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1. Úvod  

„Ľudia, ktorí sa prestanú učiť, prestanú žiť....A pre organizáciu to platí dvojnásobne!“ 

(neznámy autor) 

 

Ľudský kapitál v súčasnosti predstavuje kľúč k úspechu v konkurenčnom boji 

organizácií.  Kvalitná pracovná sila je čoraz častejšie označovaná ako významná konkurenčná 

výhoda a najdôleţitejším kapitálom spoločnosti.  

  

Vzdelávanie prispieva k zvýšeniu cien jednotlivých pracovníkov na trhu práce. 

Pracovníkom sa prostredníctvom novo získaných vedomostí, zručností a schopností naskytuje 

moţnosť presadiť sa v nových situáciách.  Na druhej strane, na strane spoločnosti, 

investovanie do svojich zamestnancov v rámci vzdelávania a rozvoja, predstavuje hneď 

niekoľko konkurenčných výhod.  Ďalej vzdelávanie a rozvoj so sebou prináša väčšiu 

flexibilitu spoločnosti na súčasnom trhu, trhu neustále sa meniacich podmienok, zvýšenie 

produktivity a efektivity.  

 

Téma vzdelávania a rozvoja zamestnancov ma zaujala do takej miery, ţe som sa 

rozhodla ju spracovať vo svojej diplomovej práci. Cieľom diplomovej práce bolo zachytiť 

a podrobne opísať aktuálny systém vzdelávania v spoločnosti GeLiMa a.s., tento stav 

zhodnotiť,  identifikovať jeho slabé miesta a navrhnúť odporučenia na zlepšenie tohto 

procesu. Informácie som získavala pomocou dotazníkového prieskumu a sekundárnych dát. 

Prieskum bol zameraný na zistenie faktorov, ktoré pozitívne alebo negatívne ovplyvňujú 

vzdelávanie zamestnancov,  ako zamestnanci hodnotia súčasný systém vzdelávania 

v spoločnosti, aké zmeny by vo vzdelávacom systéme uvítali a o čo by ho chceli obohatiť. 

Diplomovú  prácu tvorí šesť kapitol, v ktorých som sa usilovala vysvetliť a prepojiť teoretické 

poznatky s praktickou časťou.  

 

V súčasnej dobe, v dobe ovplyvnenej hospodárskou krízou, si myslím, ţe je veľmi 

dôleţité, aby zamestnávatelia kládli dôraz na vzdelávania a rozvoj svojich zamestnancov, a to 

nielen do úrovne predpísanej zákonom, ale aj nad jej rámec. Zamestnávateľ  by mal mať 

záujem nie len o to či zamestnanec dobre a kvalitne vykonáva svoju prácu, ale mal by sa 

zaujímať aj o jeho ďalší rozvoj a kariérny rast.  
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2. Teoretické východiská vzdelávania a rozvoja 
zamestnancov 

 

V súčasnej dobe má záujem o vzdelávanie a rozvoj zamestnancov stúpajúcu tendenciu. 

Časy, keď si ľudia vystačili po celú dobu svojej ekonomickej aktivity s tým, čo sa naučili 

v škole, sú uţ dávno preč. Rovnako ako si potrebu vzdelávania uvedomujú zamestnanci, 

uvedomujú si aj zamestnávatelia, ţe mozgy ich ľudí sú najcennejším vlastníctvom firmy.  

Barták (2007, str. 29) vo svojej publikácií uvádza: „ Úspech na trhu je stále viac podmienený 

inteligentnou výrobou, spojenou s rozvíjaním znalostí, hľadaním a nájdením inovačných 

riešení, teda budovaním firemnej inteligencie.“ 

 

2.1. Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov 

Celá táto kapitola (kapitola 2) je zameraná na vzdelávanie a rozvoj zamestnancov, 

preto je potrebné na  začiatok definovať tieto pojmy samostatne, napriek tomu, ţe v praxi sa 

často prelínajú. Pochopenie rozdielov medzi vzdelávaním a rozvojom pracovníkov napomáha 

porozumeniu procesov spojených so vzdelávaním a rozvojom, a spôsobom, ako tieto 

ovplyvňujú krátkodobý a dlhodobý úspech organizácie. Medzi takéto procesy patria rozvoj 

efektívneho výkonu pracovníkov a rozvojový plán.  

 

Barták (2007) označil vzdelávanie ako plánovitú činnosť, ktorá má napomôcť 

jednotlivcovi alebo skupine vzdelávaných k dosiahnutiu poţadovanej spôsobilosti, naučiť sa 

vyuţívať nadobudnutých znalostí a schopností v praxi a naučiť sa robiť správne veci správne. 

 

V kontexte so vzdelaním ako uviedol Fitzgerld (1992) je potrebné zdôrazniť dva 

momenty. Po prvé, zmyslom vzdelávania je napomôcť pracovníkom naučiť sa rozvíjať 

zručnosti. Ak majú pracovníci naplniť očakávania, podporiť svoju organizáciu a uspieť, 

potrebujú určitú úroveň vzdelania. Toto všetko vedie k spokojnosti s pracovnou pozíciou. 

Skutočnosť, ţe vzdelávanie je nástroj, nie cieľ je druhým dôleţitým momentom. K tomu aby 

sme dosiahli úspech organizácie, musí vzdelávanie dosiahnuť zmenu v správaní, ako 

napríklad vyuţitie nových vedomostí a zručností na pracovisku. Taktieţ musí byť naviazané 

na zmenu výkonu.  
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Hook a Foot  (2002, str. 205) definujú rozvoj ako: „ Rozvoj zamestnanca predstavuje 

užitočný príspevok  a  učebné skúsenosti na pracovisku, tak  že môže byť zlepšený výkon, môžu 

byť dosiahnuté pracovné ciele a tak, prostredníctvom zvýšenia dovedností, znalosti, učebných 

schopností a nadšenia ľudí na každej úrovni, môže byť v podniku zabezpečený nepretržitý rast 

jednotlivca.“ Ide vlastne o balík aktivít, ktorý sa zameriava na zvyšovanie osobného 

potenciálu jedinca. 

 

 

Obr. 2.1: Vzťah  rozvoja a vzdelávania (zdroj: Hroník, 2007, str. 31 upravené) 

 

Vzťah medzi vzdelávaním a rozvojom je previazaný, ako nám znázorňuje obrázok 2.1. 

Avšak na rozdiel od vzdelávania je rozvoj orientovaný na budúcnosť. Zameriava sa na 

dlhodobejšie obdobie jedného aţ dvoch rokov. Kľúčom k akejkoľvek organizácií sú jej 

pracovníci. Aby pracovníci mohli naplniť nové výzvy, pre dlhodobé zdravie 

a ţivotaschopnosť podniku je ich rozvoj nevyhnutný. Podnik sa pri rozvoji pracovníkov 

dostáva do bodu, kedy môţe zmenám čeliť priamo. Rozvíjaná pracovná sila v skutočnosti 

nereaguje na zmenu, ako by sa mohlo zdať, ale sama ju tvorí. Medzi týmito dvoma pojmy nie 

je jasná hranica. V nasledujúcej tabuľke 2.1 môţeme vidieť ich porovnanie. 

 

 Vzdelávanie Rozvoj 

Zámer Súčasný výkon Budúca pozícia 

Identifikácia potrieb 

Neuspokojivé výsledky pri 

vyhodnocovaní pracovných 

výkonov 

Nadpriemerné výkony pri 

vyhodnocovaní pracovných 

výkonov 

Využitie pracovných 

skúseností 
Nízke Vysoké 

Cieľ Príprava na súčasnú pozíciu Príprava na zmenu 

Rozvoj 

 

 

 
Vzdelávanie 
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Spoluúčasť Povinná Dobrovoľná 

  

Tabuľka 2.1:  Porovnanie vzdelávania a rozvoja (zdroj: Rozvoj zamestnancov a kariéra, 

2012) 

 

2.2. Formovanie pracovných schopností človeka 

Formovanie pracovných schopností človeka prebieha počas celého jeho ţivota, od 

získavania prvých vedomostí, znalostí a zručností, cez prípravu na povolanie aţ po rozvoj 

a kariérny rast.  Nezáleţí na tom kde, kedy a kto je hybnou silou pre uskutočnenie 

formovania. Formovanie pracovných schopností človeka tvorí systém ktorý sa skladá z troch 

oblastí (viz obrázok 2.2) ako uvádza Koubek (2007): 

 

a) Oblasť vzdelávania -  zameriava sa hlavne na sociálny rozvoj a rozvoj osobnosti. 

Predmetom formovania sú všeobecné a základné zručnosti a znalosti. Tieto dovoľujú  

na ne získavať a rozvíjať pracovné schopnosti a mnohé vlastnosti, ako aj ţiť 

v spoločnosti.  

b) Oblasť kvalifikácie -  orientované na proces prípravy na určité zamestnanie či 

povolanie, ako aj na doškoľovanie v rámci prehlbovania kvalifikácie.  Oblasť 

odborného vzdelávania v sebe zahŕňa: 

 Základná príprava na povolanie - príprava na odborných školách 

 Orientácia - adaptácia novo prijatého zamestnanca, ktorý tak získava základné 

informácie a špecifické znalosti a zručnosti o pracovnom mieste, na ktoré bol 

prijatý.  

 Doškoľovanie -  zamestnanec si na svojom pracovnom mieste prehlbuje svoje 

vedomosti  na základe nových poţiadaviek , či uţ v oblasti technickej, 

technologickej alebo zo strany zákazníka.  

 Preškoľovanie ( rekvalifikácia) - mal by sa ho zúčastniť zamestnanec v prípade 

zmeny zdravotného stavu, aby sa tak opäť mohol zaradiť do pracovného 

procesu prostredníctvom preškolenia na novú profesiu alebo sa ho zúčastní pri 

zániku pracovného pomeru. 

c) Oblasť rozvoja - ide o získavanie ďalšieho vzdelávania  či zvýšenia kvalifikácie. 

Zameriava sa na širšiu škálu dovedností  a znalostí a nie len na tie ktoré sú nevyhnutné 
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k vykonávaniu pridelenej práce.  Pre daný  podnik tak vzniká pracovní potenciál 

vzdelaných a perspektívnych zamestnancov.  

 

Obr. 2.2: Systém formovania pracovných schopností človeka,  

(zdroj: Koubek, 2007, str. 209) 

2.3. Ciele a oblasti vzdelávania zamestnancov 

Kaţdá činnosť je uskutočňovaná za určitým zámerom (cieľom) a je tomu tak aj pri 

vzdelávaní a rozvoji. Cieľom je aby úroveň vedomosti a schopnosti zamestnanca bola 

neustále prehlbovaná  a aby sa ich personálne respektíve pracovné  správanie zmenilo za 

účelom  zníţenia rozdielu medzi charakteristikou zamestnanca a poţiadavkou na neho 

kladenou. Vzdelávacie programy sú jedným zo spôsobov ako to moţno dosiahnuť. Musí 

dochádzať k neustálej aktualizácií cieľov vzhľadom na potreby, ktoré plynú z analýzy obsahu 

pracovného miesta a výsledky analýzy spôsobilosti a musia úspešne vykonávať potrebné 

činnosti.  

 

Barták (2007)  vo svojej publikácií uvádza, ţe ciele vzdelávania by mali byť 

špecifické, merateľné, aktivizujúce, realistické a termínované, teda mali by byť SMART. 

OBLASŤ VŠEOBECNÉHO 

VZDELÁVANIA 

OBLASŤ ODBORNÉHO 

VZDELÁVANIA 

ZÁKLADNÁ PRÍPRAVA 

NA POVOLANIE 

ORIENTÁCIA 

DOŠKOLOVANIE 

(Prehlbovanie kvalifikácie) 

PREŠKOLENIE 

(Rekvalifikácia) 

OBLASŤ ROZVOJA 

PROFESNÁ 

REHABILITÁCIA 

Poznámka: Tučným písmom sú označené vzdelávacie a rozvojové aktivity, ktoré bývajú súčasťou vzdelávania            

     zamestnancov v organizácií. 
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 Konkrétne teda: 

 špecifické vzhľadom k daným  potrebám, 

 vyplývať zo ţiaducich výkonových štandardov na pracovisku danej firmy, 

 musí byť z nich jasné, v akom čase a za akých podmienok ich moţno vyhodnocovať, 

 dať moţnosť hodnotenia vzdelávacej alebo rozvojovej aktivity a hodnotenia 

individuálnych študijných výsledkov, 

 poskytnúť presný smer, kde sa vzdelávanie uberá nie len manaţérom, ale aj 

organizátorom, tvorcom kurzu, lektorom a účastníkom. 

 

2.3.1. Oblasti vzdelávania 

Vzdelávanie nie je uskutočňované ako celok, ale je rozdelené na časti, oblasti 

vzdelávania. Jednotlivé oblasti môţeme realizovať formou prezenčného vyučovania alebo  

e-learningom, taktieţ ho môţeme uskutočňovať ako  just-in-time kurzy alebo formou učenia 

do zásoby.  Rovnako si môţeme vybrať či je pre nás prospešnejšie zákazkové riešenie alebo 

štandardizovaný kurz.  Hroník (2007) uvádza nasledujúce oblasti vzdelávania podľa jeho 

obsahu: 

 

 Funkčné vzdelávanie - býva objektom certifikácie. Cieľom tohto vzdelávanie je aby 

zamestnanec úspešne a podľa štandardov vykonával priradenú prácu. 

 Doplnkové funkčné vzdelávanie - predstavuje rozširujúce vzdelanie. Pre niektorého 

to čo je funkčným vzdelaním, pre iného môţe byť doplnkovým. 

 Manažérske vzdelávanie - nadobúda rôzne podoby ako napríklad tímové čí 

skupinové riešenie problému. 

 Jazykové vzdelávanie - má v dnešnej dobe veľmi veľký význam. Málokto, kto 

neovláda nejaký cudzí jazyk sa dokáţe uplatniť na trhu a stať sa úspešným. Ako sa 

hovorí koľko jazykov vieš toľko krát si človekom.  

 IT školenia 

 Účelové vzdelávanie - tento charakter má mnoho vzdelávacích činností, ktoré sú 

zahrnuté v akčnom pláne. Napríklad môţe ísť o stress manaţment, efektívne 

telefonovanie, atď. 
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 Školenie zo zákona - celú radu školení je podnik viazaný zo zákona uskutočniť. 

Podnik si teda nemôţe vybrať či ich zamestnancov podrobí tomuto vzdelávaniu alebo 

nie. Napríklad sa jedná o školenie bezpečnosti práce, inštruktáţ, atď. 

2.4. Funkcie vzdelávania 

Úlohou vzdelávania nie je len nadobúdanie nových vedomostí, znalostí a zručností – 

kvalifikačná funkcia.  Má ešte radu ďalších funkcií a to:  

 inovačná a zmenová 

 motivačná 

 orientačná a adaptačná 

 integračná 

 špecializačná 

 

Tieto funkcie plní v rôznom rozsahu, podľa potreby podniku. Na obrázku 1.3 môţeme 

vidieť usporiadanie týchto funkcií zaloţené na báze časovej osy a priebehu kariéry. Orientácia 

a adaptácia sa nachádzajú v úvode a rozvojové a vzdelávacie aktivity spojené s odchodom sú 

v závere.  Medzi nimi sa nachádzajú činnosti spojené s udrţaním určitej hladiny odbornosti. 

Takto to vo svojej publikácií znázorňuje Hroník (2007).  

 

Obr. 2.3: Mapa funkcií vzdelávania (zdroj: Hroník, 2007, str. 128) 
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2.5. Cyklus vzdelávania  

Kvalitný a správne nastavený cyklus (systém) vzdelávania je  základom pre získanie 

a udrţanie si kvalitných zamestnancov, ktorí svojou efektívnou a kvalitnou prácou prispievajú 

k úspešnosti a prosperite celej firmy. Dobre organizované systematické vzdelávanie je najviac 

efektívne vzdelávanie zamestnancov. Koubek (2007, str. 213) vysvetľuje vo svojej publikácií 

systematické vzdelávanie ako: “Neustále sa opakujúci cyklus, vychádzajúci zo zásad 

podnikovej politiky vzdelávania, sledujúci ciele podnikovej stratégie vzdelávania a opierajúce 

sa o starostlivo vytvorené organizačné a inštitucionálne predpoklady vzdelávania.“  Môţeme 

povedať, ţe systematické vzdelávanie je v podniku neustále prítomné a okrem toho, ţe 

formuje dovednosti, schopnosti a znalosti vyţadované k aktuálnemu výkonu práce,  tieţ 

prispieva k zvýšeniu ich flexibility a tým ich vlastne pripravuje na budúcnosť, aby vedeli 

adekvátne reagovať na zmeny.  

 

Cely cyklus vzdelávania prebieha v niekoľkých fázach. Etapy (fázy) vzdelávacieho 

cyklu podľa Hroníka (2007), - jeho cyklus   funguje na štvorfázovom modely (obrázok 2.4) : 

 Identifikácia medzery, potrieb a moţností 

 Design vzdelávacej aktivity 

 Realizácia vzdelávacej aktivity 

 Spätná väzba ( meranie efektivity vzdelávacej aktivity) 

 

Obr. 2.4: Cyklus vzdelávania (zdroj: Hroník, 2007, str.134) 
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2.5.1. Identifikácia medzery, rozvojových potrieb 
a možností 

Cely cyklus začína fázou identifikácie potrieb a moţností vzdelávania. Ako uvádza 

Vodák a Kucharčíková (2007) vo svojej publikácií, identifikácia potrieb spočíva  

v zhromaţďovaní informácií o súčasnom stave schopností, znalostí a dovedností 

zamestnancov, o výkonnosti jednotlivcov, skupín či podniku, a ich porovnanie s očakávaným 

stavom.  Ako podklad identifikácie potrieb slúţia základné schémy organizácie ako je 

poslanie, filozofia, vízia a kultúra organizácie.  

Identifikovanie potrieb organizácie na vzdelávanie ľudských zdrojov sa môţe zdať 

banálnou záleţitosťou.   Skutočne to nemusí byť problémom vo stabilných firmách, v ktorých 

sa nemení portfólio produktov, kde zamestnanci majú spravidla presne vymedzené pracovné 

povinnosti. Avšak na trhu sa nachádza oveľa viac firiem, ktoré ak chcú zotrvať na trhu musia 

flexibilne reagovať na neustále sa meniace podmienky na trhu. S inováciami a neustálou 

potrebou prispôsobovať sa je úzko spojená potreba rozvoja a adaptácie znalostí 

zamestnancov. 

 

Identifikovanie potrieb podniku v oblasti vzdelávanie je dosť zloţité a to z dôvodu, ţe 

vlastnosti a kvalifikácia sú ťaţko  merateľnými vlastnosťami človeka. V tejto fáze ide 

o definovanie potreby vedomostí, schopností, zručností a kompetencie pre cieľové skupiny 

pracovníkov.  Ak sú systematicky rozpoznané a analyzované potreby vzdelávania v podniku, 

skupine či jednotlivcov,  moţno určiť účel vzdelávania.  

Ako prezentuje Armstrong (2007) z časti sa analýza potrieb vzdelávania zameriava na 

určenie rozdielu, medzi tým čo v súčasnosti je a deje sa a tím, čo by malo byť, a čo by sa 

malo diať. Prekryť zistený rozdiel je úlohou vzdelávania (viz obrázok 2.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.2.5: Potreba vzdelávania (zdroj: Armstrong, 2007, str. 498) 
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Existujú tri oblasti v ktorých by mali byť potreby vzdelávania analyzované  

(viz obr. 2.6): 

 podnikové potreby - u organizácie ako celku, 

 skupinové potreby - u tímoch, funkciách, útvaroch či zamestnania v rámci 

organizácie, 

 individuálne potreby - u konkrétnych, jednotlivých pracovníkoch. 

Z obrázku je zrejmé, ţe jednotlivé oblasti sú vzájomné prepojené. Analýzou 

podnikových potrieb môţeme identifikovať potreby skupinové, zatiaľ čo analýza potrieb 

útvarov či tímoch, slúţi k rozpoznaniu individuálnych potrieb zamestnancov. Tento proces 

funguje aj v obrátenom poradí. Podnikové potreby môţeme definovať pomocou súhrnu 

skupinových a individuálnych potrieb.  

 

Obr. 2.6: Analýza potrieb vzdelávania – oblasti a metódy (zdroj: Armstrong, 2007, str. 499) 

 

Armstrong (2007) na určenie  konkrétnych vzdelávacích potrieb vychádza z analýzy 

pracovného miesta a pokladá za nutné presne špecifikovať: 

 akýkoľvek  deficit vo výkone súčasného drţiteľa pracovného miesta, ktorý plynie zo 

štrbín v znalostiach,  zo zlej motivácie či deficitu dovedností a ktoré je potrebné riešiť 

pomocou vzdelávania,  

 akékoľvek problémy, s ktorými drţiteľ pracovného miesta prichádza do styku pri 

osvojovaní a aplikácií základných dovedností, 

 súčasné formy a metódy vzdelávania a ich dopad na efektívnosť, 

 akékoľvek oblasti, kedy je zistený nedostatok v úrovni schopností a poţadovaným 

štandardom, 
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 akékoľvek oblasti, kde vzniká potreba vzdelávania vplyvom budúcich zmien, 

pracovných procesov, povinností, zodpovednosti a metód práce.  

 

Rada vlastností či charakteristík, ktoré by mal mať jedinec k tomu, aby mohol zadané 

úkoly správne plniť podľa Armstronga (2007) sú nasledovné: 

 normy výkonu - ktoré musí byť zručný jedinec schopný dosiahnuť, 

 schopnosti - na zabezpečenie poţadovanej úrovne výkonu sú konkrétne potrebné 

schopnosti chovania, 

 postoje - potrebný súlad medzi tendenciou chovania a pracovania a medzi 

poţiadavkami práce, 

 znalosti - predstavuje súhrn poznatkov, ktoré potrebuje zamestnanec poznať, môţe 

isť napríklad o odborné, technické, komerčné či ekonomické znalosti, 

 dovednosti - ak majú byť znalosti efektívne vyuţité a má byť dosiahnutý ţiadaný 

výsledok, dovednosti predstavujú to čo zamestnanec potrebuje byť schopný robiť. 

 

Vodák a Kucharčíková (2007) uvádzajú, ţe informácie o potrebách vzdelávania sa 

získavajú pomocou pozorovania, dotazníkov, štruktúrovaných rozhovorov, pomocou 

zamestnancami vytvoreným popisom práce, skupinovou diskusiou či participáciou.  Taktieţ 

prameňom informácií môţu byť organizačné štruktúry, stratégie podniku, pracovné náplne, 

finančné plány a správy, ukazovatele fluktuácie a úrazovosti, organizačné rady, systémy 

hodnotenia zamestnancov, marketingové plány a výkonnostné normy. 

2.5.2. Design vzdelávacej aktivity 

Uţ v priebehu identifikácie potrieb vzdelávania sa objavujú plány, ktoré sa potom 

spresňujú a dopĺňajú, aţ je plán vzdelávania hotový a kompletný. Najdôleţitejší je podľa 

Vodáka a Kucharčíkovej (2007) v ňom rozpočet a program. S programom sa ďalej pracuje 

a to tak ţe sa špecifikuje, konkretizuje, stanovia kategórie, metódy, časový plán, prostriedky 

a počty. Kaţdý jeden vzdelávací plán by sa mal vytvárať samostatne a mala by byť 

zabezpečená jeho flexibilita, teda v prípade ţe sa objavia nové potreby vzdelávania alebo 

program vzdelávania ohlasuje potrebu zmeny, je potrebné jeho podobu rozvíjať. 

 

Pre efektívnosť procesu vzdelávania musia byť splnené tri ciele: 

1. vzdelávanie by mali viesť odborníci na vzdelávanie 
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2. musia plynúť z potrieb jednotlivých pracovníkov ako aj potrieb podnikových 

3. zo vzdelávania a jeho cieľov musí byť zrejmé, ktoré problémy a podnikové 

potreby budú riešiť 

 

Podľa Hroníka (2007) je potrebné si uvedomiť, či bude vzdelávací program prebiehať 

„za chodu“ či „mimo chod“.  Ďalej je pre nás dôleţité vedieť či máme prístup k uţ vyvinutým 

nástrojom alebo budeme musieť situáciu riešiť pomocou zákazkového riešenia. Aká je 

naliehavosť riešenia, či budeme postupovať prostredníctvom reaktívneho alebo proaktívneho 

prístupu. V tabuľke 2.2 sú uvedené moţné zamerania programu vzdelávania. 

Východisko designu Možné podoby 

Za chodu reaktívne štandardné riešenie 
Odchýlky sú sledované a napravované priebeţne.  

Napríklad supervízie pre porade, predaji, ... 

Za chodu proaktívne štandardné riešenie 
Supervízie zacieliť na prípravu a zmenu, 

štandardizované podoby best practices. 

Za chodu reaktívne zákazkové riešenie 

Hľadanie moţnosti zlepšenia za chodu organizačnej 

jednotky alebo jednotlivca, metódy, ako robiť veci 

inak s rýchlym efektom. 

Za chodu proaktívne zákazkové riešenie 

Rôzne formy spätnej väzby od ľudí, ktorí prichádzajú 

odinakadiaľ- napríklad takto môţe byť designovaná 

rotácia (job rotation). 

Mimo chod reaktívne štandardné riešenie 
Odstránenie medzery a nedostatku, ktorí bráni 

dosiahnutiu výkonnosti. 

Mimo chod proaktívne štandardné riešenie 
Vytvorenie základu, na ktorom bude moţné dlho 

stavať. 

Mimo chod reaktívne zákazkové riešenie 
Sústredenie, vyladenie formy. Teambuilding, 

„tmelení“ pred akciou či v priebehu projektu apod. 

Mimo chod proaktívne zákazkové riešenie 

Získavanie konkurenčných výhod, zoznámenie 

s novými trendmi, ich osvojení, získanie náskoku, 

napríklad rozvoj kreativity. 

 

Tabuľka 2.2: Možné zamerania programu (zdroj: Hroník, 2007, str. 144) 

 

Hroník (2007) poukazuje vo svojej publikácií na päť elementov v designu a to: 

  KONTEXT (firma, spoločnosť, kultúra, jej stratégie) 

  ŠTUDENT  

  LEKTOR A INTERAKCIA 
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  TÉMA, OBSAH A JEHO ŠTRUKTÚRA 

  PROSTREDIE ( virtuálne, outdoorové) 

 

Niektoré tieto elementy majú prenesenú svoju hodnotu uţ v definícií cieľov 

vzdelávacieho programu, iné si treba presne ujasniť a vymedziť. Nutná je znalosť študenta, 

aké sú jeho potreby, ako aj homogénnosť či heterogénnosť skupiny. Ďalej si potrebujeme 

vyjasniť otázky ohľadom lektora, témy, obsahu a jeho štruktúry. V poslednej rade treba 

vybrať prostredie: e-learningové, outdoor, či prostredie, ktoré vzniká kombináciou.  

 

Správne navrhnutý, pripravený plán vzdelávania by mal priniesť odpovede na 

nasledujúce otázky: 

 Aké školenie má byť zabezpečené? - táto otázka zahŕňa obsah vzdelávania, témy 

vzdelávania, ktoré treba zabezpečiť. 

 Komu bude určené? - pre koho je vzdelávanie určene, okruh zamestnancov, ktorí sa 

budú vzdelávať. Plusom je keď je tento okruh zamestnancov homogénny 

a zamestnanci sú na rovnakej úrovni schopností a dovedností.   

 Akým spôsobom bude realizované? - veľmi dôleţitá je voľba vhodnej metódy 

vzdelávania. Či sa rozhodneme pre vzdelávania na pracovisku alebo mimo neho, či 

bude prebiehať pasívnou alebo aktívnou formou. 

 Kto ho bude realizovať? - firma si môţe vybrať školiteľov z interných ( uskutočňuje 

ich sama) alebo externých zdrojov ( prostredníctvom špecialistov, vzdelávacích firiem 

či organizácií). 

 Kedy? - veľmi významná je voľba správneho času vzdelávania. Treba si zvoliť 

vhodné obdobie, ako aj dĺţku trvania tohto školenia, či periodicitu opakovania. 

 Kde? - vzdelávací program sa môţe uskutočňovať priamo v podniku alebo mimo 

neho. Závisí to na voľbe metódy vzdelávania. Na zamestnancov má veľmi priaznivý 

vplyv outdoorové vzdelávanie, kde sa môţu nie len vzdelávať ale vo voľnom čase aj 

relaxovať a oddychovať.  

 S akými nákladmi? - závaţný faktor, podľa ktorého mnohé firmy uskutočňujú svoje 

rozhodnutia v oblasti vzdelávania. Zahŕňa náklady napr. na lektorov, školiteľov, 

dopravu, stravu, ubytovanie, atď. 
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Marchingoton a Wilkinson ( 2012) vo svojej publikácii uvádzajú ţe, najdôleţitejšie nie 

je poznať teoretické výhody a nevýhody metódy vzdelávania, ale prioritou je vedieť prečo 

pouţiť práve tú metódu v danej situácií a prečo by táto metóda priniesla najlepší efekt 

vzdelávania.  Títo dvaja autori graficky znázornili osem kategórií vzdelávacích  a učebných 

metód (viz obrázok 2.7). 

 

Obr. 2.7: 8 kategórií vzdelávacích a učebných metód (zdroj: Marchingtona a Wilkinsona, 

2012, str. 293) 

 

V hornej časti obrázku môţeme vidieť pedagogicky orientované metódy. Vľavo sa 

nachádza inštruktáţ, pre ktorú je charakteristický individuálny prístup. Táto metóda spočíva 

v hesle „ povedz- ukáž -urob- skontroluj“.  Študent nemá priestor na kreatívne zmýšľanie a 

voľné úvahy. Slúţi na zaučenie do beţných spôsobov práce, prenos beţných informácií 

a znalostí. Na opačnej strane, teda vpravo je na obrázku umiestnená prednáška. Na rozdiel od 

inštruktáţe je skupinovo orientovaná. Je to metóda, ktorá nie je aţ tak finančne náročná. 

Umoţňuje poskytnúť informácie veľkej skupine poslucháčov v tom istom časovom okamţiku.  

Pri prednáškach vyuţívajú prednášajúci  rôzne  vizuálne pomôcky, ako videá, prezentácie 

a iné. 

V dolnej časti obrázku sa nachádzajú andragogické metódy.  Na ľavej strane sú 

individuálne a na pravej skupinové metódy. Medzi andragogické, skupinové zahŕňame 

prípadové štúdie,  projekty, skupinové cvičenia a obchodné hry. Spočívajú v upevňovaní tímu 

a tímovej práce, v nachádzaní spoločného riešenia na zadaný problém s minimálnym zásahom 

trénera.  Hľadajú sa riešenia problémov, s ktorými sa účastníci môţu stretnúť v beţnom ţivote 

a pri výkone svojej práce.  Metódy majú viesť k vzdelaniu a rozvoju manaţérov a ich 

základných kompetencií.  Andragogické, individuálne metódy autori umiestnili na ľavej 

strane obrázku a patrí sem podľa autorov samoštúdium .  Charakteristické pre tieto metódy je, 

ţe sa prispôsobujú času, miestu a tempu podľa individuálnych potrieb študujúceho.   
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Podrobnejšie o konkrétnych metódach vzdelávania a rozvoja opisujem v kapitole 2.6. 

 

2.5.3. Realizácia vzdelávacej aktivity 

Po etape designu vzdelávacích aktivít nasleduje etapa realizácie. Realizácia 

vzdelávacích programov sa riadi dvomi zásadami.  Tou prvou je neustála kontrola 

s sledovanosť procesu vzdelávania, aby sa docielilo postupu zhodnému s plánom 

a schváleným rozpočtom. Druhou, nie však menej významnou zásadou je uskutočňovanie 

vyhodnotenia vzdelávania po je ukončení. Výsledkom vyhodnotenia by mala byť miera 

prínosu a efektivity, ktorú priniesol vzdelávací proces. 

 

Ako opisuje Hroník (2007) realizácia vzdelávacieho programu predstavuje proces, 

ktorý sa začína prípravou a končí presunutím nadobudnutých poznatkov do pracovnej 

činnosti.  

Celý proces sa skladá zo štyroch etáp, a to: 

1. Príprava lektora - táto príprava pozostáva z profesionálnej prípravy a z prípravy na 

konkrétny vzdelávací program. Profesionálna príprava sa odohráva priebeţne. Lektor 

sa nachádza na vrchole výkonnosti v rokoch 35 - 50. Lektorov moţno označiť ak ako 

expertov na zmenu. Príprava na vzdelávací program spočíva v príprave materiálov, 

pomocných predmetov, skrípt a prezentácií. 

2. Organizačné zaistenie - aby vzdelávanie prebehlo bez problémov je potrebné 

zabezpečiť stravovanie, priestor, v ktorom sa bude vzdelávanie uskutočňovať, 

ubytovanie, občerstvenie, pomôcky, vrátane pomôcok pre lektora, ako sú písacie 

potreby, dataprojektor, atď. 

3. Príprava účastníkov - u jednorázových, krátkodobých vzdelávacích programov je 

dôleţité, v rámci prípravy účastníkov, komunikovať s nimi s cieľom poskytnúť im 

základné informácie o vzdelávaní ( dátum, termín zahájenia a ukončenia, miesto, cieľ, 

téma aktivity, vysvetlenie zámeru akcie, popis aktivít uskutočňovaných pred 

výcvikom, lektor, vhodný typ oblečenia, ubytovanie, strava).  U dlhodobých 

výcvikoch je to zloţitejšie. Vyţaduje sa predošlé stretnutie s lektorom, aby  sa 

účastník zoznámil s činnosťou a prostredníctvom toho sa mu uľahčil začiatok kurzu 

samotného.  Pretest sa vyţaduje len u niektorých tipoch výcvikov, nielenţe motivuje 

účastníkov, ale umoţní nám zmerať vstupnú úroveň účastníkov. Rovnako je  vhodné 
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zaradiť medzi aktivity aj dotazník očakávaní a poţiadať účastníkov, aby sa na kurz 

pripravili.  

4. Transfer - táto etapa prináša účinok len v prípade, ţe bude uskutočnená vo veľmi 

krátkom období po ukončení vzdelávacieho programu. V opačnom prípade môţe dôjsť 

k stratám a znehodnoteniu. Moţné nadväzujúce činnosti po  príprave vzdelávacej 

aktivity môţu byť: 

 Zakotvenie efektov organizovaného učenia - tento transfer moţno uplatniť 

celou radou spôsobov ako napríklad: uskutočniť workshop, domáca úloha, 

inšpirovať sa absolvovaným vzdelávacím programom a na základe toho 

uskutočniť vlastní kurz, vypracovanie projektu, atď. 

 Databanka know-how - nie kaţdý uplatní v praxi to, čo si osvojil na 

vzdelávacom kurze. Z tohto dôvodu je potrebné si robiť zápisky, ktoré sa vo 

forme písomnej správy stanú súčasťou materiálu pre účastníkov alebo 

súčasťou webovej aplikácie.  

 Fotodokumentácia a iné záznamy - predstavujú fotografie z výstupov práce - 

flipchartové zápisy. Snaha o vyvolanie záţitkov s cieľom oţivovať poznatky. 

2.5.4. Spätná väzba (meranie efektivity vzdelávacích            
aktivít) 

Celý cyklus vzdelávania je ukončený poslednou etapou a to spätnou väzbou, v ktorej 

sa uskutočňuje vyhodnotenie.  Zároveň je to jedna z najdôleţitejších častí procesu. Armstrong 

(2007) vysvetľuje, ţe má pre nás veľký význam zistiť účinnosť vzdelávania, aké výsledky 

prináša, aký bude mať účinok na podnik, prípadne,  čo treba v ďalšom vzdelávaní zdokonaliť, 

aby sme dosiahli ešte väčšiu mieru efektivity. Aj tu sa stretávame ako pri prvej etape 

vzdelávacieho cyklu s problémom stanovenia kritérií hodnotenia. V súvislosti 

s identifikáciami potrieb vzdelávania sme uţ spomínali, aké je namáhavé merať kvalifikáciu 

a úroveň vzdelania zamestnancov.  

 

„Vyhodnotenie je integrálnou súčasťou vzdelávania. Vo svojej najhlbšej forme je to 

porovnávanie cieľov (žiaduce chovanie) s výsledkami (výsledné chovanie), odpovedajúce na 

otázku, do akej miery vzdelávanie splnilo svoj účel“ takto definoval poslednú etapu 

vzdelávacieho cyklu Armstrong (2007, str. 514). 
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Vo svojej publikácií Armstrong (2007) vysvetľuje štyri fázy vyhodnocovania 

vzdelávania: 

Úroveň 1:  REAKCIA 

Študuje sa reakcia účastníkov vzdelávacieho procesu. Pre hodnotenie reakcií uvádza 

nasledujúce kroky: 

 Ako prvé si treba uvedomiť, čo chceme vlastne zistiť. 

 Pre kvantifikáciu reakcie treba vytvoriť formulár. 

 Aby účastníci napísali svoje pripomienky a návrhy musíte ich podceňovať. 

 Je potrebné sa postarať o to, aby sme dostali odpoveď od všetkých zúčastnených. 

 Tieţ je potrebné sa postarať o to, aby sme získali  úprimné a poctivé odpovede. 

 Nutné je stanoviť si vhodné štandardy. 

 Podľa týchto štandardov treba zhodnotiť reakcie účastníkov a uskutočniť adekvátne 

kroky.  

 Ak je to vhodné,  môţeme informovať o reakciách účastníkov.  

 

Úroveň 2:  HODNOTENIE POZNATKOV 

Táto úroveň nám má dať odpoveď na otázku ohľadom splnenia cieľov vzdelávania.  

Veľký význam má porovnanie testov uskutočnených pred vzdelávaním a po absolvovaní 

vzdelávania.  Získame informácie o znalostiach, ktoré si účastníci odniesli zo vzdelávania, 

aké dovednosti získali, či zdokonalili, prípadne ako sa v potrebnom smere zmenili ich postoje.  

 

Úroveň 3:  HODNOTENIE CHOVANIA 

Výsledkom tejto úrovne hodnotenia je miera zmeny chovania účastníkov vzdelávania  

na pracovisku po jeho absolvovaní.  V akom rozsahu vyuţíva nadobudnuté dovednosti, 

znalosti a postoje pri výkone práce. Najvhodnejšie by bolo tieţ uskutočniť hodnotenie 

účastníkov pred a po vzdelávaní. No v tomto prípade by bolo ideálne nechať účastníkovi čas 

aby mohol adaptovať nové poznatky v pracovnom procese.  

 

Úroveň 4:  HODNOTENIE VÝSLEDKOV 

Keďţe je ich moţné kvantifikovať je hodnotenie výsledkov jednoduchšie.  Bilancuje 

sa úspešnosť vzdelávania z hľadiska nákladov.  Rovnako ako v predchádzajúcom prípade je 

zaloţené na porovnaní pred a po ukončení vzdelávania. Posudzuje sa do akej miery boli 
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splnené základné ciele v úsekoch, ako zvýšenie produktivity, zníţenie úrazovosti, zvýšenie 

spokojnosti zákazníkov či prírastok predaja. 

 

Autori Marchington a Wilkinson (2012) k pôvodným štyrom úrovniam pridávajú ešte jednu 

piatu úroveň.  

Úroveň 5: NÁVRATNOSŤ INVESTÍCIÍ 

Piata úroveň zahŕňa návratnosť investícií (ROI). Je dôleţité aby si organizácia 

uvedomila náklady a prínosy, ktoré v sebe zahŕňa vzdelávací proces. Je však veľmi náročné 

presne vyčísliť tieto skutočnosti.  Jednoduchšie je pre organizáciu určiť aké náklady je 

potrebné vynaloţiť na vzdelávanie, ako určiť aké prínosy plynú z uskutočneného vzdelávania 

a za akú dobu sa organizácií vrátia vloţené investície. 

 

Reakcia vyvolaná vzdelaním môţe byť rôzna. Účastníci môţu byť s ním spokojní, 

môţe sa im zdať atraktívne, ale aj tak sa naučia málo alebo dokonca nič. V prípade, ţe sa 

niečo naučia nevedia, nemôţu a nechcú to uplatniť alebo to aplikujú, ale na pracovisku to 

nefunguje tak ako má. Môţe im to priniesť úspech v práci, ale nemá to vplyv na efektivitu 

organizácie. 

2.6. Metódy vzdelávania 

V tejto časti sa budeme zaoberať všetkými stránkami metód vzdelávania. Ako sme si 

uţ spomínali v predchádzajúcej kapitole, voľba vhodnej metódy vzdelávania je významný 

krok v procese vzdelávania.  Je to jedným z kľúčových faktorov účinnosti a hospodárnosti 

rozvoja ľudských zdrojov.  Ako uvádzajú Blaha, Mateiciuc a Kaňáková vo svojej publikácií 

(2005), človek si zapamätá: 

 

 10% z toho, čo číta, 

 20% z toho, čo počuje, 

 30% z toho, čo vidí, 

 50% z toho, čo vidí a počuje, 

 70% z toho, čo sám hovorí, 

 90% z toho, čo sám hovorí a robí. 
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Vyskúšaných metód vzdelávania, ktoré sú vysoko efektívne je celá rada. Kaţdá 

z týchto metód má škálu výhod, ale aj nevýhod.  A tak môţeme povedať, ţe v procese rozvoja 

a vzdelávania podniku, neexistuje univerzálne riešenie pre akúkoľvek firmu.  Prístup 

k určitému podniku, môţu ovplyvniť faktory ako: 

 Veľkosť firmy - malé firmy, v ktorom je zamestnaný menší počet zamestnancov, 

môţu pôsobiť ako širší rodinný kruh, v ktorom sa všetci poznajú. Na druhej strane 

veľké podniky pôsobia neosobne. 

 Lokalita - aj napriek tomu, ţe v dnešnej dobe moderné technológie umoţňujú úsporu 

času pri prekonávaní vzdialenosti, aj tak medzi ľuďmi pôsobnosť podniku a jeho 

umiestnenie ustavičné hrá veľkú rolu.  

 Rozpočet - rozpočet hrá asi najdôleţitejšiu úlohu pri rozhodovaní podniku o rozvoji 

a vzdelávaní podniku. Celá rada školení sa pohybuje vo vyššej cenovej hladine, ktorá 

rozpočet firmy zaťaţuje do značnej miery. Podniky, ktoré disponujú dostatkom 

peňaţných prostriedkov, sa môţu rozhodovať do akého rozvojového alebo 

vzdelávacieho programu zapojí svojich zamestnancov. Podniky s nedostatočnými 

peňaţnými prostriedkami túto situáciu moc nemôţu ovplyvniť.   

 

Vzdelávanie môţe byť realizované interným spôsobom, prostredníctvom interných 

lektorov, ktorí sú v organizácií zamestnaní, alebo môţe organizácia pri realizácií vzdelávania 

vyuţiť „outsorcing“, kedy školenia zabezpečuje prostredníctvom externej spoločnosti.  

2.6.1. Interné vzdelávanie  

Interne realizované vzdelávanie je obyčajne najefektívnejším spôsobom, ako 

poskytnúť školenia, pokiaľ vybavenie na realizáciu vzdelávania je veľké, drahé a komplexné, 

ale nehrozí riziko poškodenia. Interné vzdelávanie má podľa Greiga (1997) nasledujúce 

charakteristiky: 

 Veľký počet účastníkov 

 Vzdelávanie sa vzťahuje na uţ zavedenú technológiu 

 Nie veľmi špecifické vzdelávanie 

 Vzťahuje sa na postupy beţné pre dané odvetvie 

 Vzdelávanie cielené na zručnosti 

 Relatívne nízka pracovná úroveň 

 Vzdelávanie účastníkov spolu ako skupiny 
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 Dôleţitosť spoločenskej atmosféry 

2.6.2. Externé vzdelávanie 

Zauţívaný pojem aj outsorcing.  Externé vzdelávanie sa aplikuje len vo vybraných 

prípadoch, pretoţe sú obyčajne nákladné. V prípade ţe počet účastníkov je nízky, čas, ktorý je 

vyhradený na vzdelávanie je krátky a pracovná úroveň účastníkov je vysoká, je to dostatočný 

dôvod vyuţiť externé vzdelávanie.  Taktieţ zabezpečujú vysoko kvalitné technické poznatky. 

Účastník po návrate z takéhoto vzdelávania sa rozdelí o nadobudnuté poznatky so 

spolupracovníkmi, čo môţeme označiť ako multiplikačný efekt.  

 

Greig (1997) uvádza nasledujúce charakteristiky externého vzdelávania: 

 Nízky počet účastníkov 

 Vzdelávanie sa orientuje na nové technológie 

 Vzdelávanie nie je špecifické 

 Spája sa s odvetvovou alebo priemyselnou stratégiou 

  Nadobudnutie vedomostí účastníkov je hlavným cieľom vzdelávania 

 Relatívne vysoká úroveň zamestnanosti 

 Účastníci vzdelávania sa učia individuálne 

 Nepodstatnosť spoločenského prostredia 

 

2.6.3. On-the-job a off-the-job metódy vzdelávania 

Rozlišujeme medzi dvoma základnými formami vzdelávania a to vzdelávanie 

realizované na pracovisku (tzv. on-the-job) a mimo pracoviska (tzv. off-the-job). Greig (1997) 

uvádza on-the-job vzdelávanie je uskutočňované počas toho, ako zamestnanci vykonávajú 

svoju pridelenú prácu. Takto vlastne zamestnanci počas vzdelávania nestrácajú čas. Od 

prvého dňa vzdelávania je zúčastnený zapojený do práce, vytvára tak hodnotu.  Naopak off-

the-job umoţňuje zúčastnenému vyskúšať nové techniky a postupy v bezpečnom 

a kontrolovanom prostredí vzdelávacieho strediska či organizácií.  

 

Metódy on-the-job (na pracovisku):  

1. Inštruktáž pri výkone práce - v praxi sa vyuţíva najčastejšie. Skúsený pracovník 

zaučuje nového alebo menej skúseného pracovníka prostredníctvom názornej ukáţky, 
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ktorú si pracovník snaţí osvojiť prostredníctvom pozorovania a napodobňovania, a tak 

vykonávať pridelenú prácu s osvojenými znalosťami. Plusom je rýchle zacvičenie 

nového pracovníka a spolupráca medzi nadriadeným a podriadeným . Mínusom je 

prostredie, kde školenie prebieha, ktoré môţe byť hlučné, rušivé a taktieţ môţe 

prebiehať pod tlakom pracovným úloh. Zácvik prebieha spravidla skôr 

u jednoduchých pracovných úlohách.  

2. Coaching – z anglického slova coach = tréner, kauč, inštruktor.  Je dlhodobý proces, 

v ktorom si pracovník získava schopnosti, znalosti, dovednosti, ktoré potrebuje pre 

svoj sociálny a odborný rozvoj, a ktoré mu pomôţu efektívnejšie prekonať úlohy 

spojené s prácou, ktorá mu bola pridelená. Podporuje a zlepšuje súčasní ale aj budúci 

výkon pracovníka. Úlohou nadriadeného či školiteľa je pravidelná kontrola výkonu 

pracovníka.  Coaching je spôsobom ako vyuţiť talent individuálnych pracovníkov 

a podporiť ich lojalitu voči organizácií a to  neustálym usmerňovaním 

a podnecovaním pracovníka k potrebným výkonom práce. Ako môţeme vidieť na 

obrázku 2.9, pracovníci vyuţívajú svojich coachov vo viacerých rolách.  

 

Obr. 2.9: Role coachov (zdroj: O´Neill a Bradbent, 2003) 

 

Výhodou coachingu je neustále informovanie vzdelávaného pracvoníka o hodnotení 

svojej práce.  Blízka obojstranná spolupráca vzdelávaného pracovníka a školiteľa, čo 

so sebou prináša lepšiu komunikáciu a vytvorenie priestoru pre definovanie cieľov 

pracovnej kariéry pracovníka.  Zlé prostredie vzdelávania, často sprevádzané hlukom 

a inými rušivými faktormi, takieť vzdelávanie prebiehajúce pod tlakom patria medzi 

nevýhody coachingu.  

3. Mentoring - je spôsob vedenia zamestnancov. Umoţňuje preniesť skúsenosti 

a vhodným spôsobom poradiť zamestnancom.  Mentor pomáha svojmu zverencovi 
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poznať lepšie sám seba, svoj potenciál a svoje schopnosti.  Vzťah medzi mentorom 

a zverencom je silne zaloţený na dôvere, a preto býva často i neformálny. Mentor sa 

stáva radcom.  Pracovník si mentora vyberá sám, čo je asi najväčší rozdiel medzi 

mentoringom a coachingom. Plusom tejto metódy je uvedomelá voľba mentora ako aj 

neformálny vzťah.  Mínusom sa stáva hrozba, ţe si pracovník zvolí mentora, ktorý je 

pre neho nevhodný.  

4. Counselling - je modernou metódou vzdelávania súčasnosti. Spočíva v obojstrannom 

ovplyvňovaní a konzultovaní medzi nadriadeným a podriadeným. Výhodou 

counsellingu je angaţovanosť vzdelávaného pracovníka, ktorý svojou činnosťou  

a iniciatívou  vyjadruje svoje názory a návrhy riešenia problému. Školiteľ si tieţ 

precvičuje svoje dovednosti, tým ţe poskytuje pracovníkovi spätnú väzbu. Nevýhodou 

je nedôvera vedúcich pracovníkov voči tejto metóde ako aj náročnosť na čas, ktorá 

môţe mať negatívny dopad na čas plnenia beţných pracovných úloh.  

5. Asistovanie - radíme medzi často vyuţívané a tradičné metódy vzdelávania.  Princíp 

spočíva v pridelení pomocného pracovníka  skúsenému pracovníkovi, ktorý mu 

pomáha a učí sa od neho pracovný postup. Miera, akou sa pomocný pracovník 

zúčastňuje na práci sa  stále zväčšuje aţ je pomocný pracovník získa také dovednosti 

a schopnosti, ţe je schopný vykonávať prácu sám. Prednosťou sa stáva zameranie na 

prax.  Na druhej strane, slabinou sa stáva moţnosť osvojenia si aj praktík, ktoré nie sú 

príliš vhodné. Pomocný pracovník sa učí praktikám len od jedného zdroja. 

6. Poverenie úlohou - rozvíja metódu asistovania. Skúsený pracovník prideľuje 

pomocnému pracovníkovi úlohu. Pri plnení tejto úlohy je sledovaný.  Má vytvorené 

všetky potrebné podmienky a má k dispozícií príslušné kompetencie. Významnou 

výhodou je samostatnosť a tvorivosť pri riešení problémov. Motivácia pracovníka 

k rozvoji,  k vyskúšaniu svojich schopností a rozšíreniu poľa  pôsobnosti. Nevýhodou 

je riziko nesplnenia či chybovosti úlohy, pretoţe nie je moţné neustále usmerňovať 

a sledovať jeho kroky. Tak môţe stratiť dôveru od nadriadených.  

7. Rotácia zamestnancov-  alebo cross training.  Táto metóda slúţi k výcviku a výchove 

riadiacich pracovníkov.  Prebieha pomocou postupného prideľovania pracovných úloh 

vzdelávanému pracovníkovi a to v rôznych častiach podniku na stanovené obdobie. 

Výhodou je flexibilita pracovných schopností pracovníka ako aj flexibilita podniku 

ako celku. Tato metóda odstraňuje stereotypnú prácu,  pracovník si osvojuje nové 

skúsenosti a schopnosti. Nevýhodou je moţný neúspech pracovníka na niektorom 
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z priradených pracovísk, čo sa môţe odraziť v jeho sebavedomí a hodnotení 

nadriadeným.   

8. Pracovné porady – pomocou tejto metódy sa  pracovníci zoznamujú s faktami 

a problémami týkajúce nie len ich pracoviska, ale aj celej firmy. Plusom tejto metódy 

je zvyšovanie informovanosti pracovníkov a ich  participácie k pracovnému kolektívu 

či organizácií. Motivuje účastníkov k vlastním aktivitám a iniciatívam. Mínusom sa 

stáva problém s vhodným načasovaním pracovnej porady. Takto metódy  uvádza 

Koubek  (2007). 

 

Metódy off-the-job (mimo pracoviska): 

1. Demonštrovanie - ide vlastne o praktické, názorné vyučovanie. Sprostredkovanie 

znalosti a dovedností prostredníctvom audio-vizuálnej techniky, počítačov, 

predvádzanie postupov práce či funkčných vlastností a obsluhy jednotlivých zariadení 

vo vývojových pracoviskách, vyučovacích dielňach a v podnikoch, kde sa tieto 

zariadenia vyrábajú.  Plusom je sprostredkovanie znalostí a dovedností a vyskúšanie si 

zručností bez obáv z chýb a škôd.  Nevýhodou je nutnosť prispôsobenia problému 

daným podmienkam školiaceho zariadenia, pri čom dochádza k jeho zjednodušeniu.  

2. Simulácia - táto metóda sa vyznačuje aktívnym zapojením účastníkov vzdelávania. 

Simulácia je vo väčšej miere zameraná na prax.  Základom je podrobný scenár, na 

ktorý účastníci musia za stanovenú dobu vykonať určité rozhodnutia. Vhodná metóda 

pre školenie vedúcich pracovníkov, ktorí riešia beţné pracovné problémy. Plusom 

simulácie je zlepšenie schopnosti rozhodovať sa a vyjednávať. Na druhej strane 

mínusom je náročnosť simulácie na prípravu a problém školiteľa s usmerňovaním 

a pôsobením na účastníkov vzdelávania.  

3. Assessment centra -  tieţ sa pouţívajú označenia ako diagnostiko-výcvikový program 

či development centre. Nový trend vzdelávania a výberu manaţérov. Úlohou účastníka 

vzdelávania je plnenie celej rady úloh a riešenie problémov, ktoré predstavujú 

kaţdodennú prácu manaţéra. Pomocou počítača sú náhodne vyberané problémy 

a úlohy.  Moţnosť nastavenia rôznej úrovne stresu či frekvencie. Vyhodnotenie 

riešenie problému a efektívnosť rozhodnutia sa uskutočňuje prostredníctvom počítača. 

Tak si môţe účastník vzdelávania porovnať svoje riešenia s optimálnymi. Tak sa učí 

a zdokonaľuje. Medzi výhody assessment centra  patrí najmä ucelená cesta získania 

a zlepšenia manaţérskych dovedností, znalostí, schopnosť prekonávania stresu , šetriť 
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čas, schopnosť riešiť úlohy rôznej povahy, lepšie vychádzať a jednať s ľuďmi a celá 

rada ďalších. Nevýhodou je náročnosť na techniku vybavenosť a na prípravu.  

4. Outdoor tréning – alebo školenie hrou či školenie pod šírim nebom. Outodoor 

tréningy sú stále populárnejším fenoménom súčasnej doby. Zvyčajne sa jedná 

o tréningy zamerané na tímovú prácu alebo tímové zručnosti, ako napríklad 

interpersonálna komunikácia, vedenie ľudí, dôvera, skupinové riešenie problémov, 

schopnosť pracovať v skupine čo najefektívnejšie, delegovanie úloh, vedenie ľudí 

a mnoho ďalších.  Princíp tejto metódy spočíva v zadaní úlohy, ktoré riešia vytvorené 

tímy. Vodca skupiny, ktorého si zvolí skupina alebo vznikne úplne prirodzene, 

rozdeľuje úlohy a koordinuje činnosť. Na záver sa konzultuje o vytvorených 

riešeniach.  Silnou stránkou outdoor tréningu je schopnosť zlepšenia manaţérskych  

dovedností a zručností, ich vyuţitie a aplikovanie prostredníctvom hry či športu. 

Efektívnosť tejto metódy spočíva v spojení zábavy a vzdelávania. Na druhej strane sa 

môţe vyskytovať odpor k hrám, spojený s obavou zo zosmiešnenia sa pred kolegami. 

Metóda je náročná na prípravu čo je tieţ jej slabou stránkou. 

5. Prípadové štúdie - Foot a Hook  (2002, str. 196) vysvetľujú: “Prípadové štúdie 

označujú priebeh nejakej udalosti alebo situácie, ktorých relevantné detaily majú 

poslucháči k dispozícií, aby si o danej situácií alebo organizácií urobili obrázok.“  

Výsledkom prípadovej štúdie má byť návrh riešenia či diagnóza problému.  Výhodou 

je moţnosť vyskúšania si situácie pred tým, ako budú účastníci pred ňu postavený 

v skutočnej situácií, taktieţ dochádza k výmene názorov.  Štúdie sa môţu zdať pre 

účastníkov veľmi jednoduché, no v skutočnom ţivote ich treba zváţiť komplexnejšie. 

Na prípravu a školiteľa, ktorý by mal k riešeniam od účastníkov pristupovať s taktom, 

sú kladené mimoriadne poţiadavky.   

6. Workshop - verzia prípadovej štúdie. Tímové riešenie problémov z komplexného 

hľadiska. Prednosťou workshopu je výchova k tímovej práci  a moţnosť deliť sa 

o nápady pri riešení problémov. Slabinou je to isté, čo sme uţ spomínali pri 

prípadových štúdiách.  

7. Brainstorming - taktieţ ako workshop je verziou prípadovej štúdie. Ide vlastne 

o búrku mozgov, kde kaţdý zo skupiny účastníkov musí dať návrh riešenia daného 

problému. O návrhoch sa potom diskutuje a hľadá sa optimálne riešenie. Silnou 

stránkou tejto metódy je kreatívne myslenie a  mnoţstvo prinášaných nových nápadov 
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a alternatív  riešenia problému. Slabou stránkou  je tieţ spomínaný dôvod 

v prípadových štúdiách.  

8. Prednáška - v situácií, kedy sa treba podeliť s veľkým balíkom informácií pre veľký 

počet ľudí v tom istom okamţiku, vtedy je táto metóda najvhodnejšia. Výhodou je 

moţnosť pripravenia informácií dopredu a nevýhodou je, ţe spoluúčasť poslucháčov 

prednášky je nedostatočná.  

9. Hranie úloh - podstatou je vţiť sa do reálnej situácie na pracovisku.  Účastníci majú 

riešiť situáciu alebo jednať o problematike, ktorá sa podobá tej s ktorou sa môţu 

stretnúť na pracovisku.  Môţu si vyskúšať ako by reagovali a prijať podporu a pomoc 

od ostatných zo skupiny či od školiteľa. Nemusia mať obavy z chýb. Závaţný problém 

môţe byť len v nervozite alebo rozpakoch účastníkov, či v ich ľahostajnému prístupu 

k problematike.  

10. Skupinová diskusia - účastníci školenia a ich školitelia diskutujú z rôznych hľadísk 

o danej problematike. Takto si vymieňajú medzi sebou svoje znalosti, názory či idei. 

Plusom je prediskutovania viacerých pohľadov a spôsobov riešenia problému. 

Mínusom pri nedostatočnej koordinácií diskusie môţe byť, odklon od hlavnej témy  

problému. Takto prezentujú metódy Foot a Hook (2002)  vo svojom diele. 

 

2.6.4. E-learning 

Táto kapitola je venovaná aktuálnemu trendu, modernej metóde vzdelávania a rozvoja, 

e-lerningu. E- learning je novou témou na poli vzdelávania, ide o vzdelávanie pomocou 

počítačov, označované ako „elektronic learning“. Kopecký (2006, str. 7) načrtáva pomerne 

jednoduché a zrozumiteľné vymedzenie pojmu e-learning  ako: „aplikácia nových 

multimediálnych technológií a internetu do vzdelávania za účelom zvýšenia jeho kvality, a to 

posilnením prístupu k zdrojom, službám, k výmene informácií a k spolupráci.“ Ide vlastne 

o vzdelávanie, ktoré je podporované modernými technológiami a realizované prostredníctvom 

počítačových sietí – intranetu a internetu.  E-learning umoţňuje teda slobodný a neobmedzený 

prístup k informáciám.  

 

V súčasnosti sa vyuţívajú online a offline formy e–learningu, tak ako môţeme vidieť 

na obrázku 2.10.  
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Obr. 2.10: Základné formy e-learningu (zdroj: Kopecký, 2006, str. 11) 

 

Online e-learning vyuţíva počítačové siete ako internet a intranet.  Existuje v dvoch 

podobách, synchrónne a asynchrónne. Synchrónna podoba e-learningu znamená byť 

v reálnom čase pripojený na internet, aby mohol účastník vzdelávania komunikovať 

s tútorom, prípadne s ostatnými účastníkmi.  Asynchrónna podoba e-learningu nevyţaduje 

časové zladenie účastníkov vzdelávania.  Vyuţíva skôr diskusné fóra, hromadnú e-mailovú 

korešpondenciu, prípadne nejaké virtuálne nástenky.  

 

Výhodou tejto metódy vzdelávania je , ţe účastníci si sami určujú miesto, čas, tempo, 

obsah vzdelávania ako aj znalosti, ktoré sa rozhodnú prehlbovať.  Moţnosť vrátenia sa k uţ 

absolvovanému vzdelaniu. Pre podnik toto vzdelávanie znamená ušetrenie cestovných 

a ďalších nákladov spojených so vzdelávaním inou formou.   

Aktuálne informácie sú predávané rýchlo. Nevýhodou je náročné technické vybavenie, ktoré 

je dosť nákladné.  

2.7. Náklady a výnosy vzdelávania 

Ako kaţdá aktivita tak aj vzdelávanie so sebou prináša určité mnoţstvo nákladov 

a výnosov. Pre prosperitu podniku je nevyhnutné, ako uvádza Čopíková (2009),  aby hodnota 

výnosov pokryla náklady vynaloţené na vzdelávanie zamestnancov. Akú úroveň výnosov sme 

z celkového vzdelávania dosiahli je náročné určiť z dôvodu, ţe sa nám táto hodnota odhaľuje 

aţ v budúcnosti. Naopak úroveň nákladov sme schopný presne vyčísliť.  
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Na obrázku 2.11 môţeme vidieť typické náklady a výnosy spojené so vzdelávaním. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.11: Typické  náklady a výnosy vzdelávania (zdroj: Čopíková, 2009, študijné materiály, 

upravené) 

 

2.8. Výhody vzdelávania 

Vzdelávanie so sebou prináša celu radu výhod či uţ pre zamestnávateľa alebo 

samotného zamestnanca.  Uvedieme si niekoľko z nich.  

Výhody pre zamestnancov: 

 zlepšuje ich komunikačné schopnosti, 

 zvyšuje ich spokojnosť a uznanie, 

 uspokojuje ich osobné potreby – sebarealizácia, sebarozvoj, 

 zlepšuje ich schopnosť rozhodovať, zvládať stres a riešiť problémy. 

Výhody pre zamestnávateľov: 

 rozvíja organizáciu, 

 zvyšuje kvalifikáciu personálu, 

 motivuje zamestnancov, 

 zlepšuje vzťahy so zamestnancami, 

 zvyšuje produktivitu a kvalitu práce.  

 

2.8.1. Dôvody  prečo sa firmy musia zaoberať vzdelávaním 
svojich zamestnancov 

Je dôleţité uviesť si dôvody, prečo by sa firmy  mali zaoberať vzdelávaním 

a rozvojom svojich zamestnancov. Existuje ich celá rada, no medzi tie najdôleţitejšie patria: 

 oveľa častejšie sa menia techniky vo firme 

Typické výnosy: 
 

 Zvýšenie produkcie 

 Menej chýb, úrazov, poruchovosti 

 Zníţenie fluktuácie 

 Vyuţívanie nových schopností 

 Zmena postojov 

 

Typické náklady: 
 

 Náklady na mzdy a čas účastníkov 

 Náklady na mzdy a čas školiteľov 

 Materiály 

 Výdaje na školiteľov a účastníkov 

 Náklady na vybavenie a prístroje 

 Príleţitostné náklady (nízka 

produktivita) 
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 vzniká nutnosť zniţovania nákladov  firmy 

 veľký rozmach IT 

 nové technológie a poznatky sa objavujú stále častejšie a vplyvom toho    zastarávajú 

znalostí ľudí 

 častejšie dochádza k organizačným zmenám, ktoré ľudia musia zvládnuť 

 nutnosť pohybu spôsobená globalizáciou 

 povesť podniku je vytváraná starostlivosťou o vzdelanie zamestnancov 

 väčšia pruţnosť zamestnancov je vynútená  výraznejšou premenlivosťou trhu a 

ľudských potrieb  

2.9. Zodpovednosť za vzdelávanie 

Na záver je potrebné uviesť, kto vlastne za celý proces vzdelávania a rozvoja nesie 

zodpovednosť. Vo svojej podstate by bola postačujúca definícia, ţe zodpovedný orgán za 

vzdelávanie v rámci organizácie, či firmy býva označované vo veľkých firmách personálne 

oddelenie a v malých firmách personalista či manaţér. Avšak ak sa na túto problematiku 

pozrieme bliţšie zistíme, ţe systém vzdelávania, jeho správne nastavenie a fungovanie je 

zásluhou spolupráce interných a externých subjektov. Na internej strane hrá významnú úlohu 

uţ spomínaní personalista, personálne oddelenie, či špeciálne oddelenie, ktoré nesie 

zodpovednosť za vzdelávanie a manaţéri a ostatný vedúci pracovníci.  Úlohou vedúcich 

pracovníkov je sledovanie výkonu a pracovného chovania svojich podriadených ako aj 

zisťovanie medzier v kvalifikácií a vzdelávaní.  Na konci je zdrojom informácií pre 

vyhodnocovanie výsledkov vzdelávania.  Personálne oddelenie má na starosti navrhnutie 

politiky a stratégie vzdelávania pracovníkov v podniku.  Stará sa o organizačnú a odbornú 

stránku vzdelávania, tieţ sa podieľa na vyhodnocovaní výsledkov vzdelávania spolu s 

vedúcim pracovníkom. Významnou úlohou personálneho útvaru je prepojenie vzdelávania 

s ostatnými personálnymi činnosťami ako aj sférou sociálneho a personálneho rozvoja 

pracovníkov.  

 Na druhej strane, teda na strane externistov vystupujú vzdelávanie organizácie, 

externý odborníci či outsorcing, ktorých sluţby sa stále častejšie vyuţívajú.  

2.10. Zhrnutie  

Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov je pre podnik  jedným z kľúčových procesov, 

ktorému by mal venovať dostatočnú pozornosť.  Ide o nepretrţitý proces vzdelávania 
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a rozvoja zamestnancov od najniţších pozícií aţ po top manaţérov. Odlišujú sa rozsahom 

a formou vzdelávania, financiami vynaloţenými na vzdelávanie a  plánovaním ľudských 

zdrojov. 

 V súčasnej dobe sa nároky na pracovné pozície veľmi rýchlo menia.  Na jednej strane 

si vysoko kvalifikovaní zamestnanci môţu vyberať kde sa zamestnajú či kde chcú pracovať. 

Nadštandardné vzdelávanie a rozvoj sa tak stáva silným motivačným prvkom a stabilizátorom 

kvalitných pracovníkom v podniku. Podnik si kvalitným systém vzdelávania a rozvoja nie 

lenţe udrţí týchto  pracovníkov, ale stane sa lákavým aj pre ďalších exkluzívnych 

pracovníkov. Na druhej strane je situácia na trhu práce veľmi zlá, nezamestnanosť dosahuje 

veľmi vysokú úroveň a tých pracovných ponúk na dobré pracovné miesta je málo. Ale stále 

platí, ţe zamestnanec so širším portfóliom znalostí má väčšiu moţnosť sa na tom trhu uplatniť 

ako zamestnanec len so základnými vedomosťami a zručnosťami.  

 

Doba, keď sa vzdelávanie spájalo len s výkonom povolania a so zarábaním peňazí, 

teda vzdelávania počas školskej dochádzky,  sú dávno preč. Ľudia sa vzdelávajú aby sa mohli 

rozvíjať a ďalej kariérne rásť.  V súčasnosti sa vzdelávajú ľudia akéhokoľvek veku. Je doba 

kedy sa človek len ťaţko zaobíde bez zručnosti ovládať počítač, internet či bez znalosti aspoň 

jedného cudzieho jazyka.  

Pre získanie a udrţanie si kvalitných zamestnancov je potrebné správne nastavený 

systém vzdelávania a rozvoja v organizácií. Vzdelaní zamestnanci vykonávajú svoju prácu 

efektívnejšie a kvalitnejšie, čo so sebou prináša spokojných zákazníkov a teda aj veľký prínos 

pre podnik, ktorý sa tak stávka konkurencieschopnejším.  

 

Cieľom prieskumu je aktuálne zachytiť súčasný systém vzdelávania v organizácií, 

jeho následné zhodnotenie a identifikácia problémových miest. Zistiť s čím sú zamestnanci 

spokojní a o čo by systém vzdelávania chceli rozšíriť. 
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3. Charakteristika organizácie GeLiMa a.s. 

 

Organizácia GeLiMa  a.s. sa nachádza v severnej oblasti Slovenska, na Liptove, 

v údolí rieky Váh. Patrí k výrobnej skupine WEISHARDT.  Pôsobí na slovenskom trhu od 

roku 1968 a patrí k najvýznamnejším spracovateľom  koţí na Slovensku a je jediným 

výrobcom ţelatíny v strednej a východnej Európe.  

Zdroj získaných informácií o spoločnosti: 

 osobné konzultácie s výrobným riaditeľom Ing. Dušanom Kuchtom a  s referentkou 

personálneho oddelenia s pani  Danou Ţiškovou 

 internetové stránky spoločnosti 

 interné podnikové materiály (plány vzdelávania, výsledky hodnotení, bilancie) 

Podrobné informácie o GeLiMa a.s. som uvidela v prílohe 1 spolu so štruktúrou 

skupiny WEISHARDT. 

3.1. História 

História organizácie GeLiMa a.s., Liptovský Mikuláš sa začala písať v šesťdesiatych 

rokoch 20. storočia na základe vládneho rozhodnutia zaloţiť podnik na výrobu ţelatíny. Jej 

vývoj môţeme rozdeliť do štyroch etáp. 

Prvá etapa: Vznik podniku na spracovanie kostí (1964 - 1993) 

V roku 1964 bolo schválené rozhodnutie o vzniku krmivárskeho a glejárskeho 

podniku Liptovský Mikuláš.  Minister poľnohospodárstva a výţivy ho v roku 1967 zriadil ako 

samostatný národný podnik.  Začalo sa s výstavbou budov a podniku, spustením benzínovej 

extrakcie kostí a výrobou gleja. 

Druhá etapa: Založenie výroby želatíny (1975 - 1984) 

Pre toto obdobie  je charakteristický začiatok výroby ţelatíny, ktorá sa v spoločnosti 

GeLiMa a.s. vyrába dodnes a ako sme uţ spomínali v súčasnosti je jediným výrobcom 

ţelatíny v strednej a východnej Európe. 

Tretia etapa: Privatizácia (1995 - 2009) 

Prvého februára roku 1995 sa datuje zaloţenie akciovej spoločnosti GeLiMa a.s. 

v Liptovskom Mikuláši. Spoločnosť Weishardt Holding privatizovala spoločnosť GeLiMa a.s. 

a nastala reorganizácia spoločnosti a spustenie investičného programu s cieľom zvýšiť 

výrobnú kapacitu ţelatíny a zlepšiť kvalitu výrobkov.  Tento zahraničný investor stabilizoval 

spoločnosť, veď hodnota majetku z pôvodných 16 596 960 EUR vzrástla na vyše 33 193 919 
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EUR (z 500 miliónov vzrástla na vyše miliardu korún). Firma tak mala, na slovenské pomery, 

nadštandardný sociálny program.  

 Pre zabezpečenie odbytu výrobkov koncernu Weishardt  bola v roku 1996 zaloţená 

organizácia Weishardt International s. r. o.  

V roku 2002 získala firma prestíţny certifikát kvality ISO 9002, ktorý garantoval 

výrobnú spoľahlivosť konečných produktov. Od vstupu stopercentného zahraničného 

akcionára vzrástla výroba potravinárskej ţelatíny kaţdoročne o dvadsať percent a vo februári 

tohto roku predstavovala 2 200 ton.  Problémy však v tomto roku spôsoboval kaţdý 

potvrdený prípad výskytu BSE na Slovensku, čo bolo príčinou straty obchodných aktivít napr. 

v Poľsku. 

V roku 2005 spoločnosť spustila výrobu bravčovej ţelatíny a vedľajších výrobkov 

bravčového pôvodu.  Rokom 2008 spoločnosť Weishardt International s. r. o. zaniká bez 

likvidácie zlúčením so spoločnosťou GeLiMa a.s., ktorá sa stala jej právnym nástupcom. 

Štvrtá etapa: Súčasnosť (2010 - 2012) 

2010 Aktuálna výroba ţelatíny – bravčového, hovädzieho a rybacieho pôvodu spolu je 

na úrovni 3000 t/ rok.  Keďţe výroba ţelatíny je vysoko energeticky náročná, v súčasnosti 

GeLiMa a.s. investuje do vybudovania vlastného zdroja energie vyrábanej z plynu.  

3.2. Ekonomická a obchodná situácia 

Privatizáciou v roku 1995 sa stal Weishardt Holding s viac ako 67% akcií majoritným 

akcionárom spoločnosti GeLiMa a.s. V priebehu rokov 1995 – 1998, Weishardt Holding 

investoval do rozvoja spoločnosti a dnes vlastní 100 % akcií. GeLiMa a. s., zabezpečuje odbyt 

výrobkov skupiny WEISHARDT vo východnej Európe a výrobky vyrábané na Slovensku 

expeduje do celého sveta. Pribliţne 95 % svojej produkcie vyváţa do 37 krajín sveta, najmä 

do Poľska, Česka a Maďarska. Ako perspektívny trh sa javí turecký trh a krajiny Blízkeho 

a Ďalekého východu.  

Sortiment výrobkov: 

 Výrobné činnosti - v súčasnosti podnik vyrába široký sortiment ţelatín v súlade 

s poţiadavkami trhu.  Výroba ţelatíny zahŕňa rôzne činnosti od spracovania rôznych 

typov koţných surovín aţ po aplikáciu prísnych postupov na kontrolu kvality 

výrobkov. Okrem ţelatíny patrí medzi hlavné produkty aj výroba bravčového tuku 

a bravčovej sušenej bielkoviny. 
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 Obchodná činnosť - predaj presne definovaných šarţí finálneho výrobku v zhode so 

zavedenými špecifikáciami kvality podľa poţiadaviek zákazníkov a zákonných 

poţiadaviek; príprava sprievodnej dokumentácie k dodávke tovaru podľa zákonných 

poţiadaviek 

 Diverzifikácia - spoločnosť rozvíja výskumnú činnosť s cieľom vyrobiť nové výrobky 

s vysokou pridanou hodnotou zo surovín, ktoré pouţíva a sú dostupné na trhu. Ţelatína 

rozpustná za studena, ktorá bola vyvinutá v roku 2003, teraz má svoj trh a predaj 

z roka na rok rastie, takţe výroba by mala tieţ zvýšiť. Spoločnosť GeLiMa a.s si 

udrţala záujem mnohých zákazníkov o rybaciu ţelatínu. Záujem o „Naticol“,  ktorého 

výroba začala v roku 2006, rastie, čo je ovplyvnené predovšetkým trhom 

s kozmetickými výrobkami a potravinovými doplnkami na ázijskom kontinente.  

  Nové činnosti - výrobná spoločnosť Weishardt vo Francúzsku bola auditovaná 

Ecocert-om, aby splnila svoj cieľ diverzifikácie. V nadväznosti na uvedený audit 

získal Weishardt povolenie predávať Bio ţelatínu a Bio ingrediencie, ktoré sa taktieţ 

vyrábajú v spoločnosti GeLiMa a.s.  

3.3. Strediská spoločnosti 

Spoločnosť je rozdelená do nasledujúcich 9 stredísk: 

 administratíva 

 laboratórium / kvalita 

 nákup a zásobovanie 

 príprava suroviny 

 finálna časť 

 sklad ţelatíny 

 spracovanie znečistených vôd 

 údrţba 

 elektroúdrţba. 

3.4. Politika kvality  

Táto politika je predovšetkým orientovaná na udrţiavanie a zlepšovanie fungovania 

procesov s dôrazom na hygienu, bezpečnosť, riadenie rizík podľa noriem ISO 9001:2008 

a ISO 22000:2005. Ďalej je zameraná na manaţment ľudských zdrojov zahrňujúci celý 

personál (zodpovednosť, motivácia, komunikácia, školenie).  Nakoniec zahŕňa udrţiavanie 
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a zlepšovanie systému manaţérstva kvality a bezpečnosti potravín s cieľom udrţať resp. 

posilniť pozíciu na trhu so ţelatínou. Účelom tejto politiky nie je mať certifikát o zhode, ale 

zodpovedať poţiadavkám zákazníkov GeLiMa a.s. To znamená, ţe spoločnosť sa musí 

neustále snaţiť a systém kvality musí byť aktívny. Musí sa prispôsobovať novým  výzvam 

a novým metódam zavádzaných v spoločnosti.  

3.4.1. Silné hodnoty 

Spoločnosť sa snaţí o dosiahnutie a udrţanie troch silných hodnôt a to: 

 Pracovať transparentne a dôveryhodne pre dlhotrvajúci a spoľahlivý vzťah s ich 

zákazníkmi a dodávateľmi.  

 Zachovať si identitu a nezávislosť vďaka rodinnému kapitálu.  

 Politika nekompromisnej sledovateľnosti kvality výrobku. 

3.5. Ľudské zdroje organizácie GeLiMa a.s. 

Spoločnosť je umiestnená na Priemyselnej ulici v blízkosti centra Liptovského 

Mikuláša, ktoré je vzdialené pribliţne 3 km, 1 km od najväčšieho sídliska Liptovského 

Mikuláša - Podbreziny a pribliţne 9 km východne je mesto Liptovský Hrádok.  

Obyvatelia týchto miest tvoria podstatnú časť zamestnancov spoločnosti GeLiMa a.s. 

V súčasnej dobe spoločnosť zamestnáva 115 zamestnancov.  Spoločnosť je druhým najväčším 

zamestnávateľom v Liptovskom Mikuláši. Profiluje sa ako stabilný a dlhodobý 

zamestnávateľ.  Pracovná doba v podniku je stanovená na 8 hodín denne.  Po 4,5 hodinách 

nepretrţitej práce je zamestnancom poskytnutá prestávka na oddych a jedlo, ktorá však nie je 

zahrnutá v pracovnej dobe. 

 
Graf 3.1: Podiel mužov a žien 
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Z celkového počtu zamestnancov je viac muţov ako ţien, čo môţeme vidieť aj na 

grafe 3.1. Muţov je 95 a ţien 20. Je to najmä preto, lebo práca vo výrobe je fyzicky náročná 

a časť ţien z tohto celkového počtu pracuje na administratívnych pozíciách. Percentuálny 

podiel predstavujú 83 % muţi a 17 % ţeny.  

 

Ďalším dôleţitým faktorom je veková štruktúra zamestnancov. Priemerný vek 

všetkých zamestnancov je 45 rokov. Pričom priemerný vek ţien je 47 a muţov 44 rokov.  

V grafe 3.2 môţeme vidieť vekové zloţenie zamestnancov.  Najstarší zamestnanec, ktorý 

v spoločnosti pracuje má 64 rokov a najmladší má 24 rokov. Najväčšiu časť tvoria 

zamestnanci v rokoch   41 - 50, ktorí sú zastúpený 37 %. Pričom zamestnanec pracujúci 

najdlhšie v spoločnosti je zamestnaný 20 rokov a zamestnanec, ktorý pracuje  najkratšie je 

zamestnaný 2 mesiace.  

 
Graf 3.2: Kvalaifikačná štruktúra zamestnancov 

 

Posledným faktorom, ktorý som pokladala za povinnosť priblíţiť a ktorý je kľúčový 

pre správne zachytenie situácie je kvalifikačná štruktúra zamestnancov. Z informácií, ktoré 

som obdrţala vyplýva, ţe v spoločnosti GeLiMa a.s. má najväčšie zastúpenie skupina s  

stredoškolským vzdelaním  ukončeným získaním výučného listu, čo môţeme vidieť na grafe 

3.3. Súvisí to aj s vekovou štruktúrou spoločnosti, ktorá je ako som spomínala 45 rokov, 

pretoţe predtým nebol aţ taký dôraz na potrebu vzdelávania a ľudia sa ponáhľali do práce. 

Taktieţ to súvisí s odvetvím podniku – výrobná spoločnosť nemá potrebu zamestnávať ľudí 

s vyšším vzdelaním na fyzickú prácu. Jedným z dôvodov sú náklady na takéhoto človeka. 

Súčasné zamestnanecké portfólio je rovnováţne, avšak bolo by vhodné, aby spoločnosť 

omladila svoje štruktúry.  
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Graf 3.3: Veková skladba zamestnancov 

 

Na poslednom grafe 3.4, môţeme vidieť ako sa menil počet zamestnancov  v rokoch 

1999-2012. Najväčší počet zamestnancov spoločnosť zaznamenávala v roku 2000 a to v počte 

203 a najniţší stav zamestnancov zaznamenáva v súčasnosti v roku 2012 a to 115 

zamestnancov. K nadmernému prepúšťaniu spoločnosť musela pristúpiť v roku 2002, kedy 

v dôsledku poklesu výroby musela prepustiť 40 zamestnancov, teda pribliţne 1/5.  Príčinou 

tohto prepúšťania bol výskyt BSE, ktorý mal vplyv na stratu obchodných partnerov. V grafe 

je táto skutočnosť znázornená červeným bodom. Hospodárska kríza v roku 2008 spoločnosť 

GeLiMa a.s. aţ tak  neovplyvnila, a neprinútila ju tak k rapídnemu prepúštaniu pracovníkov.  

Okrem iného graf zobrazuje aj exponencionálnu spojnicu trendu, ktorej hodnota spolahlivosti 

R
2
 sa blíţi k 1 ( 0,9314), čo zo štatisktiky znamená, ţe budúci vývoj hodnôt by mal byť 

klesajúci. Avšak spoločnosť v budúcom období neplánuje tento stav meniť.  

 
Graf 3.4: Počet zamestnancov v období 1999 – 2012 
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4. Analýza a interpretácia výsledkov systému 
vzdelávania a rozvoja zamestnancov 

 

V tejto kapitole som svoju pozornosť venovala na popis súčasného systému 

vzdelávania v organizácií GeLiMa a.s., ďalej som opísala postup pri získavaní informácií, 

ktoré som neskôr pouţila pri analýze a následnej interpretácii. Táto časť mi dala moţnosť 

spoznať spoločnosť jednak z hľadiska jej pôsobnosti – výroba, logistika –, ale hlavne som 

mala moţnosť zamerať sa na svoj prieskum, v ktorom som vyuţila svoje získané znalosti 

o vzdelávaní v organizácii. 

Cieľom mojej práce bolo podrobne zachytiť aktuálny systém vzdelávania 

v organizácií, zhodnotiť ho, nájsť jeho slabé miesta a navrhnúť odporučenia na zlepšenie 

tohto procesu. Prieskum som zamerala na problematiku vzdelávania a rozvoja zamestnancov 

v organizácii, ako tento proces vnímajú zamestnanci, v čom vidia plusy a v čom mínusy. 

Pomocou výsledkov prieskumu som chcela zistiť, s ktorými časťami systému vzdelávania sú 

zamestnanci spokojní, v čom by uvítali zmeny a v ktorých oblastiach by  vzdelávanie chceli 

rozšíriť. Na základe výsledkov som vytvorila SWOT analýzu vzdelávacieho procesu.  

Vzdelávanie ako také, patrí medzi skupiny potrieb, ktoré sa človek snaţí uspokojiť. 

Keď sa pozrieme na Maslowovu hierarchiu potrieb, nájdeme ju v prílohe 2, vzdelanie patrí do 

skupiny potrieb, ktoré sú na vrchole. Súčasnosť uţ nie je len o uspokojení základných 

fyziologických potrieb, istoty a hierarchie či sociálnych potrieb. Dnes sa ľudia snaţia 

o uznanie a sebarealizáciu. K tomu pomáha vzdelanie nielen počas školského štúdia, ale 

k tomu by sa malo plynule pripojiť vzdelávanie v organizácii. Vzdelávanie by sme teda mohli 

zaradiť aj ako vhodnú motivačnú silu, ako som uţ spomínala v časti 2.4.  

4.1. Systém vzdelávania a rozvoja zamestnancov organizácií 
GeLiMa a.s 

Na úvod tejto kapitoly som sústredila svoju pozornosť na popis súčasného systému a 

stavu vzdelávania v organizácií GeLiMa a.s. 

Organizácia povaţuje vzdelávanie a rozvoj za dôleţitú súčasť stratégie. Uvedomuje si, 

ţe jej úspešnosť je závislá na jej zamestnancoch a ich výkonnosti. Politiku kvality organizácia 

zameriava na spokojnosť zákazníkov. To znamená uspokojovať potreby zákazníkov 

kvalitnými výrobkami a sluţbami. Organizácia si je vedomá, ţe v súčasnej dobe neustále sa 

meniacich podmienok na trhu a technologickými pokrokmi, to môţe dosiahnuť len s neustále 
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sa vzdelávajúcimi a rozvíjajúcimi zamestnancami. Pre spoločnosť je dôleţité vychovávať si 

zamestnancov, pretoţe na trhu práce je zloţité nájsť vhodných pracovníkov, ktorí majú určitú 

kvalitu, a na druhej strane si uvedomuje aké je ťaţké získať pracovníkov s výbornými 

kvalifikačnými predpokladmi. Keďţe kaţdá spoločnosť má obmedzené zdroje, s kaţdou 

zmenou stávajúceho pracovníka sa navyšujú náklady na prijatie a zaškolenie nového 

zamestnanca.  

Pre všetkých zamestnancov organizácií sa proces vzdelávania  začína v okamţiku 

nástupu do práce, teda hneď v prvý deň. Z interných zdrojov, ktoré som dostala k dispozícií 

od personálneho oddelenia, kaţdý nový zamestnanec musí absolvovať ako prvé školenie na 

pracovné miesto, kde je zoznámený s organizáciou a jej stratégiou, internými predpismi, je 

zaškolený v oblasti bezpečnosti práce a poţiarnej ochrany.  Toto školenie iniciuje vedúci 

strediska, ktorý vypracuje program školenia – „Plán školení v rámci adaptačného procesu 

novoprijatého zamestnanca“. Toto školenia vedúci strediska vedie sám alebo ho deleguje 

jednému zo svojich spolupracovníkov a prehodnocuje čas nevyhnutný na zaškolenie. Taktieţ 

školenie môţe zabezpečiť formou odborného školenia mimo podnik.  Kaţdému 

zamestnancovi sa po prijatí do organizácie vytvorí osobná zloţka, do ktorej sa vloţia 

osvedčenia o vykonaní školenia po kaţdom absolvovaní školenia.  

Celý proces vzdelávania prebieha v niekoľkých fázach. V kapitole 2.5 tento proces 

(cyklus) pozostáva zo 4 častí. Ja som sa pokúsila vytvoriť proces, ktorý vyuţíva spoločnosť. 

Nájdeme ho na obrázku 4.1.  Proces sa začína iniciovaním ţiadosti a končí bilanciou. Za 

realizáciu tohto procesu zodpovedá v plnom rozsahu riaditeľ spoločnosti Ing. Pavel Droppa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 4.1: Systém vzdelávania a rozvoja zamestnancov v organizácií GeLiMa a.s. 
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4.1.1. Iniciovanie žiadosti 

Táto fáza vzdelávacieho procesu organizácie začína vyzdvihnutím ţiadosti o školení 

na personálnom oddelení. Kaţdý pracovník môţe podať žiadosť o školenia vyplnením časti 

„iniciovanie“ a túto predloţiť vedúcemu strediska.   

4.1.2. Súhlas vedúceho strediska 

Vedúci strediska rozhoduje o účasti na školení. Po dôkladnej analýze potreby školenia 

pre zamestnancov, ktorí vykonávajú pridelenú prácu, môţe byť rozhodnutie: 

a) Kladné -  v ţiadosti vyplní časť „potvrdenie vedúcim strediska“, potvrdí ju svojím 

podpisom a odovzdá na personálne oddelenie. 

b) Záporné – vysvetlí dôvody svojho rozhodnutia. 

Vedúci strediska prijíma rozhodnutia v súlade s platnými legislatívnymi predpismi 

a tieţ je povinný brať ohľad na potreby odbornosti pri výkone práce zamestnancom. 

4.1.3. Ročný plán školení 

Referent personálneho oddelenia vyhodnotí uskutočnené školenia za rok a odovzdá 

tento dokument spolu s plánom školení za predchádzajúci rok príslušným vedúcim stredísk. 

Vedúci stredísk vypracujú zoznam plánovaných školení na ďalší rok. Táto poţiadavka by 

mala obsahovať počet zúčastnených, predpokladaný termín realizácie, prípadne doplnia 

ďalšie poţadované druhy školení.  

Vedúci strediska je povinný odovzdať tuto poţiadavku najneskôr do 3 pracovných dní 

referentovi personálneho oddelenia. Zoznam musí obsahovať všetky školenia, ktoré je treba 

podľa príslušných predpisov absolvovať v danom roku.  

Referent personálneho oddelenia následne vypracuje ročný plán školení spolu 

s predpokladanými nákladmi, ktorý podá na schválenie generálnemu riaditeľovi organizácie. 

Referent personálneho oddelenia má potom za úlohu zabezpečiť rozšírenie zodpovedajúcej 

časti ročného plánu školení jednotlivým vedúcim stredísk a na oddelenia kvality. 

 Na grafe 4.1 môţeme vidieť vývoj plánovaných a reálnych nákladov v EUR na 

systém vzdelávania v organizácií.  
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Graf 4.1: Plánované vs. Reálne náklady v rokoch 2005 – 2011 

 

Výraznejšie zvýšenie nákladov môţeme vidieť v roku 2006 v dôsledku prechodu na 

nový systém výroby a s tým spojené vzdelávanie.  V roku 2008 sa hlavne z dôvodu 

hospodárskej krízy náklady na vzdelávanie zredukovali. Spoločnosť sa zamerala hlavne na 

povinné, zo zákona určené školenia. V roku 2009 môţeme vidieť, ţe organizácia investovala 

viac peňazí na vzdelávanie ako na začiatku roku plánovala. Príčinou mohla byť zmena 

legislatívy ako aj fluktuácia zamestnancov a s tým spojené neplánované školenia. V minulom 

roku, roku 2011, organizácia plánovala vynaloţiť na vzdelávanie 16 178 EUR, čo je 

v doterajšom fungovaní firmy zatiaľ najvyššia suma, avšak vynaloţila len 15 124,54 EUR. 

Jedným z dôvodov bolo, ţe spoločnosť neprijímala nových zamestnancov, a taktieţ, ţe sa 

navyšovala výroba a nebol priestor na školenia.  

4.1.4. Realizácia a sledovanie 

Po odsúhlasení plánu školenia a financií organizácia predchádza do ďalšej  fázy, 

ktorou je realizácia vzdelávania. 

Referent personálneho oddelenia na základe plánu školení v spolupráci s príslušnými 

zodpovednými pracovníkmi dohodne vţdy do 15 dňa v mesiaci predbeţné termíny školení. 

Zabezpečí školiteľa v poţadovanom termíne a podľa druhu školenia pri najvýhodnejších 

cenových reláciách pre organizáciu. V priebehu referent personálneho oddelenia aktualizuje 

súbor „Bilancia uskutočnených školení“. Z tohto pohľadu sa dá povedať, ţe v spoločnosti 

vyuţívajú zásady 5W (what, who, where, when, why) + 1H (how) podľa Gregora 

a Košturiaka(1994). 
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Účasť na niektorých druhoch školeniach môţu vyţadovať preukázať sa potvrdením  

o lekárskej prehliadke a to v prípade, ţe výkon práce zamestnanca si ju vyţaduje.  V tom 

prípade na to upozorní referent personálneho oddelenia ţiadateľa o školenie. 

Súčasťou osobného spisu zamestnanca sú kópie dokumentov ako: platné osvedčenia, 

zdravotné preukazy, osvedčenia na vysokozdviţné vozíky, na výkon práce s elektrickým 

vedením, osvedčenia pre zváračov, ţeriavnikov, viazačov a pod. sú súčasťou osobného spisu 

zamestnanca.  

Originály sa týchto dokumentov sú vlastníctvom kaţdého zamestnanca. Zamestnanec 

ich musí predloţiť pri vnútornom audite alebo kontrole vonkajších orgánov. Ako som mohla 

sama presvedčiť, tieto zloţky sú prehľadné, riadne označené a archivujú sa. Vzdelávacia karta 

zamestnanca je pripojená ako príloha 3. 

4.1.5. Správa 

Kaţdý účastník školenia je povinný vyplniť záznam správu zo školenia a spolu 

s prezenčnou listinou, odovzdať  na personálne oddelenie. Správa zo školenia je zaloţená v 

zloţke „školenia – príslušný kalendárny rok“.  

V prípade odborného školenia zamestnanca, po absolvovaní obdrţí od školiteľa správu 

o realizácií školenia, osvedčenie o vyhovujúcom výsledku školenia s pečiatkou a podpisom 

školiteľa, ktorý ho oprávňuje vykonávať odbornú prácu v danom odbore. Túto správu je tieţ 

povinný doručiť na personálne oddelenie. 

4.1.6. Vyhodnotenie efektívnosti školenia 

Vţdy na konci kaţdého štvrťroku sa vyhodnotí efektívnosť uskutočnených školení. 

Príslušný zodpovedný (priami nadriadení školeného pracovníka), prídu na personálne 

oddelenie, kde vyhodnotia záverečnú časť záznamu „Správa zo školenia“. Pri treťom stupni 

efektívnosti,    t. j. nedostatočnej efektívnosti realizovaného školenia upozorní referent vedúcu 

finančného a personálneho oddelenia, ktorá túto skutočnosť konzultuje ďalej s hodnotiteľom 

a tieţ s vedúcim strediska s cieľom určenia nápravných opatrení.  

4.1.7. Bilancia 

Na začiatku mesiaca január referent personálneho oddelenia vypracuje bilanciu 

uskutočnených školení a uvedený dokument odovzdá vedúcim stredísk, vedúcej finančného 

a personálneho oddelenia a vedeniu spoločnosti. V priebehu roku ( 1 x mesačne) referent 
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personálneho oddelenia aktualizuje vzdelanostné karty jednotlivých zamestnancov 

v elektronickej forme, ktoré obsahujú informácie o realizovaných školeniach zamestnancov.  

V rámci tohto procesu chýba z môjho pohľadu spätná väzba. Napriek tomu, ţe 

zamestnanec prejde školením, nepodáva o priebehu ţiadnu spätnú informáciu. Tým sa podľa 

mňa dostáva spoločnosť do situácie, kedy tieto vzdelávacie aktivity nemusia byť efektívne. 

Zamestnanci ich tak môţu brať len ako povinnosť a oddych od práce.  

V priebehu kalendárneho roka môţe vzniknúť potreba zorganizovať školenie, 

s ktorým sa v ročnom pláne nepočítalo. Ide hlavne o školenia v prípade zmien v legislatívne, 

zákonoch a predpisoch, v ktorých sa vytvoria nové poţiadavky na zamestnanca. Po potvrdení 

ţiadosti o školenie vedúcim strediska, sa ţiadosť odovzdá na personálne oddelenie pre 

vypracovanie objednávky.  

4.2. Zodpovednosť za proces vzdelávania 

Okrem uţ spomínaného riaditeľa spoločnosti, ktorý je zodpovedný za realizáciu 

procesu vzdelávania v plnom rozsahu, nesú zodpovednosť za tento proces ešte ďalšie osoby.  

Úlohou referenta personálneho oddelenia okrem zabezpečenia realizácie školení 

zamestnancov podľa plánu školení a poţiadaviek, ďalej zabezpečuje školenie novoprijatých 

zamestnancov a zamestnancov dodávateľských organizácií.  Taktieţ kontroluje platnosť 

vydaných osvedčení podľa typu školiacej aktivity, eviduje údaje v zavedených dokumentoch, 

archivuje dokumenty v súlade s platnými predpismi a vypracúva podklady pre „preskúmanie 

manaţmentom“ a porady kvality podľa poţiadaviek zo strediska kvality. 

Vedúca pre vonkajšie vzťahy a kvalitu zabezpečuje vstupné školenia hygieny 

a HACCP pre novoprijatých zamestnancov a dodávateľské spoločnosti.   

Zodpovednosť vedúcich stredísk spočíva v posúdení spôsobilosti svojich 

podriadených pre výkon práce a tieţ za dodrţiavanie bezpečnosti pri práci v súlade so 

Zákonníkom práce, ďalej v určovaní školiacich aktivít a ich sledovaní v súlade 

s ustanoveniami tejto procedúry a v informovaní svojich pracovníkov a zodpovedá taktieţ za 

funkčnosť tejto procedúry.  

Spoločnosť v rámci svojich vzdelávacích aktivít vyuţíva interné a externé zdroje, 

ktoré uvádzam niţšie. 

Ako vhodných respondentov pre osobný rozhovor som si vybrala riaditeľa výrobného 

strediska a referentku personálneho oddelenia, keďţe tieto dve osoby by mali o vzdelávaní 

v spoločnosti vedieť takmer všetko.  
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4.3. Školenia GeLiMa a.s 

V tejto časti by som chcela predstaviť formy, typy a spôsoby zabezpečovania školení, 

ktoré organizácia GeLiMa svojim zamestnancom ponúka. 

Ak  sa v ročnom pláne školenia, neurčí forma školiteľa je úlohou referentky personálneho 

oddelenia určiť vhodnú formu pre dané vzdelávanie, ktorú potom schvaľuje riaditeľ 

spoločnosti.  Úlohou školiteľa je zaobstaranie potrebných pomôcok, podkladov k školeniu, 

zvoliť vhodnú metódu vzdelávania, zostaviť program školenia.  Nesie zodpovednosť za celý 

priebeh školenia. Referentka personálneho oddelenia je povinná zvoliť vhodný termín 

a miesto konania školenia, ako aj včas oboznámiť príslušných zamestnancov o konaní 

školenia.   

Spoločnosť vyuţíva pri vzdelávaní a rozvoji svojich zamestnancov aj interných aj 

externých školiteľov. Ich rozhodnutie záleţí na konkrétnom druhu školenia.  

4.3.1. Interné školenia 

Pod pojmom interné školenie som zaradila školenia, ktoré sú organizované samostatne 

spoločnosťou GeLiMa a.s. alebo ak sa externé zloţky podieľajú na vzdelávaní len v malom 

rozsahu. V tomto prípade spoločnosť pozýva do firmy lektora, ktorý tam vykonáva konkrétne 

vzdelávanie. Interné školenie zahŕňa nasledujúce skupiny školení: 

 Odborná spôsobilosť všeobecne - medzi tieto školenia spoločnosť radí vzdelávacie 

aktivity, ktorých povinnosť vyplýva zo zákona. Ide hlavne o BOZP a poţiarnu 

ochranu. Týchto školení sa musia zúčastniť všetci zamestnanci spoločnosti  jeden krát 

do roka. Tieto školenia sú pre niektoré strediská organizácie zabezpečované interným 

školiteľom.  

 Odborná spôsobilosť na povolanie - školenia, ktoré sa spájajú s konkrétnym 

povolaním. Prostredníctvom interného lektora sa uskutočňujú školenia HACCP 

a hygiena na pracovisku pre všetky strediská organizácie. Pre stredisko laboratória sa 

zabezpečuje školenie prevádzkového poriadku laboratórií a školenie tlakových nádob. 

Stredisko prípravy surovín a laboratórium majú zabezpečené školenia interným 

lektorom a to školenie práce s chemikáliami. Školenie technologických postupov 

výroby je organizované pre stredisko prípravy surovín a finálnej časti.   

 Špecifické školenia -  internou formou sú zabezpečované školenia práce s jedmi, 

školenie ţivotného prostredia a školenie  normy obalových potravín. 
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 Vnútropodnikové školenia – sem spadajú školenia ochrany osobných údajov, proces 

výroby bravčovej ţelatíny, laboratórne skúšky, prevádzkový poriadok a riziko práce 

s chemickými faktormi,  JDE – oblasť výroby a transportu a zásady správnej výrobnej 

praxe. 

 Pracovná porada – ako sa objavuje v odborných publikáciách, pracovná porada je 

neformálnou, ale o to efektívnejšou formou vzdelávania zamestnancov na pracovisku, 

vymedzenie tohto pojmu nájdeme v kapitole 2.6.3. Pracovná porada sa v spoločnosti 

GeLiMa a.s. koná podľa potreby. Minimálne však 1 krát do mesiaca pre jednotlivé 

strediská.  

Interné vzdelávanie v spoločnosti prebieha kaţdý deň na rôznych úrovniach. Kaţdý 

vedúci pracovník, ktorí má pod sebou skupinu ľudí, ich vedie, kontroluje a vzdeláva 

v kaţdodennej prevádzke. Preto je dobré, aby tento vedúcu pracovník, mal vhodné 

predpoklady na to aby, dokázal ľudí vo svojom okolí jednak vhodne usmerniť, motivovať, ale 

aj naučiť a vedieť pomôcť.  

4.3.2. Externé školenia 

Podstatnú časť vzdelávacích aktivít si spoločnosť GeLiMa a.s. zabezpečuje 

prostredníctvom externých firiem. Školenia  sa odohrávajú mimo areálu organizácie. 

Zamestnanci za školiteľom vycestujú. Spoločnosť GeLiMa a.s. sa o spolupráci s externým 

školiteľom rozhoduje hlavne podľa ceny za školenie, odporúčaní a predchádzajúcich 

skúseností,  podľa minulých vzdelávacích aktivít a dosiahnutých výsledkov,  schopnosti 

externého školiteľa vyhovieť potrebám organizácie, ale dôleţitú úlohu zohráva aj vzdialenosť 

od organizácie.  

Externý školiteľ zabezpečuje nasledujúce skupiny školení: 

 Odborná spôsobilosť všeobecne – pre niektoré strediská je školenia BOZP 

a poţiarna ochrana sprostredkúvaná externým školiteľom.  Ako som uţ spomínala 

povinnosť zo zákona určuje frekvenciu školenia jeden krát za rok.  Školenie prvej 

pomoci je uskutočňované  jeden krát za tri roky cez Červený kríţ.  

 Odborná spôsobilosť na povolanie - školenia pre povolanie zvárač, obsluha 

zariadení- obsluha ţeriavu, vysokozdviţného vozíka, stavených strojov, viazač 

bremien a vodič z povolania. Pre stredisko laboratória sem spadá školenie obsluhy 

tlakových nádob.  
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 Špecifické školenia – školenia súvisiace so zmenou  legislatívy – najmä v oblasti 

účtovníctva, daní a DPH. Ďalej sem patria školenia ISO – systém kvality, metrológia, 

mikrobiológia, normy v oblasti potravín a rekvalifikácie. Externá firma zabezpečuje 

jazykové kurzy avšak len pre 2 vedúcich pracovníkov.  

Ako môţeme vidieť spoločnosť GeLiMa a.s. poskytuje svojím zamestnancom širokú 

škálu školení. Ich podstatná časť však vyplýva zo zákona a z poţiadaviek na výkon povolania. 

Školenia sa uskutočňujú vo väčšine jeden krát ročne, len v prípade školenia obsluhy 

tlakových nádob a obsluhy stavených strojov je to jedenkrát za dva roky. Školenie prvej 

pomoci sa opakuje aţ kaţdé tri roky.  Podľa potreby sa organizujú školenia v rámci 

legislatívnych úprav, ISO školenia či školenia noriem v oblasti potravín. Jednorazové  

školenia uskutočňované v spoločnosti sú školenia práce s jedmi a školenia ochrany osobných 

údajov.  

Spoločnosť v rámci externých školiteľov spolupracuje napríklad s Červeným kríţom, 

s Akadémiou vzdelávania či s Potravinokonzult Bratislava.  

Externých školiteľov povaţujem za správnu voľbu, pretoţe uţ z princípu človek dáva 

väčší pozor, lepšie sa sústredí. Ľudia na školení voči ním nebudú s predsudkami, ako 

napríklad toho človeka poznám, ten tomu nerozumie, ten to nevie vysvetliť a podobne.  

4.4. Metóda prieskumu 

K tomu, aby som mohla zhodnotiť súčasný stav v spoločnosti som pouţila metódu 

prieskumu pomocou dotazníka a rozhovoru. Pre dotazník som sa rozhodla z dôvodu 

nenáročnosti na čas a anonymity. Na dokreslenie celkového obrazu aktuálneho systému 

vzdelávania v spoločnosti GeLiMa a.s. som pouţila aj metódu osobného rozhovoru. Ako som 

uţ spomínala tento rozhovor som viedla s výrobným riaditeľom Dušanom Kuchtom a  

s referentkou personálneho oddelenia Danou Ţiškovou. Nadobudnuté informácie som si 

dôkladne zapísala. Zo získaných informácií som vytvorila SWOT analýzu, do ktorej som sa 

snaţila zobraziť silné a slabé stránky vzdelávania v spoločnosti a taktieţ príleţitosti 

a ohrozenia. Na začiatku kapitoly som priblíţila metódy, ktoré som v diplomovej práci 

vyuţila, začnem metódou dotazníka a rozhovoru.  
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4.4.1.  Dotazník a rozhovor 

Podľa Šveca a kolektívu (1998) dotazník je výskumný a vyhodnocovaní nástroj na 

pomerne rýchlo zhromaţdené údaje názorov, postojov a znalostí  dotazovaných (oslovených) 

osôb na skúmanú problematiku.  

 

Existujú rôzne formy dotazovania  ako sú:  

 písomné dotazovanie, 

  osobné (ústne) dotazovanie , 

 elektronické a telefonické dotazovanie.   

Prebieha buď v písomnej alebo ústnej forme.  Pri ústnej forme sa vyuţíva rozhovor, 

focus group alebo ústne ankety, pri písomnej môţeme pouţiť dotazník alebo anketu. Veľmi 

dôleţité je zvoliť si správnu formu, správny kontakt a nástroje dotazovania.  

Rozpoznanie kritérií výberu sú dôleţité pri voľbe vhodnej metódy prieskumu.  

Rozhodujúcimi faktormi je cieľ prieskumu, veľkosť, zloţitosť a dostupnosť skúmaného 

súboru,  finančné, organizačné a technické moţnosti na vyuţitie niektorej techniky a tieţ 

časové moţnosti zberu dát.  

Dotazník – písomné dotazovanie -  je vlastne formulár s otázkami, na ktoré 

respondenti odpovedajú prípadné volia jednu alebo viac variant odpovedí. Tento formulár 

nahradzuje osobnú prítomnosť tazateľa.  Patrí medzi najrozšírenejší a najprepracovanejší 

postup pri výskumoch, ktorý je menej finančne nákladný. Táto metóda  je zo všetkých metód 

najmenej náročná na čas - šetrí čas nie len v príprave, ale aj pri spracovaní získaných dát. 

Zachytáva odpovede a názory na skúmanú tému či problematiku pomerne veľkého počtu ľudí, 

ktorí môţu byť priestorovo rôzne vzdialený. Metóda je menej náročná na počet výskumníkov 

a  má menšie nároky na zaškolenie spolupracovníkov. Prináša výhody aj pre respondentov, 

ktorý majú viac času na premyslenie odpovedí a zabezpečuje im anonymitu. Nevýhodou 

písomného dotazovania je niţšia návratnosť ako u osobného dotazovania, nie je moţnosť 

skontrolovať, kto skutočne vyplní dotazník, čas na vyplnenie zniţuje spontánnosť odpovedí 

a v prípade nezrozumiteľnej otázky, nie je moţnosť opravy.  

Rozhovor – ústne dotazovanie -  táto technika umoţňuje skúmaný problematiku 

preskúmať vo väčšej miere a hĺbke. Tazateľ môţe pripájať k pripraveným otázkam prípadne 

ďalšie dotazy a poznámky. V prípade nezrozumiteľnosti otázok ich môţe dotazovanému 

ujasniť a neustále rozhovor kontrolovať. Pre dotazovaného je osobný rozhovor atraktívnejší 
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a zaujímavejší. Nevýhodami tejto techniky je finančná a časová náročnosť. Voľba 

respondenta je veľmi obtiaţna, a vzniká riziko nezastihnutia respondenta, alebo jeho 

odmietnutia osobného rozhovoru. Strata anonymity môţe viesť v ovplyvneniu odpovedí.  

 

Úvod, otázky a varianty odpovedí tvoria základné časti dotazníku.  Je dôleţité v úvode 

uviesť cieľ prieskumu, ktorý je dosiahnuteľný a reálny, ako aj motivácia respondentov ku 

kvalitnému vyplneniu.  Nesmieme zabudnúť na poďakovanie za správne vyplnenie všetkých 

otázok . 

 

 Podľa Širokého a kolektívu (2011) existujú nasledujúce typy otázok: 

 otvorené  ( neštruktúrované)  –  pre respondenta nie sú pripravené vopred stanovené 

varianty odpovedí a tak tvorí  odpoveď sám. Ťaţšie sa spracovávajú z dôvodu širokej 

variability odpovedí.  

 uzatvorené (štruktúrované)  -  obsahuje všetky varianty moţných odpovedí, ktoré sú 

vopred stanovené.  Mali by byť vytvorené tak aby respondenta nenútili prikloniť sa 

k odpovedi,  ktorá im nevyhovuje.  Sú ľahko a jednoducho spracovávané.  

 polouzatvorené - je kombináciou predchádzajúcich dvoch druhov.  Obsahuje varianty 

odpovedí a posledný variant predstavuje vlastný názor (iná odpoveď). 

 

Ďalšie varianty odpovedí sú dichotomické , ktoré dávajú moţnosť výberu medzi  áno x 

nie a odpovede  škálové (postojové), ktoré sú uzatvorené a zisťujú frekvenciu alebo intenzitu 

určitého javu. 

4.4.2. Postup pri tvorbe dotazníka 

Teoretické znalosti, ktoré som získala o dotazníkoch som sa snaţila vyuţiť pri jeho 

tvorbe pre zamestnancov spoločnosti GeLiMa a.s.. Dotazník som si vybrala preto, lebo som sa 

snaţila osloviť väčší počet respondentov, nakoľko by rozhovor bol náročný z časového 

hľadiska. Hlavne pre zamestnancov z výrobného úseku, pretoţe rozhovor v pracovnej dobe 

nebol moţný. 

V  úvode dotazníka som sa snaţila vysvetliť, čo je cieľom môjho prieskumu a  k čomu 

vyuţijem výsledky z dotazníkového prieskumu. Usilovala som sa o motiváciu zamestnancov 

k dôkladnému vyplneniu dotazníka tým,  ţe som im vysvetlila, ţe pomocou dotazníkov 
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a informácií z neho by som chcela obohatiť ich doterajší vzdelávací systém, ktorý by viedol 

k ich väčšej spokojnosti a rozvoju osobnosti. 

Pri tvorbe otázok v dotazníku som sa snaţila o čo najlepšie objasnenie aktuálneho 

stavu, silných, slabých miest vo vzdelávacom systéme spoločnosti. Dotazník som tvorila 

z rôznych typov otázok.  Celkový počet otázok v dotazníku je 15.  Vyuţívala som otvorené, 

polouzavreté, ale aj uzavreté otázky.   

Najčastejšie som vyuţila polouzavretý typ otázok.  Celkovo ich bolo v dotazníku 7. 

Zamestnanci mali moţnosť z výberu mnou stanovených  variant odpovedí alebo mohli 

dopísať vlastnú variantu odpovede. Chcela som tým dosiahnuť, aby zamestnanci mali 

moţnosť na problematiku vyjadriť aj vlastný názor.  

Ďalšou skupinu otázok, ktoré som v dotazníku vyuţila boli uzatvorené otázky. Túto 

formu som si vybrala z dôvodu jednoduchosti v rámci vyjadrenia názoru dotazovaných.  Pri 

niektorých otázkach mali dotazujúci  moţnosť výberu len jednej odpovede  a pri niektorých 

otázkach mohli zaškrtnúť viac variant odpovedí. V dotazníku som vyuţila aj dichotomické 

otázky, otázka 1,5, 12 a 13 kde si dotazujúci vyberali z dvoch variant odpovedí a to ÁNO 

alebo NIE.  V otázke 3, kde som vyuţila škálovú formu odpovede,  si zamestnanci volili 

odpoveď v rozmedzí: 

výborne -  veľmi dobre – dobre – málo uspokojivé -  neuspokojivé 

Poslednou skupinu otázok, ktoré som vyuţila sú otázky otvorené.  Hlavne pri 

otázkach, ktoré smerovali k ďalšiemu rozvoju dotazovaných som nechcela pouţiť subjektívne 

varianty odpovedí. Teda zamestnanci mali moţnosť vyjadriť svoj názor a svoje potreby 

v úplnej anonymite. V otázke 1 mi zamestnanci mali vysvetliť, čo si predstavujú pod pojmom 

vzdelávanie a rozvoj v organizácií. V otázke 14 mi mali uviesť o aké ďalšie kurzy a školenia 

by mali záujem a nechala som im aj priestor na ich návrhy a odporučenia pre zlepšenie 

doterajšieho systému vzdelávania v spoločnosti, to v otázke 15.  

Myslím, ţe dotazník  je napísaný zrozumiteľne a má logickú následnosť otázok. 

Predpokladaný čas na vyplnenie tohto dotazníka je v rozmedzí 15-20  minút.  Dotazník som 

priloţila v prílohe 4. 

4.4.3. Výber respondentov  

Pri výbere respondentov som spolupracovala s referentkou personálneho oddelenia 

Ing. Danou Ţiškovou. Dostala som k dispozícií tri strediská spoločnosti GeLiMa a.s.. Ide 

o strediská údrţby a elektroúdrţby, v ktorom pracuje  dokopy 41 zamestnancov a o stredisko 
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administratívy, v ktorom pracuje 15 zamestnancov.  Pre strediská údrţby a elektroúdrţby 

ďalej pouţívam spoločný názov robotníci. 

Dotazníky som rozdelila na dve skupiny respondentov podľa oddelení – robotníci 

a administratívny pracovníci. Dôvod môjho rozhodnutia je fakt, ţe potreby na vzdelávanie 

a rozvoj sa týchto dvoch skupín do značnej miery odlišujú.  Obe skupiny respondentov som 

oboznámilo s cieľom a účelom prieskumu. Za pomoci referentky personálneho oddelenia som 

dotazníky rozdala . Čas na vyplnenie dotazníka bol do konca zmeny.   

Z celového počtu oslovených bola návratnosť dotazníkov 98 %. Administratívnym 

pracovníkom som rozdala 15 dotazníkov pre 15 zamestnancov a vrátili sa mi všetky – 100 % 

návratnosť.  U robotníkov bola návratnosť 97 %. Z celkového počtu 41 dotazníkov  pre 41 

zamestnancov sa mi vrátilo 40.  Pri hodnotení dotazníkov som rozdelila zamestnancov uţ 

spomínané dve skupiny – robotníkov a administratívnych pracovníkov.  

 

Po telefonickom dohovore si výrobný riaditeľ Ing. Dušan Kuchta a referentka 

perorálneho oddelenia Dana Ţišková na mňa vyhradili čas pre osobný rozhovor. Moje 

rozhodnutie pre voľbu týchto zamestnancov bolo z dôvodu ich zodpovednosti za vzdelávanie 

v spoločnosti.   Vopred som sa na tento rozhovor dôkladne pripravila. Vytvorila som si 

otázky, ktoré boli zamerané na systém vzdelávania v podniku. Rozhovor som viedla s kaţdým 

zamestnancom osobitne.  Chcela som tak zabrániť vzájomnému ovplyvňovaniu pri 

odpovediach na mnou poloţené otázky. Pri rozhovore, nakoľko nechceli, aby som rozhovor 

nahrávala, som si písomne zaznamenávala odpovede dotazovaných, a tieto odpovede som 

následne opísala vo svojej práci.  Celý rozhovor mi trval pribliţne 1 hodinu, s kaţdým  

zamestnancom som viedla rozhovor 30 minút.  Zamestnanci mi odpovedali na všetky otázky,  

boli veľmi ochotní a trpezliví. 

4.4.4. Vyhodnotenie dotazníka 

Pri vyhodnotení dotazníka som vyuţila program Microsoft Excel. Kaţdý dotazník som 

si podrobne prezrela a informácie som si zaznačila.  Jednotlivé otázky som vyhodnotila 

a spracovala. Pre lepšiu prehľadnosť som pouţila početnosť a následné znázornenie v grafe. 

Táto metóda je jednoduchá, ale spĺňa svoj účel, ktorý je poskytnúť jednoduchý náhľad 

a zrozumiteľnosť.   

Prvou otázkou som chcela zistiť, čo zamestnanci chápu pod pojmom vzdelávanie 

a rozvoj v organizácií. Zamestnanci mi k tejto otázke uvádzali, ţe je to pre nich povinnosť 
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zúčastňovať sa kurzov a školení, získavanie nových informácií, vedomostí a znalostí. Na 

jednej strane sa v chápaní tohto pojmu nemýlia. Na druhej strane vzdelávanie a rozvoj 

zamestnancov nie je len o povinnosti zo zákona. Vzdelávanie a rozvoj zamestnancom im má 

priniesť znalosti, vedomosti a schopnosti nie len v oblasti vykonávania ich práce, ale slúţi 

k rozširovaniu ich portfólia znalostí. Zamestnanci by vzdelávaním mali kariérne rásť a vyvíjať 

sa hlavne v dnešnej dobe, keď si človek nemôţe byť istý zajtrajškom. Tým, ţe zamestnanci 

získavajú nové znalosti, nové zručnosti, poprípade osvedčenia alebo certifikáty, im dáva 

väčšiu moţnosť sa neskôr uplatniť na trhu práce. Práve tu sa teda nachádzajú dva extrémy: 

k tomu, aby bola firma úspešná potrebuje dobrých, lojálnych, motivovaných a vzdelaných 

zamestnancov, a na druhej strane dobrý, lojálny, motivovaný a vzdelaný zamestnanec je 

skvelý artikel na trhu práce.. Človek by sa mal chopiť kaţdej príleţitosti na vzdelávanie 

a rozvoj v ktoromkoľvek veku svojho ţivota. Nie je pravdou, ţe človek vo vyššom veku uţ 

nemôţe mať moţnosť sa rozvíjať. Čas strávený v škole na prípravu zamestnania by nemal byť 

finálnym pre vzdelávanie a rozvoj 

 

Otázkou číslo dva som zisťovala spokojnosť zamestnancom s doterajším systém 

vzdelávania v spoločnosti. Spokojnosť zamestnancov je veľmi dôleţitá lebo len spokojný 

zamestnanci vykonávajú svoju prácu dobre a kvalitne. V nasledujúcom grafe 4.2 môţeme 

vidieť grafické znázornenie spokojnosti zamestnancov so súčasným systémom vzdelávania 

v spoločnosti.  

 
Graf 4.2: Otázka č. 2: Ste spokojný so súčasným systémom vzdelávania v spoločnosti?
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Ako môţeme videť väčšina z nich je so súčasným systémom vzdelávania spokojná. 

Niektorí zamestnanci nemajú skúsenosť s iným zamestnávateľom, a preto je pre nich ťaţké 

porovnať systém vzdelávania v iných organizáciách. Napriek tomu, ţe vyjadrujú spokojnosť 

so súčasným stavom je u stále priestor na zlepšenie. Dôvodov, prečo sú spokojní so súčasným 

stavom, môţe byť viac. Napríklad to môţe byť neochota sa ďalej vzdelávať, nechuť sedieť na 

školení, nedostatok času a priestoru na vzdelávanie. Preto je dôleţité, aby spoločnosť tvorila 

vzdelávacie aktivity, ktoré vyplívajú jednak z poţiadaviek spoločnosti, ale taktieţ z potrieb 

a poţiadaviek zamenstnancov.   Len niekoľko opýtaných, 7 robotníkov a 3 administratívne 

pracovníčky vyjadrilo svoju nespokojnosť a to z dôvodou, malého zastúpenia školení 

a kurzov nad rámec zákona.  

 

V tretej otázke ma zaujímalo ako by zamestnanci ohodnotili úroveň vzdelávania 

v spoločnosti. Graf 4.3 nám ukazuje, ţe úroveň vzdelávania je v spoločnosti dobrá aţ veľmi 

dobrá. Je to kladný výsledok.  

 

Graf 4.3: Otázka č. 3: Ako by ste ohodnotili úroveň  vzdelávania v spoločnosti? 

 

 Len dokopy dvaja zamestnanci ho ozančili za výborné a dvaja za dostačujúce. 

V spoločnsoti GeLiMa a.s. nie je ani jeden zamestnancec, ktorý by ho ohodnotil ako 

nedostačujúce. Z toho som usúdila, ţe spoločnosť sa v rámci svojich moţnosti, hlavne po 

finančnej stánke, usiluje o vzdelávanie svojich zamestnancov. V prvom rade sa snaţí dodrţať 

naplanované školenia, ktorých povinnosť im vyplýva zo zákona ostatné školenia sú 

druhoradé. Keď sa pozrieme na úroveň vzdelávanie z hľadiska financií, pre spoločnosť nie je 
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ľahké vyčleniť peniaze na túto oblasť, hlavne pokiaľ to nie je povinné. Ale ako som uţ 

spomínala, pre firmu tvoria zamestnanci hlavný zdroj, a preto by mala tieto prostriedky tvoriť 

a pouţívať na rozvoj. Nakoniec sa jej tieto prostriedky vrátia cez zamestnancov a ich 

výkonom naspäť. 

 

Graf 4.3: Otázka č. 3: Ako by ste ohodnotili úroveň  vzdelávania v spoločnosti? 

 

Ďalšia v poradí je štvrtá otázka, v ktorej ma zaujímalo ako často sa zamestnanci 

zúčastňujú školení v rámci spoločnosti. Z prieskumu, ako aj z grafu 4.4 som zistila 

návštevnosť školení 1x ročne.  Táto frekvencia školenia je daná povinnosťou niektorých 

školení zo zákona, ktorý ju údáva. Sú to napríklad školenia ako BOZP či školenie poţiarnej 

ochrany.  Len 5 administratívnych pracovníkov a 2 robotníci sa zúčastňujú školení 

nepravidelne. Pre administratívnych pracovníkov je táto nepravidelnosť spôsobnená zmenou 

legislatívy a s ňou spojene školenia. V rámci robotníkov to môţe byť spôsobené tieţ zmenou 

v zákone alebo zmenou vo výrobnom procese.  

Pravidelnosť školenia môţe byť daná aj pozíciou pracovníka. Vhodné by bolo, keby sa 

vedúci pracovníci oddelení zúčastňovali školení, alebo aspoň pracovných porád, kde by si 

osvojovali nové manaţérske schopnosti, praktiky ako viesť ľudí apod. Tieto porady by mohli 

bývať aspoň raz za štvrťrok. Tým by sa zlepšovala aj komunikácia a lepšia moţnosť 

k definovaniu súčasných potrieb. Títo pracovníci by mali byť schopný určiť potreby 

jednotlivých oddelení, vytvárať poţiadavky, poprípade byť pripravený aj nastúpiť na miesto 

školiteľa a zaškoliť svoju skupinu ľudí. Jednak tento pracovník vie o svojej skupine 

podriadených najviac, a na druhej strane, táto skupina ľudí má voči tejto osobe určitý rešpekt 
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a dôveru, ktorá by mu pri týchto školeniach pomôcť. Tým, by sa školenia dostali do 

pravidelnejšej fázy, boli by menej náročné a taktieţ by moţno boli úspešnejšie.  

 

 
Graf 4.4: Otázka č. 4: Ako často sa zúčastňujete vzdelávacích aktivít?  

 

 

V piatej otázke som sa zamerala na prehľad zamestnancov o moţnostiach školenia 

v spoločnosti. Z grafu vyplýva, ţe informovanosť zaostáva u obidvoch skupín. 

 
Graf 4.5: Otázka č. 5: Máte prehľad o možnostiach ďalšieho vzdelávania v spoločnosti? 

 

 To ma trochu prekvapilo, hlavne u administratívnych pracovníkov, pretoţe dnešna 

doba je plná moderných technológií. Administratíva môţe pri vytvorení školenia oznámiť túto 

skutočnosť jednoducho elektronickou poštou, hromadnou správou na všetky oddelenia. 
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U robotníkov je to ťaţšie, pretoţe určite nemajú vytvorený firemný email. Preto je dôleţitý 

vedúci pracovník, ktorý by mal tieto informácie zbierať a predávať ďalej. Predávanie 

informácií však musí mať smer zhora nadol – od riaditeľa, vedúcich pracovníkov aţ po 

robotníkov . To znamená, ţe kaţdý článok v tomto komunikačnom kanály musí predať 

informáciu v správnom znení a v správnom čase. Taktieţ vytvorenie informačných tabuľ, 

ktoré by obsahovali aktuálne moţnosti na vzdelávanie, poprípade informácie o súčasných 

podmienkach v odvetví,   legislatívne zmeny, obmedzenia vo výrobnom procese alebo aj 

informácie o nových technológiách. Vzdelávanie by malo byť súčasťou kaţdodenného ţivota 

vo firme.  

 

Šiesta otázka nadväzovala na predchádzajúcu. Pýtala som sa v nej zamestnancov, od 

koho získavajú informácie o moţnostiach vzdelávania a rozvoja. Väčšina zamestnancov, ako 

som v prieskume zisitla, získava informácie od svojho nadriadeného. Ten ich informuje akého 

školenia sa zamestnanci musia zúčastniť a čoho sa bude týkať.  Niektorí zamestnanci tieto 

informácie získavajú z informačného systému, tých je však veľmi malý počet. Len 4 

administratívny pracovníci a 6 robotníkov vyuţívajú túto moţnosť. Od personalistu získava 

informácie len 1 z opýtaných administratívnych praconíkov.  

 
Graf 4.6: Otázka č. 6: Odkiaľ získavate informácie o možnostiach ďalšiho vzdelávania 

organizovaného spoločnosťou? 

 

Nadriadený pracovník by mal vedieť všetko, čo sa týka jeho skupiny pracovníkov. To 

znamená, ţe by mal vedieť, ktorí pracovníci sa majú zúčastniť na školení, kedy, aké školenie, 

alebo kurz by to mal byť. Tieto informácie by mal získavať z vyšších miest (od personálneho 
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oddelenia). Personálne oddelenie by malo byť posledná moţnosť, na ktorú sa má robotník 

alebo administratívny pracovník obrátiť v prípade, ţe by sa chcel zúčastňovať vzdelávacích 

kurzov. Ako vidíme z hodnotenia otázky, v spoločnosti to takto funguje.  

 

 

V siedmej otázke som chcela vedieť, či majú zamestnanci moţnosť spolurozhodovať 

o absolvovaní konkrétnych školení, kurzov, seminárov alebo stáţí. Z grafu 4.7 je jasné, ţe 

väčšina z oboch skupín zamestncov uviedla, ţe túto moţnosť nemá. Pri študovaní interných 

dokumentov som však zisitla a aj v kapitole 4.1.1. uviedla, ţe zamestnanci majú moţnosť 

iniciovanť ţiadosť vyzdvihnutím a vyplnením tlačiva žiadosť o školenie. To môţe znamenať, 

ţe zamesnanci neboli oboznámení s touto moţnosťou zapájania sa do rozhodovania, preto by 

vedenie firmy malo zamestnancov o tejto skutočnosti informovať.  

 

 
Graf 4.7: Otázka č. 7: Máte možnosť spolurozhodovať o absolovaní konkrétnych školení, 

kurzov, seminárov alebo stáží? 

 

 

V osmej otázke  som zistovala či zamestnávateľ motivuje svojich zamestnancov 

k ďalšiemu vzdelávaniu. Väčšina zamestnancov túto skutočnosť vníma negatívne, teda ţe ich 

zamestnávateľ nemotivuje. Človek, ktorý nie je motivovaný, nevykonáva svoju prácu aţ tak 

kvalitne ako motivovaný.  Zlepšenie motivácie prostrednícvom benefitov na vzdelávacie 

a rozvojové akcie je mojím ďalším odporučením v spoločnosti. Táto moţnosť je ale 

obmedzená financiami. Niţšie v návrhoch a doporučeniach som sa snaţila vykalkulovať, 

koľko by takýto benefit spoločnosť mohol stáť.  
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Graf 4.8: Otázka č. 8: Motivuje Vás  zamestnávateľ  k ďalšiemu vdelávaniu? 

 

 Význam moţnosti ďalšieho vzdelávania a rozvoja v spoločnosti je predemetom 

otázky číslo deväť.  Dotazujúci mali moţnosť zaškrtnúť viac odpovedí.  Zaujímalo ma 

hlavne ako vnímajú zamestnanci tieto pojmy, či je pre nich účasť na vzdelávacích akciách len 

nutnosťou, aby si udrţali pracovné miesto,  mali viac peňazí alebo to vidia skôr ako moţnosť 

rastu. Ako som zistila z dotazníkov zamestnaci si tieto pojmy vôbec nespajajú alebo len 

v malej miere so zvýšením flexibility, skvalitnením práce a zvýšením výkonu či pracovným 

postupom. Naopak vzdelávanie je pre nich podstatné pre výkon práce, získavaním 

kvalifikácie a udrţania si práce.  

 

 
Graf 4.9: Otázka č. 9: Čo pre Vás znamená možnosť   ďalšieho vzdelávania v spoločnsoti? 
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Desiatu otázku som zamerala na zmeny vo vzdelávaní v rámci spoločnosti, ktoré by 

zamestnanci uvítali. V tejto otázke mali zamestnanci taktieţ moţnosť uviesť viac odpovedí. 

Zamestnanci by radi zmenili hlavne zameranie vzdelávania, čo môţe byť spojené so 

vzdelávaním predpísaným zákonom. Zamestnanci by uvítali viac vzdelávanie nad rámec 

zákona.  Ako som sa dozvedela z rozhovoru pre spoločnosť je prvoradé uskutočniť školenia 

predpísané zákonom, a ak im to dovoľuje profit firmy, tak sa zaoberá ostatným vzdelávaním. 

Frekvenciu vzdelávania moc vedenie firmy nemôţe ovplyvniť, nakoľko túto frekvenciu 

určuje zákon.  So školiteľmi sú zamestnanci relatívne spokojný, spoločnosť si dáva záleţať na 

tom, akých školiteľov si objednáva. Rozhodujúcimi faktormi sú pri tom hlavne charakter 

vzdelávania, ktoré treba uskutočniť, meno školiacej firmy ako aj referencie, a v neposlednej 

rade sú to  finančné moţnosti spoločnosti. V tejto otázke mali zamestnanci moţnosť uviesť aj 

vlastnú odpoveď. Zamestnanci tam uvieldi, ţe by hlavne privítali zaujímavejšie a modernejšie 

metódy školení, školenia v menších skupinách. Medzi odpoveďami bolo aj pár takých, kedy 

si administratívny pracovníci ţelali, aby sa zúčastníli veľtrhov. V týchto miestach je moţnosť 

stretnúťsa s novými technológiami a to nielen v obore spoločnosti. Je to zaujímavá varianta, 

ktorá by sa mohla pouţiť ako odmena pre pracovníkov, tým by sa spojila moţnosť 

vzdelávania, ale aj pracovnej motivácie a odmeny.  

 

 
Graf 4. 10: Otázka č. 10: Čo by ste radi zmenili na vzdelávaní v rámci Vašej spoločnosti? 

 

V jedenástej otázke, kde zamestnanci mali tieţ moţnosť uviesť viac odpovedí, som 

sa pýtala na metódy vzdelávania, ktoré na pracovisku najviac vyuţívajú. Máme moţnosť 

vidieť na grafe. 4.11, ţe v spoločnosti prevládajú klasické formy vzdelávania. Najčastejšie je 
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vyuţívaná metóda prednášky. Je to najmenej nákladná metóda vzdelávania, ktorá umoţňuje 

v tom istom čase vzdelávať veľkú skupinu. Táto metóda je menej zaujímavá, a môţe viesť 

k rušivým vplyvom počas vzdelávania a k nesústredeniu poslucháčov. Často vyuţívaná je aj 

pracovná porada, na ktorej sa zamestnanci dozvedajú o aktuálnych záleţitostiach a zmenách 

vo firme. Z prieskumu som zistila, ţe spoločnosť skoro vôbec nevyuţíva asistovanie 

a poradenstvo. Tieto metódy majú veľa výhod. Zamestnanci sa môţu priamo učiť od 

skúsenejšieho zamestnanca alebo od svojho nadriadeného. Ako mi zamestnanci uvádzali do 

dotazníkov chýbajú im vo vzdelávacom systéme názorné ukáţky v praxi a tieto metódy by 

boli na to vhodné. Vedenie skúsenejším pracovníkom a predávanie informácií by malo 

fungovať v kaţdej spoločnosti. Asistovanie prichádza s moţnosťou delegovať a rozdávať 

úlohy na viacerých pracovníkov, ktorí sú alebo budú schopný riešiť vzniknutý problém. 

Taktieţ týmto odbremenia vedúceho pracovníka od veľkého zaťaţenia a má moţnosť venovať 

dôleţitejším záleţitostiam.  

 

 
Graf 4.11: Otázka  č. 11: Aké metódy vzdelávania sa najviac využívajú  na Vašm pracovisku? 

 

Dvanástou otázkou som zistovala záujem zamestnancov o modernú metódu 

vzdelávania -  e-leraning. Záujem zamestnanov o túto metódu by bol vo veľkom zastupní. 

Zamestnanci, ktorý uviedli zápornú odpoveď sa odkazovali na to, ţe nevedia pracovať 

s počítačmi a internetom, ţe uţ majú vysoký vek na takéto moderné metódy a jeden 

administratívny pracovník uvidel, ţe táto moţnosť neposkytuje okamţitu spätnú väzbu ako 

pri klasických školeniach, ktorý vedie školiteľ.  
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Graf 4.12: Otázka č. 12: Mali by  ste záujem o vzdelávanie prostredníctvom modernej metódy 

 e-leraning? 

 

V dnešnej dobe uţ je skoro povinnosť vedieť pracovať s počítačom a ľudí, ktorí 

s poťítačom nepracujú, ubúda. V 5. kapitole som spoločnosti navrhla zriadiť počítačovú 

účebňu, v ktorej by sa zamestnanci mohli učiť pracovať na počítačoch a pracovať 

s internetom, prípadne zdokonaľovať svoje doterajšie zručnosti.  Pre zamestnancov, ktorý 

teda majú záujem som doporučila zaviesť modernú metódu e-learnigu. Postupom času by sa 

do nej mohli zapojiť po osvojení zručností práce na počítači aj ostatní zamestnanci 

spoločnosti. Týmto systémom by sa mohli medzi zamestnancov dostávať materiály, o ktoré 

majú záujem.  

 

Jazykové kruzy boli predmetom mojej poslednej otázky, teda otázky trinásť. Snaţila 

som sa zistiť záujem zamestnancov o jazykové kurzy. Prieskumom som zistila, ţe aţ 27 

robotníkov a 10 administratívnych pracovníkov z opýtaných by malo záujem o jazykový kurz. 

Najviac by mali záujem o anglicky, francúzsky a 3 opýtaní o nemecký jazykový kurz.  

Jazykové kurzy v rámci vzdelávania vyuţíva veľa spoločností a táto moţnosť patrí medzi 

obľúbené formy. Zamestnanci majú moţnosť učiť sa cudzí jazyk a niektoré dokonca posielajú 

svojich zamestnancov na pobyty do materskej spoločnosti v prípade, ţe táto je niekde 

v zahraničí. Táto moţnosť vzdelávania by bola vhodná aj pre túto spoločnosť. Spoločnosti 

som doporučila umoţiť svojim zamestnancom sa zúčastňovať jazykového kurzu, a túto 

moţnosť by mohla poskytovať ako benefit v rámci vzdelávania. Zamestnanec by si mohol 

kurz najkôr hradiť sám a v prípade, ţe by úspešne absolvoval zaverečnú skúšku spoločnosť by 

mu kurz zaplatila v plnej výške alebo by mu naň prispela 50 % z ceny.  V prípade záporných 
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odpovedí uvádzali zamestnanci ako dôvod vysoký vek, nedostatok času alebo spokojnosť 

s doterajšími znalosťami. 

 
Graf 4.13: Otázka č. 13: Mali by ste záujem o nejaký jazykový kurz? 

 

4.4.5. Vyhodnotenie rozhovoru 

V tejto časti by som chcela dokresliť obraz o systéme vzdelávania v spoločnosti 

GeLiMa a.s. údajmi získaných z rozhovoru s dvoma zamestnancami spoločnosti – výrobným 

riaditeľom Ing. Dušanom Kuchtom  a referentkou perorálneho oddelenia Danou Ţiškovou.  

Zoznam otázok, ktoré som týmto dvom zamestnancom poloţila : 

 

Považujete zamestnancov za dôležité aktívum firmy? 

Ako sa Vám darí získať kvalitných zamestnancov? 

Ako sa zmenil systém vzdelávania vo Vašej firme za posledných 5 rokov? 

Podľa čoho sa rozhodujete, ktorú formu metód vzdelávania využijete? 

Prečo nevyužívate moderné metódy vzdelávania zamestnancov ako je e-learning, 

assessment centrá a development centrá? 

Aké metódy vzdelávania využívate Vy?  

Ako zaistiť aby jednotlivý zamestnanci boli vzdelávaniu naklonení? 

V čom vidíte prekážky vo vzdelávaní? 

 

V úvode môjho rozhovoru ma zaujímalo, či povaţujú zamestnancov za dôleţité 

aktívum firmy. Obaja opýtaní sa zhodli v tom, ţe sú veľmi dôleţití a práve oni vytvárajú 
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hodnoty spoločnosti.  Podľa nich v súčasnej dobe, ktorú charakterizuje vysoká 

nezamestnanosť, je veľmi náročné získať kvalitných zamestnancov. Nakoľko vo firme je 

nízka fluktuácia tak otázku získavania zamestnancov neriešia tak často, ale v prípade potreby 

zamestnancov  sa pri výbere obracajú na trh práce pomocou internetu alebo na úrad práce, 

v prípade potreby lokálneho človeka, na ktorého sa nekladú príliš vysoké nároky.  

 

V otázke zmeny systému vzdelávania za posledné roky, mi vedela odpovedať len 

referentka personálneho oddelenia, nakoľko výrobný riaditeľ je v spoločnosti krátko, necelé 

dva roky.  

Podľa nej k výrazným zmenám nedošlo, nakoľko je systém vzdelávania nastavený 

podľa legislatívnych potrieb a podľa osvedčených potrieb spoločnosti. V priebehu uvedených 

rokov zaznamenali len mierny vzostup pri odborných školeniach, ktoré súviseli so zmenou 

výrobného postupu. Rada by sa však aj ona zúčastňovala jazykového kurzu.  

 

Výber formy školenia závisí od charakteru potreby školenia. Spoločnosť nie je 

jednoznačne priklonená externým alebo interným školiteľom. U externých školení ide hlavne 

o potrebu vynútenú zákonom, prípadne o doplnenie a zvýšenie kvalifikácie pracovníkov.  

Interní školitelia vzdelávajú o procesoch, hygiene, správnej výrobnej praxi.  Rozhodovanie do 

značnej miery ovplyvňuje cena školenia a meno školiacej firmy.   

 

Pri otázke vyuţívania moderných metód a o ich uţívaní sa zhodli na odpovedi, ţe 

v súčasnosti si to spoločnosť nevyţaduje.  Výrobný riaditeľ sa s touto metódou stretou uţ 

v minulom zamestnaní  a keby to dovoľovala finančná situácia spoločnosti GeLiMa a.s.  

moţno by o zavedení tejto metódy uvaţoval aj v spoločnosti.  

 

Pri otázke aké metódy vzdelávania vyuţívajú osobne. Výrobný riaditeľ uviedol, ţe on 

to ako vzdelávanie neoznačuje, ale pravidelne sa stretáva so zamestnancami na pracovných 

poradách kde im prezentuje výsledky spoločnosti, prípadne priamo so zamestnancami sa 

stretáva pri novoročných a koncoročných  hodnoteniach stavu a hospodárenia spoločnosti.  

Samotné vzdelávanie uskutočňujú jeho podriadený. Referentka personálneho oddelenia 

vyuţíva klasické metódy vzdelávania. 
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Zamestnanci či sú alebo nie sú naklonení vzdelávaniu – školenia povinné zo zákona – 

musia ich absolvovať. V prípade, ţe firma investovala do nepovinných kurzov, je potrebné, 

podľa výrobného riaditeľa, správne formulovať a vysvetliť zamestnancovi, čo od školenia 

očakáva spoločnosť, a k čomu je školenie potrebné.  

 

Na záver rozhovoru ma ešte zaujímalo v čom vidia prekáţky vzdelávania.  Dozvedela 

som sa, ţe za výrazne obmedzenia pokladajú finančnú situácia spoločnosti.  Ak firma nebude 

zisková, tak nebude investovať do nepovinných školení.  

4.4.6. SWOT analýza 

Ako poslednú metodiku vo svojej práci som si vybrala SWOT analýzu. Ide o ľahko 

pouţiteľný nástroj na rýchle spracovanie prehľadu o strategickej situácií v podniku, súlad 

medzi vnútornými schopnosťami podniku  a jeho vonkajším prostredím.  

V predchádzajúcich kapitolách som uviedla výsledky z prieskumu, dotazníku (4.4.4.) 

a osobného rozhovoru (kapitola 4.4.5.).  V tejto kapitole sú na základe interpretovaných 

zistení zostavené do SWOT analýzy pre systém vzdelávania spoločnosti GeLiMa a.s.  

Podľa Borovského a Vargica (2005) SWOT analýza patrí medzi základné nástroje na 

vyhodnotenie súčasného stavu z hľadiska silných a slabých stránok,  príleţitostí a ohrození  

Spočívajú v princípe dvoch analýz S (strengths) –W ( weaknesses) a O (opportunities) –T 

(threats). Na ich základe moţno presne vymedziť ciele, ktoré by zuţitkovali najvýznamnejšie 

predpoklady a pozitívne rozvojové impulzy a eliminovali problémy a prípadné riziká.   

Zároveň načrtáva moţné alternatívy budúceho vývoja,  spôsoby a moţnosti ich vyuţitia, po 

prípade riešenia. 

4.4.7. SWOT analýza vzdelávacieho systému GeLiMa a. s.  

Na základe výsledkov dotazníkového prieskumu a rozhovoru v oblasti vzdelávania 

zamestnancov v spoločnosti GeLiMa a.s. som zostavila analýzu SWOT.  Spočíva v určení 

vnútorných silných a slabých stránok a vonkajších hrozieb a príleţitostí vzdelávacieho 

systému spoločnosti. Jej výsledkom bude zistenie postavenia a situácie v oblasti vzdelávania 

na základe názorov výrobného riaditeľa, referentky personálneho oddelenia a zamestnancov. 

  

S- Silné stránky 

 Systém vzdelávania  na veľmi dobrej úrovni 

 Zamestnanci majú odborné a praktické skúsenosti na dobrej úrovni 
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 Zamestnanci sú ochotní  rozvíjať svoje znalosti 

 Informácie prezentované na školeniach sú kvalitné a aktuálne 

W- Slabé stránky 

 U vekovo starších zamestnancov sa objavuje klesajúca aktivita vo vzdelávaní  

 Nevyuţívanie moderných metód vzdelávania 

 Nevyuţívanie fondov EÚ 

 Vzdelávanie „soft skills“ na nízkej úrovni  

 Zamestnanci nemôţu alebo len v malej miere môţu ovplyvniť výber školenia, na 

ktorom sa budú zúčastňovať 

 Nedostatočné prepojenie teoretických znalostí s praktickou implementáciou  

 Chýbajúca spätná väzba vzdelávania – feedback 

 Vzdelávanie vo veľkých skupinách 

O-  Príležitosti 

 Záujem zamestnancov o jazykové a IT vzdelávanie 

 Zavedenie e-learningu 

 EÚ podporuje vzdelávanie zamestnancov prostredníctvom fondov 

T- Hrozby 

 Vysoké náklady na vzdelávacie aktivity 

 Ochota zamestnancov prispôsobovať sa novým, moderným systémom vo vyššom veku 

klesá 

 Odchod skúsených zamestnancov 
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5. Návrhy a odporučenia 

Výskum, ktorý som vypracovala v spoločnosti GeLiMa a.s.,  odhalil v ktorých 

oblastiach vzdelávacieho systému má podnik svoje silné a slabé stránky, aké príleţitosti sa 

podniku naskytujú a čo ho naopak ohrozuje.  Na úvod by som chcela zdôrazniť, ţe podnik 

poskytuje zamestnancom vzdelávanie na dobrej úrovni. Je dôleţité aby si spoločnosť túto 

úroveň udrţala.  Navrhujem niekoľko doporučení,  ktoré by mohli prispieť k zefektívneniu 

a väčšej spokojnosti zamestnancov so vzdelávacím systémom. 

 

Začala by som propagáciou vzdelávacích moţností. Zamestnanci sa vo väčšine 

prípadov dozvedajú o moţnostiach vzdelávania od svojho nadriadeného. Navrhovala by som 

spoločnosti na zlepšenie propagácie nástenku možností vzdelávania a rozvoja 

zamestnancov.  Na nástenku by uvádzali aký je ročný plán školení. Kaţdý mesiac by sa 

mohla aktualizovať na aktuálne školenia, ktoré spoločnosť naplánovala pre svojich 

zamestnancov , aké moţnosti ďalšieho rozvoja im ponúka, za akých podmienok a za kým by 

sa mohli zastaviť v prípade záujmu. Taktieţ by sa sem mohli zobrazovať uţ školenia, 

prípadne vzdelávacie aktivity, ktoré prebehli, koľko zamestnancov sa ich zúčastnilo, ale tieţ 

aké je ich hodnotenie tejto aktivity.  Na nástenku by okrem uţ spomínaných údajov mohli aj 

uvádzať zmeny v legislatívne, ISO normách, či postupoch výroby. Tieto fakty určite 

zaujímajú aj zamestnancov, ktorých sa to priamo netýka, ale radi by sa dozvedeli aj o tejto 

oblasti.  

Nástenka by mohla byť umiestnená v hlavnej budove firmy, kde by si ju mal moţnosť 

pozrieť kaţdý zamestnanec. V jej okolí alebo iných častiach budovy, hlavne na chodbách by 

mohli byť postupy výroby, dôleţité informácie o súčasnej situácii vo výrobnom odvetví, ako 

aj napríklad pracovné postupy, organizácia práce, pravidlá apod.. Nástenku by malo na 

starosti personálne oddelenie pod kontrolou referentky personálneho oddelenia.  Podporovalo 

by to metódu učenia sa na chodbách 

 

V dotazníkoch mi zamestnanci  uviedli , ţe by uvítali zlepšenie motivácie 

k vzdelávaniu a rozvoju.  Na jej zlepšenie by som spoločnosti odporučila poskytovať 

vzdelávanie nad rámec zákona ako benefit.  Ako som uţ uvidela, je dôleţité, aby sa 

zamestnanec ďalej rozvíjal nie len v rámci výkonu svojej práce a prípravy na ňu, ale aby aj 

ďalej kariérne rástol a rozvíjal portfólio svojich zručností, schopností a vedomostí.   
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Jedným z týchto benefitov by som odporučila spoločnosti jazykový kurz. V dotazníku 

som sa zamestnancov pýtala konkrétne na tento kurz a uvítalo by ho 37 z 55 opýtaných 

zamestnancov.  Najväčší ohlas bol na anglický a francúzsky jazyk. Vzhľadom k tomu, ţe 

spoločnosť patrí do skupiny WEISHARDT, ktorá má pôvod a sídlo vo Francúzsku si myslím, 

ţe by kurz francúzštiny bol veľkým prínosom. Snaţila som sa zistiť či by bol pre spoločnosť 

výhodnejšie externé alebo interné jazykové školenie. Ceny sú rovnaké aj pre kurz angličtiny 

aj francúzštiny.  

 

Externé jazykové školenia 

Externé jazykové 
školenie 

(zdroj: internet - cenník jazyková škola First class) 

Typ kurzu Počet vyučovacích hod/týždenne Cena školenia Cena školenia na 1 osobu 

Individuálne - 1 osoba 1 x 2 alebo 2 x 2 16,00 €/hod 16,00 €/hod 

Duo - 2 osoby 1 x 2 alebo 2 x 2 20,00 €/hod 10,00 €/hod 

Skupina 3-5 osôb 1 x 2 alebo 2 x 2 21,00-35,00 €/hod 7,00 €/hod 

Skupina 6-9 osôb 1 x 2 alebo 2 x 2 24,00-36,00 €/hod 4,00 €/hod 

Skupina 10-16 osôb 1 x 2 alebo 2 x 2 30,00-48,00 €/hod 3,00 €/hod 

Ďalšie náklady, ktoré sa ku kurzu pripočítavajú: 

 Cestovné náklady – (väčšinou len pohonné hmoty, prípadné preplatenie cestových 

lístkov) First class je v Liptovskom Mikuláši tak cestovné lístky by boli na jednu 

osobu v hodnote 1 EURO 

 Ubytovanie a stravné – 0 EUR (pokiaľ sa nejedná o niekoľkodňové školenie 

s vzdialeným miestom konania)  

 Vreckové (preddavok) – 0 EUR  (pre prípad neočakávaných výdavkov vo vzdialenom 

mieste konania kurzu) 

 

 Interné jazykové školenia 

Interné jazykové 

školenie 
(zdroj: živnostník - lektor) 

Typ kurzu Počet vyučovacích hod/týždenne Cena školenia Cena školenia na 1 osobu 

Individuálne - 1 osoba 1 až 2 alebo 3 až 4 13,00 €/hod 13,00 €/hod 

Skupina 2-3 osoby 1 až 2 alebo 3 až 4 16,60 €/hod 8,30-5,53 €/hod 

Skupina max. 5-6 osôb 1 až 2 alebo 3 až 4 16,60 €/hod 3,32-2,76 €/hod 

Ďalšie náklady sa k tomuto typu kurzu nepripočítavajú, teda boli by 0 EUR. 
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Môţeme vidieť z môjho prieskumu v Liptovskom Mikuláši,  ţe pre spoločnosť by 

bolo výhodnejšie vyuţívať interné jazykové kurzy, kedy by lektor – ţivnostník by prichádzal 

do spoločnosti GeLiMa a.s. Externé jazykové kurzy by vyšli o 4 EURÁ na jedného 

zamestnanca drahšie neţ interné. Taktieţ je hospodárnejšie vzdelávanie v početnejších 

skupinách. Keďţe jazykové kurzy sú dosť finančne nákladné navrhovala by som spoločnosti, 

aby umoţnila zamestnancom, ktorý majú o ne záujem ich navštevovať, ale aby si ich títo 

zamestnanci financovali sami a aţ keď preukáţu, ţe vykonali úspešne záverečnú skúšku im 

spoločnosť tieto kurzy preplatila buď v plnej cene alebo im poskytla príspevok vo výške 50 % 

z ceny kurzu.  Spoločnosti by som ešte navrhla, aby zamestnancom umoţnila tieto školenia 

v rozsahu 2 x týţdenne po dobru 1 hodiny a jednu hodinu by mali v rámci pracovného času 

a druhú v rámci voľného času zamestnanca. Samozrejme,  treba sa pozrieť na túto moţnosť aj 

z druhej strany – zo strany zamestnancov. Pre ľudí, hlavne pre tých, ktorí majú rodinu je 

obtiaţne si vyhradiť čas na vyúku. Preto som zvolila variantu 1 hodinu z voľného času x 1 

hodina pracovného času. Týmto by sa mali tieto hodnoty vykompenzovať.  Taktieţ by bolo 

pre spoločnosť výhodné spojiť sa s inou firmou v Liptovskom Mikuláši a tento  jazykový kurz 

zamestnancom umoţniť spoločne – pre početnejšiu skupiny by to bolo lacnejšie. Takto by obe 

spoločnosti mohli ušetriť značnú časť nákladov.   

 

V dotazníku som ďalej zisťovala záujem o modernú vzdelávaciu metódu e-learning. 

Túto metódu by z opýtaných uvítalo v rámci robotníkov 31  a 9 administratívnych 

pracovníkov.  Odporučila by som spoločnosti vyuţívať túto metódu hlavne z dôvodu jej  

flexibility. Školiaci zamestnanec si sám určí tempo, čas a miesto školenia, keďţe veľké 

mnoţstvo dotazovných mi uvádzalo, ţe nemá čas na školenie alebo sa školenie koná 

v nevyhovujúcom čase preto sa ho nemôţu zúčastniť. V náväznosti na to by som navrhovala 

vytvorenie počítačovej učebne, v ktorej by sa hlavne robotníci mohli naučiť obsluhovať 

počítače, narábať s internetom či zamestnanci, ktorí to uţ ovládajú zlepšiť doterajšie znalosti. 

Myslím, ţe v dnešnej modernej dobe je samozrejmosťou ovládať a pracovať s počítačom. 

Toto školenie by mohol viesť niektorý zo zamestnancov v spoločnosti, ktorý má v tejto 

oblasti znalosti na vysokej úrovni. Tieţ by táto učebňa mohla slúţiť na školenie v rámci 

zdokonalenia  znalostí administratívnych pracovníkov v programe Microsoft Excel, o ktorý 

malo záujem  13 z 15 opýtaných administratívnych pracovníkov.  Taktieţ treba uviesť, ţe 

príprava tohto školenia v rámci spoločnosti by zabrala asi dlhší čas - príprava školiacej 
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miestnosti s počítačmi. Avšak táto miestnosť by sa mohla vyuţívať aj v rámci dodávateľských 

vzťahov, na konferenčné hovory, keďţe materská spoločnosť je vo Francúzsku.  

 

Pri skúmaní doterajšieho vzdelávacieho systému spoločnosti GeLiMa a.s som si 

všimla chýbajúcu spätnú väzbu zamestnancov na absolvované školenie. Preto by bolo mojím 

návrhom pre spoločnosť zavedenie hodnotiaceho dotazníka, v ktorom by zamestnanci 

uvideli v čom videli plusy a mínusy školenia, s čím boli spokojný a naopak nespokojní, čo by 

na školení zmenili a čo im školenie dalo a do akej miery. Tak by spoločnosť získala potrebné 

informácie o kvalite školení a umoţnilo by im to ďalšie rozhodovanie pri plánovaní budúcich 

školení.  Chýbajúci feedback na vzdelávaní, môţe spôsobiť vyvodenie nesprávnych záverov 

a tak spoločnosť môţe investovať finančné prostriedky do školení, ktoré prinášajú len malý 

alebo dokonca ţiadny efekt pre pracovníkov. Tento dotazník by po absolvovaní vzdelávacej 

aktivity vyplnili zamestnanci a vyhodnotili na personálnom oddelení. Takto by sa dalo zistiť, 

či školenie splnilo svoj účel, či bola zvolená vhodná forma, a taktieţ porovnať, v čom je 

lepšia interná alebo externá metóda. Jeho forma by nemala byť náročná na vyplnenie, na čas a 

mala by splniť svoj účel. Navrhla by som formu, ktorá je v prílohe 6.  

 

Medzi návrhy by som ešte zaradila moţnosť vypracovanie projektu pre získanie 

prostriedkov z fondu EÚ na vzdelávanie svojich zamestnancov. EÚ poskytuje príspevky na 

celý rad projektov a programov. Keďţe vzdelávanie a rozvoj zamestnancov je dosť finančné 

nákladné spoločnosť by mohla vypracovať projekt na vzdelávanie a rozvoj svojich 

zamestnancov a tak sa pokúsiť o získanie časti financií na toto vzdelávanie z fondu EÚ. Tento 

projekt by mohol byť zameraný na vzdelávanie a rozvoj zamestnancov v rámci uţ 

spomínaného zriadenia počítačovej učebne. 
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6. Záver 

 

 

V diplomovej práca „Systém vzdelávania zamestnancov vo vybranej organizácií“ som 

sa zamerala na problematiku vzdelávania a rozvoja zamestnancov v spoločnosti GeLiMa a.s.  

Táto spoločnosť patrí k najvýznamnejším spracovateľom  koţí na Slovensku a je jediným 

výrobcom ţelatíny v strednej a východnej Európe. V Liptovskom Mikuláši sa radí na druhé 

miesto v počte zamestnaných pracovníkov. V súčasnosti má 115 zamestnancov. Touto cestou 

by som sa chcela poďakovať vedeniu spoločnosti GeLiMa a.s., ţe mi umoţnili spracovávať 

diplomovú prácu práve u nich. 

 

Diplomovú prácu som rozdelila do šiestich kapitol. Prvú a poslednú kapitolu tvorí 

úvod a záver. Kapitola dva bola zameraná na objasnenie teoretických poznatkov o vzdelávaní 

a rozvoji zamestnancov. Opísala som aj cyklus ( proces) vzdelávania a rozvoja a predstavila 

som jeho viaceré formy – interné/externé vzdelávanie,  a ich jednotlivé metódy. Teoretické 

poznatky som sa snaţila potom vyuţiť v praktickej časti.  

 

V tretej kapitole som predstavila vybranú spoločnosť, spoločnosť GeLiMa a.s. 

Zamerala som sa hlavne na ľudské zdroje spoločnosti. Spoločnosť povaţuje vzdelávanie 

a rozvoja z dôleţitú súčasť stratégie spoločnosti a taktieţ súčasť politiky kvality. Taktieţ si je 

spoločnosť vedomá, ţe ich úspech a výkon závisí od ich zamestnancov.  

 

V analytickej časti, v kapitole štyri, som vyuţila informácie z dotazníkového šetrenia a 

sekundárne zdroje, na základe ktorým som opísala aktuálny systém vzdelávania v spoločnosti.  

Výsledkov z dotazníkov a osobného rozhovoru s výrobným riaditeľom a referentkou 

personálneho oddelenia som sa snaţila prezentovať  a nakoniec zhrnúť pomocou  SWOT 

analýzy. 

 

Cieľom diplomovej práce bolo opísať aktuálny stav, zhodnotiť ho a zistiť jeho silné 

a slabé stránky, aké má príleţitosti a čo ho ohrozuje. Medzi ciele diplomovej  práce radím 

vytvorenie odporúčaní a návrhovo na zlepšenie doterajšieho systému vzdelávania. 
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Z prieskumu vyplynulo, ţe zamestnanci sú so súčasným systémom vzdelávania 

spokojný. Napriek tomu je tu stále priestor na zlepšenie a našla som pár faktorov, ktoré 

prinášajú nespokojnosť a zamestnanci by uvítali zmenu.  

 

V prvom rade som zaznamenala mínusy vo vzdelávacom systéme v rámci prehľade 

zamestnancov o školeniach. Keďţe zamestnanci nemajú dostatočný prehľad o moţnostiach 

vzdelávania, tak sa ich ani nemôţu zúčastniť.  Ďalším mínusom bola moţnosť 

spolurozhodovania na nízkej úrovni. Spoločnosť by sa mala zaujímať nie len o potreby 

spoločnosti, ale aj o potreby zamestnancov, teda v čom by sa chceli vzdelávať a rozvíjať.   

Spoločnosť nemá ani zavedenú spätnú väzbu – feedback, ktorá by im mohla zefektívniť 

vzdelávanie a rozvoj ako aj ušetriť časť nákladov.  

 

Z výsledkov výskumu som zistila, ţe zamestnanci by radi uvítali zmeny v zameraní 

vzdelávania. Keďţe súčasná moderná doba poskytuje viaceré formy vzdelávania, snaţila som 

sa pre firmu navrhnúť najlepšie moţné riešenia. Samozrejme, ţe je jednoduché navrhnúť 

riešenie, ale zloţitejšie je ho zrealizovať, či uţ z dôvodu neistoty, či zmena bude úspešná 

a prospešná alebo z hľadiska finančnej náročnosti.  

 

Dúfam, ţe moja diplomová práca poskytne priestor na diskusiu a niektoré z mojich 

návrhov budú patriť do vzdelávacieho procesu v spoločnosti. Výrobný riaditeľ Ing. Dušan 

Kuchta, mal moţnosť si diplomovú prácu  prečítať a konštatoval, ţe spoločnosť výsledky 

prieskumu určite posunú vpred.   
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Zoznam skratiek 
 

BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

BSE - bovinná spongiformná encefalopatia , beţne známa ako "choroba šialenstva kráv" 

HACCP - hazard analysis and critical control points, znamená analýza nebezpečenstiev a 

metóda kritických kontrolných bodov) 

ISO - International Organization for Standardization 

Ecocert - certifikačný orgán pre poľnohospodárstvo a biopotraviny 
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Príloha č. 1: Podrobné informácie o spoločnosti GeLiMa a.s. a štruktúra skupiny 

WEISHARDT 

 

Informácie o spoločnosti GeLiMa a.s.: 

Sídlo: Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš 031 39 

Právna forma: akciová spoločnosť 

IČO: 31623182000 

Základné imanie: 28 663543 EUR 

Štatutárny orgán: predstavenstvo na čele s riaditeľom pánom Ing. Pavelom Droppom 

Zápis do OR: 01.02. 1995 

 

Štruktúra skupiny WEISHARDT 

Weishardt Holding- Francúzsko   

  Ţelatinárne    

Tergel 

Kanada 

Gélatines Weishardt 

Francúzsko 

GeLiMa a.s.  

Slovensko 

  Obchodné jednotky    

Weishardt 

International NA 

Severná Amerika  

Weishardt 

International 

Francúzsko 

Vedenie  

GeLiMa a.s.  

Slovensko  

Weishardt 

International 

Japonsko 

Hungarogel 

Maďarsko 

Gelpol 

Poľsko 

Comco 

Španielsko  

  Zberné centrá    

Sobrec - Francúzsko Comco - Španielsko 

Gelpol - Poľsko Hungarogel - Maďarsko 
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Príloha č. 2: Maslowova hierarchia potrieb - zdrojVeber (2000, str. 62) 
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Príloha č. 3: Vzdelávacia karta 
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Príloha č.4:  Dotazník 

DOTAZNÍK 
Váţení zamestnanci spoločnosti GeLiMa a. s., 

som študentkou 2. ročníka nadväzujúceho magisterského štúdia na Ekonomickej fakulte 

Vysokej škole báňskej v Ostrave. V spoločnosti GeLiMa a. s. spracovávam svoju diplomovú 

prácu na tému Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov.   

Chcela by som Vás poţiadať o vyplnenie tohto dotazníku, ktorého cieľom je zistenie 

súčasného stavu vzdelávania a rozvoja zamestnancov vo firme GeLiMa a.s. Následne by som 

chcela  navrhnúť spôsoby ako tento stav obohatiť. 

Dotazník je anonymný. Ak nie je pri otázke uvedené inak zakrúţkujte jednu z variant 

odpovedí. Pri otázkach  bez variant odpovedí, napíšte Vašu odpoveď vlastnými slovami. 

Ďakujem za Váš čas a trpezlivosť pri vyplňovaní tohto dotazníka. 

                                                                                                                   Bc. Veronika 

Karcolová 
1. Čo si predstavujete pod pojmom vzdelávanie a rozvoj v organizácií? 

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

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

2. Ste spokojný so súčasným systémom vzdelávania v spoločnosti? 

a) áno 

b) nie, uveďte dôvod.................................................................................................................... 

3. Ako by ste ohodnotili úroveň vzdelávania v spoločnosti? 

a) Výborne 

b) Veľmi dobre 

c) Dobre 

d) Málo uspokojivé 

e) neuspokojivé 

4. Ako často sa zúčastňujete  vzdelávacích aktivít:? 

a) pravidelne 1x ročne 

b) pravidelne 1x za polrok 

c) pravidelne 1x za štvrťrok 

d) nepravidelne 

5. Máte prehľad o možnostiach ďalšieho vzdelávania v spoločnosti? 

a) áno 

b) nie  

6. Odkiaľ získavate informácie o možnostiach ďalšieho vzdelávania organizovaného 

spoločnosťou? 

a) od nadriadeného 

b) od personalistu 

c) z informačného systému 

d) iné............................................................................................................................ 

7. Máte možnosť spolurozhodovať o absolvovaní konkrétnych školení, kurzov, seminárov 

alebo stáží? 

a) áno 

b) nie 

 

8. Motivuje Vás zamestnávateľ k ďalšiemu vzdelávaniu? 

a) áno 
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b) nie 

c) neviem posúdiť 

9. Čo pre Vás znamená možnosť ďalšieho vzdelávania v spoločnosti? ( môžete uviesť aj 

viac odpovedí) 

a) podstatné pre vykonávanie práce 

b) udrţanie si práce 

c) pracovný postup 

d) získanie kvalifikácie 

e) skvalitnenie práce a zvýšenie výkonu 

f) zvýšenie flexibility 

g) vyššie pracovné ohodnotenie 

h) iné.................................................................................................................................. 

10. Čo by ste radi zmenili na vzdelávaní v rámci Vašej spoločnosti? (môžete uviesť aj viac 

odpovedí) 

a) zameranie vzdelávania 

b) frekvenciu vzdelávania 

c) miesto  

d) školiteľov 

e) iné.................................................................................................................................. 

11. Aké metódy vzdelávania sa najviac využívajú na vašom pracovisku? (môžete uviesť aj 

viac odpovedí) 

a) prednáška 

b) seminár  

c) poradenstvo 

d) pracovná porada 

e) demonštrovanie – názorné ukáţky pomocou audio alebo videotechniky 

f) asistovanie – predelenie skúsenejšiemu zamestnancovi 

g) iné................................................................................................................. 

12. Mali by ste záujem o vzdelávanie prostredníctvom modernej metódy e-learning 

(samoštúdium, vzdelávanie prostredníctvom počítačovej technológie)? 

a) áno 

       b) nie, uveďte dôvod..................................................................................................... 
13.  Mali by ste záujem o nejaký jazykový kurz? 

a) áno, uveďte aký..................................................................................................................... 

b) nie, uveďte dôvod................................................................................................................. 

14. O aký ďalší  kurz, školenie by ste mali záujem? 

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

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

15. Aký by bol Váš návrh alebo doporučenie na zlepšenie doterajšieho systému vzdelávania 

v spoločnosti? 

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

....................................................................................................................................................... 
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Príloha č. 4: Tabuľky vyhodnotenia dotazníku 

Otázka 2: Ste spokojný so súčasným systémom vzdelávania v spoločnosti? 

  robotníci administratívni pracovníci absolútny počet 

áno  33 12 45 

nie 7 3 10 

počet 

odpovedí 40 15 55 

 

Otázka 3:Ako by ste ohodnotili úroveň vzdelávania v spoločnosti? 

  robotníci administratívni pracovníci absolútny počet 

výborne 1 1 2 

veľmi dobre 21 8 29 

dobre 16 6 22 

málo 

uspokojivé 2 0 2 

neuspokojivé 0 0 0 

počet 

odpovedí 40 15 55 

 

Otázka 4: Ako často sa zúčastňujete vzdelávacích aktivít?  

  robotníci 

administratívni 

pracovníci absolútny počet 

pravidelne 1 x ročne 37 10 47 

pravidelne 1 x polročne 0 0 0 

pravidelne 1 x 

štvrťročne 0 0 0 

nepravidelne 3 5 8 

počet odpovedí 40 15 55 

 

Otázka 5: Máte prehľad o moţnostiach ďalšieho vzdelávania v spoločnosti? 

  robotníci administratívni pracovníci absolútny počet 

áno 16 8 24 

 nie 24 7 31 

počet 

odpovedí 40 15 55 

 

Otázka 6: Odkiaľ získavate informácie o moţnostiach ďalšieho vzdelávania organizovaného  

spoločnosťou? 

  robotníci 

administratívni 

pracovníci 

absolútny 

počet    

od nadriadeného 33 11 44    

od personalistu 0 1 1    

z informačného 

systému  7 3 10    

iné 0 0 0    

počet odpovedí 40 15 55    
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Otázka 7:  Máte moţnosť spolurozhodovať o absolvovaní konkrétnych školení, kurzov, 

 seminárov alebo stáţí? 

  robotníci 

administratívni 

pracovníci  absolútny počet     

áno  4 6 10     

nie 36 9 45     

počet 

odpovedí 40 15 55     

 

Otázka 8: Motivuje Vás zamestnávateľ k ďalšiemu vzdelávaniu? 

  robotníci  administratívni pracovníci  absolútny počet 

áno  13 2 15 

nie  16 10 26 

neviem 

posúdiť 11 3 14 

počet 

odpovedí 40 15 55 

 

Otázka 9: Čo pre Vás znamená moţnosť ďalšieho vzdelávania v 

spoločnosti?  

  robotníci  

administratívni 

pracovníci 

absolútny 

počet 

podstatné pre výkon práce 22 14 36 

udržanie si práce 10 5 15 

pracovný postup 8 0 8 

získanie kvalifikácie 13 6 19 

skvalitnenie práce a zvýšenie 

výkonu 14 7 21 

zvýšenie flexibility 9 3 12 

vyššie pracovné ohodnotenie 1 0 1 

iné 0 0 0 

počet odpovedí 77 35 112 

 

Otázka 10: Čo by ste radi zmenili na vzdelávaní v rámci Vašej spoločnosti? 

  robotníci 

administratívni 

pracovníci absolútny počet 

zameranie 

vzdelávania 18 7 25 

frekvenciu 

vzdelávania 14 5 19 

miesto 7 1 8 

školiteľov 4 0 4 
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iné 2 7 9 

počet odpovedí 45 20 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka 11: Aké metódy vzdelávania sa najviac vyuţívajú na vašom pracovisku?        

  robotníci administratívni pracovníci 

absolútny 

počet  

prednáška 28 13 41  

seminár 4 3 7  

poradenstvo  5 1 6  

pracovná porada 10 7 17  

demonštrovanie 9 2 11  

asistovanie 0 3 3  

iné 0 0 0  

počet odpovedí 56 29 85  

 

Otázka 12: Mali by ste záujem o vzdelávanie prostredníctvom modernej metódy e-learning? 

  robotníci  administratívni pracovníci 

absolútny 

počet   

áno 31 9 40   

nie 9 6 15   

počet odpovedí 40 15 55   

 

Otázka 13: Mali by ste záujem o nejaký jazykový 

kurz?  

  robotníci  

administratívni 

pracovníci absolútny počet 

áno 27 10 37 

nie 13 5 18 

počet 

odpovedí 40 15 55 
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Príloha č.6: Hodnotiaci dotazník 

HODNOTIACI DOTAZNÍK 
Názov vzdelávacej akcie: 

Meno účastníka: 

Dátum konania: 

Prosím ohodnoťte nasledujúce položky školenia jednou zo známok, pričom: 1 - výborne,2 - 

veľmi dobre, 3 - dobre, 4 - dostatočný, 5 – nedostatočný. 

HODNOTENIE ŠKOLITEĽOV 1 2 3 4 5 

Profesionalita -  úroveň vystupovania           

Odborné vedomosti           

Prezentačné schopnosti, schopnosť vysvetliť           

Schopnosť udrţať si pozornosť           

Školiteľ rozpráva nahlas, zreteľne a primeraným 

tempom 
          

Školiteľ má prehľad o prenášanej oblasti           

Zodpovedanie kladených otázok           

Celkové hodnotenie           

 

HODNOTENIE ŠKOLENIA 1 2 3 4 5 

Obsahová náplň – zrozumiteľnosť a jasnosť výkladu           

Miera zaujímavosti školenia           

Miera získaných poznatkov a informácie pre moju 

prácu 
          

Školiteľ aktívne zapájal účastníkov           

Školiteľ vyuţíval pomôcky           

Školiteľ vyuţíval pochopiteľné príklady           

Dostal/ a som informácie, ktoré som chcel/a           

Vyuţiteľnosť získaných vedomostí v praxi           

Celkové hodnotenie           

Páčilo sa mi: 

Malo by sa zlepšiť: 

Chýbalo mi na školení:  
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HODNOTENIE ŠTUDIJNÝCH MATERIÁLOV 1 2 3 4 5 

Úroveň študijných materiálov           

Ich vyuţiteľnosť pre budúcnosť           

Celkové hodnotenie            

 

HODNOTENIE MIESTA KONANIA ŠKOLENIA 1 2 3 4 5 

Úroveň miesta konania školenia           

Rušivé faktory           

Celkové hodnotenie            

 

HODNOTENIE ORGANIZAČNÉHO ZABEZPEČENIA 1 2 3 4 5 

Úroveň organizačného zabezpečenia           

Celkové hodnotenie            

 

CELKOVO HODNOTÍM TOTO ŠKOLENIE  AKO: 

1 2 3 4 5 

          

 

NÁMETY A ODPORUČENIA NA ZLEPŠENIE: 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


