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Abstrakt  

S problémom demotivácie či zvýšenie fluktuácie sa v istej fáze svojho životného cyklu 

stretne každý podnik. V mnohých prípadoch ide o dôsledok zle nastaveného systému 

odmeňovania, kedy zamestnanci v podniku prestávajú byť motivovaní k lepšiemu výkonu. 

V tomto článku sú navrhnuté možné spôsoby odmeňovania pre vybrané tri skupiny 

pracovníkov v podniku ALFA, s.r.o. 

Kľúčové slová: odmeňovanie, celková odmena, dodatkové formy odmeňovania 

 

 

Abstract  

The problem of disincentives and increase turnover at some stage of their life cycle meets 

every enterprise. In many cases, the result of poorly tuned system of remuneration that 

employees in the company ceasing to be motivated to better performance. This article 

suggested possible ways to pay for the selected three groups of workers in the company 

ALFA, Ltd. 
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Úvod 

Odmeňovanie je faktor, ktorý slúži ako najlepší prostriedok pre motiváciu a stimuláciu 

pracovníkov v každej spoločnosti či podniku. Zároveň ide o veľmi citlivý nástroj, ktorý 

pokiaľ nie je v konkrétnom podniku nastavený správne, spôsobuje podnikom problémy 

týkajúce sa napríklad zvýšenej fluktuácie (najmä s jej negatívnymi dôsledkami), demotiváciu 

pracovníkov a samozrejme v konečnom dôsledku zníženie konkurenčnej sily podniku. 

 

 

Ciele a metodológia 

Cieľom príspevku je na základe analýzy knižných a internetových publikácií a analýzy 

súčasného stavu odmeňovania spoločnosti ALFA, s.r.o., navrhnúť pre tri vyšpecifikované 

skupiny pracovníkov také dodatkové formy odmeňovania, ktoré by v globálnom svetle boli 

pre podnik ALFA, s.r.o. pozitívnym nástrojom na zvýšenie jej konkurencieschopnosti. 

Príspevok obsahuje metódy analýzy, dedukcie a syntézy. 
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Dosiahnuté výsledky a diskusia 

Odmeňovanie pracovníkov 

Odmeňovanie pracovníkov Dudinská (2011, s.25) definuje ako „vzájomné prepojenie 

politiky, procesov a postupov podniku pri odmeňovaní v nadväznosti na ich prínos, 

kompetencie a trhovú hodnotu. Pozostáva z peňažných i nepeňažných odmien 

a zamestnaneckých výhod.“ Takmer každý podnikateľský subjekt (nielen v rámci Slovenskej 

republiky) využíva odmeňovanie ako primárny nástroj na stimuláciu a motiváciu svojich 

zamestnancov. V rámci tejto problematiky je dôležité definovať niekoľko základných 

pojmov, ktoré s odmeňovaním súvisia podľa Kachaňákovej (1999) a Armstronga (2007). 

 

Peňažné odmeny v sebe nesú vo všeobecnosti najväčšiu váhu v rámci odmeňovania 

zamestnancov, nakoľko v sebe zahŕňa mzdu, resp. plat a doplnky k základnej peňažnej 

odmene, ktorými môžu byť rôzne príplatky, prémie, odmeny a provízie. 

 

Nepeňažné odmeny sú odmeny, ktoré neobsahujú žiadne priame platby a častokrát 

vychádzajú z povahy vykonávanej práce. Ide o pocity úspešnosti, uznania, pre ďalší rozvoj 

zamestnanca a jeho vzdelávanie, príležitosti k rozvoju kariéry a mnohé iné. 

 

Zamestnanecké výhody tvoria penzie, nemocenské dávky, úhrady poistného, služobné auto, 

služobný byt, preplatenie pohonných hmôt, služobný mobilný telefón aj na súkromné účely 

a mnohé ďalšie zamestnanecké výhody. Ide o také prvky odmien, ktoré podnik poskytuje 

naviac k rôznym formám vyplácaných odmien a rovnako zahrňuje  také opatrenia, ktoré síce 

nie sú odmenami v pravom slova zmysle, ale sú pre zamestnanca istou výhodou (napríklad 

dovolenka a zotavenie). 

 

Celková odmena je suma všetkých platieb a zamestnaneckých výhod, ktoré pracovníci môžu 

v podniku získať. Problematikou celkovej odmeny sa zaoberá Armstrong (2007, s.521), 

pričom uvádza, že „viaceré definície celkovej odmeny obvykle obsahujú nielen tradičné, 

kvantifikovateľné prvky akými sú mzda (plat), premenlivá zložka mzdy (platu) 

a zamestnanecké výhody, ale taktiež obsahujú aj menej hmatateľné nepeňažné prvky, ktorými 

sú priestor pre získavanie a uplatňovanie právomocí (zodpovednosti), príležitosti ku kariére, 

vzdelávanie a rozvoj, vnútornú motiváciu, ktorá plynie zo samotnej práce a kvalita 

pracovného života, ktorú ponúka organizácia.“ 

 

Vzhľadom na dôležitú funkciu, ktorú odmeňovanie pracovníkov predstavuje, môžu chyby 

v používanom systéme odmeňovania vytvoriť závažnú bariéru v rozvoji podniku. Mnohokrát 

sú manažéri prostredníctvom vlastníkov, resp. vlastníci v úlohe manažérov stotožnení 

s názorom, že náklady podniku na ľudské zdroje sú privysoké a nadobúdajú presvedčenie, že 

odmeňovanie zamestnancov je neprimerane vysoké oproti nimi vyprodukovanému výkonu. 

To sa však vo väčšine prípadov nezakladá na exaktnej analýze celkových finančných 

ukazovateľov a skúmaní objektívnych súvislostí medzi nimi, ale je založené na subjektívnych 

pocitoch a zjednodušených uzáveroch nezaložených na ekonomických dátach. 

 

Protikladom k vyššie uvedenému je subjektívne vnímanie výšky vlastnej odmeny 

zamestnancom, kedy sa pracovník za svoj pracovný výkon cíti nedostatočne ohodnotený 

a jeho pracovný výkon v dôsledku tohto stavu stagnuje, či v horšom prípade klesá. 
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Malé a stredné podniky na Slovensku využívajú odmeňovanie, predovšetkým v jeho peňažnej 

forme, za hlavný stimul pre motiváciu pracovného výkonu. Je však potrebné sa zamyslieť, či 

výška mzdy na úrovni zákonom garantovanej minimálnej mzdy, resp. o niečo vyššia, môže 

plniť funkciu stimulu k vyššiemu pracovného výkonu. Aj tu potrebné vnímať problematiku 

v širších súvislostiach. V mnohých malých a stredných podnikoch je možné identifikovať istý 

druh zacyklenia vo vnímaní výšky odmeňovania z pohľadu zamestnanca a zamestnávateľa, 

ktorým vzniká tzv. „začarovaný kruh“, kedy zamestnanci nepodávajú podnikom očakávaný 

pracovný výkon, pretože sa cítia nedocenení a zamestnávateľ nie je ochotný zamestnancov 

dodatočne finančne motivovať, pretože má za to, že ani za doterajšiu odmenu nedostáva od 

zamestnancov adekvátny pracovný výkon. Obe tieto tvrdenia sú vo väčšine prípadov 

extrémnym vnímaním stavu oboma zúčastnenými stranami. Systém odmeňovania v takomto 

stave tvorí bariéru v rozvoji malého a stredného podniku. Na elimináciu tejto bariéry je nutné 

hľadať konsenzus ako východisko z nežiaducej situácie. Na strane zamestnávateľa je 

potrebné vymedzenie požiadaviek na zamestnanca s objektívnym prihliadnutím na jeho 

možnosti. Naopak, zamestnanec by mal mať snahu aktívne sa podieľať na dosahovaní cieľov 

podniku a snažiť sa svoju odmenu za prácu vnímať v kontexte s finančnými možnosťami 

svojho zamestnávateľa. 

 

Z pohľadu vplyvov externého prostredia na podnik je v súvislosti s odmeňovaním nutné 

zohľadniť vplyv odvodového zaťaženia miezd, čo v časoch doznievajúcej globálnej finančnej 

a hospodárskej krízy a v jej stále pretrvávajúcich dôsledkoch núti zamestnávateľov v procese 

hľadania východísk znižovať náklady na pracovnú silu. Podnik ide buď cestou redukcie 

počtu pracovných miest, pričom v tomto procese môže stratiť aj špičkových zamestnancov, 

alebo sa bude snažiť udržať súčasný stav pracovnej sily formou prechodného zníženia miezd. 

V tomto kontexte je už na zamestnancovi, či bude ochotný pracovať za daných podmienok 

alebo podnik opustí. V každom prípade sa podnik vystavuje riziku stagnácie a možného 

zníženia vlastnej konkurencieschopnosti voči ostatným podnikom v odvetví. 

 

Dodatkové formy odmeňovania ako prostriedok na zvýšenie motivácie pracovníkov 

Motivácia prostredníctvom dodatkových foriem odmeňovania je nepopierateľne silná 

a účinná. V praxi je rozpoznateľné, že pre zamestnancov má oveľa väčší význam peňažná 

odmena pred nepeňažnou (morálnou) odmenou, čo je však príznačné pre dobu, v ktorej 

žijeme. Na druhej strane je potrebné zdôrazniť nutnosť mať vypracovaný dôkladný súbor 

hodnotiacich kritérií, to znamená, kedy, za akých podmienok a v akej forme sa tieto 

dodatkové odmeny budú prideľovať. Nesystematické odmeňovanie nebude mať pre podnik 

nijaký prínos, naopak môže narušiť existujúcu rovnováhu vnímania odmeňovania 

u zamestnancov. 

V rámci spoločnosti ALFA, s.r.o. bolo 22 pracovníkov rozdelených zjednodušeným 

spôsobom do troch kategórií, a to: 

1. výrobní zamestnanci,  

2. administratívni zamestnanci – pracovníci bez riadiacich funkcií, 

3. riadiaci pracovníci – na akomkoľvek stupni riadenia.  

 

Existujú dodatkové formy odmeňovania, ktoré je možné všeobecne použiť naprieč celým 

spektrom kategórií. Sú však aj formy, ktoré sú špecificky použiteľné len u zamestnancov 

niektorej kategórie. V spoločnosti ALFA, s.r.o. sú využívané dodatkové formy odmeňovania, 

avšak v danom prípade využívaná dodatková forma odmeňovania neplní svoju funkciu a tým 

pracovníkov  nemotivuje k lepšiemu výkonu v jeho oblasti. 
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Pre vyššie určené kategórie zamestnancov spoločnosti ALFA, s.r.o. by boli vhodné 

nasledujúce formy dodatkových foriem odmeňovania: 

 

1. Výrobní zamestnanci – táto kategória zamestnancov sa svojim pracovným výkonom 

priamo podieľa na tvorbe produktu. Preto by spoločnosť ALFA, s.r.o. mala dbať na to, 

aby zamestnanci boli dostatočne motivovaní odvádzať kvalitnú prácu alebo v prípade 

potreby (napr. dočasné zvýšenie dopytu po výrobkoch) aj určité množstvo nadpráce. 

V tejto kategórii je najviac zrejmé, že zamestnanci si najviac cenia peňažné formy 

odmeňovania a morálne formy vnímajú iba marginálne. Pri sériovej výrobe je možné 

istým spôsobom považovať za odmenu aj vyrobenie väčšieho množstva výrobkov, než 

stanovuje plán. Inak je to však pri výrobe atypickej, kde zamestnávateľ môže svojich 

zamestnancov odmeniť napr. pri dodržaní termínu splnenia stanovenej úlohy. Inou 

možnosťou sú naturálne formy odmeňovania, kedy napr. podniky, ktoré vyrábajú 

výrobky upotrebiteľné zamestnancami v domácnosti, si môžu kúpiť v cene výrobných 

nákladov. 

 

2. Administratívni zamestnanci (bez riadiacich funkcií) – v tejto kategórii sú zamestnanci, 

ktorí sa priamo nepodieľajú na výrobnom procese, avšak ich výkon je pre činnosť 

podniku nevyhnutný. Aj tu je však potrebné nezabudnúť na motivačnú funkciu 

odmeňovania. Špecificky v tejto kategórii je možné použiť odmenu pri splnení 

mimoriadne pridelených úloh kvalitne a včas, resp. ohodnotiť kreatívne alebo 

inovatívne prístupy k práci. 

 

3. Riadiaci pracovníci (akéhokoľvek stupňa riadenia) – pri tejto kategórii zamestnancov je 

v prostredí malých podnikov v Slovenskej republike veľmi dôležité rozlíšiť, či ide 

o riadiaceho pracovníka a zároveň majiteľa, resp. zamestnanca bez majetkovej účasti. 

Je známym faktom, že manažér a majiteľ v tej istej osobe nebýva pre podnik vhodnou 

kombináciou, napriek tomu je to v našom podnikateľskom prostredí častým javom. Pre 

riadiaceho pracovníka a majiteľa zároveň by malo byť odmenou dosahovanie 

vytýčených strategických cieľov podniku, dosahovanie zisku (možnosť vyplatenia 

v rámci jeho rozdelenia) a v neposlednom rade zvyšovanie trhovej hodnoty podniku. 

Pokiaľ sa jedná o riadiaceho pracovníka, ktorý však nemá majetkovú účasť v podniku, 

odporúča sa ich motivovať prostredníctvom odmien za dosiahnuté výsledky podniku 

(napr. výška obratu, prienik na nové trhy, implementácia nových technologických 

postupov, vývoj a pod.). Je však dôležité, aby systém odmeňovania bol vopred známy 

(to platí aj pre ostatné kategórie zamestnancov), a zároveň musí mať riadiaci pracovník 

dostatočné právomoci a pracovné podmienky pre realizáciu svojich rozhodovacích 

funkcií. 

 

Všeobecne je možné aplikovať aj odmeňovanie v súvislosti s dosiahnutím životného alebo 

pracovného jubilea, čo je pre zamestnanca znakom, že ho zamestnávateľ vníma aj z jeho 

ľudskej stránky. 

 

 

Záver 

Každý zamestnanec v prvom rade pracuje preto, aby si dokázal zaistiť príjem na pokrytie 

nákladov na svoje potreby, prípadne aj na potreby svojej rodiny. Až v druhom rade pracuje 

pre dobro spoločnosti, ktorá mu danú možnosť ponúka. Podniky by práve preto mali dokázať 
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motivovať svojich pracovníkov, aby boli pre podnik osožní a prinášali do podniku pridanú 

hodnotu a práve na to slúži odmeňovanie ako najlepší prostriedok. 
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