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Abstrakt  

Fluktuácia je prirodzený jav, s ktorým sa musí každá organizácia vysporiadať. Včasné 

spozorovanie zvýšenej nežiaducej fluktuácie (ale aj absencie), a odhalenie príčin, ktoré ju 

spôsobujú, môže organizácii pomôcť pri ich riešení. Príspevok zisťuje príčiny fluktuácie 

a absencií v konkrétnom podniku a navrhuje vhodné opatrenia na ich postupné znižovanie s 

využitím potrebných nástrojov motivácie. 

Kľúčové slová: fluktuácia, absencia, motivácia, výkonnosť 

 

 

Abstract  

Fluctuation is a natural phenomenon which every organization must deal with. Early 

observation of increased unwanted fluctuations (but also absence) and detection of reasons 

that cause it, can help the organization to solve them. Paper identifies the causes of 

fluctuations and absences in a particular company and suggests appropriate measures for 

gradual reduction using the necessary tools of motivation. 

Key words: fluctuation, absence, motivation, performance 

 

 

Úvod 

Zamestnanec predstavuje najdôležitejší článok organizácie a je nenahraditeľný pre úspech a 

prosperitu organizácie. Ponuka a dopyt pracovných síl na trhu práce vyvoláva pohyb 

zamestnancov medzi organizáciami. Úsek ľudských zdrojov musí na túto situáciu reagovať, 

pretože jeho úlohou je zabezpečiť potrebný počet zamestnancov s danou kvalifikáciou. V 

prípade, že zamestnanci odchádzajú zo zamestnania, organizácií vznikajú problémy a náklady 

súvisiace so získavaním a výberom, adaptačným procesom a zaučením nových 

zamestnancov. Odchod zo zamestnania sa nazýva fluktuácia a nastáva vo všetkých 

organizáciách, žiadna nie je výnimkou. 

Fluktuácia a absencie prestavujú hlavnú problematiku našej diplomovej práce, a preto je 

potrebné oboznámiť sa s významom týchto pojmov, s ich príčinami, faktormi, ktoré ich 

ovplyvňujú, dôsledkami, formami a spôsobmi merania. 

Moderná spoločnosť sa vyznačuje pohybom ľudí v spoločenskej štruktúre, ktorému hovoríme 

sociálna mobilita. Má veľa foriem. Sociálna mobilita medzi organizáciou a iným 

spoločenským útvarom sa označuje ako fluktuácia, ktorá spočíva v odchode pracovníkov z 

organizácie. Určitá fluktuácia je nutnou súčasťou existencie organizácie. Úzko súvisí s 

uskutočňovanými technickými, ekonomickými a organizačnými zmenami (Mayerová a kol., 

2000). 

Pojem fluktuácia môžeme deliť do štyroch základných skupín: (Pichňa, 1994) 
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a) ako zámena podniku – pracovník opustí jeden podnik a prijme prácu v inom podniku, 

vtedy hovoríme o medzipodnikovom pohybe alebo medzipodniková fluktuácia, 

b) ako odchod pracovníka z podniku – môže ísť o spontánny, resp. svojvoľný odchod, 

c) ako „obrat“ – tzn. uvoľnenie jedného pracovníka a prijatie druhého pracovníka na to isté 

pracovné miesto, 

d) ako zámena pracovného miesta – ide tu o opustenie určitého pracovného miesta a 

obsadenie iného miesta buď v tom istom podniku, alebo v inom podniku. Tento prístup je 

menej bežný. 

 

Podľa Sojku a kol. (2009) efektívne plnenie základných úloh riadenia ľudských zdrojov 

vyžaduje širokú paletu rôznych činností, ktoré sa zvyknú označovať ako personálne funkcie. 

Tie vlastne napĺňajú obsah riadenia ľudských zdrojov, ktorý sa dynamicky mení (Tej, 

Sláviková, Hrvolová 2010; Tej, Šimková, Soroková, Trebuňa 2010) 

 

 

Ciele a metodológia 

V predkladanom texte si kladieme za cieľ zistiť príčiny fluktuácie a absencií, a na takom 

základe navrhnúť vhodné opatrenia na ich postupné znižovanie s využitím potrebných 

nástrojov motivácie. 

Pre potreby štúdie budeme vychádzať z definícií Pauličku a kol. (2005). Fluktuácia –

„nestálosť, kolísanie, zmena;  sociologický pohyb pracovných síl; odchod kvalifikovaných 

pracovníkov z podniku alebo ich častá obmena znamená nežiaducu fluktuáciu“ . Podľa nášho 

názoru je fluktuácia bežný jav, čiže nie je to niečo neobvyklé.  Môže ísť o  zámerný odchod 

zamestnanca z organizácie alebo o mobilitu zamestnancov, pri ktorej dochádza k zámene 

pracovného miesta.  

Absencia – „1. neprítomnosť v zamestnaní, v škole a pod.; opak prezencia; 2. zameškaná 

pracovná jednotka (napr. deň)“. 

Pre potreby objektivizácie údajov využívame dotazníkové zisťovanie a analýzu stavu a plánu 

zamestnancov (roky 2008-2010). Rovnako je použité porovnávanie využiteľnosti fondu 

pracovného času vo vybranom období ako aj porovnávanie miery nežiaducej fluktuácie podľa 

pracovných činností (miera fluktuácie). 

Dotazníkové zisťovanie bolo vykonané vo výberovom súbore 150 zamestnancov na základe 

regionálnej príslušnosti tak, aby respondenti boli lokalizovaní v homogénnom regióne 

z dôvodu vyššej porovnateľnosti názorov a menšieho rozptylu podmienok. 

 

 

Dosiahnuté výsledky a diskusia 

Odchod zamestnanca je často vnímaný ako priama strata pre každý podnik. Táto strata je 

nežiaduca, nakoľko v súvislosti s ňou vznikajú straty vložených prostriedkov do 

odchádzajúcich zamestnancov, ako aj vznikajúce potrebné náklady na výber a zaškolenie 

nových zamestnancov. 

Zamestnanosť zamestnancov môžeme sledovať pomocou ukazovateľov štruktúry 

zamestnancov. Najdôležitejším syntetickým ukazovateľom v personalistike je priemerný 

evidenčný a priemerný prepočítaný počet zamestnancov.  

Zamestnanosť v SP, a. s., dosiahla v roku 2010 úroveň 14 601,01 zamestnancov v 

priemernom prepočítanom počte, čo bol najnižší stav zamestnancov za ostatné tri roky. Od 

roku 2008 má stav zamestnancov klesajúcu tendenciu v rámci celej Slovenskej pošty a 

zároveň aj v rámci jednotlivých organizačných jednotiek. Vývoj zamestnanosti v roku 2010 
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ovplyvnilo realizovanie organizačných zmien s cieľom racionalizácie a optimalizácie 

pracovných činností a s cieľom efektívneho a operatívneho riadenia a prirodzené úbytky 

zamestnancov (Horenská 2010). 

Plán zamestnancov na rok 2010 mal klesajúcu tendenciu vo všetkých organizačných 

jednotkách oproti skutočnosti v roku 2009. Personálna potreba za celú Slovenskú poštu 

poklesla oproti skutočnosti roka 2009 o 404,84 zamestnancov.  Aj napriek nižšiemu plánu 

zamestnancov na rok 2010 oproti skutočnosti v roku 2009 poklesla zamestnanosť za rok 2010 

oproti plánu o – 73,99 zamestnancov a oproti roku 2009 o – 478,83 zamestnancov. 

Rod je jedným zo základných faktorov rozdelenia zamestnancov. Charakteristickým znakom 

zamestnanosti v SP, a. s., je jej feminizácia. Určitým spôsobom to súvisí s povahou 

pracovných funkcií na SP, a. s. Ku koncu roka 2010 z celkového počtu 15 229 zamestnancov 

bolo 12 629 žien,  čo predstavovalo 82,93 %. Ženy sú zamestnané najmä v prevádzke 

organizácie. Negatívnou stránkou pri zamestnávaní žien boli: 

- odchody na materskú dovolenku, 

- častejšie absencie z dôvodov sprevádzania rodinných príslušníkov na ošetrenie alebo 

vyšetrenie do zdravotníckeho zariadenia,  

- ošetrovania maloletých detí. 

 

V SP, a. s. sme sledovali mieru fluktuácie celkom a mieru nežiaducej fluktuácie (pri celkovej 

fluktuácii sa sledujú skončené pracovné pomery zo strany zamestnanca a aj zo strany 

zamestnávateľa; pri nežiaducej fluktuácii sa zohľadňujú skončené pracovné pomery iba zo 

strany zamestnanca). Pri skončení pracovného pomeru zo strany zamestnanca ide o 

presvedčenie sa  samotného zamestnanca, že chce skončiť pracovný pomer. Avšak nie každý 

skončený pracovný pomer zo strany zamestnanca je pre zamestnávateľa SP, a. s., nežiaduci. 

K bežnej prirodzenej fluktuácii dochádza pri skončení pracovného pomeru zamestnanca, u 

ktorého je pre výkon práce potrebné krátke zaškolenie a s príslušnou kvalifikáciou je 

dostatočný počet ponuky uchádzačov o zamestnanie na trhu práce v danom regióne. Teda 

zamestnávateľ nemá veľké náklady na zmenu zamestnanca a na jeho zaškolenie resp. 

zaučenie. Práve naopak, zmena môže byť prospešná pre kolektív dlhoročných zamestnancov, 

nakoľko nový zamestnanec prináša nové pohľady na riešenie pracovných problémov a určité 

nadšenie pre výkon práce. Takúto formu fluktuácie možno považovať za žiadanú (pozitívnu) 

a pre organizáciu prínosnú. 

K nežiaducej (negatívnej) fluktuácii dochádza pri skončení pracovného pomeru 

vysokokvalifikovaného zamestnanca s prísne špecifickým zameraním výkonu práce, ktorých 

je na trhu práce trvalo nedostatok, resp. sa prejavuje regionálny nedostatok uchádzačov o 

zamestnanie v danom odbornom zameraní a zamestnávateľ na preškolenie už existujúcich 

zamestnancov musí vynakladať vysoké náklady. 

Do septembra 2009 SP, a. s., sledovala fluktuáciu v členení podľa spôsobu a dôvodu 

skončenia pracovného pomeru, podľa pracovných činností, podľa veku zamestnancov, podľa 

odpracovaných rokov  v SP, a. s., a podľa vzdelania. Od uvedeného obdobia od takej 

fragmentácie ustúpila a sleduje už iba celkovú fluktuáciu.  

Vypočítaná miera fluktuácie (počet zamestnancov, ktorí skončili pracovný pomer v danom 

období ku priemernému evidenčnému počtu zamestnancov v danom období) predstavuje 

hodnotu 3,94 %. Táto nízka miera odchodov súvisí s obdobím krízy v SR. Každý 

zamestnanec si v tomto období rozmyslí, či skončí pracovný pomer, nakoľko je na trhu práce 

málo voľných pracovných miest a je tu riziko, že by si v krátkom období nenašiel druhé 

zamestnanie. Následkom toho by mohli nastať určité rodinné problémy, ktoré s tým súvisia. 

Nízka miera fluktuácie môže byť považované za veľké pozitívum pre organizáciu. Môže to 

znamenať, že organizácia si dobre udržiava svojich zamestnancov, ktorí potom nemajú 
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záujem skončiť pracovný pomer. V nasledujúcej tabuľke 1 uvádzame vybrané hodnoty miery 

fluktuácie a miery nežiaducej fluktuácie v kvartálnom členení. 

 

Tabuľka 1: Vybrané ukazovatele fluktuácie v % (2010) 

Ukazovateľ 1 Q 1 – 2 Q 1 – 3 Q 1 – 4 Q 

Miera fluktuácie 1,96 6,63 9,33 11,17 

Miera nežiaducej fluktuácie 0,70 1,48 2,99 3,94 
Zdroj: spracovanie autora 

 

Tento veľký percentuálny rozdiel ovplyvnili organizačné zmeny v organizácii. Najviac sa to 

prejavilo v mesiaci apríl a máj 2010. 

Výsledky dotazníkového zisťovanie viac špecifikovali faktory vývoja fluktuácie ako aj 

predpoklady absencií. Uvádzame spracovanie iba vybraných otázok. 

 

 

Názor na zodpovedajúce mzdové ohodnotenie 

Výsledok vyjadrení k tomuto problému je pochopiteľný. Až 88 % respondentov odpovedalo 

„nie“ a „skôr nie“, teda (podľa ich názoru) mzdové ohodnotenie nezodpovedá ich náplni 

práce (Graf 1). Mzdové ohodnotenie je aj jeden z prvých dôvodov, pre ktorý by zamestnanci 

odišli z organizácie. Tento problém je potrebné vnímať v kontexte zhoršujúcich sa životných 

podmienok a rastom priemernej životnej úrovne, ale aj vo vzťahu k rastúcej nezamestnanosti 

a klesajúcemu množstvu pracovných miest. Je potrebné si uvedomiť, že nezodpovedajúce 

mzdové ohodnotenie je výrazným faktorom fluktuácie. 

 

 

Graf 1: Názor na zodpovedajúce mzdové ohodnotenie 

Otázka č. 3 - Myslíte si, že mzdové ohodnotenie zodpovedá Vašej náplni 

práce?

8%

39%

49%

4%

áno

skôr áno

skôr nie

nie

 
Zdroj: spracovanie autora 

 

 

Spokojnosť s rozsahom zamestnaneckých výhod 

Na túto otázku odpovedalo záporne 69 % respondentov (Graf 2), jednoznačne je spokojných 

s rozsahom zamestnaneckých výhod iba 9 % respondentov. Aj tento faktor predstavuje 

vysoké riziko fluktuácie, ale jeho vplyv je relatívne nižší ako pri mzdovom ohodnotení.  
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Graf 2: Spokojnosť s rozsahom zamestnaneckých výhod 

Otázka č. 4 - Ste spokojný (-á) s rozsahom zamestnaneckých výhod?

9%

22%

32%

37%
áno

skôr áno

skôr nie

nie

 
Zdroj: spracovanie autora 

 

 

Názor na vzájomné vzťahy medzi zamestnancami na pracovisku 

Väčšina respondentov je spokojná s pracovnými vzťahmi medzi zamestnancami. Kladne 

odpovedalo až 71 % respondentov, iba 13 % respondentov sa vyjadrilo záporne a 16 % 

respondentov nevedelo posúdiť, aké sú pracovné vzťahy. Tento faktor fluktuácie predstavuje 

v skúmanej organizácii najmenšiu hrozbu a poukazuje na pozitívnu sociálnu klímu ako 

výsledok každodennej práce nadriadených i podriadených (Graf 3).   

 

Graf 3: Názor na vzájomné vzťahy medzi zamestnancami na pracovisku 

Otázka č. 6 - Aké sú vzájomné vzťahy medzi zamestnancami na 

pracovisku?

3%

68%

13%

16%

výborné

dobré

zlé

neviem posúdiť

 
Zdroj: spracovanie autora 

 

 

Dôvody, kvôli ktorým by boli ochotní skončiť pracovný pomer 

Pri tejto otázke sme skúmali poradie dôležitosti jednotlivých dôvodov, kvôli ktorým by boli 

ochotní skončiť pracovný pomer. Najvyšší počet respondentov na 1. mieste uviedol mzdové 

dôvody ako dôvod, pre ktorý by boli ochotní skončiť pracovný pomer. Išlo o 40 

respondentov, čo predstavuje 35 %. Ako druhý dôvod, ktorý sa dostal na 1. miesto 

dôležitosti, boli zdravotné dôvody. S malým rozdielom oproti mzdovým dôvodom označilo 

33 respondentov, čo predstavuje 29 %. A zároveň zdravotné dôvody uviedlo na posledné 6. 

miesto dôležitosti najmenej respondentov, a to 10, čo predstavuje 9 %.  
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Tabuľka 2: Priemerné poradie dôležitosti dôvodov ukončenia pracovného pomeru (%) 

Dôvody 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

mzdové 35 13 16 8 12 16 

zdravotné dôvody 29 11 18 22 11 9 

záťaž (fyzická i psychická) 17 28 13 18 13 11 

rodinné dôvody 11 25 15 9 22 18 

starostlivosť o deti 9 11 13 16 23 28 

prac. podmienky 9 11 23 27 13 17 
Zdroj: spracovanie autora 

 

 

Dôvody s poradiami dôležitosti, kvôli ktorým by zamestnanci boli ochotní skončiť pracovný 

pomer, sú uvedené v tabuľke 2. V uvedenej tabuľke si môžeme všimnúť počet respondentov, 

ktorí označili jednotlivé dôvody a príslušné poradia dôležitosti, ako aj ich percentuálny 

podiel. 

 

 

Kritéria, kvôli ktorým by obmedzili absencie 

Pri tejto otázke sme skúmali poradie dôležitosti jednotlivých kritérií, kvôli ktorým by 

respondenti obmedzili absencie. Najvyšší počet respondentov na 1. mieste uviedol, že by 

obmedzili absencie pri poskytnutí finančného príspevku pri nulovej absencii v mesiaci. Išlo 

o 67 respondentov, čo predstavuje 59 %. Zároveň uvedené kritérium označili na posledné 4. 

miesto iba 4 respondenti, čo predstavuje iba 4 %.  Ako druhé kritérium, ktoré sa dostalo na 1. 

miesto dôležitosti, bola možnosť zúčastniť sa rekondičných pobytov. Išlo o 32 respondentov, 

čo predstavuje 28 %. A zároveň možnosť zúčastniť sa rekondičných pobytov uviedlo na 

posledné 4. miesto dôležitosti najmenej respondentov, a to 12, čo predstavuje iba 11 % 

(Tabuľka 3). 

 

Tabuľka 3: Poradie dôležitosti faktorov obmedzenia absencie (%) 

Faktor 1. 2. 3. 4. 

preplatenie nadčasových hodín 11 28 48 13 

zníženie náhrady príjmu pri 

dočasnej PN 

18 17 17 8 

poskytnutý finančný príspevok pri 

nulovej absencii v mesiaci 

59 18 19 4 

ponuka rekondičných pobytov 28 48 13 11 

Zdroj: spracovanie autora 

 

 

Záver 

Najdôležitejším kapitálom pre každého zamestnávateľa sú jeho zamestnanci. Ich vedomosti, 

schopnosti, zručnosti a skúsenosti ovplyvňujú úspech organizácie, ako aj dosahovanie jej 

strategických cieľov. Tak ako povedal Baťa – „fabriky bez ľudí by boli len betónom a 

železom“. Základnou a najdôležitejšou úlohou úseku ľudských zdrojov je starostlivosť o 

nich. Straty kvalitných zamestnancov, ktorí sú pre každého zamestnávateľa dôležitými, sú 

signálom pre skúmanie dôvodov k ich odchodu z organizácie. 
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Zistené tendencie, vzťahy a preferencie u 150 respondentov dávajú predpoklad pre 

pochopenie významu motivácie vo vzťahu k fluktuácii a absencii v sledovanej organizácii. 

Na základe zistených výsledkov prieskumu je návrh vhodných opatrení na postupné 

znižovanie fluktuácie a absencií s využitím potrebných nástrojov motivácie.  

Odporúčame organizácií: 

• Prehodnotiť systém odmeňovania, ktorý má tvoriť základ motivácie zamestnancov k 

lepšiemu pracovnému výkonu. Pre prevádzkových zamestnancov zvážiť neustále 

zvyšovanie plánov tržieb, ktoré sú čím ďalej, tým viac nesplniteľné, nakoľko od týchto 

plánov sa odvíja vyplácanie dodatkových mzdových foriem.  

• Stanoviť prémiové ukazovatele, ktoré sú reálne dosiahnuteľné. Práve využívanie 

dodatkových mzdových foriem by motivovalo zamestnancov k lepším výkonom a k 

rozhodnutiu ostať v pracovnom pomere čo najdlhšie. Na problém splnenia stále sa 

zvyšujúcich plánov tržieb z doplnkového predaja ako aj plánov pre využívanie produktov 

Poštovej banky poukázala väčšina zamestnancov v otvorených otázkach. Pre manažment 

by malo byť znova inšpirujúce poznanie, že odmena ovplyvňuje výkon zamestnanca. 

 

Tak s odmeňovaním, ako aj s rozsahom poskytovaných zamestnaneckých výhod je väčšina 

zamestnancov nespokojná. Keďže SP, a. s., poskytuje zamestnanecké benefity, aj napriek 

tomu odporúčame organizácií: 

• Rozšíriť možnosti poskytovania benefitov, a to napríklad poskytnutím permanentiek na 

rôzne masáže, SKI pasy, možnosť zúčastniť sa rekondičných pobytov, ako aj poskytnutím 

bezúročných pôžičiek (alebo s nízkym úrokom) na kúpu, výstavbu, príp. aj modernizáciu 

bytu alebo domu.  

• Zvýšiť spravodlivosť pri poskytovaní doplnkového dôchodkového sporenia. SP, a. s., v 

súlade so zákonom o doplnkovom dôchodkovom sporení zamestnancov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov umožňuje účasť zamestnancom na uvedenom sporení a 

prispieva im pevnou sumou, a to 5 € zamestnancom do 40 rokov veku a 12 € 

zamestnancom nad 40 rokov veku do nadobudnutia nároku na starobný dôchodok. Podľa 

nášho názoru je to nespravodlivý spôsob prispievania, a preto navrhujeme prispievať 

zamestnancom určitým percentom z dosiahnutej hrubej mzdy v danom kalendárnom 

mesiaci. Týmto spôsobom by to bolo zároveň aj akýmsi ohodnotením práce zamestnancov 

podľa stupňa náročnosti.  

 

Ďalej na základe zisteného odporúčame: 

• Zlepšiť pravidelnú informovanosť zamestnancov o aktuálnej situácií v organizácií a o jeho 

očakávanom vývoji, nakoľko práve na tento problém poukázala väčšina respondentov v 

otvorených otázkach v dotazníku. 

• Organizovanie aktivít, ktorých by sa zamestnanci mohli zúčastňovať so svojimi rodinami 

(výlety po okolí, reprezentačná podniková akcia k Svetovému dňu pošty, ktorým je 9. 

október.  

• Zaviesť anonymný dotazník pre zamestnancov, ktorí odchádzajú z pracovného pomeru. 

Jeho cieľom by malo byť zistenie názorov zamestnancov na jednotlivé oblasti. 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

Použitá literatúra 

ALI TAHA, V. - SIRKOVÁ, M. 2011. Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov. In: ANNO 2011. 

Prešov: PU v Prešove, s. 15-27. ISBN 978-80-555-0415-5. 

 

BIRKNEROVÁ, Z. - LITAVCOVÁ, E. 2010. Motivácia k výkonu v organizácii. In: 

Ekonomika a management organizací - výzkum, výuka a praxe. Brno: Masarykova 

univerzita, 2010, s. 39-49. ISBN 978-80-210-5273-4. 

 

ČVERHOVÁ, D. – ČVERHOVÁ, M. 2011. K perspektíve pracovnej sily v postavení 

malých podnikov a v kontexte modelu celkovej odmeny. In: Konkurencieschopnosť a 

riadenie rizík malých a stredných podnikov v podmienkach SR. Prešov: PU v Prešove, 

2011, s. 36-42. ISBN 978-80-555-0348-6. 

 

FUCHSOVÁ, K. - KRAVČÁKOVÁ, G. 2004. Manažment pracovnej motivácie. Bratislava: 

Iris, 2004, 170 s. ISBN 80-89018-66-1. 

 

HARAUSOVÁ, H. 2010. Vplyv hospodárskej krízy na preferencie motivačných faktorov 

zamestnacov. In: MEK 2010 - firemní procesy a požadavky trhů. Hradec Králové: Olga 

Čermáková - studio, 2010, 10 s. ISBN 80-86703-34-7. 

 

HORENSKÁ, J. 2010. Fluktuácie a absencie – ich príčiny a dôsledky v Slovenskej pošte, a. 

s. Diplomová práca spracovaná na FM PU v Prešove pod vedením J. Teja. Prešov, 2010. 

 

MAYEROVÁ, M. - RŮŽIČKA, J. 2000. Moderní personální management. Praha: H&H, 

2000. 173 s. ISBN 80-86022-65-X. 

 

PICHŇA, J. 1994. Základy personalistiky I., 6. vyd. Bratislava: SOFA, 1994. 156 s.  ISBN 

80-85752-05-0. 

 

PAULIČKA, I. A KOL. 2005. Všeobecný encyklopedický slovník A-F. Praha: Ottovo 

nakladatelství, 2005. 1039 s. ISBN 80-7181-618-3. 

 

SOJKA, L. - ČVERHOVÁ, D. - HANČOVSKÁ, E. - KÖBÖL, A. - SÝKOROVÁ, M. 2009. 

Riadenie ľudských zdrojov. Prešov: FM PU, 2009. 165 s. ISBN 978-80-8068-871-4. 

 

ŠIMKOVÁ, H. 2010. The women in science in the countries of EU. In: Joirnal of women´s 

entrepreneurship and education. No 2-2 (2010, p. 81-90. ISSN 1821-1283. 

   

TEJ, J. 2010. Analýza procesu získavania a výberu zamestnancov v kontexte vysokých škôl. 

In: Vybrané problémy manažmentu ľudských zdrojov. Košice: TU v Košiciach, 2010. 92 

s. ISBN 978-80-553-0573-8. 

 

TEJ, J. - SLÁVIKOVÁ, G. - HRVOLOVÁ, M. 2010. Vybrané kapitoly z manažmentu 

ľudských zdrojov. Dubnica n/V: DTI, 2010, 84 s. ISBN 978-80-89400-06-5. 

 

TEJ, J. - ŠIMKOVÁ, H. - SOROKOVÁ, T. - TREBUŇA, P. 2010. Vybrané problémy 

manažmentu ľudských zdrojov. Košice: TU v Košiciach, 2010. 92 s. ISBN 978-80-553-

0573-8. 

 



70 

 

Autor 

doc. Ing. Juraj Tej, PhD. 

Katedra manažmentu  

Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove 

Ul. 17. novembra , Prešov 

e-mail: juraj.tej@unipo.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




