk 

Celkom 
310 110 Sk 336 675 Sk 394 791 Sk 

Mesačne na 1 

zamestnanca 601 Sk 623 Sk 765 Sk 

Mesačný priemerný 

plat 
16 226 Sk 18 621 Sk 19 220,4 Sk 

Podiel 

k priemernému 

platu 

3,7 % 3,4 % 4 % 

Zdroj: vlastné spracovanie z podnikovej úradnej dokumentácie 
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4.3. Dotazníkové šetrenie 

Aby som zmapovala súčasný systém odmeňovania Základnej školy s materskou 

školou Skalité- Kudlov a zistila spokojnosť zamestnancov s týmto systémom rozhodla som sa 

previesť dotazníkové šetrenie. Toto šetrenie som prevádzala na vzorke respondentov, na 

pedagogických zamestnancoch školy. Dotazník bol určený pre 26 pedagogických 

zamestnancov. Vzor dotazníka je uvedený v prílohe č. 3.   

Dotazník pozostáva z 18 otázok, z toho 11 otázok tvoria uzavreté tvrdenia, 4 otvorené 

otázky a na záver 3 otázky týkajúce sa identifikačných znakov teda počtu odpracovaných 

rokov v škole, pohlavia a vekovej kategórie. Spracovanie výsledkov (jednotlivých uzavretých 

tvrdení) dotazníkového šetrenia viď Príloha č.4. 

Charakteristika respondenta 

Otázka č. 16: Počet odpracovaných rokov v škole 

 4 zamestnanci (15,4%) majú odpracovaných do 10 rokov, 

 8 zamestnancov (30,8%) má odpracovaných 10 aţ 20 rokov, 

 8 zamestnancov (30,8%) má odpracovaných 20 aţ 30 rokov, 

 5 zamestnancov (19,2%) má odpracovaných 30 aţ 40 rokov. 

 1 zamestnanec (3,8%) má odpracovaných 41 a viac rokov. 

 

Graf 4. 1 Počet odpracovaných rokov v škole 

 

 

Otázka č. 17: Pohlavie 

 24 zamestnancov (92,3%) sú ţeny, 

 2 zamestnanci (7,7%) sú muţi. 

15,4%

30,8%
30,8%

19,2%
3,8% do 10 rokov

10 aţ 20 rokov

20 aţ 30 rokov

30 aţ 40 rokov

41 a viac rokov
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Graf 4. 2 Pohlavie 

 

Otázka č. 18: Veková kategória 

 2 zamestnanci (7,7%) patria do vekovej kategórie do 30 rokov, 

 7 zamestnancov (26,9%) patria do vekovej kategórie 30 aţ 40 rokov, 

 17 zamestnancov (65,4%) patria do vekovej kategórie 41 a viac rokov. 

Graf 4. 3 Veková kategória 

 

V dotazníku boli štyri otvorené otázky, u ktorých sa objavovali nasledujúce odpovede: 

Otázka č. 12: V čom vidíte negatíva vášho systému odmeňovania? 

 viacerí zamestnanci vidia veľké negatívum v nedostatku financií, ktoré sú určené na 

odmeňovanie a vidia v tomto značné obmedzenie- odpoveď sa vyskytla 6x, 

 nedostatočné ocenenie práce a vzdelania pedagogických zamestnancov- odpoveď sa 

vyskytla 4x, 

 odmeňovanie je ročné, nie mesačné, zamestnancom nie je známa výška odmeny počas 

roka- odpoveď sa vyskytla 3x, 

 nepravidelné odmeňovanie, ktoré je závislé na výške rozpočtu- odpoveď sa vyskytla 

3x, 

 nie je zohľadnený vyšší stupeň vzdelania, aj keď priamo nesúvisí s profesiu- odpoveď 

sa vyskytla 2x, 

 nespravodlivé zaradenie do tried- odpoveď sa vyskytla 2x, 

92,3%

7,7%

Ţeny

Muţi

7,7%

26,9%
65,4%

do 30 rokov

30 aţ 40 rokov

41 a viac rokov
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 hodnotí sa papierová podoba výsledkov ich práce, nie ich výkon- odpoveď sa vyskytla 

2x, 

 systém odmeňovania nie je kontrolovateľný zamestnancami, odmeňovanie je v rukách 

riaditeľa- odpoveď sa vyskytla 1x, 

 nie sú mi známe kritéria systému odmeňovania- odpoveď sa vyskytla 1x, 

 2 zamestnanci sa k tejto otázke nevyjadrili. 

Najväčším negatívom je podľa zamestnancov nedostatok financií ,a teda nedostatok 

prostriedkov na odmeňovanie. 

Otázka č. 13: Aký typ odmeny Vás najviac motivuje pri výkone práce?  

 finančná odmena- odpoveď sa vyskytla 9x,  

 finančné ohodnotenie, ale zároveň aj pochvala- odpoveď sa vyskytla 7x, 

 financie, ale rovnako aj uznanie práce, morálne ocenenie- odpoveď sa vyskytla 3x, 

 radosť z práce, záujem a úspechy ţiakov- odpoveď sa vyskytla 3x, 

 dovolenka, uznanie- odpoveď sa vyskytla 2x,  

  2 zamestnanci sa k tejto otázke nevyjadrili. 

Pre zamestnancov je najdôleţitejšia finančná odmena a tá ich najviac motivuje. No 

rovnako dôleţité sú pre nich aj nehmotné formy odmeny ako pochvala, uznanie práce 

a morálne ocenenie. Organizácia by sa mala zamerať na všetky tieto formy odmeny. 

Otázka č. 14: Čo by ste chceli zlepšiť v systéme odmeňovania? 

 väčší prínos peňazí na odmeny- odpoveď sa vyskytla 4x, 

 kritériá odmeňovania, pravidelnosť odmeňovania (Deň učiteľov a pod.)- odpoveď sa 

vyskytla 3x, 

 zjednotenie kritérií, aby boli prijaté zo strany zamestnancov- odpoveď sa vyskytla 3x, 

 aby bola zohľadnená kvalifikovanosť mladých učiteľov, nielen podľa dĺţky praxe- 

odpoveď sa vyskytla 3x, 

 aby zamestnanci boli odmeňovaní za prácu mimo pracovnej doby- odpoveď sa 

vyskytla 3x, 

 aby bolo ocenené, ţe niektorí zamestnanci sa pravidelne vzdelávajú, je rozdiel len učiť 

a na druhej strane učiť a aj vzdelávať sa- odpoveď sa vyskytla 2x, 
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 lepšia diferenciácia v oblasti kvality vykonávanej činnosti- odpoveď sa vyskytla 2x, 

 aby bol vytvorený fond určený na odmeny a keď sa niečo výnimočné stane, môţe byť 

pouţitá odmena z tohto fondu- odpoveď sa vyskytla 2 x, 

 4 zamestnanci nevedia ,čo by chceli zlepšiť. 

Čo sa týka zlepšení v systéme odmeňovania, opäť sa tu javí problém nedostatku 

financií. Zamestnanci by uvítali väčší prínos peňazí na odmeny. 

Otázka č. 15: Aké iné zamestnanecké výhody by ste ocenili? 

 13.,14. plat- odpoveď sa vyskytla 7x, 

 príplatok na reprezentáciu (na oblečenie)- odpoveď sa vyskytla 5x, 

 bezplatné rekreácie, liečebné a relaxačné pobyty- odpoveď sa vyskytla 3x, 

 zvýšenie príspevku pre dochádzajúcich zamestnancov na výšku minimálne 50% 

z vlastných nákladov na dopravu do zamestnania- odpoveď sa vyskytla 3x,  

 platené študijné voľno- odpoveď sa vyskytla 2x,  

 príplatok na dovolenku- odpoveď sa vyskytla 2x,  

 4 zamestnanci neuviedli pri tejto otázke ţiadne zamestnanecké výhody. 

 V oblasti zamestnaneckých výhod by bol najväčší záujem o 13., 14. plat a príplatok na 

oblečenie. 

Graf 4. 4 Vybrané faktory práce (váţený aritmetický priemer) 

 

Zdroj: vlastné spracovanie z výsledkov dotazníkového šetrenia 

 Hodnoty váţených aritmetických priemerov, ktoré zobrazuje Graf 4.4, sú uvedené  

v prílohe č.4 ( Tab. 1). 
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Tab. 4. 5 Roztriedenie vybraných faktorov práce podľa spokojnosti 

Interval Spokojnosť Vybrané faktory práce 

do 2,50 podpriemerná 

spokojnosť 

č.7: Môj plat odpovedá môjmu výkonu. 

2,51 – 3,50 
priemerná 

spokojnosť 

č.2: Som spokojný/á so súčasným systémom 

odmeňovania v našej organizácii. 

č.3: Mám dostatok informácií o odmeňovaní 

v našej organizácii. 

č.4: Systém odmeňovania je pre mňa jasný 

a zrozumiteľný. 

č.5: Kritéria pre stanovenie môjho platu 

povaţujem za spravodlivé. 

č.6: Som spokojný/á s výškou svojho platu. 

č.8: Výška môjho platu je pre mňa 

stimulačným faktorom. 

č.9: Poznám štruktúru zamestnaneckých 

výhod v našej organizácii. 

č.10: Som oboznámený/á s hodnotou 

zamestnaneckých výhod. 

č.11: Vyhovuje mi skladba zamestnaneckých 

výhod, ktoré sú mi poskytované 

   

3,51 – 5,0 nadpriemerná 

spokojnosť 

č.1: V našej organizácii máme jasne 

nastavenú mzdovú politiku. 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 Ako je vidieť z tabuľky v organizácii je jednoznačne priemerná spokojnosť so 

systémom odmeňovania. Len s tvrdením, ţe plat, ktorý dostávajú zamestnanci odpovedá ich 

výkonu je podpriemerná spokojnosť a naopak nadpriemerná spokojnosť je s nastavením 

mzdovej politiky v organizácii. 
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Ďalej prevediem triedenie II. stupňa a to podľa počtu odpracovaných rokov 

Graf 4. 5  Vybrané faktory práce podľa stáţe (váţený aritmetický priemer)  

 

Zdroj: vlastné spracovanie z výsledkov dotazníkového šetrenia 

V Prílohe č. 4 ( Tab. 2) sú uvedené váţené aritmetické priemery vybraných faktorov 

práce, tieto priemery sú uvedené pre jednotlivé kategórie- podľa počtu odpracovaných rokov. 

Vybrané faktory práce sú u jednotlivých kategórií rozriedené podľa spokojnosti viď Príloha 

č.4 ( Tab. 3). 

 Ako vyplýva z vyššie uvedeného grafu najniţšia spokojnosť je u zamestnancov, ktorí 

majú odpracovaných menej rokov- do 20 rokov. Vyššia spokojnosť je  pri počte 21 a viac 

odpracovaných rokov. Dalo by sa povedať, ţe s rastom odpracovaných rokov, rastie 

spokojnosť zamestnancov. 
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5. Návrhy a odporučenia 

 Na základe výsledkov dotazníkového šetrenia a informácií získaných z analýzy 

podnikovej dokumentácie, týkajúcej sa odmeňovania, som mohla bliţšie spoznať systém 

odmeňovania vo vybranej organizácii a ako je tento systém vnímaný zamestnancami 

organizácie. Systém odmeňovania v organizácii je v súlade s platnou legislatívou a celkovo je 

s ním priemerná spokojnosť u zamestnancov. Na základe získaných informácií by som 

navrhla tieto zmeny: 

 Zvýrazniť personálne- ekonomický útvar tak, aby boli transparentne prevádzané 

jednotlivé personálne činnosti v organizácii ( získavanie a výber zamestnancov, príjem 

zamestnancov, hodnotenie zamestnancov a pod.) 

 U pohyblivých zložkách odmeny by som navrhla stanovenie kritérií, aby 

zamestnanci mali predstavu o tejto odmene. Niektorí zamestnanci uviedli 

v dotazníkovom šetrení, ţe pohyblivé zloţky odmeny sú poskytované ročne a výška 

odmeny im počas roka nie je známa. Pri stanovení kritérií budú mať zamestnanci 

predstavu o pohyblivej výške odmeny. 

 Odporučila by som zvýrazniť nehmotné formy odmeny, teda  pochvaly, uznanie, 

 morálne ocenenie práce zamestnancov. Tieto hodnoty sú pre zamestnancov taktieţ 

veľmi dôleţité, čo potvrdilo aj dotazníkové šetrenie. Nehmotné formy odmeny by 

určite nemali byť opomínané,  aby zamestnanci vedeli, ţe ich práca je patrične 

ocenená. Celkovo to prispeje k zlepšeniu atmosféry na pracovisku. 

 V organizácii ide o plošný paternalisticko- pečovateľský prístup k zamestnaneckým 

výhodám, ktorý neodpovedá potrebám všetkých zamestnancom. Kaţdý zamestnanec 

má odlišné potreby a preferencie. Tento systém je nespravodlivý a málo flexibilný, 

preto by som navrhla prejsť na pruţnejší systém, na systém voliteľných 

zamestnaneckých výhod ( tzv. cafeteria systém). 

Ďalej odporúčam, aby kaţdý zamestnanec mal svoj zamestnanecký účet v určitej 

výške a do jeho výšky bude mať moţnosť vybrať si z ponuky zamestnaneckých 

výhod. Zamestnanecký účet by som odporučila prepojiť s pracovným hodnotením, 

teda previazať k výkonu zamestnanca. Účet bude obsahovať koeficienty, ktoré sa budú 

pohybovať v rozmedzí 1- 1,5. Koeficient 1 vedie k tomu, ţe hodnotenie je stále 
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rovnaké, koeficient 1,2 je hodnotenie lepšie a napokon koeficient 1,5 je hodnotenie 

najlepšie. Takto budú odmeny diferencované podľa výkonu zamestnanca. 

Na zamestnanecké účty budú poskytnuté prostriedky zo sociálneho fondu, ktorý je uţ 

v organizácii vytvorený. Prostriedky vyčlenené na zamestnanecké výhody budú 

rozdelené medzi jednotlivé účty, ktorých výška bude previazaná s pracovným 

hodnotením zamestnancov. Tým vzrastie spokojnosť zamestnancov so systémom 

poskytovania zamestnaneckých výhod. Kaţdý zamestnanec bude mať moţnosť zvoliť 

si skladbu zamestnaneckých výhod, ktoré najviac vyhovuje jeho potrebám. Cafeteria 

systém je flexibilný a spravodlivý. 

V súvislosti so zavedením cafeteria systému organizácia oboznámi zamestnancov 

s týmto systémom. Vyţaduje si to prípravu a väčšiu informovanosť. Ide o zmenu 

systému, takţe je potrebné podrobne vysvetliť všetky zmeny, ktoré s tým súvisia. Je 

dôleţité, aby tento systém všetci zamestnanci správne pochopili, aby nedochádzalo 

k nejasnostiam, preto by mala byť informovanosti o novom systéme venovaná veľká 

pozornosť. 

 Výhľadovo do budúcnosti, ak by bol dostatok finančných prostriedkov bol by záujem 

o nasledujúce zamestnanecké výhody:  

 13., 14.plat,  

 príplatok na oblečenie, 

 zvýšenie príspevku na úhradu nákladov na dopravu do zamestnania, 

 príplatok na dovolenku, 

 bezplatné rehabilitácie a relaxačné pobyty. 
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6. Záver 

Cieľom mojej bakalárskej práce bolo previesť analýzu vybranej podnikovej 

dokumentácie týkajúcej sa odmeňovania, zrealizovať dotazníkové šetrenie k zisteniu 

spokojnosti zamestnancov so systémom odmeňovania v organizácii a navrhnúť opatrenia na 

zlepšenie.   

V teoretickej časti mojej práce som sa zamerala na vysvetlenie základných pojmov 

súvisiacich s odmeňovaním. Pri objasnení týchto pojmov som vychádzala z odbornej 

literatúry, ktorá sa danej problematike venuje.  

 V ďalšej časti, ktorá je zameraná na charakteristiku organizácie som priblíţila činnosť 

organizácie, jej ciele a poslanie, organizačnú štruktúru a taktieţ históriu organizácie.  

V analytickej som sa zaoberala podnikovou dokumentáciou organizácie, ktorá sa týka 

odmeňovania. Pre lepšie zistenie spokojnosti zamestnancov so systémom odmeňovania som 

pouţila metódu dotazníkového šetrenia. Cieľom tohto šetrenia bolo zistiť pohľad 

zamestnancov na systém odmeňovania, do akej miery sú s ním spokojní , čo im na ňom 

vyhovuje a čo by naopak zlepšili. Šetrenie som previedla na pedagogických zamestnancov 

organizácie. 

Všetky zistené skutočnosti sa stali podkladom pre návrhy zmien a odporučení, ktoré sú 

uvedené v piatej kapitole. 

Základom mojej práce bolo dotazníkové šetrenie a spolupráca s mzdovou účtovníčkou 

a riaditeľkou organizácie, ktoré mi poskytli potrebné informácie. Zároveň som mala 

k dispozícií interné dokumenty organizácie, na základe ktorých získala informácie potrebné 

pre spracovanie jednotlivých častí moje bakalárskej práce. 

Ciele, ktoré som si vytýčila v úvode mojej bakalárskej práce, boli splnené. 
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