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Abstrakt v jazyku slovenskom 

Cieľom bakalárskej práce je spracovanie teoretických poznatkov o analýze 

pracovných miest a zhodnotenie praktického uplatnenia tejto časti riadenia ľudských zdrojov 

s dôrazom na súvisiacu dokumentáciu. 

V úvodnej časti sa práca zaoberá postavením analýzy pracovného miesta v rámci 

riadenia ľudských zdrojov. V ďalších kapitolách sa popisuje analýza pracovného miesta, 

metódy analýzy a zároveň aj dokumentácia potrebná k analýze pracovného miesta. 

V poslednej časti je rozoberaná tvorba formulárov podľa jednotlivých pracovných pozícií. 

 

Kľúčové slová: riadenie ľudských zdrojov, analýza pracovného miesta, metódy 

analýzy, opis, špecifikácia, pracovné miesto, rozhovor, dotazník, pozorovanie, zdroje 

informácií 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstrakt v jazyku anglickom 

Goal of this work is to process theoretical knowledge of job analysis and evaluation of 

the practical application of human resource management with emphasis on related 

documentation.  

In the introductory part the bachelor thesis deals with the status of job analysis in 

human resource management. Following chapter describes job analysis methods and also the 

documentation needed to analyse a job. The last chapter proposes specific forms for 

individual job positions.  

 

Key words: human resource management, job analysis, methods of analysis, 

description, specification, job, interview, questionnaire, observation, sources of information 
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Úvod 

Vo svete existuje mnoho organizácií. Niektoré z nich sú veľmi úspešné a efektívne, 

niektoré menej, niektoré len preţívajú a niektoré sú po určitej dobe fungovania nútené svoju 

činnosť ukončiť, nakoľko nie sú schopné plniť svoje ciele a vytvárať zdroje na svoju ďalšiu 

činnosť. Čo spôsobuje, ţe niektoré organizácie sú vysoko efektívne a iné nie sú schopné ani 

len preţívať? [5] 

Organizácia môţe fungovať len vtedy, ak sa jej podarí zhromaţdiť, prepojiť, uviesť do 

pohybu a trvale vyuţívať ľudské, materiálové, finančné a informačné zdroje.  

Ľudské zdroje tvoria tú časť firmy, ktorá je významovo najcennejšia, nakoľko uvádza 

do pohybu ostatné zdroje a determinuje ich vyuţívanie. Ľudské zdroje sú teda pre firmu tie 

najcennejšie, ale zároveň aj najdrahšie zdroje, ktoré rozhodujú o kvalite produktov, procesov, 

systémov a konkurenčnej schopnosti firmy, a preto ľudské zdroje – personálne riadenie je 

jadrom celého podnikového riadenia. [3] 

Hlavnou podmienkou úspešnosti podnikov je teda uvedomenie si hodnoty a významu 

ľudských zdrojov, uvedomenie si, ţe ľudské zdroje predstavujú najväčšie bohatstvo podniku 

a ţe ich riadenie rozhoduje o tom, či podnik bude v dnešnej vzrastajúcej konkurencii úspešný 

či neúspešný. [6] 

Jednou z mnohých personálnych činností, ktoré musí riadenie ľudských zdrojov 

vytvárať, aby došlo k  dosiahnutiu cieľov, ktoré si podnik v rámci ľudských zdrojov vytýčil, 

je aj analýza pracovných miest. Práve táto oblasť, ktorá je dôleţitou súčasťou riadenia 

ľudských zdrojov sa stala ústrednou témou mojej bakalárskej práce. 

Cieľom bakalárskej práce je spracovanie teoretických poznatkov o analýze 

pracovných miest a zhodnotenie praktického uplatnenia tejto oblasti riadenia ľudských 

zdrojov s dôrazom na súvisiacu dokumentáciu. 

Bakalárska práca je rozčlenená do šiestich kapitol a tie sa ďalej členia na podkapitoly. 

Prvá kapitola bakalárskej práce sa venuje  postaveniu analýzy pracovného miesta v rámci 

riadenia ľudských zdrojov. Popisuje význam a dôleţitosť analýzy pracovného miesta v riadení 

ľudských zdrojov.  

Druhá kapitola rozoberá základnú terminológiu v oblasti analýzy pracovného miesta 

a zároveň sa venuje procesu analýzy pracovného miesta. Tretia kapitola popisuje metódy, 

ktoré sa vyuţívajú k analýze pracovného miesta. Nasledujúca, štvrtá kapitola, sa venuje 

dokumentáciám v oblasti analýzy pracovného miesta. Popisuje o zdrojoch informácií 

potrebných k analýze pracovného miesta. Predposledná kapitola popisuje tvorbu formulárov 



2 

 

 

 

pre jednotlivé pracovné pozície - výpis 10 pracovných pozícií. Posledná kapitola bakalárskej 

práce sa zaoberá zhodnotením získaných informácií. 

Problematika analýzy pracovných miest je teoreticky spracovaná nielen vo väčšine 

odborných publikácií zaoberajúcich sa riadením ľudských zdrojov, respektíve personálnym 

riadením, ale tieţ v rade odborných štúdií a odborných časopisov, ktoré sú takto zamerané. 

Tieto teoretické poznatky však netvoria štandardnú formu, ktorú je moţné vyuţiť pre 

akúkoľvek spoločnosť či podnik, ale musia byť upravené podľa konkrétnych, špecifických 

podmienok, potrieb a poţiadavkou podnikov či spoločností.  
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1 Postavenie analýzy pracovného miesta v riadení ľudských 

zdrojov 

Riadenie ľudských zdrojov, do ktorej oblasti spadá aj spracovaná problematika tejto 

bakalárskej práce, je povaţovaná za jadro a najdôleţitejšiu oblasť celého podnikového 

riadenia. 

Základným predpokladom moderného riadenia ľudských zdrojov je dobre navrhnutá 

a vykonávaná práca. To vyţaduje, aby pracovníci personálneho útvaru boli oboznámení 

s obsahom prác, ktoré sú v organizácií vykonávané. Umoţňuje im to dokonalý informačný 

systém, ktorý zahŕňa všetky detailné informácie o akejkoľvek práci a je východiskom  pre 

profesionálne zásahy v riadení personálu. Čím lepšie podmienky budú v organizácii 

vytvorené pre riadenie ľudských zdrojov na základe poznania práce, tým menšiemu riziku 

omylov sa vystavujú.  

Informácie o jednotlivých prácach a predpokladoch pre ich vykonávanie musia byť 

zhromaţdené na základe komplexnej analýzy práce, ktorá vytvára pevnú základňu pre 

diagnózu práce a napokon aj pre personálne rozhodovanie v rôznych oblastiach. Doterajšie 

skúsenosti presviedčajú o tom, ţe ak sa aj analýza práce realizuje, v personálnej praxi sa jej 

výsledky obyčajne vyuţívajú len na určitý špecifický účel bez ohľadu na viac účelnosť 

informácií, ktoré poskytuje. [5]   

Ak chce zamestnávateľ úspešne riadiť podnik, musí mať prehľad o potrebe 

pracovných miest, o ich vzájomnom prepojení a predovšetkým o obsahu práce, ktorú majú 

zamestnanci vykonávať.  

Kaţdý zamestnanec by mal poznať svoje pracovné povinnosti a úlohy, dosahovať 

stanovený výkon z hľadiska kvality a kvantity na danom pracovnom mieste. Aby sa teda 

zamestnanci stali výkonnejšími, musia presne poznať, aký druh práce robia. [10] 

Na mieste sú teda tieto otázky:  

 Na čo a na aké účely môţe slúţiť analýza pracovného miesta?  

 Aké je miesto analýzy pracovného miesta v riadení ľudských zdrojov?  

 Aké sú moţnosti pouţitia analýzy pracovného miesta v riadení ľudských zdrojov? 

Stručnú odpoveď na tieto otázky vyjadruje obrázok č. 1. 
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Zdroj: Riadenie ľudských zdrojov. J. Ferjenčík, M. Bosáková, 31 s. 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Ako vidieť, analýza pracovného miesta sa týka riadenia ľudských zdrojov v takmer 

všetkých jeho základných rozmeroch a funkciách. S menšími výhradami moţno dokonca 

súhlasiť s tvrdením, ţe práve analýza pracovného miesta je „ ....akýmsi základným kameňom, 

na ktorom je ukotvená klenba práve tých najdôleţitejších personálnych činností“. [4] 
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Obrázok č. 1 Oblasť využitia analýzy pracovného miesta v riadení ľudských 

zdrojov 



5 

 

 

 

2 Analýza pracovného miesta 

Analýzou sa vo všeobecnosti rozumie metóda „poznávania objektívnej reality 

zaloţená na rozklade celku  na časti, skúmaní ich vzájomných vzťahov, determinovanosti 

a významovosti“. Pri jej uplatňovaní sa získavajú poznatky o minulom vývoji a súčasnom 

stave v skúmanej oblasti, triedia sa z hľadiska dôleţitosti, zisťujú sa základné príčiny 

a súvislosti a prijímajú sa závery na ďalšie obdobie.  

Analýza, ktorá sa zameriava na zistenie informácií o pracovných miestach sa označuje 

pojmom pracovná analýza alebo analýza pracovných miest. Analýza pracovných miest je 

systematická procedúra na „získanie objektívnych a podrobných informácií o obsahu práce, 

pracovných úlohách a zodpovednosti. Z toho dôvodu objektom pracovnej analýzy je 

vykonávaná práca drţiteľom pracovného miesta a systém organizácie práce.  

Jedným z cieľov pracovnej analýzy je zistiť čo sa robí a čo sa očakáva od drţiteľa 

pracovného miesta, v snahe zlepšiť vykonávanú prácu a uskutočniť zmeny v riadení ľudských 

zdrojov. Predstavuje proces zberu, rozboru a usporiadania informácií o obsahu práce, ktoré sú 

základom pre opis pracovného miesta a špecifikáciu poţiadaviek na zamestnancov. [8]  

 

Definície analýzy pracovného miesta 

Cole, G. A.: pracovné miesto je základná jednotka organizácie, ktorá sa skladá z tzv. 

networku pracovných miest, teda z prepojenej siete pracovných miest, ktoré slúţia na 

prerozdelenie úloh, povinností a rolí jednotlivých zamestnancov.  

Milkovich, G. T. – Boudreaua, J. W.: pracovné miesto je integráciou obsahu práce, 

kvalifikácie a podnetov pre vykonávanie kaţdej práce, ktorá uvádza do súladu potreby 

zamestnancov a organizácie.  

Armstrong, M.: pracovné miesto je súbor príbuzných úloh, ktoré vykonáva určitá 

osoba a napĺňa tým účel pracovného miesta. [2] 

2.1 Základná terminológia v oblasti analýzy pracovných miest  

Pracovné miesto – najmenší prvok organizačnej štruktúry. Vymedzuje miesto jedinca 

v organizácii. Je zloţené zo súboru pracovných úloh, ktoré sú si dostatočne podobné, aby 

mohli byť spojené a pridelené 1 pracovníkovi. Okrem pracovných úloh je pracovnému miestu 

pridelená právomoc a zodpovednosť.  

Pracovné miesto sa ďalej člení na menšie časti, ktoré ho charakterizujú:  

 Mikropohyb (základný pohyb) – elementárny prvok práce, ktorý uţ nie je ďalej 

deliteľný. Napríklad: uchopenie, pustenie predmetu. 
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 Pracovný úkon – súbor viacerých mikropohybov, ktoré navzájom súvisia. Napríklad 

prenesenie bremena (v tom mikropohyby: uchopenie, zdvihnutie, chôdza, poloţenie, 

pustenie). 

 Pracovná operácia – syntéza viacerých pracovných úkonov – dokončená jednotka 

práce.  

 Pracovná úloha – kľúčová charakteristika práce na určitom pracovnom mieste. 

Skladá sa z viacerých operácií, ktoré je potrebné vykonať podľa pracovného postupu. 

Určená je svojim konečným výsledkom alebo cieľom. Súhrn pracovných úloh tvorí 

rozsah povinností pracovného miesta.  

Zodpovednosť pracovného miesta vymedzuje za čo, za koho a komu je drţiteľ 

pracovného miesta zodpovedný. Je daná väzbami na iné pracovné miesta v hierarchii 

organizačnej štruktúry.  

Právomoc znamená určitý stupeň voľnosti a samostatného rozhodovania.  

Zamestnanie tvorí skupina pracovných miest, ktoré sú si podobné, resp. sú identické 

z hľadiska svojich hlavných úloh a zodpovedností. Sú si podobné do tej miery, ţe je moţné 

pre nich pouţívať rovnaký popis práce a špecifikáciu poţiadaviek na drţiteľa pracovného 

miesta.  

Účelom analýzy pracovného miesta je vytvoriť pravdivý, ucelený a zmysluplný 

obraz o pracovnom mieste. [2] 

2.2 Obsah analýzy pracovného miesta 

Analýza pracovného miesta poskytuje tieto informácie o pracovnom mieste: 

 Celkový účel – prečo pracovné miesto existuje a aký je v podstate očakávaný 

príspevok drţiteľa pracovného miesta 

 Obsah – povaha práce, pokiaľ ide o vykonávané úlohy a operácie a plnenie 

povinností, tzn. proces premeny vstupov (znalostí a schopností) na výstupy 

 Zodpovednosť – výsledky alebo výstupy, za ktoré drţiteľ pracovného miesta 

zodpovedá 

 Kritéria výkonu – kritéria, merítka alebo ukazovatele, ktoré umoţňujú zhodnotiť 

nakoľko je práca vykonávaná uspokojivo  

 Zodpovednosť – úroveň zodpovednosti, ktorou drţiteľ pracovného miesta musí 

uplatňovať v súvislosti so šírkou a vstupmi práce, rozsah zverenej právomoci pri 

rozhodovaní, obtiaţnosť, veľkosť, rozmanitosť a zloţitosť problémov, ktoré musí 
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riešiť, mnoţstvo a hodnota zdrojov, ktoré spravuje, typ a význam interpersonálnych 

vzťahov. 

 Organizačné faktory – vzťahy podriadenosti, respektíve nadriadenosti týkajúce sa 

drţiteľa pracovného miesta, tzn. komu podlieha buď priamo líniový manager alebo 

funkčne v záleţitostiach týkajúcich sa určitých oblastí, ako sú finančné otázky alebo 

personálne riadenie. Pracovníci, ktorí sú podriadený priamo alebo nepriamo jemu, 

miera zapojenia drţiteľa pracovného miesta do tímovej práce 

 Motivujúci faktory – zvláštne rysy práce na pracovnom mieste, ktoré pravdepodobne 

môţu motivovať, alebo nemotivovať drţiteľa pracovného miesta, pokiaľ sa v prípade 

nemotivačných faktorov nepríjmu príslušné opatrenia 

 Faktory osobného rozvoja – vyhliadka na postup a kariéru a príleţitosť získať nové 

dovednosti alebo odbornosť 

 Faktory prostredia – pracovné podmienky, hľadisko zdravia a bezpečnosti, nevhodná 

pracovná doba, mobility, ergonomické faktory vyplývajúce z povahy a pouţívaní 

zaradenia alebo z povahy pracoviska. [2] 
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3 Proces a metódy analýzy pracovného miesta 

Proces skúmania práce vychádza zo získavania a zhromaţďovania rôznorodých 

informácií o práci, jej zloţkách aj náleţitostiach, ktoré sú potrebné alebo významné pre ďalšiu 

personálnu prax. 

Pred skúmaním jednotlivých prác sa sústreďujú aj poznatky o organizácií – jej 

zameraní vstupných jednotiek (ľudia, materiál, pracovné postupy), ale aj výstupných 

jednotiek (tovar, sluţby) a preštudujú všetky materiály (zákony, vyhlášky, nariadenia), ktoré 

sa vzťahujú k danej pracovnej funkcii. Získané informácie a zozbierané poznatky je potrebné 

utriediť, analyzovať, kriticky posúdiť a usporiadať podľa súvislosti (viď tabuľka č. 1). Po 

takomto spracovaní ich moţno zhrnúť do prehľadného popisu práce, ktorý poskytuje ucelený 

obraz o danej práci a je východiskom pre spracovanie špecifikácie poţiadaviek na pracovníka. 

Známe sú rôzne schémy, podľa ktorých je moţné vyčerpávajúco popísať konkrétnu prácu 

a špecifikovať poţiadavky na pracovníka. Informácie, ktoré sú výsledkom tretej fázy analýzy 

práce sa zahrnú do informačného systému personálneho útvaru. [5] 

Tabuľka č. 1  Proces analýzy pracovného miesta 

1. Prípravná fáza 2. Zhromažďovanie 

informácií 

3. Zhrnutie informácií 

Získanie poznatkov o:  Zhrnutie informácií vo forme: 

 Organizácii  Určenie práce  Popisu práce  

 Type práce  Výber metód a poznania  Špecifikácie poţiadaviek na 

pracovníka 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Analýza pracovného miesta môţe plniť veľa rozmanitých úloh, a preto je moţné ju 

vykonávať rozličnými metódami a s rôznymi zámermi - jednak podľa cieľa, ktorému má 

analýza pracovného miesta slúţiť, jednak aj podľa charakteru konkrétneho pracovného 

miesta.  

Ťaţiskovým bodom analýzy práce je zber údajov. Ak sa pouţijú na zisťovanie obrazu 

o pracovnom mieste nevhodné metódy, nezískajú sa relevantné a ţiadané údaje. Je nutné teda 

pouţiť také metódy, prostredníctvom ktorých sa získajú potrebné informácie o tom čo, kde, 

kedy, a akými spôsobmi sa na pracovnom mieste robí. Ide o metódy, ktoré môţu poskytnúť 

ucelený a reprezentatívny obraz o pracovnom mieste. 

Základnými a najvšeobecnejšími metódami, ktoré sa pouţívajú pre tento účel sú:  
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a) Pozorovanie  je metóda, ktorá predstavuje východisko na získavanie údajov prakticky 

vo všetkých empirických a vedeckých disciplínach. V analýze pracovných miest má 

pouţitie pozorovania svoje jedinečné prednosti ale aj ohraničenia. V rozhovore alebo 

v dotazníkoch sa získavajú informácie o pracovnom mieste sprostredkovane.[4]  

Ide o najpresnejšiu metódu pre analýzu obsahu práce, čo ľudia skutočne robia. [13] 

Vyuţíva sa zriedkavo, nakoľko je náročná na čas. Získanie uceleného obrazu 

o konkrétnom pracovnom mieste pozorovaním môţe podľa povahy daného miesta 

trvať nielen dni, ale celé týţdne a niekedy aj mesiace. Navyše, pozorovanie prináša len 

viditeľné údaje. Pozorovanie ako vedecká alebo profesionálne pouţívaná metóda sa od 

laického pozorovania líši vo viacerých ohľadoch. Najvýznamnejšia charakteristika 

odborne uskutočňovaného pozorovania je jeho systematickosť a organizovanosť. To 

v prvom rade znamená, ţe pozorovateľ si musí vopred uvedomiť dve základné veci: čo 

bude tvoriť jednotky jeho pozorovania a ako si zorganizuje pozorovanie.[4] 

b) Rozhovor pri analýze pracovného miesta nie je lepšou alebo horšou metódou neţ 

pozorovanie. Nevýhodou býva menšia miera objektivity. Údaje získané rozhovorom 

často nehovoria úplne presne, aké dané pracovné miesto skutočne je, čo všetko a ako 

sa v jeho rámci vykonáva. Namiesto toho prináša informáciu o tom ako toto miesto, 

činnosti a povinnosti v ňom obsiahnuté vidia a chápu oslovení pracovníci. Jedno a to 

isté pracovné miesto zrejme inak opíše pracovník, ktorý ho vykonáva a inak priamy 

nadriadený. Nehovoriac o tom, ţe ľudia majú veľmi rozdielne vyjadrovacie 

schopnosti, záujmy a skúsenosti. Na druhej strane rozhovor je obyčajne časovo menej 

náročný. Dobre pripravený a dobre realizovaný rozhovor môţe priniesť v priebehu pol 

hodiny aţ hodiny mnoţstvo dát pozorovateľné s niekoľkodňovým pozorovaním. 

Navyše rozhovor je časovo nenahraditeľná metóda, kde rozhodujúce aspekty výkonu 

práce nie sú prístupné priamemu pozorovaniu. Tak ako je rozdiel medzi 

profesionálnym pozorovaním odborníka a laickým pozorovaním, aj uskutočnenie 

rozhovoru ako analytickej metódy sa odlišuje od beţnej konverzácie dvoch priateľov. 

Spomedzi mnohých znakov sa uvádza jeden, ktorý je veľmi typický pre rozhovor 

zisťujúci charakter a podmienky pracovného miesta: je to jeho štruktúrovanosť. Kým 

neštruktúrovaný rozhovor nemá vopred stanovené jednotlivé tematické okruhy, 

štruktúrovaný rozhovor je rozhovor vopred starostlivo pripravený. Táto príprava sa 

týka určenia tém rozhovoru a ich rozčlenenia do subtém ba aţ do podoby konkrétnych 

otázok, ktoré bude neskôr interviewujúci klásť. [4] 
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c) Dotazník – trojicu základných metód pouţívaných na získanie údajov v analýze 

pracovných miest uzatvárajú dotazníkové metódy. Prísne vzaté, väčšinu dotazníkov 

môţeme povaţovať za napísanú podobu dôsledne štruktúrovaného rozhovoru. 

V súlade s tým sú aj potenciálne výhody a riziká ich pouţitia. Z predností je to 

v prvom rade ich časová efektívnosť. To, ţe dotazník moţno predloţiť na vyplnenie 

naraz viacerým osobám, umoţňuje oproti iným metódam akumulovať za veľmi krátky 

čas najväčšie mnoţstvo dát. Na druhej strane je tu uţ predtým spomínaná niţšia 

spoľahlivosť údajov. 

Ťaţiskovou etapou pri pouţívaní dotazníkov je príprava. Tá si vyţaduje značné 

mnoţstvo času, práce a spravidla aj predbeţné konzultácie a rozhovory týkajúce sa 

daného pracovného miesta. Dôleţité je aj rozhodovanie o formáte pouţitého 

dotazníku. Otázky v dotazníku môţu byť totiţ formulované ako otvorené alebo ako 

uzavreté.  

V praxi jestvuje niekoľko dobre pripravených a opakovane overovaných dotazníkov, 

ktoré sú bez zásadnejších úprav vhodné na účely analýzy väčšiny pracovných miest. 

Najpopulárnejší dotazník v tomto smere je Position Analysis Questionnaire (PAQ).  

Tento dotazník vyvinutý McCormickom a spolupracovníkmi. Obsahuje 194 poloţiek 

nazvaných elementy pracovného miesta. Podľa obsahu je moţné všetkých 194 

poloţiek roztriediť do 6 základných kategórií: 

 informačný vstup - kde a ako získava pracovník informácie potrebné pre výkon 

práce 

 mentálne procesy - aký typ uvaţovania, rozhodovania a spracúvania dát je 

potrebných 

 fyzické aktivity – aké telesné aktivity sa uplatňujú, aké nástroje sa pouţívajú 

 vzťahy s inými ľuďmi - aký typ vzťahov si vyţaduje práca, charakter komunikácie 

 kontext práce - aké sú fyzikálne, sociálne a psychologické podmienky, v ktorých 

prebieha výkon práce 

 iné charakteristiky pracovného miesta – aký je reţim práce, nároky na pracovný 

rytmus[4] 

Ďalšie menej pouţívané metódy analýzy pracovného miesta: 

d) Denníky a záznamník - uţitočné pre manaţérsku prácu, kladú veľké poţiadavky na 

pracovníka, obtiaţna analýza a vyuţitie v časovom manaţmente. 
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e) Hierarchická analýza úloh - poskytuje uţitočné podklady pre analýzu pracovného 

miesta, môţe byť pouţitá pri analýze údajov získaných pomocou rozhovorov alebo 

iných metód. [12] 

f) Funkčná analýza pracovného miesta v USA metóda pre sluţby a trh práce – 

univerzálna metóda, má klasifikáciu či katalóg zamestnaní, ktorý obsahuje základné 

charakteristiky práce v zamestnaniach.  

 

Princípy funkčnej analýzy: 

 Rozlíšiť to, čo sa má robiť a čo robia pracovníci. 

 Vykonávané práce sa dotýkajú informácií, ľudí a vecí.  

 Všetky práce od pracovníkov vyţadujú, aby sa koncentrovali na veci, informácie a 

ľudí. 

 Kaţdá funkcia môţe mať širokú škálu obtiaţností a obsahu. 

 Úroveň obtiaţnosti pri informáciách, ľuďoch a veciach je hierarchická.  

 Mimo funkcií člení analýza kaţdú prácu podľa oblastí práce, ktoré sú definované 

určitými kľúčovými slovami, prípadne základným nástrojovým vybavením.  

Pomocou všetkých týchto rozlišovacích znakov sa funkčná analýza pracovného miesta 

obohacuje a spresňuje. [15] 

Pre ilustráciu funkčnej analýzy pracovného miesta sa uvádza pohľad na niektoré 

povolania, zostavený americkým ministrom práce (upravené podľa Wagner a Hollenbeck, viď 

tabuľka č. 2). 

Tabuľka č. 2   Ilustrácia funkčnej analýzy 

Povolanie Náročnosť vzhľadom na:   

  Dáta         Ľudí         Veci 

Priemerná náročnosť 

Jadrový inžinier 0 6 1 2 

Psychológ poradca 1 0 7 3 

Automechanik 3 8 1 4 

Zvárač 4 8 2 5 

Uvádzač v kine 6 8 7 7 

Zdroj: vlastné spracovanie   

Prirodzene v súčasnosti jestvuje celý rad uţ vypracovaných ďalších metód analýzy 

práce zaloţených na pouţití dotazníkov. Pri analyzovaní konkrétneho pracovného miesta sa 

okrem iného treba rozhodnúť, či je vhodnejšie siahnuť po týchto hotových nástrojoch, alebo 

či je primeranejšie “ušiť” dotazník, rozhovor, či schému pozorovania na mieru. Či uţ ale 
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analytik pracuje s prevzatými alebo vlastnými technikami, optimálnym riešením je takmer 

vţdy vyuţitie celej škály metód – to znamená kombinovanie metód zaloţených na pozorovaní 

s vyuţitím rozhovoru a dotazníkových metód. Touto cestou získaný obraz o pracovnom 

mieste je nielen reprezentatívnejší, ale má aj šancu zobrazovať dané miesto mnohostrannejšie, 

v jeho plnej šírke.[4] 
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4 Dokumentácia k analýze pracovných miest  

4.1 Zdroje informácií potrebných k analýze pracovných miest  

Kto je zdrojom informácií potrebných pre analýzu pracovných miest a ako tieto 

informácie získame? V menších firmách, kde majiteľ či najvyšší vedúci pracovník máva 

dostatočný prehľad o povahe jednotlivých pracovných miest to  môţe byť  práve on, kto na 

uvedené otázky odpovie. Vo väčších firmách to môţe byť špecialista, či dokonca samostatný 

útvar, ktorý sa zaoberá analýzou pracovného miesta.[7] 

Východiskom pre analýzu pracovných miest je získavanie potrebných informácií 

o pracovnom mieste a úspešnosť závisí od kvality informácií o pracovných miestach. Preto 

býva tomuto problému obvykle venovaná mimoriadna pozornosť.[2]  

Najčastejším zdrojom informácií býva samotný pracovník – drţiteľ, zaradený na 

danom pracovnom mieste. Ten totiţ máva spravidla najpresnejšiu predstavu o povahe 

vykonávanej práce, ale aj o ich poţiadavkách. Je však treba mať na pamäti, ţe pracovník 

môţe vidieť  svoju prácu subjektívne či z nejakého dôvodu skresľovať informácie.  Odporúča 

sa, aby k zisteniu informácií o pracovnom mieste boli vyuţívané pohovory s odchádzajúcim 

pracovníkom. Ten uţ obyčajne nemáva osobný záujem na skresľovaní informácií aký niekedy 

mávajú pracovníci, ktorí prácu na pracovnom mieste práve vykonávajú.  

Ďalším zdrojom informácií o pracovnom mieste je pozorovanie drţiteľa pracovného 

miesta, skúseným a školeným posudzovateľom. Posudzovateľ hodnotí pracovné miesto 

nezávisle od názorov drţiteľov pracovného miesta.  

Zdrojom informácií o nárokoch pracovného miesta môţe byť aj bezprostredný 

nadriadený. Nadriadený má však niekedy len povrchné znalosti o práci na pracovnom mieste.  

Nadriadený je v postavení, v ktorom môţe lepšie determinovať prácu, ktorú je treba urobiť 

k splneniu úloh svojho týmu či oddelenia.  

Niekedy sa informácie o pracovnom mieste získavajú špecialistami pre analýzu 

pracovných miest a taktieţ odborníkmi organizácie – technický experti, ktorí poznajú 

podrobne výrobný a pracovný proces. Podmienkou je, aby špecialista a odborník boli 

dostatočne kvalifikovaný pre danú prácu. 

Nakoniec môţu byť zdrojom informácií (iba doplnkovým) o pracovnom mieste 

existujúce písomné materiály, napríklad pôvodné popisy a špecifikácie pracovných miest, 

pracovné denníky, plány pracovísk, kvalifikačné denníky a iné.[7] 
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Napriek svojej rôznorodosti by mali informácie pre analýzu práce spĺňať určité 

všeobecne platné poţiadavky. Sú to najmä dostupnosť a hospodárnosť pri ich získavaní, 

aktuálnosť, objektívnosť, presnosť a zrozumiteľnosť. V súlade s účelom ďalšieho pouţitia 

informácií by sa mala zabezpečiť moţnosť ich medzinárodného porovnania. Zniţovanie 

pracnosti získavania a spracovania informácií sa rieši uplatnením výpočtovej techniky. [5] 

4.2 Popis pracovného miesta 

Cieľom analýzy pracovného miesta je porozumenie tomu, „o čom je dané pracovné 

miesto“. To znamená, aké úlohy a povinnosti jeho drţiteľ vykonáva, v akých podmienkach 

a akým spôsobom ich vykonáva, ako aj aké nároky na pracovníka toto miesto kladie. Ako 

vidieť, analýza pracovného miesta má viesť k utvoreniu pravdivého, uceleného 

a zmysluplného obrazu o danom pracovnom mieste. Tento obraz má dva základné rozmery: 

jedným z nich je opis (deskripcia, popis) pracovného miesta, druhým špecifikácia pracovného 

miesta.[4]  

Popis pracovného miesta je písaný dokument s rôznym stupňom podrobnosti 

(obyčajne v rozsahu 1 aţ 2 strán), ktorý obsahuje základné informácie o pracovnom mieste. 

Aby mohli byť popisy pracovných miest pouţívané k vyššie uvedeným účelom, musia byť 

predovšetkým presné a spoľahlivé. 

Popis pracovného miesta musí čo najpresnejšie vystihovať skutočný obsah práce 

(súhrn činností, operácií). To je významné hlavne pri formulovaní charakteristík pracovného 

miesta pre efektívne získavanie a výber pracovníkov (s cieľom nevzbudiť nadmerné 

očakávanie), zácvik nových pracovníkov, ich prípravu a pri vytváraní zodpovedajúcich 

pracovných noriem.  

Potrebnú presnosť je moţné dosiahnuť výberom a pouţitím najvhodnejších metód 

(prípadne viacerých metód), získavaním informácií. Pretoţe sa obsah práce na pracovných 

miestach často mení je rovnako dôleţité aktualizovať popis pracovných miest a špecifikáciu 

poţiadaviek.  

Do jeho údajov patrí: 

 názov pracovného miesta, 

 popis obsahu práce, 

 poţiadavky na vykonanie práce, tzv. špecifikácia. 

Okrem týchto informácií obsahuje aj ďalšie: 

 počet pracovníkov na rovnakých pracovných miestach, 

 útvar, v ktorom je pracovné miesto zaradené, 
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 meno pracovníka, ktorý popis spracoval, 

 účel, kvôli ktorému bol popis pracovného miesta urobený, 

 účel (poslanie) pracovného miesta, 

 súpis hlavných činností a vymedzenie zodpovednosti, 

 prehľad činností (operácií), ktoré majú byť na pracovnom mieste vykonané, 

 kvantitatívne a kvalitatívne poţiadavky (normy), ktoré majú byť dodrţané, 

 podmienky vykonávania práce, 

 podrobnejšia charakteristika jednotlivých činností (operácií). 

Ak sú popisy pracovných miest zostavované takto podrobne, obyčajne sa spracovávajú 

v dvoch verziách: 

 detailnejšia, ktorá sa vyuţíva pre účely zácviku pracovníkov a pre hodnotenie práce, 

 stručnejšia, ktorá slúţi na plánovanie ľudských zdrojov, získavanie pracovníkov, alebo 

pohovoroch s uchádzačmi. 

Súčasťou popisu pracovných miest sú aj normy pracovného výkonu, alebo 

očakávaného pracovného správania. Niektoré organizácie dávajú prednosť väčšej flexibilite v 

tejto oblasti a pracovné normy zaraďujú aţ do formulárov pouţívaných pri hodnotení 

pracovného výkonu.[17] 

Názov pracovného miesta je v súlade s organizačnou štruktúrou podniku a vychádza 

z jednotnej klasifikácie zamestnaní. Pracovnému miestu zodpovedá pracovný kód. 

V podmienkach Slovenskej republiky sa uplatňuje päťmiestny číselný kód, pomocou ktorého 

sa vymedzuje príslušnosť prác k jednej z 505 pracovných podskupín. Prvé miesto kódu 

vyjadruje 10 hlavných tried zamestnaní. Druhé miesto kódu je určené pre číslo povolania, 

funkcie, pracovnej činnosti, tretie miesto pre zaradenie do tarifnej triedy, štvrté miesto 

vyjadruje číslo pracovnej činnosti a piate miesto sa ponecháva pre prípadné podrobnejšie 

členenie v rámci rezortu, podnikov a iné. Problém klasifikácie pracovných miest je aplikáciou 

určitých pravidiel priority. 

Uvedenie dátumu je dôleţité z hľadiska aktualizácie informácií o pracovnom mieste. 

Uvedenie mena spracovateľa pracovnej analýzy zvyšuje dôveryhodnosť spracovaných 

dokumentov, urýchľuje moţnosť kontaktu v prípade nejasností a chýb. Uvedenie platovej 

triedy zamestnanca nie je povinný údaj. 

Účel práce je vlastne stručným opisom práce. Obsahuje zhrnutie základných činností, 

z ktorých sa práca skladá, to znamená o akú prácu ide, ako a prečo sa robí. Cieľom „účelu 

práce“ je vyjadriť veľmi stručne obraz pracovného miesta, ktorý ho jasne odlišuje od iných 



16 

 

 

 

pracovných miest. Základné povinnosti sú zoskupením úloh. Menia sa s ohľadom na 

charakter pracovných miest. Kaţdá základná povinnosť je podrobne určená v zozname 

pracovných úloh a prideľuje sa zamestnancom s vymedzením príslušnej zodpovednosti. 

Pracovné podmienky dotvárajú opis práce. Pre kaţdé pracovné miesto sa opíše 

pracovné prostredie, pracovný čas, vhodné je uviesť konkrétny čas uskutočňovania 

jednotlivých pracovných úloh, dĺţku dovolenky, mzdové ohodnotenie, výkonové normy 

a štandardy, bezpečnostné a zdravotné podmienky, sluţobné cesty, rizikovosť pri vykonávaní 

práce a ostatné znaky pracovného miesta (viď tabuľka č. 3). [9] 

Vyznačia sa pracovné miesta, na ktorých osoby prichádzajú do styku s dôvernými 

informáciami.  

Tabuľka č. 3  Vzor opisu pracovného miesta 

Názov pracovného miesta Pracovný kód (JKP) 

Pracovisko Nadriadený  

Pracovný čas Platová trieda 

Dátum vyhotovenia Autor 

Účel práce (stručný opis): 

Základné povinnosti: 

Pracovné úlohy: 

Zodpovednosť za: 

 Zamestnancov  

 Majetok 

 Úlohy a financie 

Podmienky práce: 

Vybavenosť a materiál: 

Poţiadavky na pracovný výkon (štandardy, normy): 

Pravdivosť údajov potvrdzujú: 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Pretoţe opisy pracovných miest ovplyvňujú väčšinu personálnych rozhodnutí, musí 

ich správnosť overiť skupina odborníkov. Aţ po overení a objektivizácii sa dokument schváli. 

Dôleţité je, aby v podniku bola vytvorená vhodná atmosféra na opisy prác. Prostredie 

v podniku, časový tlak, nedostatok záujmu manaţérov o zmapovanie existujúceho stavu, 

dynamicky sa vyvíjajúci podnik, to sú faktory, ktoré skôr brzdia ako podporujú vhodnosť 

analýzy pracovných miest. Chybný opis pracovného miesta je skôr problémom ako dobrým 
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pomocníkom. Čím viac zdrojov informácií a metód ich zberu sa pouţije, čím je potreba 

pracovnej analýzy vyššia, tým je výsledok spoľahlivejší.[9] 

4.3 Špecifikácia pracovného miesta 

Na opis pracovného miesta úzko nadväzuje špecifikácia poţiadaviek kladených na  

zamestnanca, ktorý má dané miesto zastávať. Ide o vymedzenie nárokov na kvalifikáciu 

(vedomosti, schopnosti, zručnosti a skúsenosti), ale aj psychické a fyzické predpoklady, ktoré 

sú potrebné pre efektívne vykonávanie pracovných úloh. Je to v skutočnosti ţiadaný profil 

ľudských vlastností a schopností potrebných na danú prácu. 

Špecifikácia môţe byť následne podkladom napr. pri výberovom konaní. Väčšinou sa 

špecifikácia zamestnanca vypracováva v rovine minimálnych poţiadaviek, nad rámec ktorých 

sú postavené vítané poţiadavky a ktorých splnenie zvýhodní uchádzača. Výsledky 

zodpovedne vykonanej analýzy pracovných miest slúţia ako základ pre výber metód a k 

prijímaniu opatrení umoţňujúcich zlepšiť účelnosť a účinnosť celého radu personálnych 

činností, hlavne získavania, prijímania a školenia zamestnancov, ich hodnotenia a 

odmeňovania.[18] 

Kaţdá z povinností, ktorú má drţiteľ pracovného miesta splniť, vyţaduje určité 

vedomosti, zručnosti a spôsob správania. Vedomosti z hľadiska pracovnej analýzy 

znamenajú, ţe zamestnanec vie čo má robiť, má prehľad o práci a povinnostiach, pravidlách 

správania v podniku a iné. Zručnosti získava praktickým uskutočňovaním jednotlivých 

pracovných operácií. Existujú pracovné miesta, ktoré si ţiadajú viac fyzických, iné viac 

sociálnych zručností. Podstata pracovného miesta určuje typ vzdelania a druh zručností 

zamestnanca, ale kaţdú prácu moţno vykonať s osobitným ľudským prístupom.  

Zmyslom špecifikácie práce je vypracovať profil osoby, ktorá sa hodí na opísané 

pracovné miesto. Dôleţité je nepreceniť individuálne charakteristické črty, ktoré sa od 

zamestnanca ţiadajú. Náročnosť poţiadaviek na pracovné miesto treba voliť s ohľadom na 

situáciu na trhu práce a moţnosti zamestnávateľa. Precenenie charakteristík potrebných na 

vykonávanie práce môţe mať dve príčiny. Prvá redukuje počet ľudí, ktorí by prácu mohli 

vykonávať a druhá môţe viesť k výberu osoby, ktorá je prekvalifikovaná. Podobne schopnosť 

učiť sa úlohy a získavať nové vedomosti neznamená, ţe osoba vie prácu aj vykonávať. 

Vhodné je, ak špecifikácia práce zohľadňuje minimálne aţ vítané poţiadavky kladené na 

drţiteľa pracovného miesta.[9] 

Vzor špecifikácie pracovného miesta - poţiadaviek kladených na drţiteľa pracovného 

miesta je znázornený v tabuľke (viď tabuľka č. 4). 
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Tabuľka č. 4  Špecifikácia pracovného miesta 

Názov pracovného miesta Pracovný kód (JKP) 

Pracovisko Nadriadený 

Pracovný čas Platová trieda 

Dátum vyhotovenia Autor 

Vzdelanie: 

Vlastnosti: 

Fyzické predpoklady: 

Pracovné skúsenosti: 

Zručnosti: 

Zdroj: vlastné spracovanie   

S ohľadom na spoločný cieľ, ktorý sleduje opis pracovného miesta a špecifikácia 

práce, dochádza často k ich spojeniu v jednom dokumente. Podstatný je účel, na ktorý sa 

pracovná analýza robí, a tým je racionalizácia pracovných miest a nie forma spracovania. 

Tradičné opisy a špecifikácie pracovných miest sa zameriavali na zdôvodnenie existencie 

pracovného miesta a na činnosti, ktoré sa majú vykonať. Súčasný prístup prezentovaný 

slovenskými, ale aj zahraničnými autormi zdôrazňuje flexibilitu ľudí a ich adaptabilné 

správanie pri plnení úloh v záujme dosiahnutia vytýčeného cieľa.[9] 
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5 Špecifikácia (tvorba) formulárov podľa pracovných pozícií  

Posledná kapitola bakalárskej práce bude rozoberať tvorbu formulárov pre jednotlivé 

pracovné miesta.  

Tvorba formulárov prebieha prostredníctvom stupňa PRÍPRAVA a stupňa 

ZHROMAŢĎOVANIA INFORMÁCIÍ, ktoré tvoria dve základné časti analýzy pracovných 

miest. To znamená, ţe v prvom rade sa získajú informácie o charaktere jednotlivých 

pracovných miestach, ktoré sa prevedú do formy popisov pracovných miest a v druhom rade 

sa tieto informácie následne prekonzultujú s pracovníkmi  a vedením a dodatočne sa schvália 

riaditeľom spoločnosti.  

Spracovanie formulárov je prevaţne po stránke obsahovej rozdelené do troch hlavných 

častí a do takzvanej záverečnej časti.  

Časť prvá obsahuje základné identifikačné údaje daného pracovného miesta – názov 

pracovného miesta, určenie bezprostredne nadriadenej funkcie tohto pracovného miesta, druh 

pracovného miesta a v neposlednej rade mzdové podmienky pracovného miesta.  

Časť druhá je zvyčajne najrozsiahlejšia a obsahovo najvýznamnejšia, zahŕňa 

charakteristiku činností daného pracovného miesta, pracovné činnosti, zodpovednosti 

a právomoci.  

Tretiu časť tvoria kvalifikačné a ďalšie poţiadavky na osobnosť zamestnanca – 

jazykové, počítačové, právne, stupeň vzdelania, dĺţka odbornej praxe a iné. 

Záverečná časť kaţdého popisu pracovného miesta je tvorená dátumom spracovania 

a schválením príslušných popisov pracovných miest vrátane mien a podpisov osôb, ktoré ich 

spracovali a schválili. 

Pre porovnanie bola vybratá vzorka piatich administratívnych a piatich robotníckych 

pracovných pozícií, ktoré boli získané z personálneho oddelenia z Mestského úradu 

v Martine. Pre popis pracovného miesta sa v meste Martin vyuţíva uniformný formulár, ktorý 

je pre jednotlivé pozície stabilný. Zároveň je nutné poznamenať, ţe formulár zahŕňal iba dve 

hlavné časti a to: základné identifikačné údaje daného pracovného miesta a charakteristiku 

práce s pracovnými úlohami. Zodpovednosti a právomoci neboli súčasťou formuláru, nakoľko 

sú súčasťou samotnej pracovnej zmluvy. Informácie o pracovnom mieste boli do vytvoreného 

formuláru v bakalárskej práci aj napriek tomu doplnené, keďţe bolo umoţnené nahliadnutie 

do zmlúv a následne vlastné spracovanie popisov z predloţených dokumentov. V tabuľke 

číslo päť sa nachádza výpis desiatich pracovných pozícií. 
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Tabuľka 5  Výpis uvádzaných pracovných pozícií 

       Administratívne pracovné miesta Robotnícke pracovné miesta 

1. Prednosta mestského úradu 1. Kuchár  

2. Vedúci odboru - ekonomický odbor 2. Vodič  

3. Vedúca oddelenia personálnej práce 

a miezd 

3. Údrţbár 

4. Softwarový a hardwarový technik 4. Upratovačka 

5. Referent mestskej stavebnej správy 5. Stráţnik 

Zdroj: vlastné spracovanie 

5.1 Popisy pracovných miest administratívnych pracovných pozícií 

Ako prvá skupina v bakalárskej práci sa uvádza skupina administratívnych pracovných 

pozícií a zároveň ako počiatočný popis pracovného miesta sa v práci popisuje Prednosta 

mestského úradu (viď Príloha č. 1). 

Pracovné miesto Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorý zodpovedá 

za svoju činnosť primátorovi mesta. Hlavnou činnosťou Prednostu mestského úradu je 

riadenie mestského úradu a zodpovednosť za činnosť mestského úradu a v neposlednej rade 

plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením jeho činnosti. 

Prednosta mestského úradu priamo riadi: sekretárku prednostu a zástupcu primátora, 

vedúceho odboru majetku, vedúceho odboru komunálnych sluţieb, vedúceho ekonomického 

odboru, vedúceho odboru spoločenských sluţieb, vedúceho odboru organizačno-právneho, 

vedúceho oddelenia informatiky a vedúceho oddelenia strategického rozvoja a zahraničných 

vzťahov. Zároveň vykonáva kontrolnú činnosť v kompetencii riadeného úseku 

a v neposlednej rade zostavuje pracovné náplne priamo riadených zamestnancov a hodnotí 

pracovné výkony týchto zamestnancov. 

Je evidentné, ţe práca Prednostu mestského úradu je veľmi ťaţká a náročná, nakoľko 

zamestnanec na danom pracovnom mieste musí disponovať všeobecným vzdelaním, 

vedomosťami z právnej oblasti a v neposlednej rade vysokou mierou zodpovednosti. 

Základná kvalifikačná poţiadavka je minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 

a samozrejmosťou je aj odborná prax, a to vo výške minimálne šiestich rokov.  

Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorý narába s vysokými 

právomocami a pravdaţe aj s vysokou zodpovednosťou vo všetkých oblastiach. Vo svojich 

jednaniach by mal byť vzorom pre všetkých podriadených. Jeho úlohou je neustále 

zvyšovanie kompetentnosti a prirodzene aj vzdelanosti. Z tohto titulu je aj výška príjmu 
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pomerne vysoká a okrem toho je aj najvyššia zo všetkých uvádzaných pracovných pozícií 

(1 400 - 1 800 Eur).  

Formulár pre pracovnú pozíciu Prednosta mestského úradu by mal mať po stránke 

obsahovej takýto formát (viď Príloha č. 1): 

1. Základné identifikačné údaje pracovného miesta 

2. Účel práce (stručná charakteristika pracovného miesta) 

3. Pracovné a ostatné činnosti, povinnosti 

4. Zodpovednosť  

5. Právomoci 

6. Kvalifikačné poţiadavky  

7. Ďalšie poţiadavky     

Pracovné miesto Prednosta mestského úradu je pracovná pozícia, ktorá je ohodnotená 

ôsmim stupňom pracovnej klasifikácie, označovaný ako stupeň H. Pracovné miesto pre 

stupeň H vychádza z danej charakteristiky: práca sa opiera o analýzu mnoţstva problémov, 

plánovanie a určovanie stratégie, koordináciu aktivít a výkon komplexu úloh či kontrolu 

najdôleţitejších prác, vedenie dvadsiatich a viac zamestnancov. Vyţaduje 

vysokokvalifikovaných odborníkov s vlastným úsudkom, vysokou zodpovednosťou 

a právomocou. Ako príklad pracovnej pozície stupňa H predstavuje vrcholové vedenie. 

Ako druhý prípad popisu pracovného miesta zo skupiny administratívnych pracovných 

pozícií sa v bakalárskej práci uvádza pracovné miesto Vedúci odboru - ekonomický odbor 

(viď Príloha č. 2).  

Pracovné miesto Vedúci odboru - ekonomický odbor je priamo podriadené 

prednostovi mestského úradu. Hlavnou úlohou Vedúceho odboru je zabezpečenie riadenia 

činnosti odboru. Priamo riadi vedúcich oddelení a referátov a zodpovedá za ich činnosť. 

Spracováva materiály a stanoviská v riadenej oblasti a zároveň zabezpečuje kontrolnú činnosť 

v rámci odboru. Ďalšie dôleţité činnosti, ktoré patria k činnostiam vykonávaným vedúcim 

odboru sú  hodnotenie pracovného výkonu, návrh platového zaradenia a v neposlednej rade 

návrh na odmenu a samozrejme plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia primátora alebo 

prednostu. 

Základným kvalifikačným predpokladom je vysokoškolské vzdelanie II. stupňa  -

ekonomické zameranie. Medzi schopnosti a zručnosti potrebné pre úspešné zastávanie funkcie 

patria nielen vysoká odbornosť v odbore, ale aj znalosť súvisiacich právnych predpisov 

a takisto príslušných noriem a normatívov.  
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Práca Vedúceho odboru si vyţaduje značný diel zodpovednosti, ktorý je následne 

ukáţkovo ohodnotení, pokiaľ je však práca vykonávaná podľa predpisov a podľa pracovnej 

zmluvy. Výška pracovného ohodnotenia je v rozmedzí 1 000 - 1 500 Eur. 

Formulár pre pracovnú pozíciu Vedúci odboru - ekonomický odbor by mal mať po 

stránke obsahovej najčastejšie takýto formát (viď Príloha č. 2): 

1. Základné identifikačné údaje pracovného miesta 

2. Účel práce - charakteristika pracovného miesta 

3. Pracovné činnosti a povinnosti 

4. Zodpovednosť 

5. Právomoci  

6. Kvalifikačné poţiadavky  

7. Ďalšie poţiadavky     

Pracovné miesto Vedúci odboru - ekonomický odbor je pracovná pozícia, ktorá je 

ohodnotená siedmim stupňom pracovnej klasifikácie, označovaný ako stupeň G. Pracovné 

miesto pre stupeň G vychádza z nasledujúcej charakteristiky: práca vyţaduje odborné 

a špecializované vedomosti doplnené praktickými skúsenosťami, koordináciu oddelenia, 

rozhodnutia na strednej úrovni riadenia, vedenie deviatich aţ dvanástich zamestnancov, 

uplatnenie tvorivosti, úsudku a analytických schopností. Ako príklad pracovnej pozície stupňa 

G  predstavuje zaškoľovanie zamestnancov, vedenie odboru. 

Ako tretí prípad popisu pracovného miesta sa v bakalárskej práci uvádza pracovné 

miesto Vedúci oddelenia personálnej práce a miezd (viď Príloha č. 3).  

Pracovné miesto Vedúci oddelenia personálnej práce a miezd je bezprostredne 

podriadené vedúcemu odboru organizačno-právneho a prednostovi mestského úradu. 

Pracovné činnosti prevádzané pracovníkom na danom pracovnom mieste sú riadenie a 

zodpovednosť za  činnosti oddelenia. Vedúci oddelenia teda priamo riadi zamestnancov 

oddelenia a zodpovedá za ich činnosť, koordinuje pracovné činnosti v oddelení. Zabezpečuje 

v rámci kompetencií riadeného oddelenia spoluprácu s ostatnými organizačnými útvarmi 

mesta. Medzi jeho zodpovednosti patrí účelné a hospodárne vyuţívanie pridelených 

rozpočtových prostriedkov včasnosť, správnosť a komplexnosť plnenia najmä úloh 

vyplývajúcich z operatívnej porady prednostu, úloh vyplývajúcich z operatívnej porady 

príslušného vedúceho odboru. Zároveň plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia priameho 

nadriadeného vedúceho zamestnanca. 

Základným kvalifikačným predpokladom, ktorý musí bezpodmienečne spĺňať nositeľ 

tohto pracovného miesta je vysokoškolské vzdelanie II. stupňa. Medzi schopnosti a zručnosti 
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kladené pracovným miestom na pracovníka je rozvinutá komunikačná zručnosť, znalosť 

súvisiacich pracovno-právnych predpisov a takisto príslušných noriem a normatívov 

a samozrejmosťou sú aj riadiace schopnosti. 

Čo sa týka pracovného ohodnotenia je pomerne slušné, nakoľko je nad priemerom 

Slovenskej republiky, a to vo výške 900 - 1 050 Eur. 

Formulár pre pracovnú pozíciu Vedúci oddelenia personálnej práce a miezd by mal 

mať po stránke obsahovej najčastejšie takúto podobu (viď Príloha č. 3): 

1. Základné identifikačné údaje pracovného miesta 

2. Účel práce - charakteristika pracovného miesta 

3. Pracovné činnosti 

4. Zodpovednosť a právomoc 

5. Kvalifikačné a ďalšie poţiadavky     

Pracovné miesto Vedúci oddelenia personálnej práce a miezd je pracovná pozícia, 

ktorá je ohodnotená šiestim stupňom pracovnej klasifikácie, označovaný ako stupeň F. 

Pracovné miesto pre stupeň F vychádza z nasledujúcej charakteristiky: práca je prevaţne 

rôzna, vyţaduje vysokú odbornosť a špecializované vedomosti, tvorivosť a samostatnosť 

v rozhodovaní. Vedenie piatich aţ dvanástich zamestnancov. Ţiada si kvalifikovaných 

odborníkov s vlastným úsudkom. Príkladom pracovnej pozície stupňa F je vedenie odboru, 

úplná administratíva pre vrcholové vedenie.  

Ako štvrtý prípad popisu pracovného miesta sa v práci uvádza pracovné miesto 

Softwarový a hardwarový technik (viď Príloha č. 4).  

Pracovné miesto Softwarový a hardwarový technik je priamo podriadený vedúcemu 

oddelenia, vedúcemu odboru a prirodzene aj  prednostovi mestského úradu. Hlavná pracovná 

činnosť prevádzaná pracovníkom na danom pracovnom mieste je zabezpečovanie chodu 

a údrţby mestského informačného systému (MIS). Rutinná a štandardná údrţba hardwaru. 

Vykonávanie úloh územnej samosprávy. Diagnostikovanie a odstraňovanie porúch hardwaru 

a zároveň aj jeho prípadná výmena. Profylaktická činnosť a inštalácia hardwaru. Odborná 

a metodická pomoc pouţívateľom mestského informačného systému. Stanovovanie inovácií 

technických, systémových a programových prostriedkov. Stanovovanie spôsobov ochrany dát 

a ich zálohovania. Navrhovanie systémov zabezpečujúcich ochranu dát, prideľovanie 

prístupových adries a oprávnení. Navrhovanie koncepcie rozvoja a inovácie počítačových 

sietí z hľadiska technického a systémového vybavenia.  
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Na prácu Softwarového a hardwarového technika sa viaţe aj diel zodpovednosti, a to: 

za údrţbu softwaru a hardwaru, za odbornú prípravu pouţívateľov MIS-u - školenia 

zamestnancov a v neposlednej rade prijíma zodpovednosť za inštaláciu softwaru a hardwaru.  

Základným kvalifikačným predpokladom, ktorý musí bezpodmienečne spĺňať nositeľ 

tohto pracovného miesta je vysokoškolské vzdelanie II. stupňa - technického alebo 

prírodovedného smeru.   

Práca Softwarového a hardwarového technika je veľmi zaujímavá, leţ má určité 

negatíva a to hlavne čo sa týka platového ohodnotenia. V štátnej sfére a v podnikateľskom 

prostredí sa ohodnotenie diametrálne odlišuje. Technik pre samosprávu sa pohybuje 

v rozmedzí  700 – 900 Eur a technik  v súkromnom sektore sa pohybuje na úrovni 1 500 - 

1 700 Eur. Z tohto titulu je veľký problém zohnať kvalitných, kvalifikovaných pracovníkov 

na danom pracovnom mieste.     

Formulár pre pracovnú pozíciu Softwarový a hardwarový technik bude mať po stránke 

obsahovej najčastejšie takúto podobu (viď Príloha č. 4): 

1. Základné identifikačné údaje pracovného miesta 

2. Charakteristika pracovného miesta 

3. Pracovné činnosti 

4. Klasifikačné poţiadavky 

Pracovné miesto Softwarového a hardwarového technika je ohodnotené piatim 

stupňom pracovnej klasifikácie, označovaný ako stupeň E. Pracovné miesto pre stupeň E 

vychádza z nasledujúcej charakteristiky: práca  a úlohy si vyţadujú zodpovedajúcu skúsenosť, 

ale aj odborné vedomosti, následne si ţiadajú vyuţívanie iniciatívy a voľnosti v konaní. 

Príkladom pracovnej pozície piateho stupňa, stupňa E je rutinná práca na úrovni líniových 

manaţérov, programátorov.  

Ako posledný prípad popisu pracovného miesta zo skupiny administratívnych 

pracovných pozícií sa v práci uvádza pracovné miesto Referent mestskej stavebnej správy 

(viď Príloha č. 5). 

Pracovné miesto Referent mestskej stavebnej správy je priamo podriadený vedúcemu 

oddelenia, vedúcemu odboru a taktieţ prednostovi mestského úradu. Referent mestskej 

stavebnej správy plní najmä tieto úlohy: pripravuje rozhodnutia v zmysle stavebného zákona a 

príslušných právnych predpisov v územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní v katastri 

mesta Martin v súlade s vymedzenými kompetenciami, povoľuje umiestnenie reklamných, 

informačných a propagačných zariadení na území mesta Martin, výkon štátneho stavebného 

dohľadu v katastri mesta Martin. 
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Základným kvalifikačným predpokladom, ktorý musí bezpodmienečne spĺňať nositeľ 

tohto pracovného miesta je vysokoškolské vzdelanie II. stupňa - stavebné alebo prípadne 

právneho zamerania. Práca referenta mestskej stavebnej správy sa však môţe vykonávať za 

predpokladu, ţe dotyčná osoba má nadväznú odbornú prípravu - osvedčenie o odbornej 

spôsobilosti na výkon predmetnej činnosti. Bez osvedčenia nie je moţné túto funkciu 

zastávať.    

Práca Referenta mestskej stavebnej správy sa potyká s takým istým problémom ako 

softwarový a hardwarový technik, nakoľko platového ohodnotenie v štátnej sfére 

a v súkromnom sektore sa úplne odlišuje. A preto je aj veľký problém zohnať kvalitných, 

kvalifikovaných pracovníkov na danom pracovnom mieste. Referent pre samosprávu sa 

pohybuje v rozmedzí  650 – 800 Eur a referent stavebnej správy pre súkromný sektor sa 

pohybuje na úrovni 1 000 - 1 300 Eur.  

Formulár pre pracovnú pozíciu Referenta mestskej stavebnej správy by mal mať po 

stránke obsahovej najčastejšie takúto podobu (viď Príloha č. 5): 

1. Základné identifikačné údaje pracovného miesta 

2. Charakteristika pracovného miesta 

3. Pracovné činnosti 

4. Klasifikačné poţiadavky a ďalšie poţiadavky 

Pracovné miesto Referenta mestskej stavebnej správy je ohodnotené piatim stupňom 

pracovnej klasifikácie, označovaný ako stupeň E. Pracovné miesto pre stupeň E vychádza 

z nasledujúcej charakteristiky: práca  a úlohy si vyţadujú zodpovedajúcu skúsenosť, ale aj 

odborné vedomosti. Zvládnutie úradníckej/administratívnej práce pri vyuţití iniciatívy 

a voľnosti v konaní. Príkladom pracovnej pozície piateho stupňa, stupňa E je rutinná práca na 

úrovni líniových manaţérov, programátorov.  

5.2 Popisy pracovných miest robotníckych pracovných pozícií  

Ako druhá skupina sa v bakalárskej práci uvádza skupina robotníckych pracovných 

pozícií a ako úvodný popis pracovného miesta  sa v tejto skupine popisuje pracovná pozícia 

Kuchár (viď Príloha č. 6). 

Pracovné miesto Kuchár je zamestnancom mestského úradu, ktorý zodpovedá za svoju 

činnosť vedúcemu kuchyne, vedúcemu odboru sociálnej starostlivosti a zdravotníctva 

a samozrejmosťou je aj zodpovednosť voči prednostovi mestského úradu. Hlavnou pracovnou 

náplňou pracovníka na danom pracovnom mieste je príprava jedál, zabezpečovanie 

dodrţiavania štandardov na prípravu a porciovanie jedál, výroba a výdaj beţných druhov 
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múčnikov a cukrárenských výrobkov. Prijíma zodpovednosť za kontrolu a dodrţiavanie 

technológie prípravy. Zamestnanec je bezprostredne zodpovedný za dodrţiavanie kvantity a 

kvality jedál. Medzi schopnosti a zručnosti potrebné pre úspešné zastávanie funkcie patria 

nielen odborné znalosti v oblasti gastronómie, ale prirodzene zručnosť pri vykonávaní 

kuchárskeho povolania.  

Základným kvalifikačným predpokladom, ktorý musí spĺňať nositeľ tohto pracovného 

miesta je ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou, alebo poprípade postačuje aj výučný 

list v obore kuchár.  

Práca kuchára je pozoruhodná, leţ veľmi náročná a veľa ráz nie je náleţite 

ohodnotená. Skrátka najväčším mínusom je nízke platové ohodnotenie 350 – 450 Eur, ktoré je 

hlboko pod úrovňou priemeru Slovenskej republiky. 

Formulár pre pracovnú pozíciu Kuchár by mal mať po stránke obsahovej najčastejšie 

takúto podobu (viď Príloha č. 6): 

1. Základné identifikačné údaje pracovného miesta 

2. Charakteristika pracovného miesta a pracovné činnosti 

3. Zodpovednosti 

4. Poţiadavky 

Pracovné miesto Kuchár je pracovná pozícia, ktorá je ohodnotená tretím stupňom 

pracovnej klasifikácie, označovaný ako stupeň C. Pracovné miesto pre stupeň C vychádza 

z nasledujúcej charakteristiky: rutinná a opakovaná práca, presne podľa postupov. Vyţaduje 

si však pracovnú skúsenosť a špeciálne schopnosti. Príkladom pracovnej pozície tretieho 

stupňa, stupňa C je rutinná práca na úrovni sekretárky, pracovník na jednoduché počtové 

úkony. 

Ako druhý prípad popisu pracovného miesta zo skupiny robotníckych pracovných 

pozícií sa v bakalárskej práci uvádza pracovné miesto Vodič (viď Príloha č. 7).  

Pracovné miesto Vodič je priamo podriadené vedúcemu odboru správy majetku a 

prednostovi mestského úradu. Hlavnou úlohou Vodiča je vedenie cestných motorových 

vozidiel. Denná starostlivosť o pridelené vozidlo a jeho beţná údrţba. Sledovanie technického 

stavu. Zabezpečovanie prepravných poţiadaviek prideleným motorovým vozidlom.  

Základným kvalifikačným predpokladom je stredné vzdelanie. Medzi zručnosti 

potrebné pre úspešné zastávanie funkcie patrí vodičský preukaz skupiny „B“. Výška 

pracovného ohodnotenia je v rozmedzí 400 - 500 Eur. 

Formulár pre pracovnú pozíciu Vodič by mal mať po stránke obsahovej najčastejšie 

takýto formát (viď Príloha č. 7): 
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1. Základné identifikačné údaje pracovného miesta 

2. Účel práce a pracovné činnosti 

3. Zodpovednosť 

4. Poţiadavky     

Pracovné miesto Vodič je pracovná pozícia, ktorá je ohodnotená druhým stupňom 

pracovnej klasifikácie, označovaný ako stupeň B. Pracovné miesto pre stupeň B vychádza 

z nasledujúcej charakteristiky: práca vyţaduje jednoduché úlohy podľa podrobne určených 

pravidiel, krátke zaškolenie, úlohy sa určujú priamo, ale aj sa priamo kontrolujú. Ako príklad 

pracovnej pozície stupňa B predstavuje opakovaná práca a jednoduché pracovné operácie 

s vyuţitím mechanizmov. 

Ako tretí prípad popisu pracovného miesta sa z druhej skupiny v práci uvádza 

pracovné miesto Údrţbár (viď Príloha č. 8).  

Pracovné miesto Údrţbár je bezprostredne podriadené vedúcemu odboru správy 

majetku a prednostovi mestského úradu. Hlavné pracovné činnosti prevádzané pracovníkom 

na danom pracovnom mieste sú oprava a údrţba elektrického alebo strojového zariadenia. 

Beţná údrţba závodnej kuchyne a kuchynskej techniky. Dozor nad chodom výťahov  

a v neposlednej rade zabezpečenie prevádzky vo veľkej zasadačke.  

Základným kvalifikačným predpokladom, ktorý musí bezpodmienečne spĺňať nositeľ 

tohto pracovného miesta je stredné vzdelanie. Medzi schopnosti a zručnosti kladené 

pracovným miestom na pracovníka je zváračský preukaz, vodičský preukaz skupiny „B“, 

stolárska práca, vodoinštalačné a kúrenárske práce, obsluha strojných zariadení a zámočnícke 

práce.  

Výška  pracovného ohodnotenia je pod priemerom Slovenskej republiky a to vo výške 

400 - 600 Eur aj napriek tomu, ţe na pracovnú pozíciu Údrţbár sa viaţe veľká miera 

zodpovednosti. 

Formulár pre pracovnú pozíciu Údrţbár by mal mať po stránke obsahovej najčastejšie 

takúto podobu (viď Príloha č. 8): 

1. Základné identifikačné údaje pracovného miesta 

2. Účel práce a pracovné činnosti 

3. Zodpovednosť 

4. Poţiadavky     

Pracovné miesto Údrţbár je pracovná pozícia, ktorá je ohodnotená tretím stupňom 

pracovnej klasifikácie, označovaný ako stupeň C. Pracovné miesto pre stupeň C vychádza 

z nasledujúcej charakteristiky: rutinná a opakovaná práca, presne podľa postupov. Vyţaduje 
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si však pracovnú skúsenosť a špeciálne schopnosti. Príkladom pracovnej pozície tretieho 

stupňa, stupňa C je rutinná práca na úrovni sekretárky, pracovník na jednoduché počtové 

úkony. 

Ako štvrtý prípad popisu pracovného miesta sa v práci uvádza pracovné miesto 

Upratovačka (viď Príloha č. 9).  

Pracovné miesto Upratovačka je priamo podriadený odboru sociálnej starostlivosti 

a zdravotníctva a prirodzene aj  prednostovi mestského úradu. Hlavná pracovná činnosť 

prevádzaná pracovníkom na danom pracovnom mieste je komplexné upratovanie vrátane 

čistenia všetkých typov rozoberateľných okien vrátane ich rozoberania a skladania. Vykonáva 

denné umývanie jedálne, stolov, stoličiek, utiera prach, vynáša smeti, čistí sociálne zariadenia, 

umýva olejové nátery. Informuje o poškodeniach na zariadení. Dodrţiava predpisy ochrany 

bezpečnosti pri práci na svojom pracovisku, hygienické zásady a predpisy. Následne plní 

ďalšie úlohy podľa pokynov vedúceho oddelenia.    

Základný kvalifikačný predpoklad nie je stanovený, pretoţe sa nevyţaduje ţiadny 

stupeň vzdelania - postačuje základné vzdelanie. 

Ohodnotenie pracovného miesta Upratovačka je minimálne a to vzhľadom k tomu, ţe 

nie je potrebné ţiadne vzdelanie. Výška mzdy je v rozmedzí 310 - 350 Eur. 

Formulár pre pracovnú pozíciu Upratovačka by mal mať po stránke obsahovej 

najčastejšie takúto podobu (viď Príloha č. 9): 

1. Základné identifikačné údaje pracovného miesta 

2. Charakteristika pracovného miesta a pracovné činnosti 

3. Zodpovednosť 

Pracovné miesto Upratovačka je ohodnotené prvým stupňom pracovnej klasifikácie, 

označovaný ako stupeň A. Pracovné miesto pre stupeň A vychádza z nasledujúcej 

charakteristiky: úlohy nevyţadujú predchádzajúcu pracovnú skúsenosť, kaţdá úloha je veľmi 

jednoduchá, alebo sa priamo kontroluje. Príkladom pracovnej pozície prvého stupňa, stupňa A 

je triedenie, vypĺňanie formulárov.  

Ako posledný prípad popisu pracovného miesta zo skupiny robotníckych pracovných 

pozícií sa v práci uvádza pracovné miesto Stráţnik (viď Príloha č. 10). 

Pracovné miesto Stráţnik je podriadený vedúcemu odboru správy majetku a rovnako 

aj prednostovi mestského úradu. Medzi hlavné úlohy, ktoré musí zamestnanec vykonávať na 

danej pracovnej pozícii je dozor v objektoch alebo zariadeniach, zabezpečovanie ochrany 

proti krádeţiam, prepadnutiam alebo pohromám. Kontrola osôb pri vstupe do budovy 
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v mimopracovnej dobe. Zabezpečenie dodrţiavania poţiarno-poplachových smerníc 

a domového poriadku v mimopracovnom čase. 

Základný kvalifikačný predpoklad nie je stanovený, pretoţe sa nevyţaduje ţiadny 

stupeň vzdelania - postačuje len základné vzdelanie. 

Platové ohodnotenie pracovného miesta Stráţnik je takisto ako upratovačka na úrovni 

minimálnej mzdy a to vzhľadom k tomu, ţe nie je potrebné ţiadny vyšší stupeň vzdelania 

(okrem základného). Výška mzdy je teda na úrovni 310 - 350 Eur. 

Formulár pre pracovnú pozíciu Stráţnik by mal mať po stránke obsahovej najčastejšie 

takúto podobu (viď Príloha č. 10): 

1. Základné identifikačné údaje pracovného miesta 

2. Charakteristika pracovného miesta a pracovné činnosti 

3. Zodpovednosť 

Pracovné miesto Stráţnik je ohodnotené prvým stupňom pracovnej klasifikácie, 

označovaný ako stupeň A. Pracovné miesto pre stupeň A vychádza z nasledujúcej 

charakteristiky: úlohy nevyţadujú predchádzajúcu pracovnú skúsenosť, kaţdá úloha je veľmi 

jednoduchá, alebo sa priamo kontroluje. Príkladom pracovnej pozície prvého stupňa, stupňa A 

je triedenie, vypĺňanie formulárov.  
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6 Zhodnotenie poznatkov na základe získaných informácií 

Na základe vzorky piatich administratívnych a piatich robotníckych popisov 

pracovného miesta je badateľné, ţe by nemal byť len jeden jediný univerzálny formulár, ktorý 

by bol pre všetky pracovné pozície spoločný. Aj napriek tomu  na Mestskom úrade v Martine 

(odkiaľ bola vybratá vzorka popisov pracovných miest) pouţívajú iba jeden univerzálny 

formulár (viď Príloha číslo 1 - 10, časti A). 

Kaţdá pracovná pozícia je svojím spôsobom špecifická a vyţaduje si samostatný 

originálny formulár pre popis pracovného miesta (viď Príloha číslo 1 - 10, časti B). 

Všetky pracovné pozície vo svojom formulári majú po stránke obsahovej spoločnú 

časť. A to časť prvú, ktorá obsahuje základné identifikačné údaje daného pracovného miesta – 

názov pracovného miesta, určenie bezprostredne nadriadenej/podriadenej funkcie tohto 

pracovného miesta, druh pracovného miesta a v neposlednej rade mzdové podmienky    

pracovného miesta.  

Časť druhá prináša zo sebou určité odlišnosti, nakoľko je tvorená charakteristikou 

pracovného miesta - účelom, pracovnými činnosťami, právomocami a zodpovednosťami. Nie 

všetky pracovné miesta majú stanovené - presne formulované právomoci a zodpovednosti, 

väčšinou sú súčasťou charakteristiky pracovného miesta, alebo súčasťou pracovných činností. 

Tretia časť sa takisto vyznačuje odlišnosťou - odlišnosťou poţiadaviek. Je viac ako 

zrejmé, ţe iné poţiadavky budú kladené na prednostu mestského úradu a iné na údrţbára 

mestského úradu. 

Záverečná časť kaţdého popisu pracovného miesta je tvorená dátumom spracovania 

a schválením príslušných popisov pracovných miest, vrátane mien a podpisov osôb, ktoré ich 

spracovali a schválili. Táto časť sa teda môţe taktieţ povaţovať za univerzálnu. 

Je nevyhnutné konštatovať, ţe formuláre pre jednotlivé popisy pracovných miest by sa 

mali od seba odlišovať v závislosti na ich platovej triede, na ich úrovni a na ich organizačnom 

umiestnení.   

Analýza administratívnych pracovných pozícií - nevyţaduje špecializovanú 

kolónku pre predmet, vec, zručnosti, ale vyţaduje iné znalosti a zručnosti k pracovnému 

výkonu na danom pracovnom mieste - analytické, plánovacie a hodnotiace práce.  Konkrétne, 

administratívna analýza práce vyţaduje:  

 Znalosť celkového poslania, funkcie  

 Znalosť hodnotiacich, plánovacích a analytických postupov a techník pre meranie 

efektívnosti a produktivity administratívnych a technických programov 
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 Zručnosti v písomnej a ústnej komunikácii 

Analýza robotníckych pracovných pozícií - robotnícka analýza práce si naopak 

neustále vyţaduje kolónku pre predmet - vec, s ktorou manipuluje a narába na pracovisku. 

Naopak nevyţaduje ţiadne znalosti analytické či hodnotiace. Hlavnou a neodmysliteľnou 

podmienkou robotníckeho pracovného miesta je: 

 Manuálna zručnosť  

Význam analýzy pracovného miesta moţno vymedziť z hľadiska drţiteľa 

pracovného miesta, z hľadiska líniového manaţéra a z hľadiska samotnej organizácie. 

 Pracovník má uţ v procese výberu jasnú predstavu o pracovnom mieste, môţe 

signalizovať potrebu redesignu práce, môţe uvaţovať o kariérovom rozvoji, vie čo sa od neho 

očakáva, za čo bude hodnotený a odmeňovaný, pozná kompetencie a povinnosti atď. 

 Líniový manažéri podľa popisu práce rozdeľujú úlohy, organizujú prácu, čím 

ovplyvňujú aj produktivitu práce, hodnotia pracovníkov, skvalitňujú pracovné i osobné 

vzťahy, eliminujú nebezpečenstvo pracovných úrazov.  

 Význam pre organizáciu sa prejavuje aj pri zefektívňovaní organizačnej štruktúry, 

vytváraní tímov, formovaní stratégie, politiky a plánovaní, reagovaní na potreby trhu, 

plánovaní výroby a technického rozvoja, tvorbe systémov manaţmentu ľudských zdrojov 

(napr. systém hodnotenia, odmeňovania) je podkladom pre spracovanie pravidiel bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci a pod.  

Ako uţ bolo v práci povedané, organizácie často vyuţívajú jeden formulár k analýze 

pracovného miesta pre všetky pracovné pozície. Môţe to so sebou prinášať rozmanité riziká. 

Riziká plynúce z jednotného a nemenného formuláru:  

 Zle vytvorený popis práce prináša zmätok pre zamestnanca, ktorý má prácu vykonávať 

na danej pozícii, lebo nevie čo sa od neho očakáva. 

 Veľmi dôleţité je neustále dopĺňať jednotlivé popisy, nakoľko aj organizácia sa 

rozvíja a posúva smerom v pred, a preto sa očakáva minimálne štvrťročne doplniť 

popis pracovného miesta. Ak však zamestnanec dostane nové ciele a je stále 

zodpovedný za kaţdú úlohu uvedenú v pôvodnom opise práce zamestnanca je to 

nespravodlivé. Zvlášť ak ciele a pracovné úspechy sú viazané na plat alebo bonus. 

  Popisy práce jednotlivých zamestnancov by mali byť dostatočne flexibilné. Je nutné 

sa uistiť „či jednotlivci môţu pracovať mimo poľa.“ Nikto nechce, aby si zamestnanci 

mysleli, ţe "To nie je moja práca." Flexibilita - pomoc iného člena tímu - splnenie 

úlohy. 
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 Taktieţ je nutné, aby osoba, ktorá sa podieľa na tvorbe popisu pracovného miesta, 

vytvorila popis miesta s jasnými, merateľnými cieľmi a úlohami. 

Tvorba popisov pracovných miest nie je ľahká záleţitosť. Vyţaduje kooperáciu 

personálneho útvaru, manaţérov a prípadne poradenskej firmy. Úsilie, ktoré sa musí na písaní 

popisov vynaloţiť, sa však organizácií vyplatí. Manaţéri aj personalisti získavajú uţitočný 

nástroj pre prácu s ľuďmi. Vyuţijú ich pre motivovanie a odmeňovanie zamestnancov, 

analýzu práce, výber a rozmiestňovanie zamestnancov, ďalšie vzdelávanie, taktieţ pre 

bezpečnosť práce a v neposlednej rade pre celkové riadenie výkonu. Tvorcovia aj uţívatelia 

popisov by si však mali uvedomiť súvislosť medzi jednotlivými bodmi v popisoch práce, 

ktorú oni sami nebo ich podriadení vykonávajú. 
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Záver 

Analýza pracovných miest je jednou zo základných zloţiek riadenia ľudských zdrojov. 

Dobré riadenie ľudských zdrojov v podnikoch predpokladá kvalitne definované pracovné 

miesta a prispôsobenie sa zamestnancom, ktorí na nich pracujú a vyvíjajú sa. 

Organizácie pristupujú k ľudským zdrojom rôzne - niektoré vyššími funkciami 

poverujú vlastných zamestnancov, zatiaľ čo iné získavajú skúsených pracovníkov náborom. 

Niektoré organizácie ponúkajú istotu, moţnosti rekvalifikácie a iné nie. Skúsenosti 

z mnohých firiem potvrdzujú, ţe najúspešnejšie sú tie firmy, kde rast pracovníkov a rast 

firiem sú v súlade. Čo sa konkrétne prejavuje vznikom a profilovaním takých pracovných 

miest, ktoré umoţňujú profesionálny rast pracovníkov, stimulujú ich tvorivosť a podnikavosť. 

Túto skutočnosť by si mali podniky plne uvedomovať.  

Cieľom bakalárskej práce bolo spracovanie teoretických poznatkov o analýze 

pracovných miest a zhodnotenie praktického uplatnenia tejto časti riadenia ľudských zdrojov 

s dôrazom na súvisiacu dokumentáciu. 

V úvodnej časti sa práca zaoberala postavením analýzy pracovného miesta v rámci 

riadenia ľudských zdrojov. V nasledujúcich kapitolách bakalárskej práce sa popisovala  

analýza pracovného miesta, najčastejšie pouţívané metódy analýzy pracovného miesta 

a súčasne aj dokumentácia potrebná k analýze pracovného miesta. Konečná fáza práce sa 

venovala tvorbe formulárov podľa jednotlivých pracovných pozícií z úzkeho vzorku desiatich 

pracovných pozícií a záverečnému zhodnoteniu získaných poznatkov. 

Na základe získaných informácií bolo zistené, ţe vytvorenie popisov pracovných 

miest v spoločnostiach tvorí prvotný a základný krok, ktorý skutočne prispeje značnou mierou 

k rozvoju firiem a dosahovaniu lepších výsledkov a v neposlednej rade prispeje k upevneniu 

postavenia spoločností na trhu, a tak sa firmy stanú „firmami úspešných a spokojných ľudí“. 

Ďalším prínosom bolo zistenie, ţe nie je vhodné pouţitie univerzálneho formuláru, 

ktorý sa neprispôsobuje jednotlivým pracovným pozíciám. Pôsobí veľmi strnulo, čo následne 

nepriaznivo ovplyvňuje samotných pracovníkov na danom pracovnom mieste, ale aj 

zamestnávateľov pri hodnotení výkonov ako aj samotnú organizáciu.  

Spracovanie práce prinieslo osvojenie teoretických poznatkov analýzy pracovných 

miest a súčasne získanie zručnosti v personálnej oblasti na základe stáţe vykonávanej na 

mestskom úrade. V neposlednej rade poznatky v tejto bakalárskej práci môţu  poslúţiť pre 

potrebu osobám, ktoré sa budú problematikou analýzy pracovných miest zaoberať.    
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Príloha č. 1 

Schéma č. 1A  Popis pracovného miesta – Prednosta mestského úradu 

Názov pracovného miesta Prednosta mestského úradu 

Druh pracovného pomeru Hlavný pracovný pomer 

Organizačný útvar Vedenie mesta Martin 

Charakteristika: Tvorba rozvojových projektov na účely vyuţívania finančných 

prostriedkov z predvstupových nástrojov Európskej únie alebo z verejných zdrojov a zo 

štrukturálnych nástrojov Európskej únie. 

Pracovné činnosti: Riadenie a organizovanie činnosti mestského úradu a zabezpečovanie 

odborného, organizačného a technického rastu úradu. Zabezpečovanie spolupráce s 

orgánmi štátnej správy a inými orgánmi a inštitúciami v rámci kompetencií riadeného 

úseku. Zabezpečenie spolupráce s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. 

Koordinácia a podieľanie sa na pracovných činnostiach s ostatnými organizačnými 

útvarmi mesta. Dodrţiavanie platných právnych predpisov, všeobecne záväzných 

nariadení a riadených dokumentov. 

Zodpovednosť: Za spracúvanie materiálov a stanovísk zásadného významu v riadenej 

oblasti. Za kontrolnú činnosť v kompetencii riadeného úseku. Za dodrţiavanie podmienok 

na ochranu utajovaných skutočností na mestskom úrade. 

Právomoci: Rozhoduje o tuzemskej a zahraničnej ceste všetkých zamestnancov. 

Právomoc na zmenu organizačného usporiadania Mestského úradu. Právomoc na úpravu 

platových náleţitostí zamestnancov mestského úradu. 

Kvalifikačné požiadavky 

Úroveň požadovaného vzdelania  Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 

Ďalšie požiadavky  

nadväzná odborná príprava Nevyţaduje sa 

dĺžka odbornej praxe Viac ako 6 rokov 

zdravotný stav Obchodné zručnosti pre komunikáciu a dojednávanie 

podmienok s partnermi  

vedomosti  

 

Znalosť zákona o obecnom zriadení a iných 

príslušných zákonov a predpisov pre vykonávanú 

činnosť a funkciu  

zručnosti  

 

Organizačné schopnosti, komunikatívnosť, primerané 

vystupovanie, práca s počítačom, ovládanie 

Microsoft Office  
Zdroj: vlastné spracovanie 

Schéma č. 1B  Formulár pre pozíciu Prednosta mestského úradu 

Názov pracovného miesta  

Podriadené pracovné miesto  

Druh pracovného pomeru  

Mzda  

Charakteristika: 

Pracovné činnosti: 

Ostatné činnosti 

Zodpovednosť: 

Právomoci: 

Kvalifikačné požiadavky  

Ďalšie požiadavky  
Zdroj: vlastné spracovanie 



 

 

 

Príloha č. 2  

Schéma č. 2A  Popis pracovného miesta – Vedúci odboru - ekonomický odbor 

Názov pracovného miesta Vedúci odboru - ekonomický odbor 

Druh pracovného pomeru Hlavný pracovný pomer 

Organizačný útvar Ekonomický odbor 

Charakteristika: Komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania 

a financovania. 

Pracovné činnosti: Vedúci odboru riadi činnosť odboru. Priamo riadi vedúcich oddelení 

a referátov. Metodicky usmerňuje a koordinuje pracovné činnosti riadeného odboru. 

Zabezpečuje spoluprácu v rámci kompetencií riadeného odboru s orgánmi a inštitúciami 

mesta, organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Poskytuje súčinnosť pri 

kontrolných akciách a prešetrovaní sťaţností a petícií. Podáva návrhy na systemizáciu 

pracovných miest zamestnancov odboru. 

Zodpovednosť: Zodpovedá za riešenie a realizáciu úloh mestského úradu patriacich do 

jeho pôsobnosti. Za účelné a hospodárne vyuţívanie a dodrţiavanie pridelených 

rozpočtových prostriedkov. Zodpovedá za včasnosť, správnosť a komplexnosť plnenia 

úloh operatívnej porady prednostu. 

Právomoci: Kontrolovať činnosť v rámci odboru. Právomoc hodnotiť pracovný výkon 

a zároveň vytvára návrhy platového zaradenia. 

Kvalifikačné požiadavky 

Úroveň požadovaného vzdelania Vysokoškolské II. Stupeň: ekonomické zameranie 

Ďalšie požiadavky 

nadväzná odborná príprava Nevyţaduje sa 

dĺžky odbornej praxe 6 rokov 

zdravotný stav Dobrý 

Vedomosti Zákon o rozpočtových pravidlách, zákon o obecnom 

zriadení, zákon o účtovníctve, zákon o správe daní 

a poplatkov, zákon o daní z nehnuteľnosti 

Zručnosti Komunikatívnosť a MICROSOFT OFFICE 
Zdroj: vlastné spracovanie 

Schéma č. 2B  Formulár pre pozíciu Vedúci odboru - ekonomický odbor 

Názov pracovného miesta  

Nadriadené pracovné miesto  

Druh pracovného pomeru  

Mzda  

Charakteristika: 

Pracovné činnosti: 

Zodpovednosť: 

Právomoci: 

Kvalifikačné požiadavky  

Ďalšie požiadavky  
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

 

 



 

 

 

Príloha č. 3 
Schéma č. 3A Popis pracovného miesta - Vedúci oddelenia personálnej práce a 

miezd 

Názov pracovného miesta Vedúci oddelenia personálnej práce a miezd 

Druh pracovného pomeru Hlavný pracovný pomer 

Organizačný útvar Odbor organizačno-personálny 

Oddelenie personálnej práce a miezd 

Charakteristika: Komplexné zabezpečovanie personálnej politiky mesta Martin 

Pracovné činnosti: Vedúci oddelenia riadi a zodpovedá za činnosť oddelenia. Priamo 

riadi zamestnancov oddelenia a zodpovedá za ich činnosť. Zabezpečuje dodrţiavanie 

všeobecne platných právnych predpisov v rámci oddelenia. Spracúva materiály a 

stanoviská v riadenej oblasti. 

Zodpovednosť:  Zodpovedá za riešenie a realizáciu úloh patriacich do pôsobnosti 

oddelenia. Za účelné a hospodárne vyuţívanie pridelených rozpočtových prostriedkov a 

v neposlednej rade za dodrţiavanie podmienok na ochranu utajovaných skutočností u 

oddelenia. 

Právomoci: Vykonáva kontrolnú činnosť v rámci oddelenia. Odborné konzultácie 

súvisiace s odbornými činnosťami oddelenia. Právomoc kontrolovať prácu, hodnotiť 

pracovné výkony a navrhuje odmenu priamo riadených zamestnancov. 

Kvalifikačné požiadavky 

Úroveň požadovaného vzdelania Vysokoškolské II. stupňa 

Ďalšie požiadavky 

Nadväzná odborná príprava Nevyţaduje sa  

Dĺžka odbornej praxe 3 roky 

Zdravotný stav Dobrý 

Vedomosti Znalosť pracovno-právnych predpisov, riadiace 

schopnosti 

Zručnosti Kreatívnosť, flexibilita, komunikatívnosť, schopnosť 

pracovať samostatne, ale aj tímová spolupráca 
Zdroj: vlastné spracovanie 

Schéma č. 3B Formulár pre pozíciu Vedúci oddelenia personálnej práce a miezd 

Názov pracovného miesta  

Nadriadené pracovné miesto  

Druh pracovného pomeru  

Mzda  

Charakteristika: 

Pracovné činnosti: 

Zodpovednosť a právomoci: 

Kvalifikačné a ďalšie požiadavky  

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Príloha č. 4 

Schéma č. 4A  Popis pracovného miesta - Softwarový a hardwarový technik 

Názov pracovného miesta Softwarový a hardwarový technik 

Druh pracovného pomeru Hlavný pracovný pomer 

Organizačný útvar Oddelenie informatiky 

Charakteristika: Zabezpečovanie chodu a údrţby mestského informačného systému 

(MIS) 

Pracovné činnosti: Rutinná a štandardná údrţba hardwaru. Vykonáva úlohy územnej 

samosprávy. Diagnostikovanie a odstraňovanie porúch hardwaru a zároveň aj jeho 

výmena. Profylaktická činnosť a inštalácia hardwaru. Odborná a metodická pomoc 

pouţívateľom MIS - u. 

Zodpovednosť: Za údrţbu softwaru a hardwaru. Za odbornú prípravu pouţívateľov MIS-

u - školenie zamestnancov. Prijíma zodpovednosť za inštaláciu softwaru a hardwaru. 

Právomoci: Programovať jednoduché aplikácie. Právomoc vykonávať úlohy územnej 

samosprávy.    

Kvalifikačné požiadavky 

Úroveň požadovaného vzdelania  Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa - zameranie 

technické alebo prírodné vedy.  

Ďalšie požiadavky  

Nadväzná odborná príprava Nevyţaduje sa  

Dĺžka odbornej praxe Min. 3 roky 

Zdravotný stav  Dobrý 

Vedomosti Znalosť v oblasti počítačových sietí, inštalácia, 

konfigurácia a prevádzkovanie hardwaru a softwaru. 

Správa operačných systémov MS Windows a UNIX. 

Rutinná a štandardná údrţba PC. Základy 

programovania. 

Zručnosti Ovládanie operačných systémov MS Windows 9x na 

úrovni správcu. Základy správy UNIXOVÝCH 

operačných systémov. Základy práce s SQL 

databázami (tvorba dotazov a jednoduchých 

relačných databáz). Prevádzanie výmeny 

komponentov prostriedkov výpočtovej techniky 

a počítačových sietí, odstraňovanie beţných porúch. 
Zdroj: vlastné spracovanie 

Schéma č. 4B  Formulár pre pozíciu Softwarový a hardwarový technik  

Názov pracovného miesta  

Nadriadené pracovné miesto  

Druh pracovného pomeru  

Mzda  

Charakteristika: 

Pracovné činnosti: 

Kvalifikačné požiadavky  
Zdroj: vlastné spracovanie   

 



 

 

 

Príloha č. 5 

Schéma č. 5A  Popis pracovného miesta - Referent mestskej stavebnej správy 

Názov pracovného miesta Referent mestskej stavebnej správy 

Druh pracovného pomeru Hlavný pracovný pomer 

Organizačný útvar Odbor komunálnych sluţieb 

Oddelenie mestskej stavebnej správy 

Charakteristika: Samostatná odborná práca a príprava rozhodnutí vo vymedzenej oblasti 

na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku vrátane sankcií, vykonávané 

zamestnancom po získaní osobitného kvalifikačného predpokladu.  

Pracovné činnosti: Pripravuje rozhodnutia v zmysle stavebného zákona a príslušných 

právnych predpisov v územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní v katastri mesta 

Martin v súlade s vymedzenými kompetenciami. Povoľuje umiestnenie reklamných, 

informačných a propagačných zariadení na území mesta Martin. Výkon štátneho 

stavebného dohľadu v katastri mesta Martin. 

Zodpovednosť: Zodpovedá za vydanie rozhodnutí v územnom, stavebnom a 

kolaudačnom konaní. 

Právomoci: Právomoc spolupracovať s útvarom hlavného architekta mesta pri územných, 

stavebných a kolaudačných konaniach. Vykonávať úlohy územnej samosprávy.  

Klasifikačné požiadavky 

Úroveň požadovaného vzdelania: Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa - 

stavebné alebo prípadne právneho smeru. 

Ďalšie požiadavky 

Nadväzná odborná príprava Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na 

výkon predmetnej činnosti. 

Dĺžka odbornej praxe Min. 3 roky 

Zdravotný stav Dobrý 

Vedomosti Stavebný zákon a súvisiace predpisy, zákon 

o správnom konaní, zákon o priestupkoch, 

zákon o správnych poplatkoch, zákon 

o obecnom zriadení. 

Zručnosti Ovládanie PC (Microsoft Word, Excel, 

Outlook, internet), vodičský preukaz „B“. 
Zdroj: vlastné spracovanie 

Schéma č. 5B  Formulár pre pozíciu Referent mestskej stavebnej správy 

Názov pracovného miesta  

Nadriadené pracovné miesto  

Druh pracovného pomeru  

Mzda  

Charakteristika:  

Pracovné činnosti: 

Kvalifikačné a ďalšie požiadavky  
Zdroj: vlastné spracovanie



 

 

 

Príloha č. 6 
Schéma č. 6A  Popis pracovného miesta - Kuchár 

Názov pracovného miesta Kuchár 

Druh pracovného pomeru Hlavný pracovný pomer 

Organizačný útvar Odbor sociálnej starostlivosti a zdravotníctva 

Charakteristika: Výroba a výdaj beţných druhov teplých jedál, alebo zloţitých jedál 

studenej kuchyne. 

Pracovné činnosti: Príprava jedál, zabezpečovanie dodrţiavania štandardov na prípravu a 

porciovanie jedál, výroba a výdaj beţných druhov múčnikov a cukrárenských výrobkov. 

Výroba teplých múčnikov. Výroba najzloţitejších diétnych jedál v rozsahu diétneho 

systému záväzného v zdravotníckych a školských zariadeniach a zariadeniach sociálnej 

starostlivosti. Porciovanie jedál podľa noriem. 

Zodpovednosť: Prijíma zodpovednosť za kontrolu a dodrţiavanie technológie prípravy. 

Zodpovedá za dodrţiavanie kvantity a kvality jedál. 

Právomoci: Zastáva prácu v kuchyni počas neprítomnosti hlavnej kuchárky v plnej miere. 

Klasifikačné požiadavky 

Úroveň požadovaného vzdelania: Stredoškolské vzdelanie s maturitou, 

výučný list - kuchár 

Ďalšie požiadavky 

Nadväzná odborná príprava Nevyţaduje sa 

Dĺžka odbornej praxe Nevyţaduje sa 

Zdravotný stav Dobrý - zdravotný preukaz 

Vedomosti Odborné znalosti v oblasti gastronómie - 

postupy, technológie a výroby beţných 

druhov jedál 

Zručnosti Manuálne 
Zdroj: vlastné spracovanie 

Schéma č. 6B  Formulár pre pozíciu Kuchár 

Názov pracovného miesta  

Nadriadené pracovné miesto  

Druh pracovného pomeru  

Mzda  

Charakteristika a pracovné činnosti: 

Zodpovednosť: 

Požiadavky  
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Príloha č. 7 

Schéma č. 7A  Popis pracovného miesta - Vodič 

Názov pracovného miesta Vodič 

Druh pracovného pomeru Hlavný pracovný pomer 

Organizačný útvar Odbor správy majetku  

Charakteristika: Vedenie cestných motorových vozidiel. 

Pracovné činnosti: Denná starostlivosť o pridelené vozidlo a jeho beţná údrţba. 

Zodpovednosť: Zodpovedá za pridelené motorové vozidlo. 

Právomoci: Sledovanie technického stavu motorového vozidla. 

Klasifikačné požiadavky 

Úroveň požadovaného vzdelania: Stredoškolské vzdelanie  

Ďalšie požiadavky 

Nadväzná odborná príprava Pravidelné školenie vodičov z povolania 

Dĺžka odbornej praxe Viac ako 3 roky 

Zdravotný stav Dobrý 

Vedomosti ------------ 

Zručnosti Vodičský preukaz skupiny „B“ 
Zdroj: vlastné spracovanie 

Schéma č. 7B  Formulár pre pozíciu Vodič 

Názov pracovného miesta  

Nadriadené pracovné miesto  

Druh pracovného pomeru  

Mzda  

Účel práce a pracovné činnosti: 

Zodpovednosť: 

Požiadavky  
Zdroj: vlastné spracovanie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Príloha č. 8 

Schéma č. 8A  Popis pracovného miesta - Údržbár  

Názov pracovného miesta Údrţbár 

Druh pracovného pomeru Hlavný pracovný pomer 

Organizačný útvar Odbor správy majetku  

Charakteristika: Oprava a údrţba elektrického alebo strojového zariadenia. 

Pracovné činnosti: Zabezpečenie beţnej údrţby  a opráv elektrických rozvodov 

a zariadení, vodovodných rozvodov, sanity a kancelárskeho zariadenia. Beţná údrţba 

závodnej kuchyne a kuchynskej techniky. 

Zodpovednosť: Za výmenníkovú stanicu. Dozor nad chodom výťahov . 

Právomoci: Zabezpečuje prevádzku vo veľkej zasadačke.  

Klasifikačné požiadavky 

Úroveň požadovaného vzdelania: Stredoškolské vzdelanie  

Ďalšie požiadavky 

Nadväzná odborná príprava Overenie odbornej spôsobilosti 1 - krát za 3 

roky 

Dĺžka odbornej praxe Viac ako 2 roky 

Zdravotný stav Dobrý 

Vedomosti Obsluha vyhradených zdvíhacích zariadení 

a tlakových zariadení. 

Zručnosti Zváračský preukaz, vodičský preukaz 

skupiny „B“, stolárska práca, 

vodoinštalačné a kúrenárske práce, obsluha 

strojných zariadení a zámočnícke práce . 
Zdroj: vlastné spracovanie 

Schéma č. 8B  Formulár pre pozíciu Údržbár 

Názov pracovného miesta  

Nadriadené pracovné miesto  

Druh pracovného pomeru  

Mzda  

Účel práce a pracovné činnosti: 

Zodpovednosť: 

Požiadavky  
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Príloha č. 9 

Schéma č. 9A  Popis pracovného miesta - Upratovačka 

Názov pracovného miesta Vodič 

Druh pracovného pomeru Hlavný pracovný pomer 

Organizačný útvar Odboru sociálnej starostlivosti a zdravotníctva  

Charakteristika: Komplexné upratovanie vrátane čistenia všetkých typov 

rozoberateľných okien vrátane ich rozoberania a skladania. 

Pracovné činnosti: Vykonáva denné umývanie jedálne, stolov, stoličiek, utiera prach, 

vynáša smeti, čistí sociálne zariadenia, umýva olejové a obkladové nátery v jedálni 

a klube dôchodcov. Informuje o poškodeniach na zariadení. Dodrţiava predpisy. Plní 

ďalšie úlohy podľa pokynov vedúceho oddelenia.  

Zodpovednosť: Za dodrţiavanie predpisov ochrany bezpečnosti pri práci na svojom 

pracovisku, hygienické zásady a predpisy. 

Právomoci: Zabezpečuje pomoc pri stravovaní - pri výdaji stravy a umývaní riadu. 

Klasifikačné požiadavky 

Úroveň požadovaného vzdelania: Neustanovuje sa 

Ďalšie požiadavky 

Nadväzná odborná príprava Neustanovuje sa 

Dĺžka odbornej praxe Neustanovuje sa 

Zdravotný stav Dobrý - zdravotný preukaz 

Vedomosti Minimálne právne vedomosti 

Zručnosti Manuálne, zodpovednosť, dôkladnosť 
Zdroj: vlastné spracovanie 

Schéma č. 9B  Formulár pre pozíciu Upratovačka 

Názov pracovného miesta  

Nadriadené pracovné miesto  

Druh pracovného pomeru  

Mzda  

Charakteristika a pracovné činnosti: 

Zodpovednosť: 
Zdroje: vlastné spracovanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Príloha č. 10 

Schéma č. 10A  Popis pracovného miesta - Strážnik 

Názov pracovného miesta Stráţnik 

Druh pracovného pomeru Hlavný pracovný pomer 

Organizačný útvar Odbor správy majetku  

Charakteristika: Dozor v objektoch alebo zariadeniach, zabezpečovanie ochrany proti 

krádeţiam, prepadnutiam alebo pohromám. 

Pracovné činnosti: Zabezpečovanie stráţnej sluţby v mimopracovnej dobe. Vykonávanie 

dozoru nad signalizačným a sanitárnym zariadením. 

Zodpovednosť: Za dodrţiavanie poţiarno-poplachových smerníc a domového poriadku 

v mimopracovnom čase. 

Právomoci: Kontrola osôb pri vstupe do budovy v mimopracovnej dobe. Vydávanie 

náhradných kľúčov od kancelárií. 

Klasifikačné požiadavky 

Úroveň požadovaného vzdelania: Neustanovuje sa  

Ďalšie požiadavky 

Nadväzná odborná príprava Neustanovuje sa 

Dĺžka odbornej praxe Viac ako 1 roky 

Zdravotný stav Dobrý 

Vedomosti ------------ 

Zručnosti Odstavenie vybraných technických 

zariadení 
Zdroj: vlastné spracovanie 

Schéma č. 10B Formulár pre pozíciu Strážnik 

Názov pracovného miesta  

Nadriadené pracovné miesto  

Druh pracovného pomeru  

Mzda  

Charakteristika a pracovné činnosti: 

Zodpovednosť: 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


