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Abstrakt  

S problémom zvýšenej fluktuácie sa stretol azda každý podnik. V prípade jej pozitívnych 

následkov je možné dokonca dosiahnuť rozvoj podniku, avšak v negatívnom slova zmysle je 

fluktuáciou bariérou. V tomto článku sú navrhnuté spôsoby a formy možností ako získať 

pracovnú silu vo vybranom podniku. 

Kľúčové slová: fluktuácia, malý a stredný podnik, získavanie zamestnancov 

 

 

Abstract  

The problem of increased fluctuations encountered probably every enterprise. If it’s positive 

effects can be achieved even development company, but in a negative sense is fluctuating 

barrier. This article suggests ways and forms of ways to get labor in selected company. 
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Úvod 

Každá organizácia funguje vďaka ľudským zdrojom, ktorí v nej pracujú a tvoria jej 

neoddeliteľnú súčasť. Taktiež sú najpružnejším a najprispôsobivejším prvkom mobilizujúcim 

ostatné výrobné faktory pre zabezpečenie transformačného procesu podniku. Podniky bez 

kvalitného ľudského kapitálu by nedokázali obstáť v konkurenčnom boji. Práve fluktuácia – 

v negatívnom slova zmysle, spôsobuje podnikom problém nedostatku pracovnej sily. Podniky 

by preto mali vedieť, aké možnosti pri získavaní potrebnej pracovnej sily v podmienkach SR 

majú. 

 

 

Ciele a metodológia 

Cieľom príspevku je navrhnúť vybranému podniku spôsoby získania novej pracovnej sily 

v dôsledku zvýšenej fluktuácie zamestnancov. Materiál potrebný k napísaniu tohto článku 

tvorili najmä knižné a internetové publikácie knižné publikácie k danej problematike 

a interné dokumenty vybraného malého a stredného podniku. Príspevok obsahuje metódy 

analýzy, syntézy, komparácie a dedukcie. 
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Dosiahnuté výsledky a diskusia 

Teoretické vymedzenie pojmu fluktuácia 

Fluktuácie je definovaná mnohými autormi. Napríklad Stýblo (1992) o nej hovorí ako o 

mobilite pracovníkov medzi  jednotlivými organizáciami a vonkajším spoločenským 

a ekonomickým prostredím, kedy pracovníci z najrôznejších dôvodov z organizácie 

odchádzajú. Milkovich a Boudreau (1993) ju zas definovali ako termín, ktorý je častokrát 

používaný v tom istom slova zmysle ako je odchod z organizácie zo subjektívnych príčin 

a súčasne tento termín naznačuje aj to, že na predmetné uvoľnené miesto nastúpi niekto iný. 

Armstrong (2007) zdôrazňuje, že mnohokrát je termín fluktuácia nesprávne definovaný iba 

ako odchody pracovníkov z organizácie, pričom daný termín zahrňuje nielen odchod, ale aj 

pohyb do organizácie. V praxi je tiež tento termín mnohokrát chápaný nesprávne len ako 

odchody pracovníkov z organizácie, a preto mnohokrát je fluktuácia vnímaná len negatívnym 

spôsobom. 

 

Z praktického hľadiska však môže mať fluktuácia pre každý podnik aj pozitívny význam. 

Príkladom je najmä prílev novej pracovnej sily, ktorá prináša do organizácií nové myšlienky, 

nápady. V prípade negatívneho významu, ktorý vníma azda každý podnik, ide o odchod 

kvalifikovaných pracovníkov, ktorí boli pre danú organizáciu prínosom. V tomto prípade, 

kedy podnik musí za odídených pracovníkov hľadať vhodnú náhradu, ide o značne vážny 

problém, ktorému musí čeliť. Nie iba hľadanie náhrady je problémom. Podnik má v prípade 

preškoľovania či zaškoľovania nového pracovníka zvýšené náklady obsadenie voľného 

pracovného miesta a v konečnom dôsledku sa znižuje aj celková efektívnosť podnikateľského 

subjektu. 

 

Faktory, ktoré spôsobujú fluktuáciu, je možné rozdeliť podľa Kollárika a Kubláka (1988) do 

troch základných skupín: 

Prvú skupinu tvoria podnikové faktory, ktorými sú: 

- všeobecné znaky podniku, 

- predstava o podniku, 

- organizačná štruktúra podniku, 

- spôsob riadenia podniku, 

- pracovné podmienky, 

- druh vykonávanej práce, 

- spôsoby odmeňovania, 

- nadriadený pracovník, 

- podmienky sociálneho prostredia. 

 

Medzi mimopodnikové faktory, ktoré tvoria druhú skupinu, patria: 

- hospodárska situácia, 

- ekonomický status jednotlivých povolaní, 

- aktuálna situácia na trhu práce, 

- umiestnenie a poloha podniku. 

 

Do poslednej, tretej skupiny sú zaradené osobné faktory, do ktorých je možné zaradiť: 

- vek, 

- rodinný stav, 

- pohlavie, 

- zdravotný stav, 
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- najvyššie dosiahnuté vzdelanie, 

- dĺžka doby zamestnania v podniku, 

- spoločenská prestíž v kontexte vykonávanej práce, 

- sociálna adaptácie. 

 

Je potrebné zdôrazniť, že na fluktuáciu má vplyv nielen podnikateľský subjekt, ale aj 

samotný pracovník. Ide o prípady, kedy sa jednoducho pracovník rozhodne sám opustiť 

organizáciu a zamestnávateľ, podnik s tým jednoducho nič neurobí. Príkladom takéhoto 

odchodu môže byť syndróm vyhorenia, kedy zamestnanec už nedokáže svedomite a naplno 

zvládať zadané úlohy. V tomto prípade naozaj zamestnávateľ nedokáže už urobiť nič. 

Aj v dnešnej dobe, kedy ešte stále doznievajú dôsledky globálnej hospodárskej krízy, sa 

zamestnanci rozhodujú pre dobrovoľný odchod z organizácie. Medzi subjektívne príčiny 

Armstrong (2007) oproti konkurenčným podnikom zaradzuje: 

- vyššiu mzdu, 

- lepšiu perspektívu kariérneho rastu, 

- vyššiu istotu zamestnania, 

- viac príležitostí rozvíjať svoje schopnosti, 

- lepšie pracovné podmienky, 

- predpoklad lepších vzťahov s nadriadenými, manažérmi a so spolupracovníkmi, 

- osobné dôvody, najmä tehotenstvo, choroba, presťahovanie sa a iné. 

 

 

Charakteristika vybraného podniku 

Za podnik sa podľa  Odporúčania Komisie 2003/361/ ES zo 6. mája 2003 sa považuje každý 

subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho právnu formu. Sem patria 

najmä samostatne zárobkovo činné osoby a rodinné podniky, ktoré vykonávajú remeselnícke 

alebo iné činnosti a partnerstvá alebo združenia, ktoré pravidelne vykonávajú hospodársku 

činnosť. 

 

Tabuľka 1: Rozdelenie malých a stredných podnikov v EÚ 

Podnik 

kategórie 

Počet 

zamestnancov 

Max. ročný 

obrat v mil. 

EUR 

Max. ročná 

bilančná 

hodnota v 

mil. EUR 

Stredný podnik do 250 50 43 

Malý podnik do 50 10 10 

Mikropodnik do 10 2 2 

Zdroj: Spracované podľa http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-

definition/index_en.htm 

 

 

Spoločnosť ALFA, s.r.o. 

Na základe analýzy interných dokumentov spoločnosti ALFA, s.r.o. bolo zistené, že 

v podniku je značne vysoká fluktuácia, ktorá však ovplyvňuje konkurenčnú silu podniku 

negatívnym spôsobom. Na odstránenie tejto bariéry sú kreované nasledujúce možnosti 

získavania novej pracovnej sily do podnikateľského subjektu. 
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Spoločnosť ALFA, s.r.o. bola založená dvoma spoločníkmi v roku 2002 ako spoločnosť s 

obchodno-výrobným zameraním predmetu svojho podnikania. Výrobná činnosť spoločnosti 

je od jej začiatku rozdelená do dvoch samostatných častí, ktoré ale v rámci činnosti 

spoločnosti aj vzájomne spolupracujú.  Prvou samostatnou časťou je stavebno-stolárska 

výroba, ktorá je zameraná na výrobu výplní stavebných otvorov – okná a dvere z dreva. 

 

Spoločnosť zamestnáva 22 zamestnancov, čím sa podľa Odporúčania Európskej komisie 

č. 2003/361/EC platného od 1. januára 2005 zaraďuje do kategórie malých podnikov. 

Z celkového počtu zamestnancov je 19 výrobných zamestnancov, 1 vedúci výrobného úseku, 

1 vedúci obchodného úseku a toho času 1 pracovník na spracovanie ekonomickej agendy 

spolu so  spracovaním personálnej a mzdovej agendy. Spracovanie personálnej a mzdovej 

agendy vykonávala jedna pracovníčka, ktorá je už niekoľko rokov na materskej dovolenke 

a vedenie spoločnosti sa rozhodlo neprijať novú pracovnú silu, ale z dôvodu úspory 

mzdových nákladov zlúčilo túto funkciou s funkciou všeobecného účtovníka, čím sa jeho 

pracovné zaťaženie značne zvýšilo. 

 

 

Získavanie pracovníkov 

Získavanie výrobných pracovníkov je v spoločnosti by bolo vhodné realizovať niekoľkými 

formami. Formu získavania alebo kombináciu foriem by personalista spoločnosti mal voliť 

s ohľadom na požadovanú rýchlosť potreby získať novú pracovnú silu, jej množstvo  

a s prihliadnutím na ekonomickú efektivitu čo najnižších nákladov na administratívne 

zabezpečenie procesu získavania. Takýmito formami by používanými v spoločnosti mali byť: 

 

 

Využitie údajov z personálneho informačného systému 

Personalista spoločnosti ALFA, s.r.o. by mal vyhľadať v personálnej databáze potenciálnych 

pracovníkov a najprv osloviť tých, s ktorými mala spoločnosť pracovno-právny vzťah  už 

v minulosti (či už ide o bývalých zamestnancov alebo brigádnikov) a s ich pracovným 

výkonom bola spokojná. Pokiaľ táto forma získania pracovnej sily nie je úspešná, spoločnosť 

by mala využívať ďalšie formy možností získavania pracovníkov. 

 

 

Odporúčania z radov vlastných zamestnancov 

Najlacnejšou ďalšou formou získania pracovnej sily je nábor prostredníctvom odporúčania od 

vlastných zamestnancov, ktorí vedia potenciálnym uchádzačom charakterizovať náplň práce, 

pracovné podmienky, keďže poznajú chod, pravidlá a pomery pracovného prostredia. 

Zvýšeným rizikom tejto formy získavania pracovnej sily je však skutočnosť, že zamestnanci 

môžu odporúčať uchádzačov z okruhu svojich rodinných príslušníkov, prípadne známych, 

a tak v snahe pomôcť takémuto uchádzačovi, môžu klamať o schopnostiach tejto osoby alebo 

nedokážu objektívne posúdiť jeho pracovné kvality. V tomto ohľade je na personalistovi 

objektívne posúdiť uchádzača a tým eliminovať subjektívnu stránku odporúčania vlastných 

zamestnancov spoločnosti. 
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Náhodní žiadatelia 

Spoločnosť si aj v tejto vedie evidenciu náhodných žiadateľov o zamestnanie, ktorí sa 

z vlastnej iniciatívy informovali o možnosti zamestnania sa v spoločnosti, a to buď osobne, 

alebo formou žiadosti, či už písomne alebo elektronickou formou. Z tejto evidencie by 

následne mali byť vyberaní žiadatelia, ktorí buď získanou kvalifikáciou alebo nadobudnutými 

skúsenosťami a zručnosťami zodpovedajú potrebnému pracovnému profilu vyhľadávaného 

zamestnanca. Takto vybraní žiadatelia by mali byť oslovení zúčastniť sa pracovného 

pohovoru. 

 

 

Absolventi stredných odborných škôl 

Podľa vykonanej analýzy, spoločnosť niekoľko rokov spolupracuje so strednými odbornými 

školami so zameraním na oblasť drevospracujúceho a stavebného priemyslu z Prešovského 

okresu, ktorých profil absolventa zodpovedá výrobným potrebám spoločnosti ALFA, s.r.o. 

Spolupráca je orientovaná či už formou zabezpečenia odbornej praxe pre študentov týchto 

škôl, prostredníctvom ktorej sa môžu študenti zoznámiť s priebehom výroby v reálnych 

podmienkach, čo im napomáha v zdokonaľovaní sa a získavaní zručností. Na druhej strane je 

v prípade potreby možnosť oslovenia školy, ktoré vedia reálne posúdiť možnosti svojich 

absolventov a odporúčať takých, u ktorých je pomerne veľká pravdepodobnosť kvalitného 

zaradenia sa do pracovného procesu. Istou nevýhodou je relatívne krátke časové obdobie, 

počas ktorého dokážu školy o svojom absolventovi poskytnúť relevantné informácie. 

V každom prípade aj sama spoločnosť prostredníctvom personalistu na podnet vedúceho 

výrobného úseku by mala zozbierať údaje o potenciálnych výrobných zamestnancoch z radov 

študentov, pokiaľ u nich počas ich praxe zaznamená pozitívny postoj k práci a potrebnú 

kvalitatívnu úroveň ich práce. 

 

 

Inzercia v regionálnej tlači a na internete 

Spoločnosť ALFA, s.r.o. v tomto období zvýšenej potreby pracovnej sily by mala pravidelne 

inzerovať svoju ponuku voľných pracovných miest v denníkoch s miestnym, prípadne aj 

regionálnym dosahom, ktorých súčasťou sú tematické prílohy cielene zamerané práve na trh 

práce. Ďalšou možnosťou, ktorú spoločnosť dostatočne nevyužíva, by mohlo byť zverejnenie 

pracovných ponúk na k tomu určených internetových portáloch, napríklad www.profesia.sk a 

iné, nakoľko sa zväčšuje skupina používateľov internetu, ktorá používa toto médium aj na 

vyhľadávanie práce. 

 

 

Záver 

Navrhnuté spôsoby získavania pracovnej sily pre vybraný podnik ALFA, s.r.o. by mali byť 

pre manažment podniku akýmsi námetom či podnetným nápadom, ako by dokázal zmierniť 

dopady negatívnych vplyvov, ktoré so sebou fluktuácia prináša. Každý podnik na trhu by mal 

vedieť včasne identifikovať problém, v tomto prípade nedostatok kvalifikovanej pracovnej 

sily, aby sa mu situácia tzv. „nevymkla spod kontroly“, kedy je v extrémnej situácii až 

ohrozený kontinuálny priebeh výrobného procesu. 
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Tento príspevok je výstupom z riešenia projektu GAMA/11/11 – Možnosti 

ovplyvňovania stability a fluktuácie zamestnancov pomocou stratégie celkovej odmeny. 
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