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ABSTRACT 

The paper focuses on the issue of outsourcing as one of the modern tools of increasing 

the business performance. It describes the possibility to use outsourcing in human resources 

management and specifically focuses on the phases of the implementation of the outsourcing 

project. The part of the contribution is a brief presentation of research results in the use of 

outsourcing in the area of human resources management in the Slovak Republic. 
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ABSTRAKT/SÚHRN 

Príspevok sa orientuje na problematiku outsourcingu ako jedného z moderných 

nástrojov zvyšovania výkonnosti podniku. Popisuje možnosť využitia outsourcingu v oblasti 

riadenia ľudských zdrojov a osobitne sa zameriava na jednotlivé fázy procesu implementácie 

projektu outsourcingu. Súčasťou príspevku je stručná prezentácia výsledkov výskumu 

v oblasti využívania outsourcingu v oblasti riadenia ľudských zdrojov v podmienkach SR. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Outsourcing. Riadenie ľudských zdrojov. Praktiky riadenia ľudských zdrojov.  

 

ÚVOD 

Riadenie ľudských zdrojov predstavuje významnú funkciu pre efektívne fungovanie 

každej organizácie. Ide o funkciu, ktorá ovplyvňuje väčšinu dôležitých zdrojov organizácie a 

je obvykle zdrojom trvalej konkurenčnej výhody v neustále sa meniacom prostredí. Počas 

posledných desaťročí mnoho odborníkov z oblasti výskumu i praxe venovalo svoju pozornosť 
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významu riadenia ľudských zdrojov z aspektu jeho vplyvu na individuálnu a organizačnú 

výkonnosť. Viaceré štúdie zamerané na uvedenú problematiku dospeli k zisteniu, že efektívne 

realizované praktiky riadenia ľudských zdrojov majú signifikantný vplyv na výkonnosť 

organizácie. Je zaznamenaných viacero štúdií dokazujúcich pozitívny vzťah medzi realizáciou 

praktík riadenia ľudských zdrojov a organizačnou výkonnosťou (Becker, Gerhart 1996; 

Delery, Doty 1996; Huselid 1995). Jednou z alternatív, ktoré dnes podniky volia aj s cieľom 

dosahovania vyššej podnikovej výkonnosti, je outsourcing, ktorý sa stále vo väčšej miere 

využíva aj v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Viaceré výskumy dokazujú, že prenos 

podnikových aktivít na externých dodávateľov vedie v konečnom dôsledku aj k zvýšeniu 

celopodnikovej výkonnosti. 

 

1 OUTSOURCING V OBLATI RIADENIA ĽUDSKÝCH ZDROJOV 

Outsourcing predstavuje zmluvný vzťah s iným subjektom, mimo vlastnej organizácie, na 

poskytovanie služieb v jednej alebo viacerých oblastiach jej činnosti (Rydvalová, Rydval 

2007). Autori uvádzajú, že pri realizácii outsourcingu často dochádza k odstraňovaniu 

organizačných medzistupňov, čím dochádza k splošteniu organizačnej štruktúry podniku 

o outsourcované aktivity a súčasne k zjednodušeniu procesov o služby zabezpečované 

poskytovateľom. Podobne vymedzuje outsourcing Matján (2003), ktorý vníma outsourcing 

ako jednu z techník súčasného manažmentu, ktorá vedie k štíhlejšej a menšej organizácii, 

pričom cieľom by malo byť vyčleniť najmä také činnosti, ktoré organizácia nezabezpečuje 

dostatočne efektívne, prípadne pre ktoré nemá potrebné know-how. Outsourcing predstavuje 

systém úmyselného a cieľavedomého vyčleňovania a delegovania činnosti externému 

partnerovi, čo má za následok nákup služieb od cudzích podnikov namiesto vykonávania 

týchto činností vo vlastnej réžii (Lednický 2004). Jedná sa o vyčleňovanie predovšetkým 

vykonávaných činností, ktoré majú charakter doplnkový a v prevažnej väčšine netvoria 

pridanú hodnotu, ale pritom sú nevyhnutné (Nekoranec, Jirásková 2008).  

Mnohé podniky dnes vnímajú outsourcing v oblasti riadenia ľudských zdrojov ako jednu 

z najrealizovateľnejších možností úspory financií a zlepšenia služieb, pričom toto riešenie 

považujú aj za strategickú podporu svojho podnikania, uvádza David Clinton, prezident 

divízie spoločnosti Accenture, ktorá zabezpečuje služby outsourcingu v oblasti riadenia 

ľudských zdrojov (www.sme.sk). Dôkazom toho sú aj výsledky prieskumu, ktorý realizovala 

The Conference Board a ktorý podporila i spoločnosť Accenture. Prieskum s názvom “HR 
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Outsourcing: prínosy, výzvy a trendy“ je druhým prieskumom organizácie The Conference 

Board, ktorého sa zúčastnili riadiaci pracovníci z viac ako 120 spoločností zo Severnej 

Ameriky a Európy s ročným obratom minimálne 1 mld. USD. Výsledky prieskumu poukázali 

na rastúci trend outsourcingu v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Až 76% respondentov 

uviedlo, že využíva outsourcing jednej alebo viacerých personálnych činností a 80% 

potvrdilo, že by tak urobilo opäť. Úmysel rozšíriť alebo opätovne prerokovať kontrakty 

vyjadrilo 71% respondentov, ktorí využívajú outsourcing v oblasti riadenia ľudských zdrojov. 

V rámci oslovených spoločností , 29% plánuje zmenu pôvodného poskytovateľa, avšak 

žiadna z týchto spoločností nezvažuje zabezpečovať tieto činnosti interne. Ak ide 

o spokojnosť týchto podnikov, až 91% respondentov sa vyjadrilo, že outsourcing v oblasti 

riadenia ľudských zdrojov splnil, resp. čiastočne splnil ich očakávania. Len 9% respondentov 

zaujalo negatívny postoj, ktorým potvrdili, že sú úplne proti outsourcingu niektorých alebo 

všetkých personálnych činností. Najpresvedčivejším ukazovateľom bolo zistenie, že žiaden 

z oslovených respondentov nemá záujem o insourcovanie týchto činností. (www.etrend.sk).  

 

1.1 Proces implementácie projektu outsourcingu v oblasti riadenia ľudských zdrojov 

Názory na využitie outsourcingu v oblasti riadenia ľudských zdrojov sa rôznia. Preto 

každý podnik, ktorý stojí pred rozhodnutím, či využiť outsourcing niektorej personálnej 

činnosti alebo jej výkon naďalej realizovať interne, musí dôsledne zvážiť ako výhody, ktoré 

z takejto formy spolupráce plynú, tak aj určité riziká, ktoré môžu nastať pri využití 

outsourcingu. Výsledné rozhodnutie záleží od konkrétneho cieľa a špecifických potrieb, 

uspokojenie ktorých podnik sleduje využitím outsourcingu. Jednou z možností ako 

eliminovať riziko neúspešného outsouricngu je správna voľba personálnej činnosti, ktorá má 

byť outsourcovaná. 

Rozhodnutie o vyčlenení niektorých personálnych činností a ich presun na externého 

poskytovateľa má strategický význam a bezpochybne ovplyvní fungovanie podniku do 

budúcna. Vedenie podniku by si malo byť vedomé, že zaistenie úspešnej implementácie 

outsourcingu vybranej činnosti bude podnik stáť určitý čas a úsilie. Jedným z prvých krokov 

je spracovanie outsourcingového projektu. Kohoutová (2004) uvádza projekt outsourcingu 

personálnych činností v troch fázach. Prvá fáza projektu spočíva v dôslednej organizácii. Je 

potrebné vytvoriť projektový tím, ktorí tvoria jednak pracovníci interného podniku a jednak 

pracovníci externej organizácie. Úloha tímu spočíva vo formulovaní prvých návrhov 

outsourcingového kontraktu, ich prehodnocovaní a schvaľovaní. V ďalšej fáze ide 
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o definovanie koncepcie outsourcingu, čomu musí predchádzať vstupná analýza, ktorá by sa 

mala zameriavať na (Marek 2004): 

 procesy, ktoré budú outsourcované, 

 určuje rozhranie nadväzujúcich podnikových procesov, 

 stanovuje hlavné nákladové položky a ich výšku na jeden rok, 

 zameriava sa na analýzu nákladov a vytvára nákladový model. 

 

Ak má byť outsourcing personálnych činností skutočne efektívny, musí podnik správne 

rozhodnúť, ktoré činnosti v rámci oblasti riadenia ľudských zdrojov môžu byť outsourcované 

a ktoré nemôžu byť prenesené na externého poskytovateľa. Chybné uváženie o výbere 

personálnej aktivity môže mať za následok neúspech outsourcingovej spolupráce. 

Autori Caruth et al. (2010) navrhli model klasifikácie personálnych činností do 7 kategórií: 

1.  Podporné aktivity 

 Jedná sa o aktivity, ktoré nepatria k jadrovým personálnym činnostiam, ale často spadajú 

pod oddelenie ľudských zdrojov a sú nevyhnutné pre zabezpečovanie iných personálnych 

aktivít. Príkladom podpornej aktivity je stravovanie zamestnancov. Jedná sa o činnosti, 

ktorých výkon je pre organizáciu nevyhnutný, ale priamo nesúvisí s personálnou prácou. 

Tieto činnosti by preto mohli byť rovnako priradené k akémukoľvek inému funkčnému 

oddeleniu v rámci organizácie. 

2. Rutinné aktivity  

Tieto aktivity sú často kľúčové z hľadiska primárnej funkcie oddelenia ľudských zdrojov, 

ale vzhľadom na ich charakter by tieto funkcie mohli byť ľahko riadené štandardizovanými 

systémami a metódami. Príkladom rutinnej aktivity je spracovanie mzdovej agendy, 

administratíva zamestnaneckých výhod. 

3. Aktivity vyžadujúce špeciálne znalosti  

Jedná sa o aktivity, ktoré vyžadujú špeciálne znalosti pre výkon činností, avšak tieto 

znalosti nie sú potrebné pre bežné zabezpečovanie personálnych činností, ale len v určitých 

momentálnych situáciách. Udržiavať takéto znalosti len pre ich prípadné využitie predstavuje 

zbytočné výdavky, preto je vhodné uvažovať nad ich externým zabezpečením. Príkladom 

týchto aktivít je príprava osobných podkladov pre poisťovne, vedenie výskumu v oblasti 

riadenia ľudských zdrojov, realizácia tréningov a pod. 

4. Aktivity majúce potenciál pre dosahovanie úspor  
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Sem možno zaradiť napríklad odmeňovanie pracovníkov, realizáciu tréningov a 

rozvojových programov pre zamestnancov. 

 

5. Aktivity požadujúce špecifické organizačné znalosti  

 Jedná sa o aktivity, ktoré si vyžadujú poznanie charakteristických čŕt daného podniku, 

jeho hodnoty, zaužívané zvyklosti, podnikovú kultúru. Medzi tieto aktivity patrí napríklad 

plánovanie ľudských zdrojov, plánovanie nástupníctva a pod. Tieto aktivity sa odporúča 

zabezpečovať interným spôsobom. 

6. Aktivity vyžadujúce dôvernosť  

Niektoré aktivity vykonávané manažmentom ľudských zdrojov požadujú vysokú mieru 

dôvernosti a diskrétnosti. Z dôvodu zaistenia maximálnej ochrany týchto citlivých organizácií 

je vhodné tieto aktivity neoutsourcovať. Medzi tieto aktivity možno zaradiť ukončenie 

pracovného pomeru, výpovede, zmeny v pracovnom zaradení. 

7. Aktivity vyžadujúce rozhodnutia vedenia podniku  

Niektoré personálne aktivity požadujú priame zasahovanie zo strany vyššieho 

manažmentu podniku. Manažment podniku musí napríklad realizovať rozhodnutia 

o smerovaní oddelenia ľudských zdrojov, prípadne zaujať jasné stanovisko pri riešení 

personálnych záležitostí. Rozvoj personálnej politiky a kolektívne vzťahy sú príkladom 

takýchto aktivít, ktoré nemôžu byť predmetom outsourcingu. 

Aktivity spadajúce do kategórie 1, 2, 3, 4 sú vhodnými adeptmi na outsourcing, keďže 

vyčlenenie týchto aktivít nebude mať žiaden výrazný dopad na prevádzku ostatných 

personálnych činností a nijako nenaruší  integritu celého podniku.  Aktivity v kategóriách 5, 

6, 7 majú strategický význam pre fungovanie útvaru ľudských zdrojov a preto ich 

zabezpečovanie by malo ostať v plnej kompetencii podniku.  

Po uskutočnení potrebných analýz a stanovenia personálnych činností, ktoré budú 

predmetom outsourcingu, dochádza k návrhovej časti. V tejto fáze sa jasne stanovia 

podmienky zmluvného kontraktu a podmienky budúcej spolupráce.  

2  STAV VYUŽÍVANIA OUTSOURCINGU V OBLASTI RIADENIA ĽUDSKÝCH 

ZDROJOV V PODMIENKACH SR 

 

Výskum realizovaný v podmienkach SR v r. 2013 poukázal na relatívne nízku mieru 

využívania outsourcingu v prípade personálnej funkcie získavanie a výberu pracovníkov 

(9,8% podnikov). Okrem zistenia miery využívania outsourcingu danej personálnej funkcie 
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v slovenských podmienkach bolo predmetom výskumu aj zistenie dôvodov, pre ktoré podniky 

nemajú záujem využívať outsorucing v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Ako hlavný dôvod 

nevyužívania outsourcingu tejto personálnej praktiky bol zistený predpoklad respondentov, že 

externá forma zabezpečovania tejto činnosti je finančne náročnejšia než jej interné 

zabezpečovanie. Posúdenie finančnej náročnosti využitia outsourcingu sa považuje za 

najnáročnejšiu časť rozhodovania podniku v prípade zvažovania využitia outsorucingu (In 

Cocuľová 2013). Samotné rozhodnutie využiť outsourcing si vyžaduje preto realizáciu 

nákladových analýz, na základe ktorých by podnik mohol zhodnotiť, aký spôsob 

zabezpečovania personálnej činnosti je preňho z finančného hľadiska výhodnejší. Zaujímavú 

štúdiu k analýze nákladov v oblasti riadenia ľudských zdrojov využitím outsourcingu uvádza 

Potkány (2008), ktorý poukazuje na možnosť využitia metódy ABC, ktorá spočíva v tom, že 

za príčinu vzniku nákladov sa považujú činnosti v rámci celého procesu a nie jednotlivé 

výkony. Realizácia metódy ABC spočíva v uskutočnení nasledovných fáz: 

- podrobná identifikácia procesov a činností v personálnej oblasti, 

- stanovenie nákladov personálnej oblasti, 

- určenie rozvrhovej základne jednotlivých procesov (napr. výška nominálneho 

časového fondu potrebného na zabezpečovanie jednotlivých činností), 

- stanovenie prirážky jednotlivých nákladov identifikovaných procesov (ako podielu 

režijných nákladov a rozvrhovej základne), 

- stanovenie režijných nákladov na jednotlivé procesy (prirážkou k výške rozvrhovej 

základne procesov), 

- prepočítanie nákladov na jedného zamestnanca a porovnanie s cenovou ponukou 

externého dodávateľa.  

 

Výstupom štúdie Potkányho (2008) je zistenie, že analyzovanú personálnu aktivitu je 

výhodnejšie zabezpečovať prostredníctvom outsourcingu než interným spôsobom, avšak 

dôležité je poznamenať, že štúdia bola realizovaná len na jednom podniku.  

Druhý najčastejší dôvod nevyužívania outsourcingu v oblasti riadenia ľudských zdrojov 

pracovníkov je podľa výsledkov výskumu nedostatočná informovanosť o možnostiach 

využívania outsourcingu. Možno predpokladať, že súčasný stav v oblasti využívania 

externých subjektov je výsledkom prirodzeného vývoja odvetvia týchto služieb, ktoré je 

v podmienkach SR ešte len v počiatočných fázach a preto hlavnú úlohu pri zvyšovaní 

informovanosti podnikov o týchto službách majú zohrávať práve subjekty, ktoré ich 
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poskytujú. Zaujímavým príkladom v tejto oblasti môže byť USA, kde fungujú organizácie 

ako The Recruiting Roundtable a The Conference Board, ktoré sponzorujú pravidelné 

stretnutia, na ktorých odborníci v oblasti riadenia ľudských zdrojov diskutujú aj 

o problematike outsourcingu personálnych aktivít (In Cocuľová 2013).  

 

ZÁVER 

Trhové prostredie je charakteristické neustálymi zmenami, ktoré vyvíjajú tlak na 

podniky a ich schopnosť udržať si svoje postavenie na trhu. Každý podnik, ktorý chce prežiť 

v súčasnom prostredí ovplyvnenom množstvom zmien, musí bezpodmienečne sledovať svoje 

vonkajšie okolie a zisťovať, ako vplýva toto okolie na vnútorne fungovanie organizácie 

(Tomčíková, Sojka 2012). Táto skutočnosť núti podniky byť viac flexibilnými a nachádzať 

nové spôsoby, ako sa prispôsobiť aktuálnym či budúcim požiadavkám trhu. Jedným 

z moderných nástrojov, ktoré podniky využívajú často za účelom zvyšovania podnikovej 

výkonnosti, je outsourcing, ktorý je často využívaný práve v oblasti riadenia ľudských 

zdrojov. Jeho využívaním dochádza k presunu vybraných personálnych praktík na externého 

dodávateľa, čo umožňuje podnikom vo väčšej miere sústrediť sa na jadro podnikania. Okrem 

vyššie uvedeného je outsourcing súčasne nástroj, ktorý zabezpečuje, že outsourcovaná 

aktivita je zabezpečovaná na vysokej úrovni, nakoľko je realizovaná subjektmi primárne 

orientovanými na výkon týchto personálnych činností. To dokazuje, že úspešne 

implementovaný projekt outsourcingu prináša organizácii mnohé pozitíva, ktoré v konečnom 

dôsledku sa prejavia v celkovej výkonnosti organizácie. 

 

POĎAKOVANIE 

Príspevok je spracovaný v rámci riešenia projektu VEGA 1/0513/14 „Výskum možnosti 

merania a hodnotenia vplyvu praktík riadenia ľudských zdrojov na výkonnosť organizácie. 

 

          BIBLIOGRAFIA  

 

ANONYMOUS, 2004. Outsourcing ľudských zdrojov znižuje náklady. In SME. [online]. 

August 2004. [cit. 2010-12-05]. Dostupné na internete: 

http://www.sme.sk/c/1717232/outsourcing-ludskych-zdrojov-znizuje-naklady.html.  ISSN 

1335-4418. 



105 
 

ANONYMOUS, 2004. Outsourcing personálnych funkcií sa zabýval najmä v zámorí. In 

Trend. [online]. August 2004. [cit. 2011-01-05]. Dostupné na internete: 

http://podnikanie.etrend.sk/ podnikanie-riadenie/outsourcing-personalnych-funkcii- sa-

zabyval-najma-v-zamori.htm. ISSN 1336-2674. 

BECKER, B. a G. GERHART, 1996. The Impact of HRM on Organizational Performance: 

Progress and Prospects. In Academy of Management Journal. Roč. 39, č. 4, s. 779-801. ISSN 

0001-4273. 

CARUTH, D.L. a G.D. CARUTH, 2010. Outsourcing human resource activities: a proposed 

model. In SuperVision. Vol. 71, Iss. 7, pg. 3. ISSN 0039-5854. 

COCUĽOVÁ, J., 2013. Outsourcing v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Prešov: Bookman, 

s.r.o. 87 s. ISBN 978-80-8165-020-8. 

DELERY, J.E. a D.H. DOTY, 1996. Modes of Theorizing in Strategic Human Resource 

Management: Tests of Universalistic, Contingency, and Configurational Performance 

Predictions. In Academy of Management Journal. Roč. 39, č. 4, s. 802-835. ISSN 0001-4723. 

HUSELID, M.A., 1995. The Impact of Human Resource Management Practices on Turnover, 

Productivity, and Corporate Financial Performance. In Academy of Management Journal. 

Roč. 38, č. 3, s. 635-672. ISSN 000-4723. 

KOHOUTOVÁ, B., 2004. Outsourcovat lze vše, i lidské zdroje. In Moderní řízení. Roč. 39, č. 

6, s. 49-50. ISSN 0026-8720. 

LEDNICKÝ, V., 2004. Outsourcing a jeho aktuální podoby používané v současné době. In 

Sborník výzkumných prací Ústavu malého a středního podnikání. Díl 9. Karviná: Slezská 

univerzita v Opavě, 2004, s.66. ISBN 80-7248-274-2. 

MAREK, P., 2004. Outsourcovat lze vše, i lidské zdroje. In Personalista. [online]. Júl 2004. 

[2011-01-28]. Dostupné na internete: http://www.personalista.com/zajimavosti-

odjinud/outsourcovat-lze-vse-i-lidske-zdroje-.html. ISSN 1214-7419. 

MATJÁN, M. a kol. 2003. Manažment. Bratislava: Sprint vfra, 2003. s. 97. ISBN 80-89085 

17-2. 



106 
 

NEKORANEC, J. a S. JIRÁSKOVÁ, 2008. Využitie outsourcingu v manažmente ľudských 

zdrojov. In Outsourcing, manažment a globalizácia. Bratislava: CS Profi – Public, 2008. 96s. 

ISBN 978-80-970039-0-9. 

POTKÁNY, M., 2008. Personnel Outsourcing Process. In E+M Ekonomie a Management. 

[online]. Apríl 2008. [cit. 2010-09-02]. Dostupné na internete: 

http://www.ekonomiemanagement.cz/index.php?model=homepage&id=222.  

RYDVALOVÁ, P. a J. RYDVAL, 2007. Outsourcing ve firmě. Brno: Computer Press, a.s., 

2007. 101s. ISBN 978-80-251-1807-8. 

TOMČÍKOVÁ, Ľ. a L. SOJKA, 2012. Riadenie ľudských zdrojov v podmienkach 

globalizácie a znalostnej ekonomiky. In ANNO: zborník vedeckých prác katedry ekonómie 

a ekonomiky. [elektronický zdroj]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2012. ISBN 978-

80-555-0608-1.  

KONTAKTNÁ ADRESA 

PhDr. Jana Cocuľová, PhD., Fakulta manažmentu PU, ul. 17. novembra č.1, 080 01 Prešov 

e-mail: jana.coculova@unipo.sk  

Mgr. Nella Svetozarovová, PhD., Fakulta manažmentu PU, ul. 17. novembra č.1 080 01 

Prešov 

e-mail: nella.svetozarovova@unipo.sk 

 

 

 

 

 

 

 

  


