
Príloha č. 1: Typy mzdových/platových štruktúr 

Typ 

štruktúry 

Rysy Výhody Nevýhody Vhodnosť 

Úzkych 

stupňov 

- desať, alebo 

viac stupňov 

práce 

- úzke mzdové 

rozpätie 

napr.20-40% 

- zvýšenie 

obvykle súvisí 

s výkonom 

- jasne ukazuje 

reláciu medzi 

odmenami 

-uľahčuje 

kontrolu 

a riadenie 

-ľahko 

zrozumiteľná 

-vytvára strnulé 

hierarchie 

-náchylná k 

nekontrolovateľn

ému 

-keď sa vyţaduje 

dôkladná a prísna 

kontrola 

-keď je potrebný 

určitý, nie príliš 

veľký priestor pre 

zvýšenie na 

základe výkonu 

Širokých 

stupňov 

-6 aţ 9 stupňov 

práce 

-Dosť široké 

mzdové 

rozpätie napr. 

40-50% 

-Zvýšenie 

súvisí s 

prínosom 

-ako u úzkej 

štruktúry, ale 

navyše: širšie 

stupne môţeme 

definovať 

jasnejšie, lepšie 

je moţné 

kontrolovať 

spontánny 

presun do 

vyšších 

stupňov 

- príliš veľký 

priestor pre 

zvyšovanie miezd 

a platov 

- moţno 

ponúknuť 

kontrolný 

mechanizmus 

- môţe to byť 

nákladné 

- stupne je treba 

definovať 

a diferencovať 

presnejšie a je 

potrebné precízne 

zaraďovať práce 

do stupňov 

- existuje 

problém 

nekontrolovateľn

ého rastu miezd 

a platov 

 

Široko- 

Pásmová 

-rada často 5, 

alebo 6 

širokých 

pásiem 

- šírka pásma 

obvykle medzi 

50 a 60% 

- zvýšenie 

súvislosti 

s prínosom a 

schopnosťami 

- pruţnejšie 

- odmeňuje 

laterálny 

rozvoj a rast 

schopností 

- vyhovuje 

novému štýlu 

organizácií 

- vytvára 

nerealistické 

očakávania, 

pokiaľ ide 

o priestor pre rast 

miezd 

- ťaţko 

zrozumiteľná 

- problémy 

spravodlivého 

odmeňovania 

- v plochých, na 

procesoch 

zaloţených, 

flexibilných 

organizáciách 

- keď je potrebné 

viac flexibility pri 

stanovovaní 

 miezd 

- tam, kde je 

záujem o 

laterálny rozvoj 

Bodová 

Stupnica 

- rada 

zvyšujúcich sa 

bodov 

pokrývajúca 

všetky práce 

-zvýšenie 

súvisí s dĺţkou 

zamestnania 

- ľahko sa riadi 

- zvýšenie 

platu nie je 

zaloţené na 

úsudku mana-

ţérov 

-ţiadny priestor 

pre diferenciáciu 

odmien podľa 

výkonu 

- môţe byť 

nákladná 

- vo verejnom 

sektore, alebo 

v dobrovoľných 

organizáciách 

- keď sa verí, ţe 

je nemoţné 

správne merať 

rozdiely v úrovni 

výkonu 

Zdroj: ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Přel. J. Koubek. 10. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2007. str. 579. ISBN  978-80-247-1407-3.  



Príloha č. 2: Projekty školy 

Ako je uvedené na internetovej stránke školy (http://zskskalite.edupage.org/text9/?, 12.3.2010) 

v súčasnosti je škola zapojená do viacerých projektov ako sú: 

 Elektronizácia školskej kniţnice 2009 

 FIT učiteľa 

 Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov 

 Modernizácia vzdelávacieho procesu 

 Školský vzdelávací program KĽÚČ K VZDELANIU 

Projekt SORO 

Základná škola s materskou školou Skalité- Kudlov 781 začala od 1.októbra 2009 

implementovať projekt s názvom „ Kľuč k vzdelaniu“. Tento projekt je spolufinancovaný 

Európskou úniou. 

Operačný program: Vzdelávanie 

Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy 

Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú 

Financovanie: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou formou nenávratného 

finančného príspevku z prostriedkov EÚ vo výške 85% a prostriedkov štátneho rozpočtu SR 

určených na financovanie operačných programov Slovenskej republiky a Európskej únie vo 

výške 10%, spolufinancovanie vo výške 5% z prostriedkov rozpočtu Obce Skalité. 

Cieľ projektu: Inovovať výchovne- vzdelávací proces na ZŠ a MŠ Skalité- Kudlov 

modernými metódami, formami a didaktickými prostriedkami pre zlepšenie výstupov 

vzdelávania. 

Aktivity projektu viď internet (http://www.zskskalite.edu.sk/, 12.3.2010) 

1. Poskytnúť ţiakom moderné vzdelávanie v rámci povinného a voliteľného obsahu. 

2. Zaviesť inovačné metódy a formy práce do vyučovania pre zlepšenie kompetencií ţiakov 

3. Zvýšiť motiváciu ţiakov a učiteľov učiť (sa) moderne. 

 

http://zskskalite.edupage.org/text9/
http://www.zskskalite.edu.sk/


Príloha č. 3: Vzor dotazníka 

Váţení pedagógovia, 

chcela by som Vás poţiadať o vyplnenie dotazníka, prostredníctvom ktorého získam 

informácie pre moju bakalársku prácu. Cieľom prieskumu je zistiť spokojnosť so súčasným 

systémom odmeňovania vo vašej organizácii. Dotazník pozostáva z uzavretých tvrdení , 

u ktorých Vašu odpoveď zakrúţkujte. Na záver dotazníka sú vloţené otvorené otázky, u 

ktorých odpovede doplňte. Vopred Vám ďakujem za vyplnenie dotazníka a za Vaše názory. 

Dotazník 

 

Tvrdenie 

Úplne 

súhlasím 

Skôr 

súhlasím 

Ani 

súhlas, 

ani 

nesúhlas 

Skôr 

nesúhlasím 

Úplne 

nesúhlasím 

1 

V našej organizácii máme 

jasne nastavenú mzdovú 

politiku. 

5 4 3 2 1 

2 

Som spokojný/á so 

súčasným systémom 

odmeňovania v našej 

organizácii. 

5 4 3 2 1 

3 

Mám dostatok informácií 

o odmeňovaní v našej 

organizácii. 

5 4 3 2 1 

4 
Systém odmeňovania je pre 

mňa jasný a zrozumiteľný. 
5 4 3 2 1 

5 

Kritéria pre stanovenie 

môjho platu  povaţujem za 

spravodlivé. 

5 4 3 2 1 

6 
Som spokojný/á s výškou 

svojho platu. 
5 4 3 2 1 

7 
Môj plat odpovedá môjmu 

výkonu. 
5 4 3 2 1 

8 
Výška môjho platu je pre 

mňa stimulačným faktorom. 
5 4 3 2 1 

9 

Poznám štruktúru 

zamestnaneckých výhod 

v našej organizácii. 

5 4 3 2 1 

10 

Som oboznámený/á 

s hodnotou 

zamestnaneckých výhod. 

5 4 3 2 1 

11 

Vyhovuje mi skladba 

zamestnaneckých výhod, 

ktoré sú mi poskytované. 

5 4 3 2 1 



12 

 

V čom vidíte negatíva vášho systému odmeňovania?...................................................  

............................................................................................................................. .......... 

.......................................................................................................................................  

 

13 

 

Aký typ odmeny Vás najviac motivuje pri výkone práce? ...........................................  

............................................................................................................................. .......... 

....................................................................................................................................... 

 

14 

 

Čo by ste chceli zlepšiť v systéme odmeňovania?........................................................  

............................................................................................................................. ......... 

............................................................................................................................. ......... 

 

15 

 

Aké iné zamestnanecké výhody by ste ocenili?.............................................................  

............................................................................................................................. .......... 

....................................................................................................................................... 

 

16 

Počet odpracovaných rokov v škole: 

1. do 10 rokov 

2. 10 aţ 20 rokov 

3. 20 aţ 30 rokov 

4. 30 aţ 40 rokov 

5. 41 a viac rokov 

17 

Pohlavie: 

1. Ţena 

2. Muţ 

18 

Veková kategória: 

1.  do 30 rokov 

2.  30 aţ 40 rokov 

3.  41 a viac rokov 



Príloha č. 4: Spracovanie výsledkov dotazníkového šetrenia 

S tvrdením č. 1: V našej organizácii máme jasne nastavenú mzdovú politiku. 

 5 zamestnancov (19,2%) úplne súhlasí, 

 14 zamestnancov (53,9%) skôr súhlasí, 

 7 zamestnancov (26,9%) ani súhlasí, ani nesúhlasí. 

Graf 1 V našej organizácii máme jasne nastavenú mzdovú politiku. 

 

 

S tvrdením č. 2: Som spokojný/á so súčasným systémom odmeňovania v našej organizácii.  

 1 zamestnanec (3,8%) úplne súhlasí, 

 9 zamestnancov (34,7%) skôr súhlasí, 

 3 zamestnanci (11,5%) ani súhlasí, ani nesúhlasí, 

 12 zamestnancov (46,2%) skôr nesúhlasí, 

 1 zamestnanec (3,8%) úplne nesúhlasí. 

Graf 2 Som spokojný/á so súčasným systémom odmeňovania v našej organizácii. 

 

 

 

 

19,20%

54%

26,90% Úplne súhlasím

Skôr súhlasím

Ani súhlas, ani nesúhlas

3,80%

34,70%

11,50%

46,20%

3,80%
Úplne súhlasim

Skôr súhlasím

Ani súhlas, ani nesúhlas

Skôr nesúhlasím

Úplne nesúhlasím



S tvrdením č. 3: Mám dostatok informácií o odmeňovaní v našej organizácii. 

 2 zamestnanci (7,7%) úplne súhlasia, 

 7 zamestnancov (26,9%) skôr súhlasí, 

 7 zamestnancov (26,9%) ani súhlasí, ani nesúhlasí, 

 7 zamestnancov (26,9%) skôr nesúhlasí, 

 3 zamestnanci (11,6%) úplne nesúhlasí. 

Graf 3 Mám dostatok informácií o odmeňovaní v našej organizácii. 

 

 

S tvrdením č. 4: Systém odmeňovania je pre mňa jasný a zrozumiteľný.  

 2 zamestnanci (7,7%) úplne súhlasia, 

 9 zamestnancov (34,6%) skôr súhlasia, 

 6 zamestnancov (23,1%) ani súhlasia, ani nesúhlasia, 

 7 zamestnancov (26,9%) skôr nesúhlasí, 

 2 zamestnanci (7,7%) úplne nesúhlasia. 

Graf 4 Systém odmeňovania je pre mňa jasný a zrozumiteľný. 

 

 

S tvrdením č. 5: Kritéria pre stanovenie môjho platu povaţujem za spravodlivé. 

 3 zamestnanci (11,5%) úplne súhlasia, 

7,7%

26,9%

26,9%

26,9%

11,5%
Úplne súhlasím

Skôr súhlasím

Ani súhlas, ani nesúhlas

Skôr nesúhlasím

Úplne nesúhlasím

7,7%

34,6%

23,1%

26,9%

7,7%
Úplne súhlasím

Skôr súhlasím

Ani súhlas, ani nesúhlas

Skôr nesúhlasím

Úplne nesúhlasím



 11 zamestnancov (42,3%) skôr súhlasia, 

 6 zamestnancov (23,1%) ani súhlasia, ani nesúhlasia, 

 2 zamestnanci (7,7%) skôr nesúhlasia, 

 4 zamestnanci (15,4%) úplne nesúhlasia. 

Graf 5 Kritéria pre stanovenie môjho platu povaţujem za spravodlivé. 

 

 

S tvrdením č. 6: Som spokojný/á s výškou môjho platu. 

 6 zamestnancov (23,1%) skôr súhlasí, 

 7 zamestnancov (26,9%) ani súhlasí, ani nesúhlasí 

 10 zamestnancov (38,5%) skôr nesúhlasí, 

 3 zamestnanci (11,5%) úplne nesúhlasia. 

 

Graf 6 Som spokojný/á s výškou môjho platu. 

 

S tvrdením č. 7: Môj plat odpovedá môjmu výkonu. 

 5 zamestnancov (19,2%) skôr súhlasí, 

 7 zamestnancov (26,9%) ani súhlasí, ani nesúhlasí, 

 10 zamestnancov (38,5%) skôr nesúhlasí, 

 4 zamestnanci (15,4%) úplne nesúhlasia. 

 

11,5%

42,3%

23,1%

7,7%

15,4% Úplne súhlasím

Skôr súhlasím

Ani súhlas, ani nesúhlas

Skôr nesúhlasím

Úplne nesúhlasím

23,1%

26,9%38,5%

11,5%
Skôr súhlasím

Ani súhlas, ani nesúhlas

Skôr nesúhlasím

Úplne nesúhlasím



Graf 7 Môj plat odpovedá môjmu výkonu. 

 

 

S tvrdením č. 8: Výška môjho platu je pre mňa stimulačným faktorom. 

 4 zamestnanci (15,4%) úplne súhlasia, 

 8 zamestnancov (30,8%) skôr súhlasia, 

 7 zamestnancov (26,9%) ani súhlasí, ani nesúhlasí, 

 5 zamestnancov (19,2%) skôr nesúhlasí, 

 2 zamestnanci (7,7%) úplne nesúhlasí. 

 

Graf 8 Výška môjho platu je pre mňa stimulačným faktorom. 

 

 

S tvrdením č. 9 Poznám štruktúru zamestnaneckých výhod v našej organizácii.  

 5 zamestnancov (19,2%) úplne súhlasí, 

 9 zamestnancov (34,6%) skôr súhlasí, 

 7 zamestnancov (26,9%) ani súhlasí, ani nesúhlasí, 

 4 zamestnanci (15,5%) skôr nesúhlasí, 

 1 zamestnanec (3,8%) úplne nesúhlasí. 

 

 

19,2%

26,9%38,5%

15,4%

Skôr súhlasím

Ani súhlas, ani nesúhlas

Skôr nesúhlasím

Úplne nesúhlasím

15,4%

30,8%

26,9%

19,2%

7,7%
Úplne súhlasím

Skôr súhlasím

Ani súhlas, ani nesúhlas

Skôr nesúhlasím

Úplne nesúhlasím



Graf 9 Poznám štruktúru zamestnaneckých výhod v našej organizácii. 

 

 

S tvrdením č. 10: Som oboznámený/á s hodnotou zamestnaneckých výhod.  

 8 zamestnancov (30,8%) úplne súhlasí, 

 9 zamestnancov (34,6%) skôr súhlasí, 

 5 zamestnancov (19,2%) ani súhlasí, ani nesúhlasí, 

 3 zamestnanci (11,6%) skôr nesúhlasí, 

 1 zamestnanec (3,8%) úplne nesúhlasí. 

Graf 10 Som oboznámený/á s hodnotou zamestnaneckých výhod 

 

 

S tvrdením č. 11: Vyhovuje mi skladba zamestnaneckých výhod, ktoré sú mi poskytované. 

 11 zamestnancov (42,4%)  skôr súhlasí, 

 9 zamestnancov (34,6%) ani súhlasí, ani nesúhlasí, 

 5 zamestnancov (19,2%) skôr nesúhlasí, 

 1 zamestnanec (3,8%) úplne nesúhlasí. 
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34,6%26,9%

15,4%
3,8%

Úplne súhlasím

Skôr súhlasím
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30,8%

34,6%
19,2%

11,5%
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Graf 11 Vyhovuje mi skladba zamestnaneckých výhod, ktoré sú mi poskytované.  

 

Tab. 1 Vybrané faktory práce (váţený aritmetický priemer) 

Vybrané faktory práce Vážený aritmetický priemer 

č.1: V našej organizácii máme jasne 

nastavenú mzdovú politiku. 3,92 

č.2: Som spokojný/á so súčasným systémom 

odmeňovania v našej organizácii. 

 
2,88 

č.3: Mám dostatok informácií o odmeňovaní 

v našej organizácii. 
 

2,92 

č.4: Systém odmeňovania je pre mňa jasný 

a zrozumiteľný. 

 
3,08 

č.5: Kritéria pre stanovenie môjho platu 

povaţujem za spravodlivé. 
 

3,27 

č.6: Som spokojný/á s výškou svojho platu. 
 2,62 

č.7: Môj plat odpovedá môjmu výkonu. 
2,5 

č.8: Výška môjho platu je pre mňa 

stimulačným faktorom. 

 

3,27 

č.9: Poznám štruktúru zamestnaneckých 

výhod v našej organizácii. 

 

3,5 

č.10: Som oboznámený/á s hodnotou 

zamestnaneckých výhod. 

 

3,8 

č.11: Vyhovuje mi skladba zamestnaneckých 

výhod, ktoré sú mi poskytované 

 

3,15 

Zdroj: vlastné spracovanie z výsledkov dotazníkového šetrenia 

42,3%

34,6%

19,2%
3,8%

Skôr súhlasím

Ani súhlas, ani nesúhlas

Skôr nesúhlasím

Úplne nesúhlasím



Tab. 2 Vybrané faktory práce podľa stáţe (váţený aritmetický priemer)  

 
Vážený aritmetický priemer 

Vybrané 

faktory práce 

do 10 rokov 11 až 20 rokov 21 až 30 rokov 31 a viac rokov 

č. 1 4 3,75 4,13 3,83 

č.2 

 
2,75 2,75 3,25 2,67 

č.3 

 
3 2,63 3 3,33 

č.4 

 
3 2,88 3,25 3,5 

č.5 2,25 3,25 3,88 3,17 

č.6 2,5 2,38 3,13 2,5 

č.7 2,5 2,25 2,75 2,5 

č.8 

 
2,75 3,38 4 2,5 

č.9 

 
3 3,25 3,5 4,17 

č.10 3,25 3,38 3,75 4,17 

č.11 

 
3 3,25 3,13 3,17 

Zdroj: vlastné spracovanie z výsledkov dotazníkového šetrenia 

Vybrané faktory práce: 

č.1: V našej organizácii máme jasne nastavenú mzdovú politiku. 

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.7: Môj plat odpovedá môjmu výkonu. 

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 

   

Tab. 3 Vybrané faktory práce roztriedené podľa spokojnosti a podľa stáţe 

  
Vybrané faktory práce roztriedené podľa stáže 

Interval Spokojnosť 
do 10 rokov 11 až 20 

rokov 

21 až 30 

rokov 

31 a viac 

rokov 

do 2,50 podpriemerná 

spokojnosť 
č. 5, 6, 7 č. 6, 7  č. 6, 7, 8 

2,51 – 3,50 priemerná 

spokojnosť 

č. 2, 3, 4, 7, 

9, 10, 11 

č. 2, 3, 4, 5, 

8, 9, 10, 11 

č. 2, 3, 4, 6, 

7, 9, 11 

č. 2, 3, 4, 5, 

11 

3,51 – 5,0 nadpriemerná 

spokojnosť 
č. 1 č. 1 č. 1, 5, 8, 10 č. 1, 9, 10 

 
Zdroj: vlastné spracovanie v výsledkov dotazníkového šetrenia 

   

 

 

 

 


