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Abstrakt  

Základom pre fungujúci podnik je kvalitný ľudský kapitál. Každý podnik potrebuje 

schopných a pracovitých zamestnancov na splnenie svojich cieľov. Preto by nám nemal byť 

ľahostajný zamestnanec a jeho výber. Ak podceníme zamestnancov môže sa nám to 

vypomstiť hromadným odlivom. Najproblematickejšie je vykrytie zvyknutej situácie 

zamestnancami, ktorých podnik nemá. Často sa podnik vystavuje stratám vo výšky 

niekoľkých desiatok tisíc eur. Jav, keď zamestnanci opúšťajú podnik nazývame – fluktuácia. 

Fluktuácia zamestnancov v podniku môže mať rôzne príčiny. Odchody zamestnancov môžu 

byť spôsobené nedostatočnou motiváciou, zlými platovými podmienkami, nevhodnými 

pracovnými podmienkami, nekvalitným výberom vedúcich tímov, vysoká absencia 

zamestnancov. 

Kľúčové slová: fluktuácia, absencia, ľudský kapitál, zamestnanci. 

 

 

Abstract  

Going concern basis for the quality of human capital. Every business needs a capable and 

hardworking employees to meet their goals. Therefore, we should not be indifferent to the 

employee and his choice. If employees can underestimate us backfire mass exodus. The most 

problematic is used to cover the situation of employees whose company does. Often, the 

company issued loss of several tens of thousands of euros. Phenomenon, when employees 

leave the company called - fluctuation. Retirements in the company can have different 

causes. Retirements may be due to lack of motivation, poor pay, poor working conditions, 

poor selection of team leaders, high absence of employees. 

Key words: fluctuation, absence, human capital, employees. 

 

 

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, organizácii vznikajú problémy a náklady 

súvisiace so získavaním a výberom, adaptačným procesom a zaučením nových 

zamestnancov. 

 

 



72 

 

Fluktuácia 

V anglosaskej literatúre sa pojem fluktuácia v širšom chápaní ustálil ako turnover a považuje 

sa za dysfunkčné správanie zamestnanca. K pojmu turnover sa pridávajú ďalšie prívlastky, 

ktoré by ho mali bližšie špecifikovať. Medzi rôznymi pojmami rozlišuje Koubek (2003) 

„employee turnover, tieţ labour turnover alebo aj turnover of labour/staff je výraz používaný 

v rôznom zmysle.“ 

 

 

Chápanie fluktuácie 

Existujú štyri základné orientácie chápania fluktuácie ( Pichňa, 1994, s.63 ): 

1. Ak pracovník opustí jeden podnik a príjme prácu v inom podniku, hovoríme o 

medzipodnikovej fluktuácii. 

2. Ako odchod pracovníka podniku, pričom môže ísť o spontánny, resp. svojvoľný 

odchod. 

3. Ako obrat – teda výmena pracovníkov na tom istom pracovnom mieste. 

4. Ako zámena pracovného miesta, ide tu o opustenie určitého pracovného miesta a 

obsadenie iného, či už v tom istom alebo inom podniku. 

 

 

Príčiny fluktuácie 

Príčin k fluktuácii je veľa, sú rôzne a zložité. Zvyčajne ide o syntézu viacerých príčin, ako sú 

napríklad (Tomšík, 1996, s.75 ): 

1. osobné (lepšia perspektíva, pomalá kariéra), 

2. technické, resp. organizačné (nespokojnosť s pracovnými podmienkami, s manažérmi, 

zlé medziľudské vzťahy, napr. aj šikanovanie),  

3. rodinné (istota zamestnania, migrácia – odsťahovanie sa, nasledovanie partnera), 

finančné - nedostatočný plat. 

 

 

Rozbor a príčiny fluktuácie 

Aby bola nežiaduca fluktuácia obmedzená, je potrebné sledovať faktory, ktoré ju spôsobujú 

alebo ovplyvňujú a potom sa snažiť tieto faktory obmedziť. Najjednoduchšiu formu rozboru 

fluktuácie v organizácii predstavuje: 

a) štatistická analýza, ktorá porovnáva príchody a odchody pracovníkov v priebehu roka 

alebo dlhšieho obdobia – výsledkom sú napríklad informácie o koľko percent sa 

znižoval alebo zvyšoval počet odchádzajúcich pracovníkov, či úbytky boli väčšie ako 

prírastky a ktorých odchodov je najviac (napríklad odchod do dôchodku), 

b) analýza osobných kariet pracovníkov, ktorí z organizácie v sledovanom období odišli 

– umožňuje podrobne charakterizovať súbor fluktuujúcich pracovníkov, 

c) analýza príčin odchodu z organizácie, ktoré sú uvedené buď v žiadostiach 

o rozviazaní pracovného pomeru alebo pri rozhovore s personalistom pri ukončení 

pracovného pomeru – ide napríklad o celkovú nespokojnosť pracovníkov v 

organizácii, neuspokojivé platové podmienky, nezhody s vedúcim alebo so 

spolupracovníkmi, príliš náročná práca alebo objektívne dôvody ako sú nemoc, výkon 

trestu, odchod do dôchodku (Mayerová a kol., 2000). 
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Cieľom každého podniku by mala byt snaha o znižovanie nežiaducej fluktuácie, a to najmä u 

tých zamestnancov, o ktorých má podnik dlhodobý záujem. Ako pomocný nástroj, ktorý slúži 

na analýzu fluktuácie je dotazník. Je založený na priamom oslovovaní ľudí, ktorí odpovedajú 

na otázky zamerané na zistenie ich postoja a názorov na určitú problematiku. Niektoré z 

príčin a spôsobov náprav spojených s fluktuáciou sú uvedené v nasledujúcej tabuľke 1. 

 

Tabuľka 1: Pracovná fluktuácia: Príčiny a nápravy 

Príčiny Náprava 

Zlé zaobchádzanie s novými 

zamestnancami 

Navrhnutie a implementácia 

prijímacej procedúry 

Nepriaznivé odmeňovanie, termíny 

a podmienky zamestnávania 

Revidovanie stratégie 

odmeňovania 

Pracovná nespokojnosť Zlepšený návrh práce 

Nízka pracovná morálka Zmena organizačnej kultúry 

Angažovanie zamestnancov 

Zmapovanie postojov 

Noví zamestnanci nie sú pripravení 

vzhľadom k pracovným 

požiadavkám 

Zlepšenie náborových praktík 

Zlepšenie výcviku 

Zdroj: Foot, M. – Hook, C., 2001 

 

 

Cieľavedomé riadenie fluktuácie v organizácii vychádza zo skutočností, ktoré ju ovplyvňujú. 

Mayerová a kol. (2000) tieto skutočností rozdeľujú do dvoch skupín: 

1. skutočnosti, ktoré presahujú možnosti organizácie – sem patria: celospoločenská 

ekonomická a politická situácia, spoločenská prestíž a príťažlivosť jednotlivých 

profesií, situácia na trhu pracovných síl a umiestnenie organizácie v regióne, 

2. skutočnosti dané charakteristikami organizácie – sem patria: význam, tradície a 

prestíž organizácie v spoločnosti, úroveň organizácie a riadenia, stabilita a perspektíva 

podniku, režim práce a pracovné podmienky, úrazové riziká, druh a obsah 

vykonávania práce, telesná a duševná namáhavosť prác, spôsob odmínovania, mzdová 

politika organizácie, jednanie a vystupovanie vedúcich pracovníkov na všetkých 

stupňoch riadenia a spoločenská atmosféra v základných pracovných skupinách, 

skutočnosti dané osobnými charakteristikami pracovníkov – dopĺňajú alebo 

zvýrazňujú skutočnosti vyššie uvedené, sú to: vek, rodinný stav a rodinná situácia, 

pohlavie, zdravotný stav, úroveň odborného vzdelania, doba zamestnania 

v organizácii a osobné zameranie.  

 

Armstrong (2007) uvádza tieto skupiny dôvodov pri odchode pracovníkov: 

 vyššia mzda alebo plat inde, 

 lepšia perspektíva (vývoj kariéry) inde, 

 väčšia istota zamestnania inde, 

 viac príležitosti rozvíjať svoje zručnosti inde, 

 lepšie pracovné podmienky inde, 

 zlé vzťahy s manažérom – vedúcim tímu, 

 zlé vzťahy so spolupracovníkmi, 

 zastrašovanie, prenasledovanie, týranie, oblažovanie, 

 osobné dôvody – tehotenstvo, nemoc, sťahovanie atd. 
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Meranie fluktuácie 

Na hodnotenie fluktuácie zamestnancov sa používajú rôzne spôsoby. Medzi najčastejšie 

používané ukazovatele patria: 

 

 miera fluktuácie (miera odchodov)  

 

       počet uvoľnených zamestnancov v priebehu roka 

= –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– x 100 

       priemerný počet zamestnancov v danom roku 

 

 

 miera stability  
 

      počet zamestnancov s viac ako ročným zamestnaním v organizácii 

= –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– x 100 

      priemerný počet zamestnancov v predchádzajúcom roku 

 

 

Použitie týchto ukazovateľov je jednoduché, ale môže viest k chybnému hodnoteniu situácie 

v organizácii. Nešpecifikujú odchody pracovníkov a ani dĺžku zamestnania odchádzajúcich. 

Pomocou analýzy priemernej dĺžky zamestnania osôb, ktoré z organizácie odchádzajú, by sa 

mohol čiastočne vyriešiť tento nedostatok (Kachaňáková a kol., 2008). 

Ako ďalšie metódy analýzy odchodov pracovníkov uvádza Armstrong (2007) tieto: 

 miera prežitia - je to podiel pracovníkov, ktorí boli získaní v určitom období a ktorí 

sú v organizácii zamestnaní ešte po určitom pocte mesiacov alebo rokov, 

 ukazovateľ strednej dĺžky zamestnania – je definovaný ako doba potrebná k tomu, 

aby sa skupina osôb vstupujúcich do podniku v určitom roku znížila na polovicu. 

 

 

Absencia 

K prepúšťaniu pracovníka z dôvodu absencií sa uchýlime až potom ako k poslednej 

možnosti, keď sme sa pokúsili o nápravu celou radou formálnych a neformálnych varovaní. 

Je plne na zamestnávateľovi rozhodnúť, aké množstvo absencií alebo neskorých príchodov 

bez riadneho vysvetlenia je už neprijateľné. Zamestnanci by mali byť tohto množstva si 

vedomí a mali by byť varovaní pred dôsledkami jeho nedodržania. Je treba podnikať kroky, 

aby si zamestnanci sústavne uvedomovali svoju povinnosť nevynechávať pracovné zmeny 

bez dovolenia, prijateľného vysvetlenia alebo chodiť neskoro. Nebudú sa dopúšťať 

prehreškov, pretože ich zamestnávateľ pritom pristihne. Pokiaľ je však zamestnávateľ 

ochotný ignorovať predchádzajúce priestupky nemôže ich brať v úvahu - v prípade , že sa 

závažne absencie alebo neskoré príchody vyskytnú znovu.(Armstrong, 1999) Pozorovanie a 

vyhodnocovanie a pokus zlepšiť absenciu môže byť veľmi ťažké. Správne pochopenie toho 

čo spôsobuje absenciu a ako ju znížiť môže v podniku obmedziť vedľajšie účinky dochádzky 

zamestnancov. Okrem zníženej pracovnej morálky, menej tým súdržnosti a zníženie 

organizačných záväzkov. Zamestnancova absencia je škodlivá pre podnik, ide o zvýšené 

náklady spojené s vysokou absenciou. Keď zamestnanci neprídu do zamestnania, 

zamestnávatelia sú finančne zaťažení v dôsledky straty produktivity a sú zvýšené náklady 

spojené s hľadaním a platením za dočasnú náhradu. Okrem toho absencia pozitívne koreluje s 

obratom, čo znamená, čím viac zamestnancov absentuje, tým väčšia je pravdepodobnosť, že 
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budú musieť nakoniec daný podnik opustiť. Tento výsledok má finančný dôsledok na 

podnikanie. 

 

Dôvody pre zvýšenú absenciu 

Najčastejšie dôvody zamestnancov, ktorí majú tendenciu absentovať: 

 zamestnanec je zaujatý osobnou záležitosťou ( napr. rodičovské obavy, starostlivosť o 

starších a ťažko chorých rodinných príslušníkov ...), 

 zamestnanci sú zahltení ich súčasnom pracovnou situáciou alebo sú prepracovaní 

kvôli zníženému počtu zamestnancov, 

 zamestnanci sú nespokojní s ich aktuálnymi pracovnými podmienkami, 

 zamestnanec nie je spokojní z pozíciou a zvýšil sa jeho pocit 

vyhorenia.(brighthub.com) 

 

 

Spôsoby ako znížiť absenciu 

Pretože väčšina absencie je výsledkom nechoroby, môže zamestnávateľ vykonať kontrolu u 

približne 60% zamestnancov. Je zrejmé, že zamestnávateľ nemôže znížiť absenciu 

zamestnancov z osobných dôvodov, ale môže ju priamo ovplyvniť pomocou týchto iniciatív: 

1. Zvýšenie motivácie 

Je to ľahšie povedať, ako urobiť, ale môže byť dosiahnuté posilnenie vnútornej motivácie 

zamestnancov prijatím ich práce napr. výrobné ciele sú realistickejšie, zvyšuje žiaduce 

pracovné povinnosti a zlepšuje pracovné podmienky. Zamestnávateľ môže tiež zvýšiť 

vonkajšiu motiváciu zavedením určitého druhu uznania alebo vernostný program. 

2. Zvýšiť spokojnosť s prácou 

Uspokojenie v práci je ovplyvnené mnohými faktormi zamestnania. Avšak, najlepší spôsob 

ako zlepšiť spokojnosť zamestnancov je znížiť stres na pracovisku, aby pracovné podmienky 

boli zábavnejšie a trvalo poskytovať spätnú väzbu. 

3. Vykonávať rotácie zamestnancov alebo stratégiu rozširovania 

Jedným z dôvodov čo zamestnancom často chýba je nedostatok náročnej práce v dôsledku 

opakovania, nuda a vyhorenie. Zamestnávateľ môže zlepšiť pohlaď a pozíciu zamestnanca 

poskytnutým príležitosti k striedaniu, získaným ďalších vedomostí a zručností v oblasti 

osobného a personálneho záujmu. 

4. Odmena a disciplína zamestnancov na zvýšenie a zníženie absencií 

Hoci sa to môže zdať elementárne, odmena / trest – motív je stále účinný spôsob ako 

ovplyvniť absenciu v organizáciách. Ak sa finančná odmena alebo uznanie osvedčí na 

zníženie absencií, zamestnanec je motivovaný prijať odmenu a tým mať menej prípadov 

práceneschopnosti alebo úsilie 

o dosiahnutie dochádzky. Okrem toho, že sú zamestnanci motivovaní, zabráni sa negatívnym 

následkom na tento typ stratégie. 

5. Umožniť zamestnancom využiť upravený pracovný rozvrh 

Pretože niektoré absencie sú výsledkom osobných záležitostí, je nutné zamestnancovi 

poskytnúť možnosť byť flexibilný, občas alebo trvalo, pomáha sa cítiť zamestnancovi viac 

vyvážený pre svoj osobný a pracovný život. Upravený pracovný čas sa môže pohybovať v 

stupňoch formálnosti a typu, tak že flexibilita sa dá ľahko ovládať aj zo strany 

zamestnávateľa. 
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Záver 

Naším jedným z odporúčaní pre podnik by mohla byť dostatočná motivácia. Zamestnanec by 

mal mať pocit, že je potrebný pre podnik a prínosom. Každý si predstaví pod pojmom 

motivácia niečo iné. Mnohým zamestnancom chýba pocit uznania, pochvaly a poďakovanie 

za dobre odvedenú prácu. Ak ma zamestnanec pocit bezpečia a vzájomného uspokojenia 

dokáže vydávať vyšší výkon. Na motiváciu by sme mohli použiť rôzne nefinančné príspevky. 

Môžeme poskytnúť prostredníctvom odborov v organizáciách zamestnancom zľavy na 

kultúrne podujatia, relaxačné procedúry alebo letné rekreácie pre seba a rodinných 

príslušníkov, zľavy na nákup potravín. Motiváciu môžeme docieliť aj dobrým vedúcim, ktorý 

bude hnacou silou a podporou svoje skupiny. Dajme možnosť zamestnancom kariérneho 

rastu. 
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