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Abstrakt  

Predmetný príspevok sa zaoberá problematikou odmeňovania v kontexte výkonnosti, 

nakoľko vhodne implementované výkonové odmeňovanie má stimulačné účinky vedúce 

k nadštandardným pracovným výsledkom a tým aj k prosperite firmy. Spôsob akým firma 

odmeňuje svojich zamestnancov poukazuje nie len na profesionalitu manažmentu v rovine 

riadenia ľudských zdrojov, ale aj na kreativitu pri zamýšľaní sa nad novými trendmi či 

spôsobmi v odmeňovaní a ich aplikáciou do praxe. 

Kľúčové slová: výkon, systém odmeňovania, stimulácia,  individuálne výkonové 

odmeňovanie 

 

 

Abstract  

The present paper deals with the issue of compensation in the context of performance, 

because properly implemented performance-based compensation has stimulatory effects 

leading to a high standard results of the work and also to the prosperity of the company. The 

way the company rewards its employees refers not only to the professionalism of 

management in terms of human resources management, but also refers to the creativity in 

thinking about new trends and way in remuneration and their application in practice. 
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Úvod 

Problematika odmeňovania zamestnancov nesporne patrí ku kľúčovým otázkam riadenia 

ľudských zdrojov a za podmienok permanentne sa zvyšujúceho tlaku konkurenčného 

prostredia je potrebné venovať mu zvýšenú pozornosť. Dosiahnuť stav, kedy má organizácia 

výkonných zamestnancov si však vyžaduje individuálny prístup k tvorbe systému 

odmeňovania nastaveného tak, aby dostatočne  hmotne stimuloval a motivoval k zvýšenej 

produkcii užitočných výstupov aktuálne ale aj v budúcnosti. Odmeňovanie je jedným z 

najefektívnejších nástrojov na stimulovanie zamestnancov. Čím dôslednejšie sú prepracované 

jednotlivé zásady odmeňovania, čím hlbšie a presnejšie zohľadňujú kvalitu výkonu 

zamestnancov, tým je systém spravodlivejší. Naďalej platí a potvrdzuje sa, že hmotná 

stimulácia respektíve ocenenie za výkon je najsilnejším hnacím motorom zamestnancov a to 

od vrcholovej úrovne riadenia až na úroveň jednotlivca. 
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Ciele a metodológia 

Predmetný príspevok je výsledkom analýzy literárnych podkladov z odbornej a vedeckej 

literatúry, ako aj z poznatkov praktického bádania autorov.  Na báze štúdia  vedeckej 

literatúry boli vymedzené teoretické základy problematiky výkonového odmeňovania, 

všeobecne platné charakteristiky a ciele odmeňovania podľa výkonu v kontexte riadenie 

ľudských zdrojov. 

 
 

Dosiahnuté výsledky a diskusia 

Teoretické vymedzenie odmeňovania podľa výkonu 

Odmeňovanie pracovníkov za odvedenú prácu nesporne patrí k najproblematickejším 

oblastiam riadenia ľudských zdrojov. Ak by totiž všeobecne platilo, že odmena je skutočným 

ocenením vykonanej práce, mal by manažment ľudských zdrojov o jeden z kľúčových 

problémov menej. Odborníci sociálnych vied zaoberajúcimi sa problematikou odmeňovania, 

sa zhodujú v názore, že táto oblasť riadenia ľudí nebude nikdy vyriešená. Súvisí to s 

meniacimi sa pracovnými podmienkami vo všeobecnosti, čo nevyhnutne determinuje aj 

neustále zmeny v oceňovaní za prácu. V kontexte teoretického vymedzenia pojmu 

výkonového odmeňovania, je potrebné na úvod zdôrazniť, že uvedený spôsob odmeňovania 

je priamo naviazaný na objektívne merateľný pracovný výkon v závislosti k pohyblivej 

respektíve variabilnej zložke platu. Ako uvádza autorka Kachaňáková (2008) „výkonové 

odmeňovanie zažíva v súčasnosti svoju konjunktúru. Podniky zvyšujú podiely variabilných, 

na výkon viazaných zložiek mzdy a majú záujem mzdovo diferencovať pracovníkov na 

základe odvedeného výkonu.“ Podľa Naughtona (2001) systém odmeňovania založeného na 

výkonu by mal byť navrhnutý tak, aby ovplyvňoval budúce správanie zamestnancov. 

Budúcnosť systému ponúka niekoľko výhod v podobe harmonizácie pracovného výkonu s 

organizačnou stratégiou, zrýchlenia požadovaných zmien, ale aj vytvorenia systému, ktorý by 

prepájal náklady na odmeňovanie zamestnancov so schopnosťou organizácie uvedené 

náklady uhrádzať. 

 

Metódy uplatňovania výkonového odmeňovania sa výrazne líšia, ale jeho typické hlavné rysy 

sú zahrnuté v nasledujúcom obrázku. 

 

Obrázok 1: Postupnosť krokov odmeňovania podľa výkonu 

 
Zdroj: Armstrong, 2009 
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Ako uvádza Armstrong (2009,  s. 606) existujú tri základné dôvody pre používanie 

výkonového odmeňovania: 

 Motivácia – odmeny naviazané na výkon motivujú ľudí k dosahovaniu vyššej úrovne 

výkonu a k rozširovaniu ich schopností a zručností. 

 Posolstvo – na výkon viazaná odmena  ľuďom oznamuje, že podnik si váži ich 

výkony, schopnosti a prínos a vníma ich ako niečo veľmi dôležité  – „toto je to, čo 

očakávame, že budete robiť a takto Vás za to budeme odmeňovať“. Oznamuje tiež, 

aké hodnoty alebo stránky výkonu sú preferované, napríklad kvalita, vzťah k 

zákazníkom, tímová práca a pod. 

 Spravodlivosť – je správne a slušné viazať odmenu na výkon, prínos alebo 

schopnosti zamestnancov. 

 

 

Charakteristiky systému odmeňovania za výkon a jeho výhody 

Odmeňovanie je jedným z najefektívnejších nástrojov na stimulovanie zamestnancov. Čím 

dôslednejšie sú prepracované jednotlivé zásady odmeňovania, čím hlbšie a presnejšie 

zohľadňujú kvalitu výkonu zamestnancov, tým je systém spravodlivejší. Autorka 

Kachaňáková(2008) zaradzuje k pozitívam výkonového odmeňovania nesporne jeho  vysokú 

miera inštrumentality a transparentnosti, čo sú jedny zo základných predpokladov 

efektívneho systému odmeňovania. Armstrong (In. Bláha, 2005, str. 172) zhrnul základné 

charakteristiky respektíve všeobecné platné pravidlá pre optimálne fungovanie systému 

odmeňovania podľa výkonu v nasledovných bodoch : 

 

 Zamestnanci cítia, že systém odmeňovania za výkon je spravodlivý; 

 Systém reflektuje objektívne merateľný pracovný výkon zamestnanca; 

 Existuje klíma dôvery medzi úrovňou vrcholového vedenia, až na úroveň jednotlivca; 

 Ciele systému a spôsob jeho uplatňovania sú v organizácii náležite odkomunikované; 

 Fungovanie systému je priebežne monitorované a jeho dopady sú pravidelne hodnotené; 

 Prípadné nedostatky systému sú kompenzované spôsobom, ktorý je akceptovaný ako zo 

strany zamestnávateľa, tak aj zamestnanca. 

 

Obľuba odmeňovania podľa výkonu neustále narastá a to aj na základe uvedených výhod : 

 Orientuje zamestnancov na kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI), ktoré sú rozhodujúce 

pre úspech firmy; 

 Napomáha k zmene z pôvodnej na výkonovo orientovanú kultúru firmy; 

 Spravodlivo a objektívne diferencuje odmeňovanie zamestnancov na základe ich prínosu; 

 Stimuluje a motivuje zamestnancov; 

 Ohodnocuje faktory, ktoré je náročné zohľadniť v iných mzdových systémoch; 

 Zabezpečuje pružný súlad vývoja mzdových nákladov s výkonom firmy; 

 Stabilizuje výkonných zamestnancov, neefektívnych zamestnancov prinúti k odchodu 

 

 

Ciele výkonového odmeňovania 

Všeobecným cieľom implementácie výkonového odmeňovania je zvyšovanie rastu 

produktivity a stimulácie zamestnancov k vyššiemu výkonu, na opačnej strane vhodne 

implementovaný systém výkonového odmeňovania znižuje fluktuáciu najproduktívnejších 

zamestnancov a zamestnancov málo produktívnych nabáda k odchodu . V zásade platí, že k 
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uplatneniu výkonového odmeňovania pristupujú organizácie v záujme a v snahe o nasledovné 

ciele (In Práca a Mzdy,2009) : 

 

 Posilnenie individuálnej a skupinovej výkonnosti – cieľom výkonového odmeňovania  je  

viazať odmenu na konkrétne výsledky práce, ktoré môže zamestnanec alebo pracovná 

skupina priamo ovplyvniť;  

 Podpora identifikácie zamestnancov s cieľom organizácie – zmyslom je upozorniť 

zamestnancov na základné firemné ciele a zamerať ich na naplnenie, a to spojením ich 

odmeny s dosiahnutím cieľov firmy; spojenie odmeny s cieľmi organizácie umožní nielen 

posilniť zainteresovanosť zamestnancov na úspechu firmy, ale dá im možnosť sa na ňom 

podieľať; 

 Účinnejšia kontrola fixnej zložky odmeňovania – väzba časti odmeny na dosiahnutie 

vopred stanovených osobných, skupinových alebo firemných cieľov predstavuje jeden zo 

spôsobov ako lepšie kontrolovať celkové mzdové náklady. Pokiaľ organizácia svoje ciele 

nedosiahne, sú nižšie aj jej mzdové náklady; 

 Zvýšiť konkurencieschopnosť odmeňovania – výkonové odmeňovanie môže urobiť 

z odmeňovania jeden z rozhodujúcich nástrojov na zvýšenie konkurencieschopnosti firmy 

na trhu práce, dáva zamestnancom jasný signál, že organizácia je ochotná objektívne 

hodnotiť a odmeňovať dobrý výkon výrazne lepšie ako iné firmy.  

 

 

Individuálne výkonové odmeňovanie 

Individuálne výkonové odmeňovanie sa vo vyspelých krajinách zaradzuje 

k najzaužívanejšiemu spôsobu poskytovaniu variabilnej zložky mzdy pracovníka. 

Zamestnávatelia by mali mať eminentný záujem na tom, aby jej pracovníci boli spokojní so 

svojou individuálnou mzdou. Dosiahnuť takýto stav je viac-menej nemožné, čo však 

neznamená vylúčenie snáh  hľadať cesty k jeho priblíženiu sa. Manažment výkonnosti na 

individuálnej úrovni obsahuje zosúladenie práce každého zamestnanca so strategickým 

plánom organizácie, takže úsilie zamestnanca je orientované na produkty a procesy, ktoré 

prispievajú k úspechu organizácie ako celku. Individuálny manažment výkonnosti 

predstavuje systematický prístup pre hodnotenie práce a očakávaní, podporujúc takto úsilie 

zamestnancov zabezpečovaním hodnotenia a spätnej väzby na následne vykonávaním 

príslušných korekcií a zároveň odmeňovania. 

 

Kľúčové komponenty na individuálnej (zamestnaneckej) úrovni manažmentu výkonnosti 

obsahujú: (Melnyk, 2005) 

 Jasné očakávania u každého zamestnanca, ktoré sú priamo napojené na sústavu výstupov 

uvedených v strategickom pláne organizácie. Tieto očakávania výkonnosti musia byť 

prozreteľné, zistiteľné alebo iným spôsobom verifikovateľné. Tieto očakávania musia 

obsahovať dva elementy: výsledky alebo výstupy, ktoré sú od zamestnancov očakávané, 

ako ja kompetencie (znalosti, zručnosti, schopnosti, prístupy), ktoré sa od zamestnancov 

očakávajú, aby sa dosiahlo požadované správanie pri práci s cieľom dosiahnutia 

požadovaných výsledkov. 

 Organizácia musí plánovať a zabezpečovať individuálne školenia a rozvoj, ktoré sú 

potrebné na dosiahnutie očakávaného výkonu a cieľov organizácie. 

 Manažment musí zabezpečovať koučovanie, spätnú väzbu a komunikáciu so 

zamestnancami. 
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 Pravidelné hodnotenie výkonnosti v konfrontácii so stanovenými štandardami 

výkonnosti. Keďže očakávania sú napojené na strategický plán, hodnotí sa príspevok 

jednotlivých zamestnancov k dosiahnutiu cieľov ako celku. 

 Pravidelné oceňovanie požadovaného výkonu je zabezpečené. Rovnako sú včas 

zabezpečované korekčné akcie a disciplinárne opatrenia, ak to situácia vyžaduje.  

 
 

Záver 

Mnohé úspešné medzinárodné spoločnosti si uvedomujú, že systém odmeňovania a jeho 

efektívne riadenie a spravovanie je zárukou udržania sa v konkurenčnom prostredí. Každý 

podnik pristupuje k problematike odmeňovania odlišne. No spoločným menovateľom je 

mzda, základ celého systému. V literatúre je možné sa stretnúť s tvrdením, že riadenie 

systému odmeňovania sa stalo v posledných rokoch najviac komplikovanou sférou činnosti 

vo výrobných i nevýrobných organizáciách. Do popredia sa za posledné desaťročia dostal 

systém odmeňovania viazaného k výkonu, ktorý sa javí byť atraktívny i perspektívny. Avšak  

zdanlivo problematické ostáva naďalej hľadanie odpovedí na otázky kedy, akým spôsobom 

a pre ktoré pracovné pozície je najvhodnejšie tento typ odmeňovania uplatniť. Doterajšie 

systémy odmeňovania v jednotlivých podnikoch vzhľadom na kontinuálne prebiehajúcu 

ekonomickú krízu nemožno uplatňovať tak, ako v bežnom chode hospodárenia. A tak 

vrcholové vedenie na základe uvedených skutočností musí siahať aj po špecifických 

nástrojoch odmeňovania, aby si aj v týchto časoch dokázali udržať svoj kvalitný pracovný 

potenciál a či konkurencieschopnosť v súčasnej dynamicky sa rozvíjajúcej trhovo 

orientovanej spoločnosti.  
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