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 Zamestnanecké výhody v organizáciach 

 

Stanislav NEMČÍK 

  

 Úvod 

Podniková sociálna politika je témou, ktorá je v súčasnosti často skloňovaná, no na jej 

aplikáciu neexistuje jednotný názor a preto sme sa aj my rozhodli prispieť k jej doplneniu. O 

podnikovej sociálnej politike sa veľa rozpráva, no s jej realizáciou je to komplikovanejšie.  

Spokojnosť zamestnancov v súčasnosti by mala patriť medzi základné priority 

každého zamestnávateľa. Spokojnosť zamestnancov môžu zamestnávatelia zvyšovať najmä 

správnym nastavením sociálnej politiky a odmeňovaním zamestnancov. Spokojní 

zamestnanci sú dobrí zamestnanci, ktorí dokážu pri uspokojovaní svojich potrieb podávať 

lepšie výkony. Nastavenie zamestnaneckých výhod pre svojich zamestnancov je v rukách 

jednotlivých podnikov či firiem, ktoré musia dostatočne zvážiť svoje možnosti a taktiež 

konkurencieschopnosť k iným firmám v okolí. 

Téma našej práce vznikla v snahe poukázať na význam podnikovej sociálnej politiky v 

súčasnej spoločnosti.  

 

 VÝZNAM ĽUDSKÝCH ZDROJOV 

 

Výkonnosť a úspešnosť organizácie, podniku, firmy, spoločnosti je do značnej miery 

závislá na technickom vybavení, finančnom zaistení, surovinových zdrojoch, konkurenčných 

výhodách, efektívnom riadení, ale hlavným a rozhodujúcim faktorom sú zamestnanci – 

ľudské zdroje. 

V priebehu 80. rokov sa vo vyspelejších krajinách sveta začala formovať súčasná 

koncepcia personálnej práce, ktorá bola označovaná ako „riadenie ľudských zdrojov“. 

Riadenie ľudských zdrojov sa tak stáva jadrom celého podnikového riadenia, stáva sa jeho 

najdôležitejšou zložkou. 

Riadenie ľudských zdrojov sa najčastejšie definuje ako činnosť zameraná na človeka, 

teda zameraná na pracovnú silu. Najdôležitejším zdrojom každej organizácie sú ľudské zdroje 

pre svoje špecifické vlastnosti činorodosť a tvorivosť. Sú to práve ľudia ktorí organizáciu 

zakladajú, stanovujú jej cieľ, získavajú a organizujú zdroje, v transformačnom procese ich 

efektívne využívajú a menia na produkty, ktoré realizujú na trhu čím zabezpečujú prosperitu. 
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Riadenie ľudských zdrojov je činnosťou, ktorá je zameraná na človeka, na jeho pracovnú silu, 

orientuje sa na jeho postavenie v pracovnom procese, na formovanie jeho vzťahu k práci a 

organizácii (Frk, Lukáč, Frk, 2004). 

Riadením ľudských zdrojov sa zaoberal aj Michael Armstrong (1999, s. 149), ktorý 

chápe riadenie ľudských zdrojov ako „strategický a logicky premyslený prístup k riadeniu 

najcennejšieho majetku organizácie, t. j. ľudí, ktorí v nej pracujú a ktorí individuálne a 

kolektívne prispievajú k dosahovaniu hospodárskych cieľov.“ 

Podľa nášho názoru sa bez ľudských zdrojov nemôže uskutočniť žiadna činnosť. K 

dosahovaniu výsledkov musia existovať určité vstupy, aby následne vznikali výstupy. Každá 

organizácia by teda mala dbať o neustály kolobeh a riadiť tento proces vstupov a výstupov. 

Organizácie by mali efektívne využívať všetky ponúknuté zdroje, ale mali by vedieť 

odpovedať aj na otázky, odkiaľ ich získať, ako ich rozdeliť, ako ich využiť, ako s nimi 

pracovať a ako dosiahnuť cieľ.  

Riadenie ľudských zdrojov je teda tá časť činnosti organizácie, ktorá sa orientuje na 

človeka, ktorý uvádza do pohybu jednotlivé zložky, ktoré sa podieľajú na chode organizácie. 

Jozef Koubek (2000) chápe organizáciu ako zložitý a mnohostranný integrovaný systém, 

ktorý pripomína živý organizmus. Organizácia dokáže úspešne fungovať len vtedy, ak dokáže 

zhromaždiť, prepojiť a uviesť do pohybu jednotlivé zdroje, a to: 

- materiálne zdroje, 

- finančné zdroje, 

- informačné zdroje, 

- ľudské zdroje. 

A práve ľudské zdroje, ako konštatujú Vladimír Frk, Marek Lukáč a Branislav Frk 

(2004, s.9), „uvádzajú do pohybu ostatné zdroje, determinujú ich využívanie, a tým ich 

premenu na požadované produkty a služby.“ Sú najcennejším, ale i najdrahším zdrojom, ktorý 

rozhoduje o prosperite a konkurencieschopnosti organizácie. Neustále zhromažďovanie, 

prepájanie a využívanie týchto štyroch zdrojov je hlavnou úlohou personálneho riadenia 

organizácie a efektívneho fungovania organizácie.  

Podľa nášho názoru je potrebné ľudským zdrojom venovať značnú pozornosť, 

vytvárať vhodné pracovné podmienky pre rast a rozvoj, získavať ich pre spoločný cieľ, 

rozširovať možnosti pre odborný rast, dbať o ich bezpečnosť a ochranu, taktiež dbať aj o 

primerané mzdové ohodnotenie, vrátane „balíka“ zamestnaneckých a sociálnych výhod najmä 

v dnešnom globalizovanom svete a rozvíjajúcej sa ekonomike, keď organizácie potrebujú 

tých najlepších zamestnancov, aby si zabezpečili konkurencieschopnosť a prosperitu na trhu. 
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Hlavným cieľom riadenia ľudských zdrojov je dosiahnuť konkurenčnú výhodu 

prostredníctvom strategického rozmiestňovania schopných a oddaných zamestnancov, na 

základe integrovanej sústavy kultúrnych a personálnych postupov (Kachaňáková, 

2001).Najdôležitejšou úlohou riadenia ľudských zdrojov je napomáhať k tomu, aby výkon 

podniku mal stúpajúcu krivku (Koubek, 2000).  

Podľa nášho názoru je dôležitou úlohou riadenia ľudských zdrojov tiež získavanie 

kvalifikovaných, talentovaných a motivovaných zamestnancov a vedieť ich správne 

motivovať k dosahovaniu požadovaným výkonom, viesť k k spoločným cieľom firmy, 

orientovať ich na výsledky a na úspech. 

  

 PODNIKOVÁ SOCIÁLNA POLITIKA 

 

Podniková sociálna politika je jedným z rozhodujúcich nástrojov realizácie sociálnej 

politiky pri aktivizácii rozvoja ľudských zdrojov. Úlohou podnikovej sociálnej politiky nie je 

nahrádzať činnosti štátu, ale dopĺňať ich. Podľa V. Frka (2006) vychádza, resp. je súčasťou 

sociálnej politiky štátu, ktorá sa realizuje na úrovni organizácie. Starostlivosť organizácie 

nenahrádza sociálnu politiku štátu a od nástrojov sociálnej politiky štátu sa odlišuje: 

- je určená iba vlastným zamestnancom (prípadne ich rodinným príslušníkom), 

- vytvára podmienky pre riešenie problémov vyvolaných pri pracovných činnostiach, 

- vyplýva z obsahu pracovného pomeru a realizuje sa počas trvania pracovného pomeru. 

Štát so sociálne orientovaným trhovým hospodárstvom stanovuje zamestnávateľom 

prostredníctvom zákonov v tejto oblasti určité povinnosti, ktoré možno chápať ako minimálne 

štandardy.  

Podľa Beáty Perichtovej (2006, s. 47) podniková sociálna politika v sebe zahŕňa „celý 

rad čiastkových faktorov, ako sú napr. optimalizácia pracovných podmienok a pracovného 

prostredia, vzdelávanie zamestnancov, režim práce a odpočinku, zdravotná a rehabilitačná 

starostlivosť, bytová politika, stravovanie, rekreačná, kultúrna a osvetová starostlivosť 

poskytovaná zamestnancom a príslušníkom ich rodiny, starostlivosť o deti zamestnancov, 

predaj výrobkov so zľavou, poskytovanie finančných pôžičiek, odklad finančných záväzkov, 

poskytovanie poradenských (napr. právnych, psychologických) a iných služieb, poskytovanie 

firemných mobilných telefónov a firemných vozidiel.“  

Sociálnu politiku podniku teda môžeme chápať ako súbor všetkých opatrení, ktoré 

podnik robí v prospech svojich zamestnancov s cieľom zvýšiť ich pracovnú spokojnosť, 

prípadne pozitívne ovplyvniť ich život mimo pracovné prostredie (Jusko, 2005).  
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Podniková sociálna politika je zároveň aj akousi prevenciou sociálneho napätia, 

stabilizátorom pracovných síl podniku a významným fenoménom sociálneho a ekonomického 

rozvoja podniku s orientáciou na kolektívny a individuálny rozvoj ľudských zdrojov. Je 

zameraná predovšetkým na motiváciu ľudského činiteľa a je jedným z faktorov, ktoré formujú 

osobnosť zamestnanca.  

Úlohou podnikovej sociálnej politiky by podľa nášho názoru malo byť vytvorenie 

systému sociálnej politiky, ktorá by umožňovala zvyšovať kvalitu života zamestnancov, 

sledovaním ich potrieb a tak plnohodnotne zaisťovať vyváženosť medzi pracovným a 

súkromným životom.  

Podľa nášho názoru úlohou podnikov a firiem, ktoré chcú prosperovať, je v prvom 

rade mať spokojných zamestnancov. Spokojný zamestnanec je dobrým zamestnancom. Preto 

je potrebné, aby podniky a firmy v záujme spokojnosti svojich zamestnancov rozvíjali 

podnikovú sociálnu politiku. Cieľom by mal byť rozvoj ľudských zdrojov, stimulácia a 

motivácia zamestnancov, vzdelávanie zamestnancov, prispievanie k profesijnému a osobnému 

rastu zamestnancov, s čím súvisí aj ekonomický a hospodársky rast podniku či firmy. 

Rozvojom podnikovej sociálnej politiky dochádza k stabilizácii a udržaniu zamestnancov a 

vedie k rastu spokojných, stabilných a kvalifikovaných zamestnancov.  

  

 ODMEŇOVANIE ZAMESTNANCOV 

 

Podniky sú v súčasnej dobe vystavované silnejúcemu tlaku konkurencie. Uvedomujú 

si dôležitosť ľudského faktora, ktorý je zdrojom nápadov, inovácií a v konečnom dôsledku 

alfou a omegou celého podniku. V dnešnej uponáhľanej dobe je potrebné priviesť do podniku 

kvalitnú pracovnú silu prostredníctvom kvalitného systému odmeňovania, ktorá bude schopná 

plniť úlohy a dosahovať ciele stanovené podnikom a tak si vytvoriť silné konkurenčné 

zázemie. Pre mnohé organizácie je práve systém odmeňovania konkurenčnou výhodou pre 

získavanie pracovníkov, pre ich udržanie, dosiahnutie produktivity a kvality produkcie. 

Odmeňovanie zamestnancov patrí k najstarším a najkomplikovanejším personálnym 

činnostiam, ktoré vo vzájomnej spolupráci determinujú kvalitu riadenia ľudských zdrojov. 

Podľa V. Frka, M. Lukáča a B. Frka (2004) si každá organizácia vytvára vlastný systém 

odmeňovania. Základnou podmienkou odmeňovania zamestnancov smerom dovnútra 

organizácie je spravodlivosť v odmeňovaní, podľa prínosu zamestnanca pre organizáciu. 

Smerom navonok musí byť systém odmeňovania konkurencieschopný. Tradične sa za 

odmenu považuje mzda alebo plat.  
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J. Koubek (2000) chápe odmeňovanie pracovníkov oveľa širšie. Podľa neho to nie sú 

len peňažné formy, ako mzda alebo plat, ale aj pochvala, uznanie, povýšenie a tiež 

zamestnanecké výhody. 

Plat zamestnanca je teda tvorený fixnou zložkou, ktorá je dohodnutá v pracovnej 

zmluve, variabilnou zložkou, ktorá je tvorená individuálnym prístupom zamestnanca k práci a 

príplatky, ktoré vyplývajú z pracovného miesta. Tieto hodnoty tvoria individuálnu mzdu 

pracovníka, ktorá vyplýva zo zákonníka práce a tiež z kolektívnej zmluvy. Lenže príjem 

zamestnanca týmto nemusí končiť. Príjem zamestnanca nemusí byť tvorený len individuálnou 

mzdou ale môže byť tvorený aj nefinančnou čiastkou a to zamestnaneckými výhodami, alebo 

benefitmi, ktoré mu firma ponúkne a tak mu umožní zvýšiť svoj príjem. 

Význam zamestnaneckých výhod v dnešnej dobe neustále narastá. Len spokojný a 

motivovaný zamestnanec podáva stopercentný výkon. Túto skutočnosť si uvedomuje čoraz 

viac zamestnávateľov a popri mzde poskytujú svojim zamestnancom aj celý rad ďalších 

výhod, tzv. benefitov.  

Cieľom každej úspešnej spoločnosti je prilákať čo najlepších zamestnancov a udržať 

ich spokojnosť a motiváciu tak ako v práci tak aj mimo nej. Vhodne zvolený systém 

odmeňovania doplnený systémom zamestnaneckých výhod zvýši konkurencieschopnosť pri 

získavaní zamestnancov. Zamestnanecké výhody pomáhajú zamestnancom docieliť 

rovnováhu medzi prácou a voľným časom. 

 

  ZAMESTNANECKÉ VÝHODY 

 

Podľa V. Frka, M. Lukáča a B. Frka (2004) organizácie si v súčasnosti uvedomujú to, 

že sú pod tlakom silnejúcej konkurencie a teda musia venovať značnú pozornosť výkonnosti 

svojich zamestnancov a súčasne si týchto zamestnancov i udržať. Z toho dôvodu si 

organizácie stále viac a častejšie zaraďujú do systému odmeňovania kategóriu tzv. 

zamestnaneckých výhod a služieb. Zamestnanecké výhody sú zvyčajne stanovené tak, aby 

spĺňali štyri ciele: 

1) konkurencieschopnosť voči ostatným organizáciám, 

2) nákladová efektivita, 

3) prispôsobenie jednotlivým potrebám zamestnancov v čo najväčšej miere, 

4) súlad so všeobecnými platnými normami. 
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„Zamestnanecké výhody sú zložky odmeny poskytované na viac k rôznym formám 

peňažnej odmeny . Zahŕňajú tiež také položky, ktoré nie sú priamou odmenou, ako je 

každoročná dovolenka na zotavenie“ (Armstrong, 2002, s. 555). 

A. Kachaňáková (2001, s. 164) o zamestnaneckých výhodách hovorí, že ide o 

„nepriamu formu odmeňovania, a to peňažnú i nepeňažnú. Ich skladba musí byť v súlade s 

celkovou stratégiou odmeňovania a musí podporovať dosiahnutie jej cieľov. Ak je tento 

predpoklad splnený, môžu zamestnanecké výhody pomôcť uspokojovať nielen záujmy 

zamestnancov, ale i podnikové a spoločenské záujmy“. Zamestnanecké výhody nevidí len ako 

nefinančnú odmenu pre zamestnancov, ale aj vo forme finančnej odmeny ako napríklad 

rôznych príplatkov za bezproblémovú dochádzku do práce, či finančnú odmenu za splnenie 

výrobného plánu. Význam zamestnaneckých výhod vidí nie len pre zamestnancov, ale aj pre 

firmy a spoločnosť ako takú. 

Zamestnanecké výhody môžeme chápať tak, ako to uvádza aj J. Koubek (2000, s. 

274), že „zamestnanecké výhody (benefits) sú také formy odmien, ktoré organizácia poskytuje 

zamestnancom iba preto, že sú zamestnancami. Na rozdiel od mzdy a platu a ďalších foriem 

odmeňovania, nie sú obvykle viazané na výkon pracovníka. To znamená, že organizácia 

poskytuje zamestnanecké výhody svojim zamestnancom aj preto, že pre ňu pracujú a nezáleží 

ako dlho, na akom poste a aký podávajú výkon.  

Podľa nášho názoru zamestnanecké výhody môžeme chápať ako „druhý príjem“ 

zamestnanca, ktorým si môže zvýšiť svoj mesačný príjem. Zamestnanecké výhody sú v 

dnešnej dobe chápané ako súčasť odmeny zamestnanca, ktorá nemusí byť závislá na 

pracovnom výkone a väčšinou je vyplácaná v nepeňažnej podobe. Zamestnanecké výhody 

majú zamestnancov stimulovať a viesť k vyšším výkonom, viesť k lojalite voči firme a tak 

znižovať fluktuáciu zamestnancov. Ich vyplácanie v mnohých prípadoch nie je závislé na 

počte odpracovaných rokov, či na pozícii. Zamestnancom sú vyplácané plošne a teda pre 

všetkých rovnako. A tak si zamestnanci firmy prostredníctvom zamestnaneckých výhod 

nepriamo zvyšujú svoj mesačný príjem a na druhej strane sa firmy takto odlišujú od svojej 

konkurencie. Zamestnanecké výhody môžeme teda považovať za akúsi nepriamu stimuláciu 

zamestnancov, ktorá ich stimuluje k záväzkom voči organizácii a k podávaniu vyššej 

výkonnosti. 

Zamestnanecké výhody majú význam nie len pre zamestnancov ale aj pre 

zamestnávateľov. Ako sme už spomenuli, zamestnanecké výhody majú význam pri 

nepriamom zvyšovaní príjmu zamestnancov, ale taktiež ovplyvňujú fluktuáciu zamestnancov, 
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pracovný výkon, nepodliehajú inflácií a nevzťahuje sa na nich daň z príjmu, taktiež sú ľahko 

dostupné a využiteľné nie len zamestnancami firmy, ale aj rodinnými príslušníkmi.  

Význam zamestnaneckých výhod pre zamestnávateľov je vidieť najmä pri neustále 

rastúcej konkurencii na trhu práce, pri výbere kvalifikovaných zamestnancov, pri znižovaní 

fluktuácie a zvyšovaní celkového príjmu zamestnancov. Tvoria nezdaniteľnú časť príjmu pre 

zamestnanca, ale pre zamestnávateľa tvoria odpočítateľnú položku zo zdaniteľného základu. 

Zvyšujú spokojnosť zamestnancov v práci a vytvárajú lepšie pracovné prostredie k podávaniu 

vyšších výkonov.  

Zamestnanecké výhody sú podľa Vladimíra Frka (2006) adresné, na rozdiel od mzdy, 

za ktorú možno kúpiť čokoľvek, a teda uspokojovať najrôznejšie potreby rozličným 

spôsobom a to na základe toho, kto mzdou alebo platom disponuje. Zamestnanecké výhody sú 

poskytované s presnou predstavou zamestnávateľa na to, na čo ju má zamestnanec použiť.  

Organizácie bežne používajú pomerne širokú škálu zamestnaneckých výhod. Hlavne 

veľké organizácie zvyčajne ponúkajú širšiu škálu a mnohé z nich umožňujú svojim 

zamestnancom, aby si zvolili práve tie výhody, ktoré najviac spĺňajú ich momentálne 

požiadavky. K takémuto výberu slúži tzv. systém voliteľných blokov alebo kafetéria systém. 

  

 KAFETÉRIA SYSTÉM AKO JEDNA Z MOŽNOSTÍ PODNIKOVEJ SOCIÁLNEJ POLITIKY 

 

Mnohé firmy na Slovensku medzi sebou začínajú bojovať o zamestnanca práve 

sociálnou politikou. V oblastiach, kde je nízka nezamestnanosť pre husté zastúpenie podnikov 

(napríklad západné Slovensko), je získavanie zamestnancov veľmi ťažké a náročné. Z 

vlastných skúsenosti vieme, že firmy ponúkajú zamestnancom základný plat a k tomu rôzne 

výhody vo forme poukazov či dopravy, ubytovania a stravy zadarmo. Spôsob poskytovania 

zamestnaneckých výhod môže byť plošný alebo individuálny. Trendom je, aby bol čo najviac 

individuálny a rešpektoval potreby zamestnanca. 

Mnohé firmy, aby vyšli ešte viac v ústrety svojim zamestnancom pri poskytovaní 

podnikovej sociálnej politiky, prechádzajú na takzvaný kafetéria systém, ktorý sleduje celý 

rad ekonomických cieľov a jeho podstata spočíva v tom, že ponecháva na pracovníkovi, aby 

si podľa svojho priania a v rozsahu napred stanoveným rozpočtom vybral, aké výhody mu má 

zamestnávateľ poskytnúť (Dvořáková, 2004). Kafetéria systém od zamestnanca vyžaduje, aby 

sa rozhodol o štruktúre svojho „druhého“ príjmu. Myšlienkou kafetéria systému je vlastne 

zavedenie spravodlivého a motivujúceho systému nepeňažných výhod pre zamestnancov. 
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Aby organizácia vedela správne nastaviť menu ponuky sociálnych výhod tak, aby mali 

priaznivý účinok na motiváciu, spokojnosť a stabilitu zamestnancov, mala by sa podľa nášho 

názoru zaujímať o to, ktoré výhody zamestnanci preferujú. Na to by mala slúžiť 

vnútropodniková analýza poskytovaných zamestnaneckých výhod, ktorá by porovnala 

ponuku výhod s potrebami a preferenciami zamestnancov. 

V kafetéria systéme sa môžeme stretnúť s týmito koncepciami (Kleibl, 1995; Koubek, 

2002) 

1) Systém jadra- vychádza z minimálnej potreby sociálnych výhod, ktoré sú 

poskytované všetkým zamestnancom. Ponuka výhod je rozčlenená na pevnú časť (jadro) 

a pohyblivú (voliteľná zložka). Jadro nie je voliteľné a má zaistiť určitú mieru 

minimálneho sociálneho zabezpečenia. Voliteľná zložka potom ponúka slobodu v 

rozhodovaní medzi napr. nadštandardnými zdravotnými službami, pôžičkami 

zamestnávateľa alebo doplnením dní dovolenky. 

2) Systém bufetu- pracovník si môže vybrať v rozmedzí svojho rozpočtu, žiadať 

ním preferované výhody a odmietnuť pre neho neaktuálne výhody. Tým sa ma odstrániť 

príživnícky aspekt spotreby, ktorú pracovník príjme pri plošnom poskytovaní 

zamestnaneckých výhod len preto, že sú zadarmo, ale ich motivačný efekt je mizivý. 

Sloboda voľby je tu väčšia ako pri systéme jadra, pretože nemá stanovenú žiadnu 

minimálnu úroveň zabezpečenia. 

3) Systém alternatívneho menu- princíp tohto systému spočíva v tom, že podnik 

sám rozdelí ponúkané benefity do určitých blokov podľa štruktúry potrieb skupiny 

zamestnancov. Tieto bloky sú uzatvorené a pracovník sa môže rozhodnúť iba pre jeden 

blok výhod. Výhodou tohto systému je menšia organizačná náročnosť pre podnik. 

Nevýhodou je malá možnosť voľby a nízka individualizácia benefitov.  

Pre kafetéria systém je podľa nášho názoru príznačná flexibilita príspevkov a už 

spomínaný individuálny prístup pri využívaní podnikových sociálnych výhod. Aby bol efekt 

kafetéria systému ešte účinnejší, je podľa Zuzany Dvořákovej (2004) potrebné: 

- uskutočňovať pravidelne prieskum motivačnej štruktúry zamestnancov, 

- sledovať vývoj u konkurencie, aké mzdy a benefity poskytuje, 

- aktualizovať ponuku zamestnaneckých výhod, 

- priebežne informovať zamestnancov o výhodách, ale tiež aj o firemných nákladoch na 

ne. 

Podľa nášho názoru je dôležitá aj možnosť zmeniť balík sociálnych výhod podľa 

potrieb, ktoré súvisia so zmenou rodinných i pracovných skutočností. 
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ZÁVER 

Ako sme uviedli v úvode, v práci si kladieme za cieľ zistiť a analyzovať význam 

podnikovej sociálnej politiky, prostredníctvom zisťovania spokojnosti zamestnancov so 

zamestnaneckými výhodami.  

Ľudia sú zdrojom konkurenčnej výhody podniku a majú priamy vplyv na produktivitu 

práce. Preto je potrebné, aby podnik disponoval kvalifikovanými a motivovanými 

pracovníkmi. Jedným zo spôsobov ako si udržať kvalitných pracovníkov a zároveň prilákať 

potenciálnych uchádzačov je atraktívna ponuka zamestnaneckých výhod. 

Zamestnanecké výhody sú najdôležitejšou zložkou systému odmien mimo mzdového 

charakteru. Benefity sú časťou príjmu pracovníka zo závislej činnosti poskytovanou v 

nepeňažnej forme. Plnia funkciu stimulujúcu k stabilite, lojalite a k výkonu pracovníka.  

Benefity dopĺňajú a zvyšujú základnú hodnotu finančného ohodnotenia. Ich skladba 

však musí byť v súlade s celkovou stratégiou odmeňovania, aby boli uspokojené nielen 

záujmy pracovníkov, ale i organizácie. 

Zamestnanecké výhody sú zamestnancami považované za dôležité a motivujú ich k 

zotrvaniu vo firme.  

Dúfame, že predkladaný príspevok prispeje nielen k prehĺbeniu poznatkov o danej 

problematike, ale stane sa aj vhodnou pomôckou pri tvorbe podnikovej sociálnej politiky. 
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