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Abstrakt  

Príspevok poukazuje na rastúci význam odmeňovania založeného na kombinácií primeranej 

peňažnej odmeny a benefitov s premyslenými nepeňažnými odmenami, ktoré sú schopné 

prilákať, udržať a motivovať kvalifikovaných pracovníkov. Koncepcia príspevku vychádza 

z výsledkov vlastného prieskumu, ktorý v praxi využíva úspešná výrobná spoločnosť.  

Kľúčové slová: odmeňovanie, peňažné odmeny, nepeňažné odmeny. 

 

 

Abstract  

Contribution points out of the growing importance of pay based on the combination of 

adequate monetary rewards and benefits by non monetary rewards that are able to attract, 

retain and motivate qualified personnel. The concept of contribution based on the results of 

own research, which used in practice successful manufacturing company. 

Key words: remuneration, monetary rewards, non monetary rewards. 

 

 

Úvod 

Pre človeka 21.storočia sú peniaze len krátkodobým motívom. Oveľa viac ho motivuje, ak 

má jeho práca zmysel, ak sa cíti byť za svoj výkon dostatočne (a nielen finančne) ocenený, ak 

si jeho prácu zamestnávateľ váži a dáva to aj dostatočne najavo.  

Každá spoločnosť má k dispozícii pomerne širokú škálu možností ako odmeňovať svojich 

pracovníkov za ich prácu i za to, že sú ich pracovníkmi – a tým ich aj motivovať, aby 

podávali čo najlepší a najkvalitnejší výkon, aby boli lojálni voči spoločnosti a aby si ju vážili 

aspoň tak ako si váži ona ich. Častokrát to ani nemusí stáť veľa, iba je potrebné, aby 

zamestnávatelia do odmeňovania svojich zamestnancov investovali určitý čas, predstavivosť 

a energiu. Svoj význam čoraz častejšie v tomto smere má práve zavedenie koncepcie celkovej 

odmeny.  

V príspevku je hodnotené poskytovanie peňažných a nepeňažných odmien v spoločnosti 

ALFA, s.r.o., sú tu obsiahnuté návrhy a odporúčania týkajúce sa zabezpečenia potrebných 

záležitostí pre vytvorenie a fungovanie odmeňovania zamestnancov prostredníctvom 

koncepcie celkovej odmeny. 
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Ciele a metodológia 

Cieľom príspevku je na základe výsledkov vlastného výskumu popísať a zhodnotiť peňažné 

a nepeňažné zložky odmeňovania a navrhnúť výrobnej spoločnosti potrebné kroky súvisiace 

s tvorbou a zavedením koncepcie celkovej odmeny, vrátane návrhu konkrétneho modelu pre 

potreby spoločnosti. 

Vlastný výskum bol realizovaný v spoločnosti ALFA, s.r.o. v priebehu mesiacov máj - 

október 2012 prostredníctvom dotazníka (pre výrobných pracovníkov), štruktúrovaného 

rozhovoru (s HR manažérom spoločnosti) a štúdiom podnikových dokumentov 

pojednávajúcich o odmeňovaní pracovníkov v danej spoločnosti. 

 

Dosiahnuté výsledky a diskusia 

Peňažné odmeňovanie v spoločnosti ALFA, s.r.o. 

Tvorba základnej mzdy 

Spoločnosť ALFA, s.r.o. uplatňuje tento základný model mzdy: 

- základná zložka (základná fixná mzda), 

- doplnková zložka (bonusový systém, prémie), 

- príplatky a náhrady mzdy.  

 

Mzda v spoločnosti ALFA, s.r.o. je splatná pozadu za mesačné obdobie, a to najneskôr do 5. 

dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Zúčtovaná mzda za príslušný kalendárny mesiac sa 

vypláca v spoločnosti ALFA, s.r.o. poukázaním mzdy na osobný účet zamestnanca 

v peňažnom ústave podľa výberu zamestnanca, vrátane zabezpečenia zrážok zo mzdy, 

vyplývajúcich zo ZP, resp. dohodnutých na základe dohody o zrážke zo mzdy. 

Zamestnanci v spoločnosti ALFA, s.r.o. sú odmeňovaní stanoveným mesačným fixným 

platom (mzdou) dohodnutým v pracovnej zmluve. V prípade, ak zamestnanec mesačne 

nevymešká viac ako 6 hodín z celého mesačného pracovného času patrí mu 50% bonus 

z mesačného platu. Tento bonus je vyplácaný zamestnancom raz za tri mesiace. Platí to 

rovnako pre všetkých zamestnancov spoločnosti, teda aj vo výrobe a v administratíve. Na 

bonusový systém značne vplýva dochádzka zamestnanca, ktorá je spracovaná v osobitnej 

smernici s názvom „Work attendance, registration and working time utilisation“. Táto 

smernica je zostavená v súlade so ZP. Stanovuje 40 hodinový týždenný fond pracovnej doby, 

pričom rozvrhnutie je v kompetencii vedenia spoločnosti.  

K fixnému platu sa zarátavajú aj príplatky za nadčasy, ak ich zamestnanec vykonal 

v príslušnom zúčtovacom období. Spoločnosť ALFA, s.r.o. poskytuje príplatok za nadčasy 

nad rámec stanovený v ZP (40% z priemerného zárobku). Práca nadčas je práca vykonávaná 

zamestnancom na príkaz alebo s povolením bezprostredného nadriadeného, ktorá presahuje 

denný fond pracovnej doby.  

Zamestnanci majú možnosť získať raz ročne prémie za dosiahnuté výsledky, ktoré sa 

posudzujú v poslednom ročnom kvartáli. Schvaľuje ich vedúci pracovník s HR manažérom 

a vedením spoločnosti ALFA, s.r.o.  
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Zamestnanecké výhody 

Základné zamestnanecké výhody sú poskytované plošne všetkým zamestnancom spoločnosti. 

Nárok na nich vzniká zamestnancovi pri nástupe do zamestnania. Je platný pre zamestnancov 

v trvalom pracovnom pomere, ktorí v čase čerpania benefitu nepodali výpoveď, resp. im 

neplynie výpovedná doba. Systém benefitov sa nevzťahuje na zamestnancov zamestnaných v 

pracovnom pomere na kratší pracovný čas, na brigádnikov organizácie vykonávajúcich prácu 

na základe dohody o vykonaní práce a dohody o brigádnickej práci študentov. Z rozhovoru 

s HR manažérom vyplynulo, že niektoré zamestnanecké výhody (napríklad: zabezpečenie 

parkovacích plôch, denný pitný režim) sú poskytované nielen zamestnancom v trvalom 

pracovnom pomere. 

Tabuľka 1: Základné zamestnanecké výhody poskytované v spoločnosti ALFA, s.r.o. 

Benefit Poznámka Skupina 

zamestnancov 

Príspevok na 

stravovanie 

 55% z ceny stravného lístka 

uhrádza zamestnávateľ 

 12% z ceny stravného lístka sa 

uhrádza so sociálneho fondu 

Všetci zamestnanci 

spoločnosti ALFA, 

s.r.o. 

Významné 

udalosti, sviatky 

počas roka 

 Vianočný darčekový kôš pre 

všetkých zamestnancov 

 Kvet a bonboniéra pre 

zamestnaňkyne k MDŽ 

 Účasť na celofiremných 

akciách pri píležitosti MDD, 

Mikulášskej párty, športovo-

zábavný deň pre rodiny 

zamestnancov a ďalšie 

firemné akcie 

Všetci zamestnanci 

spoločnosti ALFA, 

s.r.o. 

Denný pitný 

režim 

(občerstvenie 

počas pracovnej 

doby) 

 Na náklady zamestnávateľa – 

káva, smotana, čaj, minerálna 

voda, rôzne sirupy, extra 

nápoj k obedu 

 Sú pripravované pre 

zamestnancov včase - 8:00 - 

9:00 a 14:00 - 15:00 

Všetci zamestnanci 

spoločnosti ALFA, 

s.r.o., vrátane 

brigádnikov, hostí 

a ďalších 

pracovníkov 

spoločnosti z iných 

firiem 

Miesto na 

fajčenie 
 Je povolené na vyhradenom 

mieste a počas  stanovených 

fajčiasrkych prestávok 

Všetci zamestnanci 

spoločnosti ALFA, 

s.r.o. 

Zdravotné 

prehliadky 

 Plná úhrada nákladov na 

zdravotnú prehliadku pri 

nástupe do zamestnania 

 Plná úhrada nákladov na 

zdravotné prehliadky potrebné 

pre získanie rôznych licencií 

a certifikátov potrebných pre 

výkon  pracovných úloh 

(vyskozdvižné vozíky, 

vyhláška 718) 

Všetci zamestnanci 

spoločnosti ALFA, 

s.r.o. 

Licencie a 

certifikáty 

 Plná úhrada nákladov na 

získanie licencií a certifikátov 

potrebných pre výkon  

Všetci zamestnanci 

spoločnosti ALFA, 

s.r.o. 
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pracovných úloh 

(vysokozdvižné vozíky, 

vyhláška 718) 

(predovšetkým 

zamestnanci vo 

výrobe) 

Pracovné 

pomôcky 

 Raz ročne pridelenie odevov 

s firemným logom (sada – 

nohavice, tričká, obuv, čapica) 

Zamestnanci vo 

výrobe 

Zabezpečenie 

parkovacích 

plôch 

 Parkovacie miesta pre vlastné 

automobily zamestnancov, aj 

pre motocykle a bicykle 

Všetci zamestnanci 

spoločnosti ALFA, 

s.r.o. 

Mobilné telefóny  Využívanie mobilných 

telefónov na pracovné a aj 

súkromné účely 

Zamestnanci v 

administratíve 

Zdroj: Spracované podľa Programu poskytovania výhod pre zamestnancov ALFA, s.r.o. a na základe 

rozhovoru s HR manažérom 

 

Zamestnanci sú o poskytovaní zamestnaneckých výhod informovaní HR manažérom 

predovšetkým ústne (zamestnanci vo výrobe), poprípade prostredníctvom internej 

komunikačnej siete (zamestnanci v administratíve). 

 

Nepeňažné odmeňovanie v spoločnosti ALFA, s.r.o. 

Podľa mnohých odborníkov peňažné odmeňovanie dotvára celkové prostredie, klímu 

a hodnoty spoločnosti. Vďaka nepeňažným odmenám má podnik možnosť stať sa 

konkurencieschopným, atraktívnym a prosperujúcim. Je však pravdou, že nepeňažné odmeny 

zamestnanci často nevnímajú a mnohokrát nepovažujú za odmenu, ktorú im zamestnávateľ 

poskytuje. 

 

Príležitosť pre vzdelávanie 

Vzdelávanie v spoločnosti ALFA, s.r.o. môžeme klasifikovať na: 

- povinné vzdelávanie, 

- výberové vzdelávanie. 

 

Povinné vzdelávanie zahŕňa školenia a skúšky, ktorých absolvovanie vyplýva priamo zo 

zákona alebo iných záväzne platných predpisov. Presný popis vzdelávacích aktivít pre 

konkrétne pracovné miesta v tejto oblasti má spoločnosť ALFA, s.r.o. spracovaný v 

samostatnom dokumente s názvom „Zoznam povinných vzdelávacích aktivít“. Za túto oblasť 

vzdelávania zodpovedá HR manažér spoločnosti. 

 

Vzhľadom na to, že ide o výrobný podnik, spoločnosť ALFA, s.r.o. zabezpečuje v rámci 

povinného vzdelávania zamestnancov: 

- školenie na zdvíhacie plošiny, 

- školenie na prácu vo výškach, 

- školenie o BOZP a požiarnej ochrane, 

- školenie prvej pomoci, 

- licencie na vysokozdvižné vozíky, 

- certifikáty na spájkovanie, 

- školenie týkajúce sa vyhlášky 718. 
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Spoločnosť ALFA, s.r.o. umožňuje zamestnancom podľa potrieb pracovnej funkcie možnosť 

rozvíjať a zdokonaľovať svoje všeobecné a odborné zručnosti, teda poskytuje okrem 

povinného vzdelávania aj výberové vzdelávanie. Za plánovanie a organizovanie výberového 

vzdelávania zodpovedá Facility manager spoločnosti, ktorý intenzívne spolupracuje s 

oddelením ľudských zdrojov. Výberové vzdelávanie spoločnosti môžeme rozdeliť do dvoch 

fáz - aktuálne prioritné vzdelávacie aktivity a ďalšie vzdelávacie aktivity. 

 

Aktuálne prioritné vzdelávacie aktivity spoločnosti ALFA, s.r.o.: 

- vzdelávanie v oblasti jazykovej prípravy (anglický jazyk); 

- vzdelávanie v oblasti systému QMS; 

- vzdelávanie v oblasti počítačových zručností; 

- manažérske vzdelávanie. 

 

Kurzy anglického jazyka poskytuje spoločnosť ALFA, s.r.o. prostredníctvom externých 

lektorov. Uskutočňujú sa v areáli organizácie po skončení pracovnej doby.  Možnosť 

vzdelávať sa aj po jazykovej stránke je poskytnutá každému zamestnancovi spoločnosti a je 

už len na ňom, či túto šancu využije. Zamestnanci sú rozdelení do tzv. „levelov“ podľa ich 

aktuálnych jazykových vedomostí.   

Medzi výberové vzdelávanie, ktoré poskytuje spoločnosť ALFA, s.r.o. môžeme zaradiť aj 

napríklad školenia týkajúce sa financií, daní a účtovníctva, alebo kurzy zamerané na 

osvojenie si vyjednávacích zručností pre zamestnancov pracujúcich v oblasti nákupu.  

 

Spoločnosť ALFA, s.r.o. realizuje vzdelávanie svojich zamestnancov predovšetkým k 

zlepšeniu ich pracovného výkonu. Snaží sa zabezpečovať vzdelávanie zamestnancov tak, aby 

daní zamestnanci mohli požadované schopnosti a zručnosti v pravý čas využívať pri napĺňaní 

svojich pracovných úloh. 

 

Kariérny rast 

Podľa HR manažéra nemá každý zamestnanec plánovanú kariéru. Ak však podnik vidí 

v určitom zamestnancovi potenciál na vyššiu pozíciu (a na základe rozhovoru s ním a jeho 

priamym nadriadeným), je na základe tohto vypracovaný kariérny plán a vytýčený okruh 

znalostí a zručností, ktoré si v určitom časovom horizonte má osvojiť pre zvládnutie novej 

pozície. Podnik však považuje za osobný  (a odborný) rast aj: 

- preradenie na vyššiu pracovnú pozíciu, 

- sebarealizácia, 

- možnosť spolupodieľať sa na rozhodovaní v určitých záležitostiach podniku, 

- zahraničné služobné cesty. 

 

Kvalita pracovného života 

Ku kvalite pracovného života v spoločnosti ALFA, s.r.o. prispieva hlavne (podľa HR 

manažéra): 

- spravodlivý systém odmeňovania zamestnancov, 

- dobre vytvorený a fungujúci sociálny program, 

- demokratický štýl vedenia, 

- možnosť rozvíjať svoje vedomosti a zručnosti, 

- u niektorých zamestnancov aj možnosť kariérneho rastu, 

- dobré medziľudské vzťahy, 

- materiálne a technické vybavenie pracoviska, 
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- bezpečnosť na pracovisku, 

- flexibilný pracovný čas, 

- nenáročnosť vykonávanej práce (týka sa to predovšetkým zamestnancov vo výrobe). 

 

Pracovné prostredie 

Spoločnosť ALFA, s.r.o. s cieľom zlepšovať pracovné prostredie (aj celkovú kultúru práce) je 

povinná: 

- vytvárať primerané pracovné podmienky a starať sa o vzhľad a úpravu pracovísk, 

sociálnych zariadení a zariadení na osobnú hygienu, 

- vytvárať podmienky pre bezpečnú úschovu najmä zvrškov a osobných predmetov, ktoré 

zamestnanci obvykle nosia do zamestnania, ako aj obvyklých dopravných prostriedkov, 

ak ich zamestnanci používajú na cestu do zamestnania a späť, s výnimkou motorových 

vozidiel, 

- vytvárať tieto podmienky aj pre všetky ostatné osoby, ak sú pre ňu činné na jej 

pracoviskách. 

 

Podnik zabezpečuje aj prevádzku parkoviska pre súkromné osobné automobily, mopedy 

a bicykle zamestnancov, ktorí ich využívajú na dopravu do zamestnania. Vybavenie 

pracoviska po materiálnej stránke má na starosti HR manažér spolu s Facility manažérom. 

Vybavenie pracoviska sa líši u zamestnancov v administratíve a vo výrobe (vychádza 

z charakteru práce). 

 

Rovnováha pracovného a mimopracovného života 

Pracovný a mimopracovný život sa spoločnosť ALFA, s.r.o. snaží aspoň z časti zosúladiť 

poskytovaním odmien, ktoré sú znázornené v nasledujúcej tabuľke: 

Tabuľka 2: Prvky rovnováhy pracovného a mimopracovného života v podniku ALFA, s.r.o. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Spracované podľa rozhovoru s HR manažérom podniku 

 

Nepeňažná 

odmena 

Poznámka 

Flexibilný 

pracovný čas 

 Zamestnanci vo výrobe  

- Od pondelka do štvrtka: 6:00-15:00  alebo 7:00-

16:00 (½ hodiny na obed) 

- V piatok: 6:00-12:30 alebo 7:00-13:30 (½ 

hodiny na obed) 

 Zamestnanci v administratíve 

- Nepísaná dohoda so zamestnancami, že do 8:30 

prídu do práce (8 hodinový denný pracovný čas, 

½ hodiny na obed) 

Finančný 

príspevok 

 Zabezpečenie tábora pre detí zamestnancov vo veku od 

6 rokov do 15 rokov počas letných prázdnin 

 50% finančný príspevok na náklady súvisiace s táborom 

Tzv. 

„FAMILY 

DAY“ 

 Zorganizovanie celodennej akcie pre zamestnancov so 

svojimi rodinami v príjemnom prostredí (občerstvenie, 

zábava, súťaže) -  raz ročne 
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Oddelenie ľudských zdrojov zvažuje aj návrhy na zorganizovanie jednotlivých akcií od 

samotných zamestnancov, ktoré môžu zaslať HR manažérovi prostredníctvom internej 

komunikačnej siete v spoločnosti alebo osobne počas celého kalendárneho roka. 

 

Návrhy zamestnancov zistené na základe dotazníkového prieskumu 

Odpovede zamestnancov, ktorým bola položená otázka, čo by mohol zamestnávateľ zlepšiť 

(alebo zaviesť) pri odmeňovaní pracovníkov. Spomedzi viacerých možností mali zamestnanci 

možnosť zaškrtnúť všetky tie možnosti, s ktorými sa stotožňovali a tiež doplniť tie, ktoré 

uvedené neboli. Najčastejšie odpovede sú zaznamenané v tabuľke 3: 

 

Tabuľka 3: Návrhy zamestnancov na zlepšenie odmeňovania 

Návrhy 

z oblasti: 

Odpovede zamestnancov 

Peňažné 

odmeňovanie 
 Vyplácanie trinásteho platu, 

 Celkové zvýšenie platu (v dôsledku rastu životných 

nákladov, zvyšovanie inflácie), 

 Odmeny (bonusy) by sa nemali byť v plnej miere 

podmienené pracovnou docházkou  - „odmeňovať za prácu 

a nie za nemaródovosť“, 

 Odmeňovanie na základe vedomostí a schopností, 

 Odmeny zamestnancov vo výrobe by mohli byť podľa 

mesačných výsledkov a nie celoročných,  

 Odmena za splnenie plánu,  

 Rovnaké podmienky pre udeľovanie benefitov pre všetky 

kategórie zamestnancov, 

 Preplácanie cestovného (v súvislosti s dochádzkou do práce), 

 Permanentky do posilňovne, lyžiarske zájazdy, častejšie 

organizovanie podnikových akcií (športové dni, turistika 

v rámci celého podniku). 

Nepeňažné 

odmeňovanie 
 Viac profesionality  

 Neuprednostňovať výsledky podniku pred výsledkami 

jednotlivcov  

 Informovanie o hospodárskych výsledkoch podniku 

 Zvýšenie počtu dní dovolenky 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe odpovedí zamestnancov 

 

Návrhy týkajúce sa oblasti peňažných a nepeňažných odmien 

V tejto časti príspevku sú popísané len tie oblasti, ktoré boli zamestnancami spoločnosti 

ALFA, s.r.o. hodnotené ako menej vyhovujúce a tie, ktoré si zasluhujú vyššiu pozornosť. 

 

Peňažné odmeny – informovanosť a prehodnotenie bonusového systému 

Základná fixná mzda a systém bonusov, ktorý je v podniku vytvorený, je dostatočný na to, 

aby táto spoločnosť dokázala peňažne odmeniť kvalitných zamestnancov. Svedčia o tom aj 

výsledky dotazníkového prieskumu, kde takmer polovica zamestnancov ohodnotila 

spokojnosť s mesačnou mzdou. K tomuto značne prispieva aj snaha vedenia spoločnosti 

stanoviť mzdu zamestnancov nad priemer základných miezd jednotlivých profesií na trhu. 
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Zaistiť zvýšenie informovanosti zamestnancov o podmienkach stanovovania základných 

miezd predpokladá neustálu komunikáciu a to predovšetkým: 

- vysvetlením procesov a podmienok, ktoré ovplyvňujú fixnú mzdu zamestnancov, 

- vysvetliť podmienky zvýšenia základnej mzdy, 

- ak sa fixná mzda nezvyšuje, vysvetliť zamestnancovi, v čom je problém. 

 

Podnik má vytvorený bonusový systém, ktorý je v plnej miere závislý od dochádzky daného 

zamestnanca za trojmesačné obdobie. Raz ročne, ak spoločnosť vykazuje dobré výsledky 

svojej činnosti – zamestnanci dostávajú k mzde aj prémiu. Zamestnanci v tejto otázke 

prejavili výhrady k možnosti získať trojmesačný bonus. Podľa nich takéto podmienky 

neovplyvňujú skutočný výkon zamestnanca, ale to či v danom období bol práceneschopný 

alebo nie. Spoločnosť ALFA, s.r.o. by preto mala prehodnotiť tento bonusový systém 

a vytvoriť také nové podmienky pre jeho získanie, aby boli v súlade so záujmami 

zamestnancov aj spoločnosti. Tabuľka 4 zobrazuje navrhovaný bonusový systém pre 

spoločnosť: 

Tabuľka 4: Návrh bonusového systému pre spoločnosť ALFA, s.r.o. 

Bonus Poznámka Percentuálny 

podiel 

Za dochádzku V prípade, ak zamestnanec v každom posudzovanom období (3 mesiace) 

nevymešká viac ako 6 dní v práci. 

50% 

Za primeraný 

a kvalitný výkon 

zamestnanca 

V prípade, ak zamestnanec vykonáva svoju prácu v posudzovanom 

období bez akýchkoľvek problémov a sťažností (zo strany vedúceho 

pracovníka alebo jeho spolupracovníkov) a pri splnení potrebnej kvality 

(ohodnotenej na základe noriem, nariadení a podobne).  Spoločnosť 

ALFA, s.r.o. by mala vytvoriť jednoduchý formulár, kde by vedúci 

pracovník ohodnotil výkon svojich podriadených  za spomínané obdobie 

, na základe ktorého by bol zamestnancovi vyplatený bonus. 

50% 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe odpovedí zamestnancov 

 

Zamestnancom by tak bol vyplácaný bonus (50% z mesačného platu) raz za 3 mesiace, ktorý 

by zohľadňoval prístup zamestnanca k práci - prostredníctvom dochádzky do zamestnania aj 

výkonu, ktorý sa od zamestnanca vyžaduje. 

 

Zamestnanecké výhody 

Všetky benefity má spoločnosť spracované v Programe poskytovania výhod pre 

zamestnancov.  31 % opýtaných zamestnancov ich považuje za veľmi výhodné. Tento systém 

zamestnaneckých výhod možno považovať za atraktívny hlavne pre zamestnancov vo výrobe, 

kde sa stanovenie základnej fixnej mzdy pohybuje v nižších kategóriách a tieto výhody im to 

istým spôsobom kompenzujú. Tento názor podporujú aj získané údaje z priekumu medzi 

zamestnancami. Nadštandardnosť benefitov, ktoré spoločnosť ALFA, s.r.o. poskytuje svojim 

zamestnancom je značne ovplyvnená hodnotami, ktoré podnik vyznáva. 
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Nepeňažné odmeny – vytvorenie systému uznaní a pochvál a možností riadenia talentov  

Systém uznaní a pochvál 

Spoločnosť ALFA, s.r.o. nemá vypracovaný žiaden formálny systém uznania a pochvaly. 

Systémy pochvál a uznania umožňujú oceniť jednotlivca za jeho úspech, a to buď 

neformálnymi oceneniami ku ktorým dochádza pri každodennom kontakte, alebo pomocou 

formálnych postupov. Môže k nim dochádzať  v tichosti medzi manažérom a jednotlivcom, 

alebo môže ísť o viditeľné ocenenie úspechu medzi ostatnými členmi a kolegami. Typy 

uznania a pochvál môžu mať podľa Armstronga (2009) tieto formy: 

Uznanie a pochvala pri každodennom kontakte – môže mať ústnu formu alebo formu 

krátkeho písomného prejavu (najvhodnejšie ručne písaný prejav) a malo by k nemu dôjsť 

krátko po udalosti, ktorá sa oceňuje. Podniky by sa mali usilovať o rozvoj kultúry uznania 

a pochvál, manažéri na všetkých stupňoch by si tento štýl mali  osvojiť a vziať za svoj, ale 

nemali by to brať ako formu nariaďovania alebo ako príkaz. 

Verejná pochvala a uznanie – napr. vyznamenanie „pracovník mesiaca“, ktorého meno je 

verejne známe z intranetu, podnikových novín či z nástenky. 

Formálna pochvala a uznanie – ide o hmatateľné nástroje uznania v podobe poukazov, 

darov, dovoleniek, výletov, a pod. Tímové uznania môžu mať podobu večierkov, pohostení 

a slávnostných zhromaždení. Manažéri a pracovníci môžu na ceny nominovať určitých 

jedincov, ale v podniku môže byť vytvorený aj zvláštny výbor, v ktorom sú zastúpení 

predstavitelia pracovníkov a tam sa rozhodne, kto by mal cenu dostať.  

 

Riadenie talentov 

Objavenie a riadenie talentovaných zamestnancov funguje v podniku na rovnakej báze ako 

kariérny rast. Udržaniu nadaných zamestnancov sa v súčasnosti venuje výrazná pozornosť. Je 

mnoho nástrojov, ktoré spoločnosti majú na to, aby rozvíjali talent svojich zamestnancov (Ali 

Taha – Sirková, 2012).  

Spoločnosť ALFA, s.r.o. môže využiť možnosti, ako sú: 

- poskytnutie možnosti kvalitného (finančne náročnejšieho) vzdelávania, ktoré bude 

prepojené so zmluvou na zotrvanie zamestnanca v danej spoločnosti na určitý čas 

(napríklad 5 rokov), 

- poskytnutie príspevku na životné, dôchodkové poistenie  alebo poskytnutie výhodnej 

finančnej pôžičky talentovanému zamestnancovi na základe zmluvy, ktorá zaviaže 

zamestnanca pracovať pre daného zamestnávateľa na určité (vopred stanovené) obdobie, 

- vytvorenie špecialného tímu zamestnancov, ktorý bude v prípade potreby riešenia 

závažných situácií pomáhať vedeniu spoločnosti rozhodovať. 

 

Návrh modelu celkovej odmeny 

Navrhovaný model celkovej odmeny pre spoločnosť ALFA, s.r.o. obsahuje základné 

odmeny, ktoré táto výrobná spoločnosť ponúka s doplnením ďalších odmien, ktoré by mohla 

zahrnúť do súboru celkových odmien. Ide o odmeny peňažného aj nepeňažného charakteru, 

ktoré môžu pomôcť spoločnosti prilákať ďalších uchádzačov o zamestnanie, motivovať 

súčasných zamestnancov k lepším výkonom, udržať kvalifikovaných a talentovaných 

zamestnancov, dosiahnuť lepšiu participáciu na plnení plánov, lepšiu lojálnosť 

a angažovanosť zamestnancov. 
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Tabuľka 5: Podrobnejšia charakteristika poskytovaných aj navrhovaných odmien 

Odmena Poznámka 

Základná mzda - stanovená nad priemer základných miezd na trhu 

práce 

- systém bonusov (bonus za dochádzku a bonus za 

primeraný výkon, 50% z mesačnej mzdy 

vyplácaný raz za 3 mesiace) 

- jednorázová (ročná) prémia na základe výsledku 

hospodárenia 

Systém benefitov - príspevok na stravovanie 

- pripomenutie významných udalostí, sviatkov 

počas roka 

- denný pitný režim 

- zdravotné prehliadky 

- pracovné pomôcky 

- zabezpečenie parkovacích plôch 

- strava počas nadčasov 

- mobilné telefóny aj na súkromné účely 

- príspevok na dopravu do zamestnania (50%) 

- pemanentky na športové (hokej, futbal, hádzaná) 

a  (divadlo, kino) podujatia v okolí Prešova 

Podmienky vytvorené pre 

prácu 

 

- nadštandardné materiálne vybavenie 

- snaha vyhovieť všetkým požiadavkám 

zamestnancov 

- dobré medziľudské vzťahy 

- neformálnosť 

- podpora tímovej práce 

Vzdelávanie a rast - povinné (zo zákona)  a výberové vzdelávanie na 

náklady spoločnosti 

- dlhodobejšie stáže v dánskej materskej spoločnosti 

(riadenie talentov) 

- zahraničné služobné cesty 

- povýšenie (na vyššiu pozíciu) 

- sebarelizácia 

Podniková kultúra 

v spoločnosti so zhraničným 

akcentom 

- dôraz na efektívne riadenie ľudských zdrojov 

- sloboda a zodpovednosť (základné hodnoty) 

- ústretový prístup 

- demokratický štýl vedenia (právo povedať svoj 

názor, akceptovanie rozumných názorov 

zamestnancov) 

- formálne a neformálne pochvaly zo strany 

vedúceho 

Rovnováha pracovného 

a mimopracovného života 

- finančné príspevky na deti (pri narodení dieťaťa, 

letný tábor organizovaný spoločnosťou ALFA, 

s.r.o.) 

- flexibilný pracovný čas 

- zorganizovanie „Family day“  (akcie pre 

zamestnancov so svojimi rodinami) 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe zistených údajov o spoločnosti ALFA, s.r.o. 

 

Tieto odmeny môže podnik v priebehu času upravovať a meniť – ak zistí nejaké 

nezrovnalosti alebo neefektívnosť jednotlivých odmien. Vytvorenie koncepcie celkovej 

odmeny zefektívni celkový systém odmeňovania v tejto spoločnosti. Je potrebné, aby tieto 
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odmeny (hlavne nemateriálne) boli aktívne riadené, aktívne komunikované a aby 

zamestnanci o nich vedeli a mali z nich osoh.  

 

Záver 

Už v minulosti boli peniaze pre život človeka významné a nie je tomu inak ani dnes. Ľudia 

pracujú, aby sebe a prípadne svojej rodine zabezpečili určitý životný štandard (Filip, 2011). 

Postupom času sa toto očakávanie zvyšuje a zamestnanec si začína všímať aj iné výhody, 

ktoré mu zamestnávateľ poskytuje oproti ostatným. 

Organizácie majú častokrát nedostatok finančných prostriedkov, aby svojich zamestnancov 

dostatočne odmenili, vzhľadom na ich odvedený výkon a snaživosť. A práve tu rastie význam 

nového  prístupu k odmeňovaniu zamestnancov, ktorý prispieva k vyššej pracovnej motivácii 

a lojálnosti zamestnancov. Možnosť pre kariérny rast, rozvíjanie schopností, atraktívne 

podmienky vytvorené pre prácu, jasne definované a dodržiavané hodnoty v organizácií sú 

predpokladom toho, že zamestnanec sa bude chcieť podieľať na napĺňaní jej cieľov. 

Samozrejme, ak má zabezpečenú primeranú mzdu. Všetko to môže zabezpečiť vytvorenie 

a správne zavedenie koncepcie celkovej odmeny. 
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