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Úvod 

 

Cieľ publikácie. Cieľom publikácie "Manažment" je oboznámiť 

odborných pracovníkov, študentov ako aj širokú verejnosť, ktorá sa 

zaujíma o moderný manažment, s problematikou manažmentu, jeho 

historickým významom a  odkazom pre dnešnú podnikovú prax. 

Publikácia predstavuje rad názorov a myšlienok ľudí, ktorí sa zaoberajú 

problematikou manažmentu. Dúfame, že Vám napomôžu vo Vašej 

práci a pomôžu Vám pochopiť podstatu manažmentu a jednotlivé jeho 

prvky uplatniť vo Vašej práci.  

 

Obsah publikácie. Obsah publikácie vychádza z problematiky 

manažmentu a jeho orientácie na budúcnosť. Nositeľom nových 

trendov v jeho vývoji sú práve manažéri, ktorí musia byť schopní 

vyviesť firmy z problémov, s ktorými dnes zápasí naša i svetová 

ekonomika. Ich úlohou sa stáva premena problémov na príležitosti a ich 

aktívne riešenie. K tomu musia byť vyzbrojení  dostatočnými 

vedomosťami a teoretickými poznatkami, ktoré musia vedieť tvorivo 

aplikovať vo svojej práci pri riešení každodenných situácií. 

 

Názory na vymedzenie pojmu a obsahu manažmentu sa rôznia. Jedni 

ho chápu v pomerne úzkom kontexte, ako vedenie ľudí, iní zasa 

pomerne zoširoka a zahŕňajú pod tento pojem i riadenie výrobných 

procesov. Problematika manažmentu je aj preto veľmi zaujímavá. My 

sa pokúsime dať v tejto publikácii odpoveď na tento, ale i iné problémy, 

ako i poskytnúť názory a postrehy rôznych autorov, praktikov i 

teoretikov z oblasti manažmentu, ktorých odkaz je aktuálny pre dnešok. 

Zároveň uvádzame aj niektoré najdôležitejšie poznatky zo súčasného 

svetového manažmentu, ktoré sú vhodné pre náš manažment a jeho 

ďalší rozvoj. 

 

Veríme, že publikácia Vám umožní v primeranej miere vniknúť do 

problematiky manažmentu a zároveň Vám pomôže pri riešení 

niektorých problémov, s ktorými sa stretávate vo Vašej práci. 

 

 Autori 
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1. Historické východiská manažmentu 
 

 Na  dejiny ľudstva sa môžeme dívať ako na dejiny riadenia. 

Každá z vyspelých civilizácii ľudstva sa vyznačovala zložitou a vysoko 

rozpracovanou organizáciou a riadením. Vezmime si stavby 

egyptských pyramíd, ako i správu takých ríší ako babylonská, grécka, 

rímska. Ale aj v našej histórii nájdeme také obdobie, kedy môžeme byť 

právom hrdí na riadiace schopnosti našich predkov. Tieto prvé 

poznatky a skúsenosti majú pre súčasné riadenie iba nepatrnú 

poznávaciu hodnotu, preto omnoho praktickejšie je spájať podstatu 

riadenia až s rozvojom priemyselnej výroby, stavebníctva a železničnej 

dopravy v  2. polovici minulého storočia. 

 Manažment, ktorý sa dnes chápe ako veda, umenie a prax, sa v 

priemyselných spoločnostiach začal uplatňovať v roku 1950-51 a to  

prvýkrát pravdepodobne vo firme General Electric. V súčasnom období 

sa teória manažmentu rozvíja aj v našej krajine a uplatňuje tak v 

podnikateľskej, ako aj v mimopodnikateľskej sfére (armáda, 

nemocnice, školy, mestské úrady a pod.). 

 

Hlavné myšlienkové smery v riadení 
 

 Poznatkov o riadení je veľké množstvo, avšak nie sú 

usporiadané do ucelenej teórie, ale naopak predstavujú celý rad smerov, 

škôl a zameraní, takže môžeme hovoriť o "džungli teórií" [6]. Niektorí 

teoretici manažmentu tvrdia, že táto rôznorodosť teórií riadenia je v 

súlade s rôznorodosťou typov podnikov. Z toho jednoznačne vyplýva 

záver [9]:  

 

"Na žiadnu riadiacu  situáciu neexistuje jednoznačný recept či 

návod. Čo sa osvedčilo v jednej situácii, môže byť neúčinné v 

druhej, ba dokonca môže smerovať ku katastrofe ".  

 

 Iní tvrdia, že tento chaos je dočasný a nebude trvať dlho, kým 

sa vytvorí syntetická teória, ktorá získa všeobecné uznanie. Niektorí 

tvorcovia teórie manažmentu dokonca tvrdia, že už teraz sa utvára 

jednotná teória riadenia. Najproduktívnejšou formou alebo smerom 
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rozvoja je podľa ich názoru hľadanie pomocou experimentov, čo 

prispeje k "disciplinovanosti myslenia, pozorovania a overovania"[6].  

 Nedostatok jednotnej teórie sa dá vysvetliť aj tým, že sa 

metodologické predpoklady považujú za nepodstatné, obmedzené 

empirizmom a pragmatizmom tradičným hlavne pre USA, pre ktoré je 

charakteristické to, že za reálne "fungujúce"  považujú iba to, čo nás  

"vezie " [ 11].  

 Avšak aj napriek vyššie uvedeným myšlienkam sa v spleti 

teórií dajú vyčleniť hlavné smery vo vývoji teórie riadenia a stanoviť 

všeobecné zásady interpretácie pojmov a kategórií. V zahraničnej 

literatúre manažmentu sa hovorí o dvoch hlavných smeroch "školách 

riadenia" a to  "klasickej a behaviorálnej škole riadenia", ktoré 

vznikli ako prvé a stali sa priamymi predchodcami moderných teórií 

riadenia. Polemika medzi týmito školami, ale i snaha o akúsi syntézu 

ich zásad viedla k vzniku a rozvoju nových prúdov v riadení [ 1 ]. 

 

Klasická škola riadenia 

 

Prvou školou, ktorá sa sformovala bola " klasická škola", ktorá sa 

vytvorila ako samostatný a silný prúd v riadení. Klasická škola riadenia 

sa na základe podstaty predmetu skúmania rozdelila na dva základné 

smery: "vedecké riadenie" a "administratívne riadenie". 

 

Vedecký smer riadenia 

 

 Zakladateľom a hlavným predstaviteľom "vedeckého smeru" v 

riadení bol F.W.Taylor /1856-1915/. Ďalšími predstaviteľmi boli: 

H.Gantt /1861-1919/, The Gilbreths (A.Gilbreth /1878-1972/, F. 

Gilbreth /1868-1924/). Predstavitelia tohto smeru sa zaoberali 

problematikou spojenou s riadením práce a pracovníkov. 

 Pri charakterizovaní Taylorovho prínosu sa nezriedka tvrdí, že 

práve on navrhol a vypracoval sústavu úkolovej práce. Avšak treba 

poznamenať,  že úkolová sústava existovala dávno predtým a Taylor 

bol tým, ktorý  kritizoval jej vtedajšie formy a zásady. 

Taylorizmus môžeme definovať nasledovne [1]: 
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• ustanovenie vedeckého základu, nahrádzajúceho staré, tradičné 

metódy, ktoré vznikli v praxi a vedecký výskum každého 

jednotlivého prvku, 

• výber robotníkov na základe vedeckých kritérií, ich výcvik a 

výchova,  

• spolupráca medzi vedením podniku a robotníkmi pri praktickom 

zavádzaní vedecky  vypracovaného systému organizácie práce, 

• rovnomerné rozdelenie práce a zodpovednosti medzi vedenie a 

robotníkov . 

 

 Taylor bol silným zástancom formálnej organizácie, v rámci 

ktorej nie je možná existencia iných vzťahov, iba tých, ktoré  sú dané 

služobným, funkčným obsahom. Za hlavný cieľ organizácie považoval 

maximálne zvýšenie produktivity práce. Vypracoval celý rad opatrení 

zameraných na racionálne využívanie práce robotníkov a výrobných 

prostriedkov. Významné miesto v jeho systéme má komplex opatrení, 

ktorý sa nazýva " skúmanie práce ". Taylor proklamoval potrebu deľby 

práce a to aj vo sfére riadenia. Osobitý význam pripisoval plánovaciemu 

oddeleniu. Riadenie podľa neho je samostatná funkcia, ktorá sa skladá 

z viacerých zásad, ktoré sa realizujú v najrôznejších typoch organizácie. 

 

Administratívny smer riadenia 

 

 Predstavitelia administratívneho smeru v riadení sa zaoberali 

riešením problémov týkajúcich sa technickej stránky riadenia formálnej 

organizácie. K významným predstaviteľom tohto smeru patria: H. 

Fayol /1841-1925/, M. Weber  /1864-1920/, CH. Barnard /1886-

1964/. 

 Významným predstaviteľom administratívneho smeru v 

riadení bol H. Fayol. Jeho zásluhou bola vyčlenená vlastná riadiaca 

práca zo správy a riadenie vyzdvihnuté na post samostatného predmetu 

skúmania. H. Fayol sa díval na správu "zhora nadol" čo mu dávalo 

širšiu perspektívu v porovnaní s Taylorom, ktorý bol nútený dívať sa 

na najvyššie vedenie  "zdola nahor" [11]. 

 

 H. Fayol,  ako prvý, vymedzil 6 základných funkcií podniku 

[8]: technická, obchodná, ochranná, účtovná, finančná a správna. 
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Najzaujímavejšou funkciou podľa Fayola bola správna funkcia. Do 

správy zaradil také činnosti ako: plánovanie, organizovanie, 

koordinovanie, kontrolovanie. Riadenie podľa Fayola je možné skúmať 

v rámci správy, ale i mimo nej. Fayol sa rozhodol pre zaradenie riadenia 

do správy z týchto dôvodov [8]:   

  

• riadenie sa zameriava na výber a výcvik zamestnancov, na 

personálne zabezpečenie, a to patrí aj do správy, 

• väčšina zásad riadenia zodpovedá zásadám správy, správa a riadenie 

sú veľmi úzko spojené, 

• spravovať znamená plánovať, organizovať, riadiť, koordinovať a 

kontrolovať. 

 

 Pod riadením Fayol rozumie [8]: plánovanie, predvídanie, 

organizovanie,  prikazovanie, koordinovanie a kontrolovanie. 

 Správna funkcia sa nesmie zamieňať s vedením. Viesť 

znamená podnik riadiť tak, aby sa využili všetky zdroje, t.j., aby sa 

zabezpečilo účinné (efektívne) plnenie všetkých  6-tich funkcií .  

 Veľmi významným prínosom Fayola bolo definovanie zásad 

efektívneho riadenia (všeobecné zásady správy) [8]: 

 

- deľba práce 

- autorita 

- disciplína 

- jednotné prikazovanie 

- jednotné vedenie 

- podriaďovanie záujmov     

  jednotlivca  - odmeňovanie  

 - centralizácia  

- stupnica hodností 

- poriadok 

- spravodlivosť 

- stálosť zamestnancov  

- iniciatíva 

- súlad personálu 

 

Deľba práce podľa Fayola vznikla ako dôsledok špecializácie funkcií, 

rozdelenia právomocí a zodpovedností. 

Autorita podľa Fayola je právo prikazovať a moc zabezpečiť 

poslušnosť. Fayol rozlišuje autoritu z poverenia, ako i autoritu osobnú. 

Disciplína znamená poslušnosť, horlivosť, pracovitosť, slušné 

chovanie, úctu. Disciplína každého sociálneho telesa závisí v podstate 

na hodnote vedúceho. Ak je nedostatočná disciplína, alebo je nesúlad 

medzi vedúcim a podriadenými, tak je to nedostatok vedúceho. 
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Pracovníci pracujú tak, ako k nim vedúci pristupuje, ako ich riadi a 

vedie. 

Jednotné prikazovanie znamená, že podriadený môže získať príkaz 

len od  jedného nadriadeného. 

Jednotné riadenie vyjadruje jeden program a jedného vedúceho pre 

všetky výkony, ktoré smerujú k jednému cieľu. 

Podriadenie záujmov jednotlivca záujmom kolektívu znamená 

podriadenie záujmov jednotlivca záujmom celku ( záujem jednotlivca 

nesmie presiahnuť záujem podniku, záujem rodiny musí byť nad 

záujmom jednotlivca, atď.). 

Odmeňovanie sa týka odmeny za vykonanú prácu, službu. Výška platu 

závisí od okolností, ktoré nezávisia na vôli zamestnávateľa, ani na 

hodnote pracovníkov, ale na cene životných potrieb, na dostatku či 

nedostatku pracovníkov, na celkovom stave priemyslu či obchodu. 

Súvisí s hodnotou pracovníkov a so spôsobom odmeňovania za prácu. 

Odmena musí byť dostatočná, musí podporovať tvorivosť, nesmie však 

presahovať rozumnú mieru. 

Centralizácia podľa Fayola je prirodzeným faktorom. V malých 

podnikoch, kde vedúci dáva príkazy priamo svojim podriadeným je 

centralizácia úplná. Vo veľkých podnikoch prechádzajú príkazy a 

odozvy na tieto príkazy celým radom priamych stupňov. 

Stupnica hodností znamená, že príkaz od najvyššej autority ide po 

jednotlivých stupňoch hodností, pričom táto postupnosť je vynútená 

potrebou zaisteného postupu príkazov, ale i potrebou jednotného 

prikazovania. Nie je vždy najrýchlejšia, niekedy je až nebezpečne dlhá. 

Poriadok  znamená podľa Fayola, že každá vec musí mať svoje miesto, 

každý pracovník musí byť na správnom mieste a v pravý čas. 

Slušnosť ( spravodlivosť )  pri jednaní s pracovníkmi, čo však 

nevylučuje prísne a rázne chovanie vedúceho. 

Stálosť personálu znamená, že pracovník má dostatok času na to, aby 

sa zapracoval do novej funkcie, aby ju zvládol, ak má ovšem 

predpoklady a schopnosti pre danú prácu. 

Iniciatíva je chápaná ako možnosť zostaviť plán a následne ho 

realizovať. 

Jednota personálu je hybnou silou v riadení podniku, keďže podľa 

Fayola  v jednote je sila. 
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 "Klasická škola riadenia" a jej poznatky sú platné dodnes a 

mnohí súčasní teoretici riadenia z nich čerpajú a vychádzajú pri tvorbe 

modernej teórie riadenia. Značným nedostatkom tejto školy bolo 

podcenenie významu ľudského faktora a zjednodušená predstava o 

motívoch ľudského správania. Tým sa zaoberala "behaviorálna teória 

riadenia", zastúpená školou medziľudských vzťahov. 

 

Behaviorálna teória riadenia 
 

 Jednou z najvýznamnejších teórií školy medziľudských 

vzťahov bola teória "participačného systému riadenia ", ktorá 

nahrádza "autoritatívny systém riadenia" rozvíjaný klasickým smerom. 

Okrem zakladateľov tejto školy  E. Maya a F. Roethlisbergera 

predstaviteľmi tejto školy sú: D. M. McGregor, CH. Argyris, 

K.Likert a ďalší. Na tradície E.Maya dnes nadväzuje veľká skupina 

sociológov Harwardskej Univerzity, ktorá sa systematicky zaoberá 

problematikou  "medziľudských vzťahov "[3] . 

 

 Významným prínosom tejto školy bol A. Maslow so svojou 

teóriou hierarchie porieb (Maslowova hierarchia potrieb). Maslow 

zostavil hierarchický model potrieb od najnižšej potreby po najvyššiu 

potrebu. Táto teória sa prvýkrát objavila v roku 1943 a mala značný 

vplyv na rozvoj manažérskej teórie [29]. Na obr.1.1 je znázornená 

hierarchia ľudských potrieb podľa Maslowa.  

 

 Maslow uvádza, že základným predpokladom motivácie 

spolupracovníkov je poznanie dosiahnutej úrovne potrieb. Umenie 

vedúcich pracovníkov spočíva v schopnosti oceniť preferenčnú úroveň 

rôznych skupín (či jednotlivcov) v rôznych oblastiach podnikových 

činností.  
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      sebarealizácia 

 

        vlastné uznanie 

          uznanie ostatných 

 

     sociálna príslušnosť (rodina, spoločnosť) 

 

istota, minimálna životná úroveň 

 

fyzické a biologické základné potreby 

 

 

Obr. 1.1. Maslowova hierarchia potrieb 

 

 Vedúci pracovník si musí uvedomiť, že potreby jednotlivých 

úrovní sa čiastočne prekrývajú a že najmä splnenie potrieb nižších 

úrovní sa stáva predpokladom pre vznik potreby vyššej úrovne. Pri 

prechode z nižšej motivačnej úrovne na vyššiu úroveň je nevyhnutné 

dostatočne uspokojiť potreby nižšej úrovne. Nikdy však nenastane 

úplné uspokojenie, veď máloktorý zamestnanec by bol ľahostajný k 

možnosti ďalšieho zvýšenia mzdy či platu . 

 

 Druhou veľmi významnou motivačnou teóriou je "teória 

dvoch faktorov" F. Herzberga. Na základe odpovedí  niekoľko stovák 

pracovníkov Herzberg vytypoval dve základné skupiny faktorov , ktoré 

ovplyvňujú chovanie ľudí, a to [ 29 ]: 

 

• motivátory 

• hygienické faktory ( vplyvy ). 

 

 Na obr. 1.2 je percentuálne znázornenie  spokojnosti vyvolané 

jednotlivými hygienickými faktormi a  motivátormi . 
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Obr. 1.2. Motivátory a hygienické vplyvy podľa Herzberga 

 

Motivátory je možné charakterizovať ako vplyvy, ktoré uspokojujú 

ľudské potreby a zároveň sa pri ich uplatnení aktivuje záujem 

pracovníkov o zlepšenie nimi vykonávaných činností. K motivátorom 

patrí vlastná práca, podmienky pre jej zvládnutie a jej ocenenie. 

Hygienické vplyvy zahŕňajú činitele alebo podmienky, v ktorých 

pracovník pracuje a ktoré ovplyvňujú jeho spokojnosť resp. 

nespokojnosť. K hygienickým faktorom patria najmä faktory, ktoré 

vychádzajú z podmienok práce a pracovného zaradenia [29]. 

 

 Treťou teóriou zameranou na poznávanie motivačných príčin 

je Alderferova teória troch motivačných faktorov. C.P.Alderfer 

klasifikuje ľudské potreby do troch kategórií [ 29 ]:  

 

• zaistenie existencie, 

• zaistenie sociálnych vzťahov k pracovnému okoliu, 

• zaistenie ďalšieho osobného, resp. profesijného a kvalifikačného 

rozvoja. 

 

Táto teória nevychádza zo striktnej hierarchie motivačných faktorov. 
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 Štvrtou populárnou motivačnou teóriou resp. koncepciou je 

McClelendova teória. McCleland dospel k názoru, že organizácie 

môžu svojim zamestnancom  poskytnúť tri hierarchicky usporiadané 

úrovne motivácie, a to : 

 

• potreba spolunažívania, 

• potreba presadiť sa a mať vplyv na ostatných, 

• potreba úspešného uplatnenia. 

 

 McClelandove vymedzenie motivačných faktorov sa vzťahuje 

na užšie vymedzenú skupinu pracovníkov, a to hlavne na skupinu 

riadiacich pracovníkov - manažérov. 

 

 Druhou skupinou motivačných teórií je skupina zameraná na 

priebeh motivačného procesu [29]. Týmto teóriám manažérska 

literatúra nepripisuje taký význam ako teóriám zameraným na 

motivačné faktory. Tieto teórie sa sústreďujú na vyvolanie, 

usmerňovanie, udržovanie a ukončenie motivačného jednania. Veľkú 

pozornosť venujú samotnému procesu motivácie, preto sa volajú tiež 

procesné teórie. 

 

Za reprezentatívne sa považujú tieto štyri procesné teórie : 

 

• teória očakávania 

• rozšírený model teórie očakávania 

• teória účasti na výsledkoch 

• teória zosilnených vnemov. 

 

Teória očakávania a jej varianty vychádzajú z toho, že vedúci 

pracovník musí odhadnúť osobné ciele a preferencie svojich 

spolupracovníkov a spojiť očakávanie satisfakcie s realizáciou cieľov 

organizácie. 

 

Rozšírený model očakávania nadväzuje na Maslowove, Herzbergove 

a Wroomovej názory. Táto teória poníma proces motivácie ako logickú 

následnosť hodnotiacich krokov, ktoré prevádza zamestnanec obvykle 

podvedome. Pre silu motivácie je rozhodujúce vyhodnotenie 
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očakávanej motivačnej odmeny v porovnaní s predpokladaným úsilím 

a rizikom jej dosiahnutia. 

 

Teória účasti na výsledku, vychádza z toho, že zamestnanec má silný 

sklon k hodnoteniu vlastnej práce, porovnáva svoj výkon s výkonom 

svojich spolupracovníkov, ktorí vykonávajú podobnú alebo rovnakú 

prácu. Zvažuje svoj prínos pre organizáciu a ako ho organizácia za tento 

výkon odmeňuje. Za spravodlivý podiel na výsledku považuje, ak platí 

vzťah [29]: 

 

 

       osobná " odmena  "          " odmena " zrovnávaného pracovníka 

   ________________        =    _______________________________ 

      vynaložené osobné              vynaložené "náklady " zrovnávaného  

             " náklady "                                         pracovníka 

 

 

 Teória zosilnených vnemov, niekedy sa tiež nazýva ako vplyv 

minulej skúsenosti na správanie  pracovníka. Predstaviteľom tejto 

teórie bol B. F. Skinner, najmä svojou prácou "Contingencies of  

Reinforcement" ("Neisté prípady zosilnených vnemov "). Autor 

vychádza z toho, že minulé poznatky a získané skúsenosti do značnej 

miery predurčujú reakcie na podobné situácie v prítomnosti. Skinner 

analyzoval 4 možné postupy pozitívnej a negatívnej motivácie.  

 Prvým motivačným postupom je pozitívna motivácia, spojená 

s očakávaním odmeny za rovnaké jednanie, za ktoré v minulosti dostal 

odmenu. 

 Ďalším postupom je negatívna motivácia, ktorá vedie 

pracovníka k tomu, aby sa vyhol opakovanému jednaniu, za ktoré bol 

predtým  kritizovaný. V praxi sa odporúča hlavne pozitívna motivácia, 

pretože negatívna môže vyvolať nepredvídateľné chovanie. 

 Tretím postupom motivačného pôsobenia je utlmenie určitej 

aktivity, dosahuje sa ignorovaním aktivity pracovníka. Môže byť 

využitá pri zmene priorít určitých činností. Posledným, krajným 

motivačným príkladom je trestanie. Ide o priamu, explicitne vyjadrenú 

snahu eliminovať určité jednania / napr. závažné narušenie zásad 

bezpečnosti práce, porušenie pracovnej disciplíny , atď./. 
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 K významným predstaviteľom tejto školy patrí McGregor a 

jeho Teória X a Teória Y. Jeho teória napomohla pri identifikácii 

foriem "štýlu riadenia" . Na základe svojho tvrdenia, že "predstavy o 

človeku určujú celý charakter podniku" rozpracoval dve extrémne 

predstavy o človeku , ktoré znamenajú dve úplne iné prístupy k 

motivovaniu ľudí [29]. 

 Teória X vychádza z predstavy, že priemerná ľudská bytosť 

má vrodenú nechuť k práci  a vyhýba sa jej, kde je to len možné. Z toho 

dôvodu musí byť väčšina ľudí neustále kontrolovaná, riadená a trestaná. 

Človek sám dáva prednosť tomu aby bol vedený a rád sa vyhýba 

zodpovednosti, má malé ambície, chce istotu. Táto teória odráža prax 

riadenia v podmienkach hromadnej výroby, vysokej špecializácie a 

štandardizácie, obmedzujúcej aktivitu ľudí a vyzdvihujúcej konformitu 

a závislosť ľudí. Manažment berie ľudí ako nedospelých, bez ambícií, 

vzdorujúcich zmenám.  K motivácii sa využíva systém odmien a trestov 

. 

 Teória Y vychádza z predstavy, že vynakladanie fyzickej i 

duševnej námahy je prirodzené. Práca sama o sebe môže byť zdrojom 

uspokojenia alebo trestom. Vonkajšia kontrola a tresty už potom nie sú 

jediným prostriedkom zvýšenia úsilia, je možné využiť i sebariadenie i 

sebakontrolu. Motivovať môže i samotné prispenie práce k dosiahnutiu 

organizačných cieľov. Schopnosť ľudí pracovať s vysokým stupňom 

tvorivosti a myslieť pri práci je obecne rozšírené, i keď v praxi málo 

využívané. Úlohou manažmentu pri prijatí teórie Y je podporovať 

uspokojenie z práce a individuálny rozvoj človeka [9]. 

 

 Z tejto teórie X a Y vychádza pomerne novšia Teória Z, ktorú 

vytvoril v 7O- tych rokoch W.Ouchi. W.Ouchi vniesol prvky 

japonského manažmentu do amerického, a tak vytvoril modifikovaný 

systém  amerického manažmentu [17]. Základné charakteristiky daného 

modifikovaného systému sú nasledovné: 

  

• dlhodobá zamestnanosť (celoživotná), 

• kolektívne rozhodovanie, 

• individuálna zodpovednosť, 

• pomalý funkčný rast a pomalý postup, 

• neformálna kontrola s prvkami formálnosti, 
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• čiastočná špecializácia práce, 

• jednotný, spravodlivý prístup k zamestnancom. 

 

 Motivačné teórie, prístupy či smery sú zdrojmi informácií a 

inšpirácií, z ktorých šikovní manažéri môžu vychádzať a v rôznych 

podmienkach ich modifikovať podľa vlastných potrieb [26]. 

 

 

Systémová teória riadenia 
 

 Po škole  klasickej i škole medziľudských vzťahov sa objavil 

nový prístup v teórii riadenia  a to "systémový prístup". Tento smer sa 

díval na organizáciu ako na systém. Zaoberal sa štúdiom kľúčových 

prvkov organizácie, vzťahmi medzi organizáciami ako i medzi 

organizáciou a okolím.  

 Predstavitelia tohto smeru chápu organizáciu ako 

spolupracujúcu koalíciu, ktorá je životaschopná iba potiaľ, pokiaľ môže 

všetkým svojim členom zaistiť uspokojenie dostatočné na to, aby bola 

zárukou pokračovania ich prínosu pre organizačný proces. 

Zakladateľom tejto školy bol Ludwig von Bertalanfy. Predstavitelia 

tejto školy vychádzali z jeho poznania, že každý biologický systém je 

otvorený a na základe toho vyvodili, že aj každý sociálny systém je 

systémom otvoreným. A. K. Rice predstaviteľ "systémového smeru v 

riadení" v roku 1958 vypracoval schému otvoreného systému.  

 Na obr. 1.3 je znázornená organizácia ako otvorený systém, 

podľa A.K.Riceho. 

 Významným prínosom tejto školy  boli názory  Katza a 

Kahna, ktorí popísali jednotlivé subsystémy organizácie spolu s 

úlohami, ktoré plnia, čo napomohlo pochopeniu podstaty a povahy 

organizácie. Do tohto smeru sa včlenila i teória "contingency" ("teória 

kontingentov").  
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Otvorený systém Okolie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.3. Otvorený systém 

 

 Je treba povedať, že neexistuje žiadna presne a jednoznačne 

vymedzená hranica medzi systémovou teóriou a teóriou "contingency " 

. Podstata tohto " kontingentného prístupu" spočíva vo vymedzení 

prvkov (vonkajšie prostredie, technologické faktory, ľudské zručnosti a 

motivácia), v čo najlepšej kombinácii týchto prvkov, v ich výbere, ako 

i stanovení podmienok ich pôsobenia.  

 Názov "kontingentný " prístup v teórii riadenia bol zavedený 

dvomi americkými akademikmi a to Lawrencom a Lorschom, v roku 

1967, ktorí sa zaoberali  výskumom  diferenciácie a integrácie v 

organizácii. Podľa nich diferenciácia, to nie je len špecializácia úloh, 

ale i odlišná formálnosť organizácie, ako i odlišné záujmy 

zamestnancov, akcionárov, dodávateľov. Integráciu definovali ako 

kvalitu spolupráce, ktorá existuje medzi oddeleniami.  

 

 Ďalšími predstaviteľmi tohto prístupu boli Burns, Stalker, 

Woodward a skupina z Aston Univerzity v Birminghame. Štúdie 

Burnsa a Stalkera sú poznamenané vymedzením dvoch typov 

ideálnej organizácie, dvoch typov manažérskych systémov : 

 

• mechanistický systém, určený pre relatívne stabilné podmienky, 

• organický systém, ktorí je vhodný pre meniace sa podmienky. 

 

 Klasický organizačný systém je systém s presne vymedzenou a 

popísanou hierarchickou štruktúrou a vertikálnymi vzťahmi medzi 

členmi organizácie. Organický systém je pružnejší, úlohy sa môžu 

Vstupy: 

 - informačné 

 - finančné 

 - materiálové 

 - ľudské 

 

Transformácia 

Výstupy: 

 

 - výrobky 

 - služby 
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vymedziť podľa meniacich sa podmienok, vzájomné vzťahy sú viac 

laterálne ako vertikálne. 

 Ďalšou predstaviteľkou bola Joan Woodwardová, ktorá 

vymedzila podstatné elementy, ktoré ovplyvňujú úspešnosť firmy. 

Tieto elementy úspešnosti firmy sú:  štruktúra firmy a jej technológia. 

 Konečným prínosom tejto školy bola skupina Aston z 

Univerzity Aston v Birminghame. Táto skupina sledovala rôzne 

aspekty  štruktúry, technológie a okolia.  

 V chronologickom poradí môžeme predstaviteľov s ich 

teóriami a objavmi zhrnúť v  nasledovnom poradí - tabuľka 1.1: 

 

       Tabuľka 1.1 

ROK   TEÓRIA   TEORETIK 

___________________________________________________________________ 

1951   socio-tech. systém   Trist and Bamforth 

1958                       otvorený systém               A.K.Rice 

1961       mechanistický/                   Burns,Stalker   

                              organický systém                                 

1965              technológia a štruktúra    Woodward 

1965                       typy okolia                  Emery, Trist 

1966                       systémový prístup        Katz, Kahn 

                               k organizácii                   

1967                       okolie a štruktúra,                Lawrence, 

                               kontingentálny prístup         Lorsch 

                               k organizácii                              

1968/69                  okolie,technológia  

                               a štruktúra - multi-  Aston  

                               dimenzionálny prístup     Pugh,Hichson 

 

" Empirický a kvantitatívny " prístup v riadení 
 

 Spomedzi ďalších smerov v teórii riadenia môžeme spomenúť 

školu "empirickú". Pri jej charakteristike H. Koontz vychádzal z toho, 

že predstavitelia tejto školy sa zaoberali štúdiom skúseností. Ich cieľom 

bolo zovšeobecnenie týchto skúseností, najčastejšie však ich 

odovzdávanie študentom a praktikom. Poprední teoretici tejto školy 

boli zároveň významnými riadiacimi pracovníkmi. Patrí k nim napr. P. 

F. Drucker, profesor v oblasti teórie riadenia na Vysokej škole 

businessu pri Univerzite v New Yorku  a poradca pre otázky 

"podnikania a riadenia" veľkých amerických firiem, ako sú General 
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Electric, General Motors, Chrysler, International Business Machines 

Corporation a iné. Medzi predstaviteľov tejto školy patrili R. Davis, E. 

Dalea, A. Sloan, H.Mintzberg  a P.Kotler, a ďalší [3]. 

 Môžeme spomenúť aj "kvantitatívny prístup v riadení", 

ktorý sústreďuje pozornosť na metódy a viac alebo menej 

algoritmizované postupy pri riešení rozhodovacích úloh. Najmä 

súčasný rozvoj modernej výpočtovej techniky vytvára z týchto 

prístupov nástroje, ktoré slúžia na skvalitnenie, urýchlenie a 

zhospodárnenie realizácie manažérskych funkcií.  

 Zo širokého spektra už overených metód môžeme spomenúť: 

štrukturálnu analýzu, matematické programovanie, dynamické 

programovanie, teóriu hier a strategického chovania, sieťové grafy, 

metódy riešenia sekvenčných úloh, metódy matematickej štatistiky, 

metódy hromadnej obsluhy, metódy teórie zásob a ďalšie. K 

predstaviteľom kvantitatívnych prístupov môžeme zaradiť P. M. 

Morsea, G.B. Dantziga, T.L.Saatyho, H. M.Wagnera a ďalších. 

 

" Emerging " teória riadenia 
 

 Rok 1970 priniesol celý rad nových problémov, ktoré sa dotkli 

tak riadenia ako i riadiaceho personálu. Priemysel celého sveta bol 

ohrozený ropným embargom zo strany OPECu. V tom istom čase sa  

USA  dostali do politickej krízy, známej pod názvom "WATERGATE" 

. Situácia vyvrcholila rezignáciou  Nixona na úrad prezidenta. Okrem 

toho značný vplyv na vývoj situácie mala aj vojna vo Vietname. To 

všetko malo samozrejme dopad aj na ekonomiku, čo sa prejavilo 

infláciou,  nezamestnanosťou a organizačnými nedostatkami. 

 Koncom 70-tých rokov a začiatkom 80-tych rokov sa začali 

formovať 4 základné perspektívy budúceho vývoja [1]: 

 

• perspektíva zameraná na vývoj inštitucionálnych síl, 

• perspektíva zameraná na hľadanie úspechu a neúspechu organizácie, 

• perspektíva týkajúca sa otázok práce, a to vo vzťahu k produktivite, 

• perspektíva zameraná na ohrozené zdroje a spôsoby ich získavania. 
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 Veľký význam sa v roku 1980 pripisoval štúdii priemyselnej 

konkurencie a strategických aktivít, ktorú vypracoval M. Porter, ktorý 

v nej poukázal na hlavné sily ohrozenia budúcnosti [1)].: 

 

• hrozba nových vstupov / novej konkurencie /, 

• obmedzená sila spotrebiteľa, 

• obmedzená sila dodávateľa, 

• hrozba substitúcie výrobkov a služieb, 

• konkurencia medzi existujúcimi firmami. 

_________________________________________________________

________________ 

Pozn.: 1) M.E.Porter : Competitive strategy : Techniques for Analizing Industries and 

Competitors. New York, Free Press,1980  

_______________________________________________________________ 

 

 Tak vznikol ďalší smer v riadení a to "Emerging" teória čiže 

teória "ohrozenia". 

 

 Na záver tejto kapitoly je na obr. 1.4 znázornený stručný 

prehľad jednotlivých škôl a smerov. 

 

 

 

 

 

 

 

      Efektívny  

       manažment 

 

 

 

 

 

Obr. 1.4. Teoretické východiská efektívneho manažmentu 

 Stručnú charakteristiku myšlienkových smerov manažmentu je 

možné uzavrieť upozornením, že táto disciplína nie je jednotná, 

myšlienkovo homogénna a vytvorená s exaktnosťou niektorých 

Klasická škola 

manažmentu 

Systémová teória 

Teória ohrozenia 

Behaviorálna škola 

manažmentu 

Kvantitatívna manžérska 

teória 
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technických vied. Nielen uvedené prístupy ako celok, ale aj každý z 

nich, je myšlienkovo nekonzistentný až protikladný.  

 Tvorivé myslenie a dobrá kvalifikačná príprava moderných 

manažérov sú dnes hlavnými predpokladmi pre to, aby si títo riadiaci 

pracovníci dokázali účelne, podľa reálnej situácie a potrieb vyberať zo 

"zlatého fondu" poznatkov uvedených smerov a škôl. Napr. 

racionálne vedenie ľudí sa bude orientovať na psychologické a sociálne 

prístupy, teda na poznatky " školy medziľudských vzťahov", moderné 

informačné technológie sa budú orientovať na systémové a 

kvantitatívne prístupy v riadení, moderný systém riadenia sa nezaobíde 

ani bez poznatkov  "empirickej školy". 

 

 

Myšlienkové odporúčania manažmentu na zmenu 

podnikateľského myslenia a jednania 
 

 V hľadaní možnosti prežitia sa manažéri západných krajín 

často obracali na japonské systémy riadenia a princípy japonskej 

stratégie. Ukázalo sa však, že bariéry západných manažérov sú značné, 

najmä čo sa týka celoživotného vzdelávania, priznania seniority, atď. 

 Z ďalších pokusov vytvoriť novú  "filozofiu" manažérskeho 

myslenia a dať odporúčania pre praktické podnikateľské jednanie v 

"turbulentných podmienkach" 80-tych rokov najlepšie vyšli pokusy  

založené na jednoduchej logike komparatívnych výhod, vychádzajúcej 

z poznatkov empirických prístupov.  

 Najtypickejším, hoci nie prvým pokusom, bola štúdia 

T.J.Petersa  a R.H.Watermana "In Search Of Exscellence - Lessons 

From America´s Best - Run Companies"( V hľadaní dokonalosti - 

Lekcie z najlepšie riadených  amerických spoločností ). Ich rady sa 

opierali o rozbor "dobrých" teda dlhodobo prosperujúcich firiem, ktoré 

si zvolili za cieľ byť vo svojej činnosti dokonalé.  

 

 Charakteristické črty dokonalých podnikov zhrnuli do 

nasledovných bodov [29]: 

1. Aktívne jednať. 

2. Byť blízko k zákazníkom. 

3. Autonómnosť a podnikavosť. 
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4. Zvyšovať produktivitu prostredníctvom ľudí. 

5. Držať sa toho, čo firma vie. 

6. Držať sa činností, kde vznikajú hodnoty pre firmu.  

7. Jednoduché organizačné formy, nie nespočetný riadiaci 

administratívny  

8. správny aparát. 

9. Umenie spájať potrebu "centralizácie" s "decentralizáciou". 

 

 Tieto rady nie je možné brať izolovane, pretože v ich ucelenosti 

a v ich zladenom používaní je umenie riadiť k dokonalosti . 

 

 Ako reakcia  na konjunktúrny záujem o optimistické, 

pragmatické odporúčania sa objavili ďalšie štúdie. Medzi najlepšie z 

nich patria: 

 

• R.Levering , M.Moskowitz, M.Katz: "The 100 Best Companies to 

Work for America" / "100 najlepších spoločností, ktoré pracujú pre 

Ameriku" /, 

• W.Goldsmith, D.Clutterbuck : "The Wining  Streak - Britains Top 

Companies Reveal their Formulas for Success" /"Víťazná stopa - 

Britské najlepšie spoločnosti odkrývajú svoje zásady pre úspech" /.  

 

 Na základe svojho prieskumu Leverig, Moskowitz, Katz 

vypracovali 12 charakteristík "dokonalosti" [29] :  

 

1. Vytvoriť podmienky, aby sa zamestnanci cítili byť členmi  a časťou 

podnikového tímu. 

2. Podnecovať vzájomnú otvorenú komunikáciu medzi 

zamestnancami. 

3. Kádrové presuny uskutočňovať výhradne z  vnútorných zdrojov. 

4. Klásť dôraz na kvalitu práce. 

5. Umožniť zamestnancom účasť na zisku. 

6. Redukovať prejavy hierarchickej nadriadenosti. 

7. Venovať pozornosť vytváraniu dobrých  pracovných  podmienok. 

8. Podporovať organizácie a spolky o ktoré ľudia majú záujem. 

9. Poskytovať zamestnancom zvýhodnené  podnikové sporenie. 



 
_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________          _____ 
23 

10. Využívať kvalifikačné predpoklady pracovníkov hlavne v rámci 

firmy. 

11. Zabezpečovať v maximálne možnej miere zdravotnícku 

starostlivosť o zamestnancov. 

12. Starať sa o zvýšenie kvalifikácie zamestnancov. 

  

Pre ilustráciu uvedieme aj 11  britských charakteristík "dokonalosti" 

[29]: 

 

1. aktívne jednať, 

2. vytvárať autonómnosť a podnikavosť, 

3. rozvíjať vzájomnú komunikáciu medzi vedením a    zamestnancami, 

4. využívať u zamestnancov zmysel pre vlastníctvo, 

5. podporovať záujem a úsilie o inovačné riadenie, 

6. dodržiavať jasné a náročné stanovenie cieľov, 

7. stanoviť jasné poslanie firmy a zoznámiť s ním všetkých 

zamestnancov firmy, 

8. orientovať všetky činnosti na vysoký výkon, 

9. starať sa o rast kvalifikácie zamestnancov, 

10. vedieť nadpriemerne zaplatiť dobrú prácu, 

11. využívať motivačné prístupy pre skvalitnenie práce. 

 

 Asi v polovici 80-tých rokov dochádza ku korekcii názorov  

Petersa a Watermana. Samozrejme nekritizujú predchádzajúce názory, 

ale ich čiastočne modifikujú. Ich upravenú verziu môžeme stručne 

zhrnúť do tézy, že záruka  "dokonalosti " spočíva  v podnikateľskej 

aktivite a starostlivosti o súčasnú i perspektívnu kvalitu práce vo 

všetkých oblastiach podnikovej činnosti. 

 

 Je zaujímavé, že k podobnej filozofii dospel P.F.Drucker vo 

svojej práci "Inovation and Enterpreunership"  /"Inovácie a 

podnikateľstvo " /. V umení inovácií vidí pre súčasnú dobu  hlavný 

faktor podnikateľského úspechu. 

 

 T.J.Peters v roku 1987 dáva 45 predpokladov  "dokonalosti", 

ktoré môžeme stručne zhrnúť takto : 
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- orientácia činnosti na zákazníka, 

- inovácia, 

- kvalita pracovníkov, 

 - vedenie ľudí , 

   - systémy  riadenia. 

 

  

 V roku 1987 R.H.Waterman, vypracoval 8 predpokladov 

"dokonalosti", ktoré sú obsahovo podobné s predchádzajúcimi, nie však 

identické [29]: 

 

1. Stratégia úspešného rozvoja firmy predpokladá včasnú 

informovanosť o možných podnikateľských aktivitách, 

príležitostiach a zároveň schopnosť ich využiť, resp. podnikateľsky  

zhodnotiť.  

2. Riadenie ľudí by malo  v maximálnej miere využiť možnosť 

delegácie právomoci a zodpovednosti. 

3. Hodnotenie priebehu podnikateľskej činnosti by malo rozväzovať 

ruky pre inovačné zdokonalenie práce. 

4. Nie je chybou využiť inovačné  myšlienky každého, kto ich môže 

poskytnúť. 

5. Organizačná politika by mala smerovať k  prehĺbeniu tímovej 

spolupráce. 

6. Riadenie obnovy potrebuje stálu inovačnú aktivitu. 

7. Umenie viesť ľudí k obnove predpokladá byť príkladom, ako veci 

robiť, nie ako o veciach hovoriť. 

8. Riadenie obnovy musí vedieť pracovníkom vysvetliť celkový cieľ a 

inšpirovať ich k jeho dosiahnutiu. 

 

 I  keď  práve charakterizovaná  zmes názorov a odporúčaní  z 

myšlienkového umu súčasného manažmentu zďaleka nie je 

vyčerpávajúcim prehľadom o situácii, snáď najlepšie ilustruje prúdy 

novo sa vytvárajúcej filozofie podnikateľskej aktivity. Ide o aktivitu 

zodpovedajúcu dvojstupňovej cieľovej orientácii západných firiem  a 

to prežiť a byť podnikateľsky úspešný.  

 

Keď sa pokúsime o akúsi syntézu uvedených názorov, vychádza nám z 

toho tento organický celok [29]: 
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________________________________________________________

________ 

 

1. Spracovať kvalitnú podnikateľskú stratégiu a zabezpečiť pružnú 

taktiku, jej pružnej adaptácie a realizácie. Zvláštnu pozornosť treba 

pritom venovať  spolupráci so zákazníkmi a zladeniu inovácií  vo 

všetkých oblastiach reprodukčného procesu. 

  

2. Osvojiť si pružné metódy organizovania a zaistiť jednoduché 

organizačné štruktúry. 

  

3. Efektívne využívať moderné systémy riadenia, najmä založené na 

využívaní výpočtovej techniky a informačnej technológie. 

  

4. Vytvoriť dlhodobo spolupracujúce a kvalitné profesijné a 

kvalifikačné štruktúry riadiacich a výkonných pracovníkov. 

 

________________________________________________________

________ 
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2. Základné pojmy manažmentu 

  
 

 

Vymedzenie pojmu manažment  
 

 Anglickému pojmu "manažment" terminologicky zodpovedá  

slovenský pojem "riadenie", a to predovšetkým  riadenie  podnikové, v 

zmysle  uceleného riadenia všetkých podnikových činností (predaj, 

vedeckovýskumná činnosť, výrobná, vývojová, finančná a ďalšie) [6]. 

Tým sa tento pojem odlišuje od užšieho pojmu "riadenie čiastkových 

procesov", najmä výrobných, technologických  a iných. Anglická 

literatúra využíva v tomto zmysle termín "control "(napr. production 

control, control of technological processes). V súčasnej svetovej 

literatúre je možné nájsť desiatky, ba až stovky definícií vysvetľujúcich 

pojem " manažment ".  

 

Známy americký odborník rakúskeho pôvodu P.F.Drucker vo svojej 

práci   "Management - Task, Responsibilities, Practices " z roku 1973 

uvádza: "Manažment je umenie  a veda riadiť podnikovú prax, 

činnosť ". 

 

  Manažmentom sa teda chápe nielen samotné riadenie, ale aj 

umenie riadiť. Odbornosť v riadení je daná schopnosťou plánovať, 

organizovať, motivovať  a viesť ľudí, koordinovať, komunikovať, 

kontrolovať tak, aby podnik fungoval úspešne. Schopnosť úspešne 

riadiť spája vedu a umenie a táto schopnosť je závislá na intuícii a 

skúsenostiach manažéra. Manažment je možné chápať aj ako proces, 

ktorý vykonáva manažér pri koordinácii aktivít ľudí, aby dosiahli 

výsledky, ktoré jednotlivci nemôžu dosiahnuť. Riadenie smeruje k 

cieľavedomému chovaniu skupín ľudí , resp. celej organizácie.  

 

E.Dalea vo svojej knihe "Management: Theory and Practice", z roku 

1965 uvádza: "Manažment je vykonávanie vecí prostredníctvom 

iných ľudí".  
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Aldag , Stearns vo svojej knihe " Management " z roku  1987 

uvádzajú tri základné výklady pojmu manažment : 

1. Manažment - je rozhodovanie o tom , aké výrobky sa budú vyrábať, 

resp. aké služby poskytovať. 

2. Manažment - je teoretická disciplína, ktorej teoretická i znalostná 

základňa sa nahromadila v priebehu niekoľkých rokov využitím 

vedeckých  výskumov a poznatkov praxe. 

3. Manažment - je proces plánovania, organizovania,  zabezpečovania 

ľudí, vedenia, kontroly za účelom dosiahnutia  stanovených cieľov. 

 

Celý komplex názorov na manažment môžeme rozdeliť do troch 

skupín: 

1. Skupina názorov chápe manažment ako vedenie ľudí. 

2. Skupina názorov chápe manažment ako výkon špecifických 

funkcií. 

3. Skupina názorov chápe manažment ako vednú disciplínu. 

 

Manažérske funkcie 
 

 Manažérske funkcie sú typické úlohy, ktoré vedúci pracovník 

rieši v procese svojej práce. Západná manažérska literatúra má na 

klasifikáciu manažérskych funkcií odlišné názory. Už jeden zo 

zakladateľov "vedeckého smeru v teórii riadenia "  H.Fayol v roku 

1913 vo svojej práci definoval 5 funkcií riadenia [8] : 

• plánovanie  (planning ) 

• organizovanie (organizing) 

• prikazovanie (directing) 

• koordinácia (coordinating) 

• kontrola (controlling). 

 

 Angličan Lyndall F.Urwick rozšíril Fayolove členenie o ďalšie 

dve funkcie [23], a to : 

• skúmanie, resp. rozbor (investigating) 

• komunikácia  (communicating). 

 Urwickov kolega a priateľ Američan L.Gulick usporiadal v 30-

tych rokoch manažérske funkcie novým spôsobom a vytvoril tzv. 
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systém POSDCORB, čo sú začiatočné písmená jednotlivých funkcií 

[10,29]: 

• plánovanie (planning) 

• organizovanie (organizing) 

• personálne zabezpečenie (staffing) 

• prikazovanie (directing) 

• koordinácia (coordinating) 

• evidencia (reporting) 

• rozpočtovanie (budgeting). 

 

 Súčasná najnovšia a najviac využívaná klasifikácia, ktorú 

budeme v ďalšom využívať, je klasifikácia H.Koontza a H. 

Weihricha [13]: 

• plánovanie (planning) 

• organizovanie (organizing) 

• personálne zabezpečenie (staffing) 

• vedenie ľudí (leading)  

• kontrola (controlling). 

 

Na obr. 2.1 je znázornený vzťah medzi jednotlivými funkciami: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Obr. 2.1. Manažérske funkcie a ich vzťahy 

 Plánovanie je stanovenie cieľov a postupov ich dosiahnutia. 

Vychádza z analýzy rozhodovacej situácie, v ktorej podľa charakteru 

plánovacieho problému prichádzajú do úvahy [29]: 

Organizovanie  

a 

personálne zabezpečenie 

 

Plánovanie 

 

Organizačné ciele 

 

Vedenie 

 

Kontrola 
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• rozbor východiskovej situácie, 

• prognóza a ocenenie možností plánovaného rozvoja v čase, 

• stanovenie cieľov a ich väzieb , 

• návrhy postupov pre dosiahnutie uvažovaných cieľov, 

• výber varianty plánovacieho postupu a úvaha o kvalite zvoleného 

postupu realizácie, zdrojov a ďalších realizačných opatrení, 

• procedúry realizácie plánovanej úlohy vrátane rezerv a ďalších 

prípadných spresňovacích postupov. 

 

Organizovanie je také usporiadanie ľudí, materiálu, výrobných 

zariadení v priestore a v čase, aby sa splnili ciele a úlohy vymedzené 

plánom. Ide o určenie potrebných prác, ich vzájomných väzieb a  

nevyhnutných podmienok pre realizovateľnosť stanovených úloh. 

Organizovanie teda stanovuje  ľuďom, ako majú zaisťovať plánované 

úlohy. Vhodným rozdelením jednotlivcov, ktorých úlohy sú rovnaké, 

do nejakej formy, zoskupenia alebo organizačných jednotiek a určením 

vzájomných vzťahov medzi nimi vzniká organizačná štruktúra. 

Personálne zabezpečenie (výber a rozmiestnenie pracovníkov, ich 

odmeňovanie, hodnotenie, rozvoj a zamestnanecké vzťahy) sa týka 

identifikácie nárokov na potrebných pracovníkov, ich výberu z 

prípustných možností, ich rozmiestnenia resp. dosadenia na miesta, kde 

majú plniť svoje úlohy. Súčasťou tejto manažérskej funkcie je i 

kvalifikačná príprava pre  úspešné plnenie stanovených požiadaviek. 

Jej cieľom je včas vytvárať potrebnú zálohu znalostí, zručností a 

pracovných návykov. Kvalifikačná príprava môže prebiehať aj 

priebežne. 

Vedenie ľudí sa týka hlavne vzájomných vzťahov nadriadenosti a 

podriadenosti, spolupráce, atď. Zahŕňa spôsoby priameho i nepriameho 

usmerňovania chovania sa podriadených pracovníkov tak, aby 

efektívne a včas plnili zadané úlohy. Priame metódy to môžu byť: 

príkazy, inštrukcie, normy a zásady  technologickej disciplíny. 

Nepriame metódy  môžu byť: metódy hmotnej a nehmotnej stimulácie, 

rôzne formy motivácií a nepriamych doporučení (komunikácia, 

motivácia, koordinovanie). 
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Kontrola si kladie za cieľ zhodnotiť alebo zmerať kvantitu a kvalitu 

priebežných a konečných výsledkov  činnosti a vyvodiť z toho príslušné 

závery.  

 Autori, ktorí uznávajú túto koncepciu činností  tvrdia, že funkcie 

ako analyzovanie riešených problémov, rozhodovanie a koordinácia sú 

funkcie, ktoré sa prelínajú všetkými vyššie uvedenými funkciami.  

 Všetky manažérske funkcie zahŕňajú vymedzený rozhodovací 

priestor (napr. podnik, závod, prevádzku, dielňu alebo pracovisko) a čas 

(plánovací horizont, popr. jeho čiastkové časové etapy).  

 Iný názor zastáva H.Mintzberg, ktorý tvrdí, že manažéri 

namiesto toho, aby s predstihom plánovali, organizovali atď., skôr 

operatívne reagujú  na zmeny, ktoré im prináša chaos a neistota 

podstatného okolia. Niekedy sa dokonca jedná o úplný nedostatok v 

systematickej riadiacej práci.  

 Na obr. 2.2 je znázornené podstatné okolie riadenia, ktoré hrá v 

manažmente významnú úlohu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.2. Manažment a jeho okolie 

 

Medzi podstatné faktory prostredia manažmentu patria [9]: 
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• Národohospodárske podmienky - vyjadrujú existenciu a vplyv 

štátnej regulácie ekonomiky, vzťah ostatných subjektov a nástrojov 

riadenia podniku. V súčasnom období sa jedná o zásadnú zmenu 

národohospodárskych podmienok, o vytváranie trhovej ekonomiky.  

• Právny poriadok, ktorého poslaním je určovať podmienky pre 

podnikanie a jeho ďalší rozvoj. Zahŕňa významné právne normy 

upravujúce  základné vzťahy medzi ľuďmi, ktoré vznikajú pri 

prevádzaní zárobkovej činnosti. Právny poriadok v trhovej 

ekonomike slúži k tomu, aby podporoval podnikanie a nie tomu, aby 

vytváral podnikateľské obmedzenia. Základným právnym 

dokumentom pre podnikanie je Obchodný zákonník. Samozrejme 

existuje celý rad ďalších noriem a zákonov, ktoré vymedzujú právny 

rámec podnikania. 

• Politická situácia je charakterizovaná prechodom k občianskej 

spoločnosti, polarizáciou názorov, existenciou rôznych politických 

a ekonomických koncepcií. 

• Trh. Okrem trhu tovaru v trhovej ekonomike existuje aj trh kapitálu, 

trh pracovných síl, zákazníkov. Na nich sa realizujú vzťahy dopytu 

a ponuky. 

• Sociálno - psychologické aspekty  predstavujú názory, idey, 

postoje, smery správania v spoločnosti. Tieto aspekty, ktoré 

charakterizuje určitá atmosféra, sú dnes značne poznamenané 

predchádzajúcou ideológiou, preto prekonávanie myšlienkových 

stereotypov je jedna z najobťažnejších úloh. Jedná sa o prechod od 

normatívneho spôsobu myslenia k mysleniu funkcionálnemu, 

účelovému t. j. k hľadaniu ciest. Na druhej strane je potrebné 

akceptovať etické normy a princípy obecne uznávané v trhovej 

ekonomike, ktoré doposiaľ mnohí podnikatelia neuznávajú. 

 

Manažéri a charakter ich činnosti 
 

 Manažéri sú jednotlivci, ktorí sú zodpovední za plnenie úloh, 

ktoré vyžadujú účasť iných členov organizácie alebo organizačné 

zdroje. Na počiatku vývoja manažmentu často splývala funkcia 

vlastnícka, podnikateľská a manažérska . Ale i dnes je bežnou praxou, 

že špičkoví manažéri vlastnia tak významnú časť akcií firmy, že 

súčasne vystupujú ako vlastníci. Manažéra možno charakterizovať ako 
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riadiaceho pracovníka rozvíjajúceho aktivity v trhovom hospodárstve. 

Je to pracovník, ktorý vie spoznávať trh v jeho rozmanitosti, 

pripravovať si ho pre svoju činnosť a súčasne ho primerane aj 

ovplyvňovať. Účelom jeho aktivít  je vnášanie jednoty do spoločenskej 

práce, jej pretváranie v prácu a úsilie spojené so spoločným úsilím 

záujmovej skupiny, ktorú vedie. Do  práce skupiny vnáša poriadok, 

systém, ktorý formuje jej spôsobilosť. Účelom jeho práce teda musí byť 

jednota a poriadok, účelné spájanie schopností a poznatkov. 

 Manažér vykonáva svoju prácu, je to jeho povolanie aj profesia. 

K tomu, aby mohol svoju prácu vykonávať úspešne musí mať moc, 

vplyv i autoritu.  

 Moc pre neho znamená schopnosť ovplyvňovať podriadených i 

okolie. Predstavuje prostriedok, ktorým manažér môže prinútiť skupinu 

alebo jednotlivcov, aby niečo urobili alebo vytvorili. Svoju moc môže 

nadobudnúť štvorakým spôsobom: zo zdrojov (je zodpovedný za 

rozdeľovanie zdrojov pre členov skupiny, ktorú riadi), z pozície (v 

riadiacej hierarchii zastáva kvalitatívne vyšší stupeň ako jeho 

podriadení), z osobnosti (jeho osobnostné kvality sú na vyššom stupni 

ako osobnostné kvality ostatných členov skupiny), z odbornosti (jeho 

vedomosti sú na takej úrovni, že prevyšujú mierne alebo aj viac úroveň 

vedomostí jednotlivcov). 

 Vplyv: Môže sa charakterizovať ako spôsob, ktorým manažér 

nakladá so svojou mocou. 

 Autorita: Znamená pre neho právo využívať moc nad konaním 

iných. Môže byť formálna, vyplývajúca z funkcie manažéra alebo 

neformálna vyplývajúca z osobnosti manažéra. 

 

 Pri plnení povinností manažér z pohľadu  H. Mintzberga hrá 

svoju rolu. V kontexte organizácie sa od neho očakáva, že pre svoju 

skupinu získa zdroje, ochráni ju pred nežiadúcimi zásahmi, bude 

presadzovať jej záujmy a bojovať za ňu a bude ju viesť na základe 

direktívneho alebo participatívneho štýlu, smerom k vytýčeným 

cieľom. Neočakáva sa od neho, aby všetko obetoval v prospech 

vyššieho záujmu bez súhlasu skupiny, príp. vykonával aktivity, ktoré 

nesúvisia s prácou skupiny alebo by mohli efektívnu prácu skupiny 

ohroziť. 

 Pre činnosti, ktoré manažér vykonáva musí mať  vôľu, čas, 

nasadenie, húževnatosť, úsilie, musí sa neustále vzdelávať. V prípade, 
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že je vo svojej práci úspešný, mal by neskôr pôsobiť ako vedúci 

manažér, majiteľ vlastnej poradenskej alebo inak zameranej firmy, 

externý či interný poradca, člen dozornej či správnej rady, predseda 

predsedníctva spoločnosti a pod.. Pri vykonávaní svojej práce musí 

prijímať riziká, rozhoduje často pri nedostatku informácií a v časovej 

tiesni. Expertízy, ktoré mu spracujú, musí dopĺňať vlastnými 

poznatkami, vedomosťami, intuíciou a fantáziou. 

 Jednou z jeho najdôležitejších úloh,  je získať ľudí pre ciele a 

záujmy organizácie. Získava si ich rokovaním, vyjednávaním, 

presviedčaním a podobne. 

 Manažér musí svoju prácu vykonávať efektívne, so zmyslom pre 

cit a zodpovednosť a s cieľom  účelne riadiť činnosť svojej pracovnej 

skupiny. Manažér pre účelné riadenie musí mať  [9] : znalosti 

(ekonomické, finančné, technické, obchodné), marketingové, právne , 

kultúrne , atď./, schopnosti (analytické, rozhodovacie, ľudské, 

komunikačné,  predstavivosti, atď.), a musí chcieť, t.j. mal by byť 

motivovaný správnym spôsobom. 

 

Podľa toho, na ktorej riadiacej úrovni manažéri pracujú, hovoríme o: 

 

- top manažéroch, na najvyššej úrovni riadenia, 

- supervisor manažéroch, na strednej a nižšej úrovni riadenia, 

- prípadne o manažéroch na najnižšej riadiacej úrovni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.3. Manažérske úrovne 

 

 Manažéri na rôznych riadiacich úrovniach využívajú svoj čas 

rôzne, niektorí venujú viac času plánovaniu, niektorí vedeniu ľudí. 

Prehľadne je to znázornené na obr. 2.4. 

Top manažéri 

Manažéri strednej úrovne riadenia 

Supervisor 

Manažéri na najnižšom stupni riadenia 

First - Line (Supervisor) 

Zamestnanci 
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 Plánovanie                       Vedenie  TOP úroveň 

 

    Stredná 

     úroveň 

                     Organizovanie                          Kontrola  

    Nižšia úroveň 

 

Obr. 2.4. Manažérske funkcie na jednotlivých úrovniach riadenia 

 

 Ako je z obr. 2.4 zrejmé,  manažéri na najnižšom stupni riadenia 

venujú viac času organizovaniu a kontrole, manažéri na strednej úrovni 

venujú viac času prikazovaniu a organizovaniu a menej času im zaberie 

kontrola, nakoniec "top" manažéri  strávia najviac času plánovaním a 

najmenej organizovaním  a kontrolou [1]. 

 

Manažérske zručnosti 
 

 Medzi najpodstatnejšie zručnosti manažéra patria [9]: technické, 

ľudské (schopnosť jednať s ľuďmi) a koncepčné. 

 Technické zručnosti sú schopnosti, ktoré sú nevyhnutné  pre 

zvládnutie špeciálnych úloh. Patria sem napr. také úlohy ako: tvorba 

programov, účtovníctvo a jeho vedenie, analýza marketingových 

štatistík, rysovanie, konštrukčné náčrty, výpočtová technika a práca s 

ňou, a pod.  

 Ľudské zručnosti sú znalosti z oblasti motivačných techník a ich 

využívanie, vedenia jednotlivcov a skupín. Manažér musí vedieť 

komunikovať s ľuďmi tak, aby jeho komunikácia bola efektívna. Jeho 

prístup k ľuďom musí byť pozitívny a tvorivý. Musí sa snažiť o 

zabezpečenie a ďalší vývoj vzťahov (spolupráca medzi pracovníkmi, 

preto sa v manažérskej literatúre hovorí nie o pracovníkoch ale o 

spolupracovníkoch/. 

 Koncepčné zručnosti sa týkajú dosiahnutia stupňa 

komplexnosti v danej situácii. Tieto koncepčné zručnosti sú potrebné 

najmä, keď konkurenti zmenia svoje marketingové stratégie alebo 

nastane reorganizácia oddelenia, čo ovplyvní aktivity iných oddelení. 

 

 Na obr. 2.5 sú znázornené zručnosti, ktoré sú najviac potrebné 

pre manažérov na rôznych úrovniach riadenia. 
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         koncepčné   TOP úroveň 

 

  ľudské  Stredná úroveň 

 

      technické Nižšia úroveň 

 

 

Obr. 2.5  Manažérske zručnosti 

 

 

 Kategórie manažérskych úloh 
 

 Pri výkone riadiacej funkcie manažér vystupuje  v niekoľkých 

úlohách, ktoré môžeme vymedziť nasledovne [29]: 

• interpersonálna - (symbol, reprezentácia, vedenie 

spolupracovníkov, spojovací článok), 

• informačná - (sledovanie a vyhľadávanie informácií, predávanie 

informácií    hovorca), 

• rozhodovacia - (podnikateľ, riešiteľ problémov, rozdeľovač 

zdrojov, vyjednávač). 

 

Kategórie manažérskych úloh vypracoval H. Mintzberg, ktorý poukázal 

na to, že manažér v každej úlohe strávi 9 minút súvislého času, a potom 

prechádza k inej úlohe. 

Interpersonálna úloha spočíva  v medziľudskom kontakte vedúceho s 

partnermi: 

• mimo riadenú organizáciu (zákazníci, dodávatelia, predstavitelia 

štátnej správy, odborových zväzov a podobne), 

• v rámci riadenej organizácie (nadriadení, podriadení, predstavitelia 

odborov, záujmových organizácií a podobne). 

Informačná úloha spočíva v účasti vedúceho pracovníka pri vytváraní, 

zbere, prenose, triedení, filtrácii a využívaní informácií. Najzreteľnejšie 

sa táto úloha prejavuje pri predávaní informácií. 

Rozhodovacia úloha sa považuje za typickú úlohu vedúceho 

pracovníka. Spočíva v účelnom výbere jedného z množstva prípustných 
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riešení rozhodovacej situácie, ako aj v ich sledovaní a kontrole. 

Rozhodovanie sa týka hlavne rozdelenia činností, zdrojov, spojených s 

plnením podnikového reprodukčného procesu v priestore a v čase. 

Niektorí autori, napr. K.H.Chung v knihe ("Management. Critical 

Succes Factors. Newton, Allyn and Bacon1987") rozširuje úlohy o 

ďalšiu, a to administratívnu úlohu. Administratívna úloha spočíva v 

práci s dokladmi (dopisy, právne dokumenty, písomné príkazy, 

rozpočty, atď.). 

 

 Tieto manažérske úlohy sú komplementárne. Často sa dopĺňajú, 

podmieňujú, alebo prekrývajú. 

  

 Úspešnosť podniku v značnej  miere závisí od účelnosti riadiacej 

práce. Špecifickým rysom riadiacej práce je to, že jej účelnosť sa 

prejavuje nepriamo, pretože je vo výsledkoch práce iných ľudí. Z tohto 

dôvodu sa musia pre hodnotenie riadiacej práce   a jej účinnosti 

kombinovať kritéria celoorganizačné (prežitie podniku, ziskovosť, 

podiel na trhu, konkurencieschopnosť, atď.),           s kritériami 

individuálnymi, ako je kvantita a kvalita práce, tvorivosť a nové 

nápady, schopnosť viesť ľudí, rozvoj podriadených, vlastný rozvoj. 

Tieto kritéria je potrebné vopred a jasne stanoviť [9]. 

 

Kritické faktory úspechu v manažmente 
 

 V súčasnej dobe turbulentných zmien, chaosu, rastu neurčitosti a 

rizika nesprávnych rozhodnutí  i konkurenčných stretov, venuje svetová  

manažérska literatúra rastúcu pozornosť podmienkam úspešnosti 

podnikateľskej činnosti. Hlavne americkí odborníci sa snažia 

racionálne vyčleniť tie stránky manažérskych činností, ktoré majú pre 

prácu vedúcich pracovníkov rozhodujúci význam. Ide o rôzne varianty 

tzv. kritických faktorov úspechu v manažmente. 

 

Najviac sa rozšírili tieto prístupy [29]: 

 

• koncepcia 7 S, 

• koncepcia kritických faktorov úspechu (CSF). 
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 Koncepcia 7S je uceleným rozborovým prístupom siedmich 

vzájomne sa podmieňujúcich faktorov manažérskej činnosti: 

 

• stratégia (Strategy) 

• štruktúra (Structure) 

• personál (Staff) 

• systémy riadenia (Systems) 

• ciele a hodnoty (Shared Values) 

• štýl riadenia (Style) 

• znalosti, schopnosti, zručnosti (Skills). 

 

 Stratégia je podľa koncepcie 7S programové stanovisko vedenia 

firmy. Vymedzuje sústavu cieľov podnikateľského rozvoja danej 

organizačnej jednotky (firmy, podniku, spoločnosti) v priestore a v  

čase, ako i stanovenie vhodnej trajektórie pre ich dosiahnutie 

(podmienky, predpoklady, cesty, postupy). 

 Štruktúra predstavuje vymedzenie prvkov daného 

organizačného  systému a ich vzájomných väzieb. V koncepcii 7S ide 

o organizačnú štruktúru, v ktorej náplň prvkov je funkčnou náplňou 

útvarov a väzby tvoria horizontálne či vertikálne informačné vzťahy. 

 Personál sú ľudia, ktorí v procese podnikového riadenia plnia 

svoje funkčné poslanie a vytvárajú kolektív so svojou spoločenskou 

kultúrou. 

 Systém riadenia zahŕňa postupy, metódy, techniku a 

technológiu riadiacej práce, ktorá uľahčuje zhodnotenie znalostí, 

skúseností, zručností a užitočných návykov ľudí pre racionálne plnenie 

manažérskych funkcií. 

 Ciele a hodnoty sú základnou orientáciou pre sociálne, 

hospodárske, kultúrne a ďalšie poslanie činnosti podnikového 

kolektívu, ktorý usiluje o naplnenie tohto poslania. 

 Štýl riadenia je typický spôsob riadiaceho jednania vedúcich 

pracovníkov pri uplatňovaní manažerských funkcií pri riadení 

kolektívu. 

 Znalosti, schopnosti, zručnosti, návyky predstavujú 

intelektuálne bohatstvo podnikového kolektívu a tým aj zázemie pre 

úspešné plnenie cieľov riadených procesov. 
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Kritériá úspešnosti v manažmente sú znázornené na obr. 2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.6   Koncepcia "7S" 

 

 Druhá koncepcia kritických faktorov úspechu (CSF, t.j. 

Critical Success Factors), bola najpodrobnejšie rozpracovaná v 

publikácii H.Chunga " Management - Critical Success Faktors "). 

 

 Kritcké faktory úspechu, ktoré podľa tejto koncepcie 

ovplyvňujú úspech resp. neúspech firmy sú : 

• stratégia (Strategy) 

• ľudské zdroje (Human Resources) 

• operačný systém (Operational System).  

 

 Ľudský potenciál so svojimi tvorivými a intelektuálnymi 

schopnosťami je v súčasných podmienkach podnikania považovaný za 

rozhodujúci zo zdrojov podniku (v porovnaní s materiálnymi zdrojmi, 

kapacitnými a finančnými zdrojmi, a pod.). Operačné systémy 

budované s využitím progresívnych metód a techník, v spojitosti s 

využívaním výpočtovej techniky, vytvárajú podmienky pre efektívne 

fungovanie manažmentu podniku.  

Štruktúra 

Štýl riadenia 

Schopnosti 

Stratégia 

Ciele a hodnoty 

Štáby Systémy 
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 Stratégia a strategický manažment je v súčasných podmienkach 

zaraďovaný prinajmenšom na takú úroveň ako dva predchádzajúce 

kritické faktory úspechu. Učiť sa umeniu strategického manažmentu je  

o to aktuálnejšie, o čo viac silnie nárast technického pokroku, 

limitovaných zdrojov surovín a energie, ako i zmien politických a 

hospodárskych pomerov, čím sa dnešné podnikateľské podmienky 

stávajú dynamickejšími [18].  
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3. Plánovanie v manažmente 

 

 

 Od Fayola  až po teoretikov 90-tych rokov sa plánovanie 

považovalo a považuje  za dôležitú funkciu manažmentu. H.Koontz a 

H.Weihrich tvrdia, že "plány  sú základom manažmentu". Táto časť 

publikácie sa bude venovať problematike manažérskej funkcie 

"plánovanie". Nevenuje sa problémom spojeným s plánovaním na 

nižšej úrovni riadenia, ako i poznatkom z oblasti automatizácie týchto 

procesov. O týchto problémoch  sa bližšie dočítate napríklad v práci 

Roberta J.  Thieraufa "User - Oriented Decision Support Systems" 

("Užívateľsky orientované systémy na podporu rozhodovania"). 

 

Podstata a úloha plánovania v modernom manažmente  

 

 Jedna z definícií manažmentu hovorí, že je to proces 

definovania podstaty cieľov a ich určovania, ako aj implementácie 

činností, ktoré vedú k dosiahnutiu cieľov, efektívnym využívaním ľudí, 

materiálu a investičných zdrojov. V praktickom  prevedení je to vlastne 

usporiadanie nezávislých činností používaných organizáciou: 

plánovanie, organizovanie, personálne zabezpečenie, vedenie ľudí a 

kontrola. 

 Plánovanie je považované za základnú a prvú funkciu riadenia. 

Je to proces formulovania a rozvoja cieľov a výberu budúceho smeru 

na dosiahnutie činností, ktoré sú nevyhnutné na splnenie cieľov. 

Vzhľadom na jeho postavenie v manažmente, by sa na vypracovaní 

plánovacieho systému mal podieľať celý manažérsky tím danej 

štruktúrnej jednotky (podniku, závodu, pracoviska, ústavu, školy a 

pod.). O plánovaní môžeme hovoriť v užšom i širšom slova zmysle. V 

užšom slova zmysle  plánovanie zahŕňa nasledovné oblasti, ktoré by 

mali manažéri bez ohľadu na stupeň riadenia, na ktorom pôsobia pri 

tvorbe plánov využívať: 

 

• formulovanie, stanovenie a presné vymedzenie cieľa činnosti, ktorá 

je predmetom manažérskej práce, 

• postupnosť aktivít (činností), ktoré musí manažér v príslušnej oblasti  

uskutočniť, aby dosiahol stanovený cieľ, 
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• postupy a metódy, ako podporný aparát manažéra, pre úspešné 

uskutočnenie jednotlivých aktivít. 

 

 Plánovanie v širšom slova zmysle je súčasťou celkového 

procesu riadenia podniku a teda jeho obsah môže byť totožný s 

podnikovým plánovaním. Podnikové plánovanie je proces rozvoja 

cieľov podniku ako celku, ako aj jeho jednotlivých funkčných oblastí 

(marketing, výroba, investície, pracovné sily, financie, atď.) a výber 

budúcich smerov ich rozvoja vo vzťahu k základným cieľom podniku. 

 Integrálnosť plánovania je základným faktorom 

komplexnosti a systémovosti. Je tiež východiskom pre tvorbu 

adekvátneho systému podnikového plánovania. Môžeme ho 

charakterizovať z viacerých aspektov. Najdôležitejšími sú : 

 

a/ úroveň plánovania  

• plánovanie rozvoja podniku ako celku (tzv. korporatívne 

plánovanie), 

• plánovanie jednotlivých organizačných jednotiek (divizionálne                

plánovanie), 

• funkčno- operačné plánovanie (marketing, financie, výroba a pod.), 

• plánovanie projektov, 

• plánovanie úloh, 

• plánovanie náhodných udalostí, atď., 

 

b/ vecný obsah plánu podniku 

• plánovanie rozvoja podniku, 

• plán marketingu, 

• finančný plán 

• plán výroby  

• plán investícií, 

• plán výskumu a vývoja, 

• plán rozvoja ľudských zdrojov, 

• akvizičný plán, 

• plán konkurencie, atď., 

c/   časový aspekt plánovania 

• strategické plánovanie (3-5 rokov) 
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• podnikateľské plánovanie (2-5 rokov), 

• ročné plány a rozpočty, 

• operatívne plány, 

 

d/ organizačný aspekt zameraný na organizačné prepojenie v rámci 

procesu tvorby plánu, 

e/ spätosť procesu plánovania podniku s ostatnými zložkami systému 

riadenia podniku, najmä kontrolnou.  

 

Na obr. 3.1 je uvedená hierarchia podnikových plánov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.1  Hierarchia podnikových plánov 

 

 

 

Plán rozvoja podniku (stratégia) 

(na obdobie 5 a viac rokov) 

Strategické plány (3 - 5 rokov) 

 

  Marketing    Vývoj         Financie    Výroba           Personál         Ostatné    

  výrobok          výrobok      fin.hospod.     výr. postupy   nábor, výber     admin. 

  trh          výr. zariad. tvorba fond.    zásobovanie    rozvoj      ekon. 

  zákazník         technológia fin. investície skladovanie    odmeňovanie     

  .....          .....  ......        ......  .....           ...... 

Podnikateľský plán (2-3 roky) 

Ročné plány a rozpočty 

 

  Marketing          Vývoj Financie        Výroba Personál         Ostatné 

 

Operatívne plány 

 

Denné, týždenné, polročné, ...... 
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Cieľ, vzťah medzi cieľom a plánom 

 

 Cieľ je komponentom  uvedomelej ľudskej činnosti, určujúcim 

želaný výsledok, ku ktorému sa činnosť zameriava.  V riadení 

pod cieľom rozumieme to, čo určujeme ako vodiace, usmerňujúce 

činnosť, vzhľadom na to, čo sa má dosiahnuť. V inštitúciách ide 

spravidla o sústavu cieľov, ktorá sa má usporiadať do stromu cieľov 

[19]. 

 Existuje priama väzba medzi jednotlivými druhmi plánov a 

sústavou cieľov, ktoré je potrebné prostredníctvom týchto plánov v 

plánovanom čase a priestore zaistiť.  

 Z celej rady klasifikácii uvedieme  modifikáciu hierarchie 

cieľov, ktorá zodpovedá poňatiu prepracovanému H. Weihrichom a J. 

Mendlsonom. Zároveň naznačuje i diferenciáciu oblastí činností, 

ktorých sa plány môžu týkať. 

 

 Pre zabezpečenie plánovacieho procesu Weihrich a Mendlson 

vytýčili  4 základné úrovne vedúcich pracovníkov [29]: 

• správna rada (rada riaditeľov), 

• vrcholové vedenie - top manažment, 

• vedúci strednej úrovne - supervisor, 

• vedúci pracovníci  najnižšej úrovne riadenia. 

 

 Treba pripomenúť, že tieto stupne riadenia nie sú univerzálne. 

Každej úrovni riadenia prislúcha určitá miera zodpovednosti, tak ako 

to je uvedené v nasledujúcom prehľade - tabuľka 3.1. 

       Tabuľka 3.1 

 Úroveň                              Zodpovednosti 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 správna rada  má priamu zodpovednosť za formuláciu  

    plánu 

 vrcholové vedenie       má väčšiu právomoc pri formulovaní  

                                strategického plánu 

 stredné vedenie  má právomoc pri formulovaní taktických 

    plánov na úrovni divízie 

 manažéri na 1.st.riadenia zostavujú operatívne plány a ciele 
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 Jednotlivým úrovniam riadenia podľa vymedzenej 

zodpovednosti prislúchajú nasledovné konkrétne ciele - tabuľka 3.2. 

       Tabuľka 3.2 

 Charakter cieľov                               Úroveň vedúcich 

------------------------------------------------------------------------------------- 
• poslanie firmy                                            správna rada 

  

• strategické ciele rozvoja firmy                         vrcholové vedenie 

  

• ciele jednotlivých funkčných oblastí 

       (výroba, predaj, inovačná politika,                    vrcholové vedenie 

       investičná činnosť , atď.)                                          

 

• ciele autonómnych org.   vedúci strednej úrovne 

      jednotiek (divízia , závod, atď.)   riadenia 

 

• ciele čiastkových  organ. útvarov  vedúci strednej úrovne  

       (úsekov , odborov, prevádzok a pod.)  riadenia 

 

• ciele   jednotlivcov, pracovných skupín,          vedúci najnižšej úrovne  

      pracovísk, dielní a pod.   riadenia 

 

 

 Pri tvorbe cieľov je nevyhnutná participácia vyššej úrovne 

riadenia s podriadenou úrovňou riadenia. Ide o jednu zo zásad "riadenia 

podľa cieľov" (Management by Objectives). Hierarchia cieľov je 

závislá, svojou obsahovou náplňou a horizontom, na výrobnom a 

hospodárskom profile firmy. Preto sa nedá zrovnávať cieľová 

orientácia firiem, jediné  čo sa dá porovnať, je miera všeobecnosti 

zadávania cieľov na jednotlivých úrovniach riadenia. Platí, že čím je 

vyššia úroveň riadenia, tým je miera všeobecnosti väčšia a horizont 

dlhší, čím je úroveň nižšia, tým je aj miera všeobecnosti nižšia a 

horizont kratší. 

 

Na obr.3.2 je znázornená hierarchia cieľov v podnikovom manažmente. 
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 Základný cieľ 

 

 

 

      Čiastkový cieľ A Čiastkový cieľ B Čiastkový cieľ C 

 

 

 

 

A1   A2   A3 B1   B2   B3   B4 C1       C2 

 
(istota, bezpečnosť, flexibilita, účinnosť, hospodárnosť) 

 

Obr. 3.2   Strom cieľov 

 

 Západní odborníci upozorňujú na to, že je veľmi dôležité mať 

na pamäti i záujmovú skupinu ľudí, ktorá je nositeľom týchto cieľov. 

Príklady záujmov interných a externých skupín sú uvedené v tabuľke 

3.3 a v tabuľke 3.4 [29]. 

 

       Tabuľka 3.3 

Interné záujmové skupiny  Ciele, ktoré ovplyvňujú záujmy 

____________________________________________________________ 

 

  -vlastníci                            - výnosy, uchovanie a zhodnotenie  

                                                         vloženého kapitálu, finan. a dispozičná 

                                                         samostatnosť, 

- vedúci riadiaci pracovníci  - právomoc, vplyv na  rozhodovanie, 

                                          prestíž v postavení, možnosť realizácie 

                                             zámerov, 

- ostatní pracovníci        - mzdy a platy, pracovné zaradenie, 

                                                      sociálna istota, možnosť uplatnenia 

                                                  kvalifikácie, medziľudské vzťahy. 
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Tabuľka 3.4 

Externé záujmové skupiny         Ciele , ktoré ovplyvňujú ich záujmy  

_____________________________________________________________ 

- kapitáloví spoluúčastníci  - istota kapitálových vkladov,              

                                          - výhodné zúročenie vloženého kapitálu, 

 

- dodávatelia          - stabilné možnosti predaja, 

                                      - výhodné podmienky predaja, 

                                                   - platobná schopnosť, 

 

- zákazníci    - kvalitný tovar a služby, 

                                                    - primerané ceny, 

                                          - platobné podmienky, 

 

- štát a spoločnosť     - daňový prínos, 

                                            - zaistenie pracovných príležitostí, 

                                              - sociálne istoty a služby, 

                                              - uspokojenie spoloč. dopytu, 

                                               - dodržiavanie právnych foriem, 

                                              - spolupráca s pol. systémom, 

                                              - prínos ku kultúrnemu a kvalifikačnému  

       rozvoju. 

 

Na obr 3.3 je uvedený vzťah medzi okolím, cieľmi, stratégiou a plánom.  

 

    Okolie 

 

 

 

  Obr. 3.3   Plány, stratégie, ciele a okolie   

 

 Pri formulovaní cieľov musí podnik vychádzať zo svojho 

poslania. Poslanie podniku, alebo v širšom meradle ľubovoľnej firmy, 

je všeobecným vyjadrením jeho hlavných smerov činnosti. Všeobecne 

znamená hlavnú orientáciu pre celú kultúru podniku, jej vnútorné i 

vonkajšie správanie. Poslanie je jasná zjednocujúca filozofia. Táto 

filozofia môže byť vyjadrená aj jednou vetou, ale musí byť hlavnou 

charakteristikou základného úsilia podniku. Poslanie podniku môžeme 

vymedziť v užšom a širšom slova zmysle.  

Cieľ Stratégie Plány 
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 V užšom slova zmysle poskytuje presnejšiu predstavu  o jeho 

zameraní, o výrobkoch, ktoré produkuje, resp. službách, ktoré 

poskytuje, trhoch na ktorých pôsobí alebo zamýšľa pôsobiť, resp. 

charakteristiku technológie, ktorú využíva.   

 V širšom slova zmysle poslanie vymedzuje oblasť pôsobenia 

(výrobky, služby, trhy, technológiu ) a to globálnejšie vo všeobecnej 

rovine [20]. 

 

Cieľ firmy 
 

 Firma (spoločnosť, podnik, súkromný podnikateľ) je v 

modernej teórii ponímaná ako koalícia súkromných vlastníkov 

zdrojov (kapitálu, práce, znalostí skúseností a iných zdrojov), ktorá je 

organizovaná za účelom získania dôchodkov z týchto zdrojov.   

        Firma je organizmus s cieľovým správaním. Keby tomu tak 

nebolo, neexistovala by akási vnútorná pohnútka k činnosti, firma by 

zastavila činnosť, rozpadla by sa. Pri definovaní cieľa firmy sú dôležité 

obe stránky jej cieľového správania: 

• vnútorná (subjektívna) stránka, t.j. odraz cieľov ľudí, ktorí ju tvoria, 

• vonkajšia (objektívna) stránka  t.j. odraz tlaku ekonomiky v cieli 

firmy. 

 

 Na to, čo je základným cieľom firmy existuje celý rad 

názorov a teórií. Podľa niektorých je to zisk, jeho maximalizácia , 

keďže firma  je ekonomická inštitúcia. Ďalšia teória tvrdí, že je to 

dlhodobé udržiavanie pri živote, zodpovednosť voči akcionárom, 

všeobecná zhoda medzi partnermi, atď. Typológia cieľov vychádza zo 

základných teórií firmy (tradičné teórie, behaviorálne, satisfacing , 

atď.). Pri špecifikovaní cieľov firmy môžeme hovoriť o sústave cieľov, 

ktoré navzájom súvisia a dopĺňajú sa, čím vytvárajú hierarchickú 

sústavu. Za základný cieľ firmy môžeme považovať: 

 

• zachovanie podniku (t.j. dlhodobé udržiavanie pri živote -   

prežitie, diverzifikácia , akvizícia), 

• rast podniku (zväčšovanie ekonomickej sily a tým aj možnosti   

prežitia, zväčšovania priestoru pre manévrovanie na trhu, atď.) [29]. 
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 Ide teda o dosiahnutie maximálneho stupňa rozšírenej 

reprodukcie vlastnej jednotky, čo znamená maximalizáciu 

ekonomického rastu. Zisk je už dôsledok dosahovania podnikového 

cieľa. Základný cieľ je symbiózou niekoľkých hlavných, vnútorných, 

osobných, špecifických cieľov. Hlavné ciele podniku sú: 

 

• ekonomický (zvyšovanie objemu tržieb, maximalizácia zisku, 

podiel na trhu, produktivita, atď.), 

• technický (vývoj nových výrobkov a technológií), 

• výrobný (objem výroby, max. kvality výroby), 

• sociálny (zlepšenie pracovných podmienok, získavanie 

najschopnejších ľudí), atď. 

 

 Za základný cieľ vlastníkov (akcionárov) a rozhodujúce 

pravidlo pre činnosť manažérov sa považuje maximalizácia bohatstva, 

resp. hodnoty firmy . Túto možno určiť ako [20]: 

 

a/ hodnotu firmy vyčíslenú tzv. trhovým spôsobom, ktorá sa rovná 

súčasnej hodnote budúcich ziskov firmy. Môžeme ju vyčísliť podľa 

vzťahu : 

 

                              T1 - N1             T2 - N2                           Tt + Nt 

Ho = To - No +   ________    +  __________    +   ....... +  _________  [3.1] 

                              / 1 + r /            / 1+ r / 2                            / 1+ r/ t       

 

kde Ho - súčasná hodnota firmy 

 Ti  -  tržby v roku i , kde i = 1, ......., t 

 Ni -  náklady v roku i, kde i = 1, ......, t 

  r  - úroková miera. 

 

b/  hodnotu akciovej spoločnosti vyčíslenú podľa tzv. P/E 

koeficienta (price earning ratio) : 

    cena akcie / kurz/                             

 P/E koeficient       =      ____________________   [3.2] 

                                    zisk z akcie 
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Hodnotu akciovej spoločnosti potom môžeme určiť ako : 

 

b1/  Ho= zisk akcie x počet akcií x P/E koeficient 

b2/  Ho= súčasná hodnota celkového zisku firmy za určité obdobie  

  (napr. 10 rokov )  x P/E koeficient 

 

Vnútorné a vonkajšie faktory ovplyvňujúce cieľ podniku 

 

 Ciele sú determinované vonkajšími i vnútornými vplyvmi. 

Medzi základné vnútorné vplyvy patria : 

 

• záujmy vlastníkov výrobných prostriedkov (ide im hlavne o rozvoj 

podniku, snaha o koncentráciu kapitálu), 

• záujmy manažérov, pričom u nich rozlišujeme dvojaký prístup k 

cieľom: 

 - subjektívny - organizácia nemá ciele iba ľudia majú ciele,  

   podľa toho si manažéri stanovujú osobné ciele, tie presadia za  

   podnikové, 

 - manažéri nemajú osobné ciele iba podnikové, 

• záujmy robotníkov - maximalizácia miezd, platov, maximalizácia 

podielu na raste firmy, dobré medziľudské vzťahy, atď. 

 

 Vplyv vonkajšieho prostredia vstupuje do podniku tým, že 

posilňuje alebo oslabuje jednotlivé skupiny v boji o presadenie svojich 

záujmov a nepriamo tak modifikuje cieľ podniku. Postavenie podniku 

tak ovplyvňuje napr. odvetvie, jeho štruktúra a na základe toho aké je 

postavenie podniku v rámci tejto štruktúry. Ďalšími veľmi dôležitými 

vonkajšími vplyvmi sú vplyvy zo strany trhu, konkurencie, vplyv ceny, 

právne prostredie, politické  prostredie, ekológia a ďalšie. 

 

 Jedným z nástrojov pre dosiahnutie cieľov je organizačná 

štruktúra. Podľa toho poznáme organizačné systémy, napr.: 

 

• riadenie na základe prijímania návrhov (Management by 

Acceptance), keď vrchné vedenie určí rámcový cieľ, vedúci  prijíma 

a koordinuje tieto návrhy, 
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• voľná organizačná forma (Free Form Organization), ktorá vzniká 

z požiadaviek dynamiky, vynútená rýchlym rozvojom prostredia a 

potrebou rýchlych strategických zmien spoločnosti. Kladie sa dôraz 

na voľný pohyb systému, ľudí, informácií, 

• riadenie podľa cieľov (Management by Objectives). 

 

 

Riadenie podľa cieľov - Management by Objectives 

 

 Strategické riadenie prostredníctvom cieľov, ako metóda 

riadenia, sa prvýkrát objavilo v roku 1954 v USA a uplatnil ju 

P.Drucker. Dokonca také firmy ako General Motors alebo General 

Electric v 30- tych rokoch alebo 40- tych rokoch využívali prvky tohto 

prístupu. Dnes tento prístup využíva celý rad svetových firiem ako GE, 

GM, Continental Illinois, Purex Corpopration, Texas Instruments, 

Black and Decker, Du Pont, Alcoa  a ďalší. 

 

Logika MBO vychádza z týchto zásad [29]: 

 

• Realizácia komplexu MBO začína na úrovni vrcholového 

riadenia firmy. Tu sa formulujú ciele podnikateľskej stratégie, ktoré 

zodpovedajú poslaniu  organizácie tak, ako ho stanoví správna rada 

či vlastníci. Na tvorbe týchto cieľov sa samozrejme môžu zúčastniť 

i pracovníci nižšej úrovne tak línioví ako štábni. 

• Línioví a štábni vedúci sa tak isto zúčastňujú na rozpracovaní 

cieľov útvarov, ktoré riadia. Ich účasť umožní zladiť a prehĺbiť 

proces tvorby cieľov. 

• Pre najnižšiu úroveň riadenia je charakteristická vyššia 

konkrétnosť špecifických cieľov, ich kratší časový horizont, snaha o 

ich kvantifikáciu, ale i väčšia prepojenosť so sústavou hmotnej 

stimulácie. Dôraz sa kladie na kolektívne   prejednávanie a 

rozhodovanie a na spätnoväzbové informovanie o plnení cieľov 

jednotlivých  útvarov. 

 

 Z plnenia či neplnenia cieľa sa vyvodzujú určité závery, 

pričom dôraz sa kladie na ročné vyhodnotenie. 
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Celý proces môžeme rozdeliť na nasledovné kroky [21]: 

 

1. Vypracovanie programu. Všetky úlohy, ciele musia mať podobu 

konkrétneho programu, ktorý je vypracovaný  na základe konzultácií 

vedúceho s podriadenými. Program je dôležitý i pre následnú kontrolu 

realizácie cieľov. 

2. Stanovenie cieľov na úrovni top-manažérov. Počiatok celého 

procesu je na vrchole firmy a spočíva v stanovení strategických 

zámerov. Globálne ciele sa potom formulujú na nižších úrovniach, a tak 

majú podriadení prehľad o smere, ktorým sa firma bude uberať. 

3. Individuálne ciele. Tým, že si každý pracovník po konzultácii s 

manažérom stanovuje svoje vlastné ciele, prispieva tento proces k tomu, 

že sú volené ciele reálne. Ide teda o prejav participácie a zamestnanci 

majú všetky predpoklady pre rozvoj svojich schopností. 

4. Participácia. Miera participácie môže byť rôzna. Úlohy môžu byť 

niekedy stanovené direktívne, inokedy organizácia rešpektuje v plnej 

miere participáciu pri tvorbe cieľov ako aj pri výbere metód pre ich 

dosiahnutie. 

5. Autonómia pri tvorbe plánu. V závere musíme zaistiť, akým 

spôsobom budú ciele dosahované. Manažér by mal mať voľnosť pri 

určovaní plánu svojho tímu v nadväznosti na strategické ciele. 

6.Hodnotenie dosiahnutých výkonov. Manažéri by mali pravidelne 

posudzovať skutočný stav pri realizácii plánu.  

 

 Čiastkové ciele ale aj stratégiu, je potrebné podľa vplyvov z 

okolia modifikovať a meniť. 

 

 MBO má v západných krajinách celý rad modifikácií: 

 

• riadenie podľa výsledkov (Management by Results), 

• časové riadenie (Goals Management), 

• riadenie a kontrola podľa cieľov (Goals and Control Management). 

 

Tieto formy riadenia sú známe najmä v niektorých fínskych firmách 

[29]. 
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Nedostatky MBO: nedostatočná kooperácia medzi vedúcimi   

pracovníkmi, značná autonómnosť až vzájomná nevraživosť divízií,  

relatívne vysoká centralizácia riadenia, sklony k byrokratickému 

rozhodovaniu, malá pružnosť, pomalé zmeny podnikateľských   

stratégií.      

 

Strategický manažment a jeho vzťah k plánovaniu 

 

 Ako sme už uviedli stratégia je jedným z kritických faktorov 

úspechu resp. neúspechu firmy. Učiť sa umeniu strategického 

manažmentu je v dnešnej dobe veľmi dôležité i aktuálne. Rozvoj 

svetovej ekonomiky, prudký nárast technického pokroku, limitované 

zdroje energie a surovín, ako i zmeny hospodárskych i politických 

pomerov vytvárajú dnešné podnikateľské podmienky dynamicky sa 

meniacimi a z toho dôvodu sa výrazne odlišujú od podmienok 

predchádzajúcich desaťročí. 

 Pod stratégiou zjednodušene rozumieme formuláciu 

zámerov a cieľov, ako i rámcových postupov, ktorými chceme tieto 

ciele dosiahnuť. Pod taktikou rozumieme predovšetkým voľbu 

spôsobov využitia prostriedkov, ktoré má podnik k dispozícii. Taktika 

umožňuje dopracovať sa k výsledkom zodpovedajúcim stanovenej 

stratégii. 

 Stratégia a taktika sa vzájomne nevylučujú, ale sa vzájomne 

dopĺňajú a podmieňujú. Jednou zo základných diferenčných 

charakteristík, ktorou sa stratégia odlišuje od taktiky, je časový 

horizont. Stratégia je orientovaná na relatívne dlhšie časové horizonty. 

Taktika je spojená s manévrovaním z hľadiska čiastkových úsekov v 

rámci strategického časového horizontu. 

 Stratégia firmy predstavuje cestu, spôsob, program, podľa 

ktorého bude organizácia postupovať pri plánovaní svojho poslania, 

cieľov, zámerov pod hrozbami a príležitosťami z okolia. Stratégia 

poskytuje základné vyrozumenie o tom, v čom a ako bude firma 

konkurovať. Je to "výpoveď , ktorá sprevádza a sleduje prežitie, rast a 

prosperitu firmy".  

 Stratégia má tri rozhodujúce determinanty, pod vplyvom  

ktorých sa môže meniť [19]: externé prostredie firmy, interná situácia 

firmy a ciele , ktoré sa sledujú vo firme. 
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Strategický plán a strategické plánovanie 

 

 Základným dokumentom pre formulovanie stratégie rozvoja 

podniku je strategický plán. Zahrňuje v sebe rad komponentov, s 

ktorými sa musí podnik vysporiadať, aby jeho rozvoj do budúcnosti bol 

úspešný. Komponenty strategického plánu sú zobrazené na obr. 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.4   Komponenty strategického plánu 

 

 S meniacimi sa podmienkami vývoja hospodárstva si manažéri 

uvedomujú stále viac potrebu sledovať okolie. Zelenú majú tzv. 

podnikatelia novej doby, schopní objavovať a využívať nové 

príležitosti a prekvapovať okolie. Jednou z dôležitých vlastností 

podnikateľa novej doby je schopnosť strategicky  myslieť. Organizácia 

sa začína ponímať ako otvorený systém. 

 Medzi základné charakteristiky strategického plánovania 

môžeme zaradiť: prioritnú orientácia na zákazníka, sledovanie a 

hodnotenie konkurencie, 

preferenciu strategických cieľov.  Množstvo podnikov však po prvej 

vlne nadšenia stráca záujem o strategické plánovanie a vracia sa späť 

ku klasickým metódam plánovania. Príčinou neúspechu strategického 

plánovania v minulosti bolo, že sa podniky dopúšťali niektorých 

Definovanie poslania Preddefinovanie 

Stanovenie organizačných cieľov Predstavenie 

Formulácia organizačného 

strategického plánu 

Preformulovanie 

Implementácia strategického plánu 

Hodnotenie a preformulovanie 

strategického plánu 

Prepracovanie 

Očakávané výsledky 
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zásadných chýb, ktoré spočívali hlavne v nedostatočnej realizácii 

stratégie a v odpore voči strategickému plánovaniu.  

 

Klasické chyby v strategickom plánovaní sú znázornené na obr. 3.5. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.5  Klasické chyby v strategickom plánovaní 

 

 Strategický manažment v novom ponímaní, budovaný v druhej 

polovici 70-tych rokov, rozširuje zodpovednosť strategických 

manažérov  z oblasti strategického plánovania i do oblasti 

implementácie, ako i hodnotenia a kontroly stratégie. Predstavuje 

proces tvorený 3 fázami: strategické plánovanie,  implementácia 

stratégie a hodnotenie a kontrola stratégie, tak ako je to znázornené na 

obr. 3.6. 

 

 

 

 

 

 

 Obr.3.6 Fázy strategického manažmentu 

 

 

Sekvenčný model strategického manažmentu 

 

 Jednoduchý a prehľadný sekvenčný model strategického 

manažmentu rozpracovali a vo svojich prácach uvádzajú T.L. 

Wheelen a J.D. Hunger. Základnými fázami tohto modelu sú [19]: 

 

Nedostatočná realizácia 

Strategické 

plánovanie 

Nedostatočná hodnovernosť 

Implementácia stratégie 

Odpor voči strategickému plánovaniu 

Hodnotenie a kontrola 

Sklzy v dlhodobom plánovaní 

Spätná väzba 
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• skúmanie prostredia, 

• formulácia stratégie, 

• implementácia stratégie, 

• hodnotenie a kontrola. 

 

Strategický manažment je procesom iteratívnym, postupne 

prechádzajúcim jednotlivými fázami a ich krokmi, pričom ide o proces 

neustále sa opakujúci a nepretržitý. Model strategického manažmentu 

je uvedený na obr. 3.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.8   Model strategického manažmentu 

 

 To je iba jeden z celej rady modelov, avšak všetky modely sú 

si podobné. 

 

Typy stratégií 
 

 V literatúre sa môžeme stretnúť s rôznymi prístupmi autorov k 

vymedzeniu základných typov stratégie. Uvedené členenie je syntézou 

 Skúmanie prostredia: 

 externé  interné 

 

 Formulácia stratégie: 

• poslanie 

• ciele 

• stratégia 

• politiky 

 Implementácia stratégie: 

• programy 

• rozpočty 

• procedúry 

 Hodnotenie a kontrola 

• výkon 
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viacerých prístupov a delí typy stratégii podľa troch zvolených kritérií 

[19]: 

 

A. - podľa rozsahu pôsobnosti (resp. úrovne riadenia podniku), 

B. - podľa charakteru cieľov, 

C. - podľa spôsobu uskutočňovania. 

 

A. - podľa rozsahu pôsobnosti:  

 

• stratégia podniku ako celku, 

• podnikateľská stratégia, 

• funkcionálna stratégia. 

 

Stratégia podniku ako celku by mala stanoviť smer rozvoja všetkých 

činností podniku. Za formuláciu tejto stratégie zodpovedá vrcholové 

vedenie. 

Podnikateľské stratégie sú stratégiami jednotlivých podnikateľských 

jednotiek podniku a funkcionálne stratégie sú zamerané na konkrétne 

funkčné oblasti podniku /marketing, výroba, výskum, investície, 

financie, atď/. Podnikateľská stratégia môže byť: 

 

• stratégia minimálnych nákladov, 

• stratégia diferenciácie, 

• stratégia  zameraná na čiastkový trhový segment  tzv. "nika 

stratégia". 

 

Stratégia minimálnych nákladov je zameraná na výrobu a dodanie 

výrobku resp. služby, na úrovni minimálnych nákladov. Vyžaduje 

venovať zvýšenú pozornosť výrobným metódam, režijným nákladom a 

disciplíne. Využitie tejto stratégie je možné napr. v prípade vysokého 

podielu na trhu, prednostného prístupu k surovinám, využívania 

najprogresívnejšieho zariadenia, špeciálnych konkurenčných prvkov, 

ktoré umožňujú výrobky vyrobiť ľahšie a pod. 

 

Stratégia diferenciácie je založená na snahe vyrábať a dodávať 

výrobky, resp. služby, ktoré sú považované na príslušnom trhu za 

unikátne, teda jej základom je maximalizácia hodnoty ponuky. Kľúčom 
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k úspešnej stratégii je poznanie, v akých podmienkach je ktorá stratégia 

vhodná. Každá z nich má určité riziká, každá vyžaduje odlišné znalosti 

a zdroje, rozličné organizačné usporiadanie - Tabuľka 3.5. 

       Tabuľka 3.5 

Požadované zdroje                        Organizačné požiadavky 

a kompetencie                                                       

 _____________________________________________________________ 

                           1. Prvenstvo v nákladoch 

 

-trvalé investovanie                        - prísna kontrola  a prístup ku kapitálu                                     

- procesný engeneering                    - motivácia kvantitatívnymi  

      ukazovateľmi 

- kontrola práce,                - disciplína 

- jednoduchá konštrukcia výrobkov - štruktúrna organizácia 

- nenáročný distribučný systém 

......................................................................................................................                                                     

   2.Diferenciácia 

 

- silné marketingové koordinácie    - kvalitná koordinácia 

       výskumu , vývoja a marketingu  

- produktový engeneering                                            

- silný výskum a vývoj     - individuálne hodnotenie a motivovanie 

- dobrá povesť kvality   - dobré technolog. prevedenie 

- podpora a výhoy tvorivým  - dlhá tradícia 

  pracovníkom  

-  špeciálne kompetencie    - pružné organizačné usporiadanie 

 

Nika stratégia. Táto stratégia sa zameriava na čiastkový trhový 

segment. Ide o skupinu pracovníkov so špecifickými potrebami, alebo 

určité územie, alebo určitú časť výroby. Jej úspech spočíva v tom, že 

firma v tejto špecifickej oblasti vie lepšie uspokojiť potreby zákazníkov 

ako konkurenti. Táto stratégia vyhovuje malým podnikom.   

Funkcionálna stratégia. Každá podnikateľská stratégia vzniká 

vzájomným prepojením funkcionálnych stratégií.  

 

B.-podľa charakteru cieľov  poznáme stratégie: 

 

  a/- rastovú, 

  b/- stabilizačnú, 
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  c/- ústupovú, 

  d/- kombinovanú. 

 

a/ Rastová stratégia. Jej hlavným cieľom je rast vyšší ako v danom 

výrobnom odbore. Patria tu stratégie: 

 

• Stratégia špecializácie alebo koncentrácie - využíva sa vtedy, keď 

firma dostatočne nevyužila možnosti svojich bežných výrobkov na 

pôvodných trhoch. Základné spôsoby zvýšenia rastu sú: 

 

  - zvýšenie podielu na trhu, 

  - zvýšenie používania výrobku, 

  - rozvoj trhu, 

  - horizontálna integrácia, 

  - rozvoj výrobku. 

 

• Stratégia vertikálnej integrácie sa využíva vtedy, ak firma pôsobí v 

saturovanom odvetví a nemôže využiť žiadnu z doterajších stratégií, 

pritom jej hlavný predmet podnikania má na trhu silnú pozíciu. 

Poznáme dva základné spôsoby stratégie vertikálnej integrácie: 

vertikálna integrácia proti prúdu (preniká do oblasti ťažby) a 

vertikálna integrácia po prúde (preniká do oblasti konečnej 

spotreby). 

• Stratégia diverzifikácie. Táto stratégia sa využíva vtedy, keď firma 

nemôže dosiahnuť rastové ciele s pôvodnými výrobkami a na 

pôvodných trhoch. Základné typy sú : 

 

 - príbuzná diverzifikácia- ide o výrobu takých výrobkov ,  

   ktoré sú výrazne prepojené s pôvodnými 

 - konglomerátna diverzifikácia - rast sa dosahuje prienikom do  

   podnikateľských oblastí , ktoré nemajú vzťah k pôvodným  

   predmetom podnikania. 

 

b/ Stabilizačné stratégie. Sú to ciele stabilného rastu, teda tempo rastu 

je zhodné s priemerným tempom rastu príslušného výrobného odboru. 

Výsledkom je stabilný podiel firmy na príslušnom trhu. Patria sem také 

stratégie ako : 
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• obmedzovanie výdajov a oživenie - ide o redukciu nákladov a aktív 

podniku o neproduktívne resp. málo produktívne aktíva, 

• stabilizácia- keď podnik je spokojný s dosiahnutým stavom a snaží 

sa o jeho udržanie (nízka miera rizika). 

 

c/ Ústupové, útlmové stratégie. Ich spoločným  znakom sú ciele, ktoré 

majú charakter poklesu. Základné ústupové stratégie sú : 

 

• zber úrody (harvesting) - keď výrobky dosiahnu bod, že ich ďalší 

rast sa zdá byť pochybný, vtedy sa firma môže pokúsiť o zber úrody, 

teda vyťažiť z výrobku, čo sa ešte dá, 

• likvidácia - je poslednou strategickou alternatívou, uplatňuje sa 

vtedy, keď pokles je prudký a zmena situácie je nepravdepodobná. 

 

d/ Kombinované stratégie. Hovoríme o nich vtedy, keď podnik 

využíva rôzne stratégie pre svoje organizačné jednotky. 

 

C. - Podľa spôsobu uskutočnenia.  

 

Z tohto hľadiska rozlišujeme 2 základné stratégie: 

 

• interný rast - s využitím vnútorných zdrojov a schopností, 

• externý rast - kombinácia zdrojov a schopností viacerých  podnikov. 

 

Pri externom raste máme tri možnosti: 

 

o     akvizícia     

                podnik A  + podnik B =  podnikA / A+ B = A / 

 

o     splynutie/ merger/   

   podnik A + podnik B = podnik C  / A + B = C / 

 

o     spoločné podnikanie   

  A + B = A  + B + C 
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Ako už bolo povedané, otázky voľby správnej stratégie ako i 

problematika strategického manažmentu je v súčasnosti vysoko 

aktuálna, preto musí byť predmetom samostatného štúdia [19]. 

 

Podnikateľský plán 

 

 Jednou z prvých úloh pri zakladaní alebo rozšírení  podniku je 

vypracovanie podnikateľského plánu. Podnikateľský plán je 

dokument, ktorý definuje  podnik slovami, ale i v číslach. Zobrazuje 

celkovú podnikateľskú aktivitu firmy za určité časové obdobie, na ktoré 

sa zostavuje. V podniku sa zostavuje jednak ako súčasť normálneho 

plánovacieho cyklu a to v sumárnej podobe  pre potreby vrcholového 

manažmentu, ako aj detailne podľa jednotlivých vecných oblastí a 

nižších riadiacich úrovní. 

 Podnikateľský plán odráža jednak podnikové stratégie 

dotiahnuté do konkrétnych taktík časového obdobia, ako aj prognózy 

vývoja všeobecných ekonomických podmienok v odvetví, ako aj 

konkurenčných úvah. Vo svojej podstate je podnikateľský plán 

zosumarizovaním taktických stratégií a ich vzájomným zosúladením vo 

všetkých funkčných oblastiach: financie, výroba, marketing, výskum a 

vývoj, investičné projekty [20]. 

 

Kapitoly podnikateľského plánu [16] : 

 

1. Podnik 

 - názov a adresa, 

 - druh podniku :  a.s., v.o.s., s.r.o., atď. 

 - popis podniku a predmet jeho činnosti, 

 - dátum skutočného alebo navrhovaného začiatku činnosti, 

 - podnikateľský cieľ, 

 - štruktúra kapitálu. 

2. Vedúci pracovníci 

 - mená, vek, kvalifikácia, 

 - funkcie, ktoré zastávajú alebo budú zastávať, 

 - dátum ich vstupu do podniku, 

 - ich platy, 

 - počet zamestnancov vrátane členov správnej rady alebo partnerov. 
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3. Prevádzka 

Podrobné údaje o prevádzke podniku: hodnota, zadlženosť, rozmery, 

zodpovednosť za opravy, vhodnosť pre ďalšie použitie a podmienky prenájmu. 

4. Strojné zariadenie a vybavenie , mechanizácia , doprava. 

Tu sa uvádzajú všetky informácie o potrebnom strojnom vybavení, o 

životnosti, pôžičkách. 

5. Výrobky,  služby a trh 

 - výrobok alebo služba, ich podrobný popis, 

 - podrobnosti o trhu, jeho veľkosť a možnosti, 

 - hlavní konkurenti a ich dnešní podiel na trhu, 

 - percentuálny podiel na trhu, ktorý chce podnik získať, 

 - obrat, ktorý chce podnik dosiahnuť  v prvom roku podnikania, 

 - objem odbytu pre vyrovnanie nákladov, 

 - zdôvodnenie dosažiteľnosti uvedeného obratu, 

 - bol výrobok vyskúšaný na trhu, 

 - metódy marketingu prípadne odbytu, aj s ich nákladovosťou, 

 - dodávatelia, kto sú dodávatelia, 

 - výroba, stručný popis výrobných metód. 

 6. Materiálové záruky 

 - podrobný popis podniku a jeho ocenenie, 

 - popis osobného majetku a jeho ocenenie. 

 

7. Finančné požiadavky 

 - požadované čiastky a ich zamýšlané použitie, 

 - celkové náklady zámeru, 

 - spôsob pokrytia týchto nákladov, 

 - požiadavky na banku, 

 - možnosti prekročenia stavu na účte, 

 - pôžička a jej podmienky, 

 - ďalšie požiadavky,  

 - celkové požiadavky na banku, 

 - celkový súčet. 

 

Finančný plán 

 

 Tomuto plánu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou 

podnikateľského plánu, finančníci často hovoria plán likvidity alebo 

prognóza príjmov a výdavkov. Finančný plán vyjadruje v číslach to, 
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čo podnikateľský plán vyjadruje  slovami. Je to prognóza príjmov a 

výdavkov na najbližších 12 mesiacov alebo na dlhšie obdobie. 

 Jednou z hlavných príčin krachu podniku je podcenenie 

finančného plánu, pretože  podrobné sledovanie finančných tokov 

umožní odhaliť eventuálny nedostatok finančných prostriedkov včas. 

Zvlášť dôležité u finančného plánu je nepodceniť režijné náklady, ktoré 

sú často väčšie než si myslíme (režijné náklady - nájomné, miestne 

poplatky, mzdy a platy, poistenie, vytápanie, osvetlenie, atď.). Ďalšou 

príčinou neúspechu je precenenie výšky odbytu, keď podnik nepamätá 

na možné sezónne výkyvy. 

 Jednoduchý formulár finančneho plánu, ktorého dôkladné 

vyplnenie je prvým krokom k úspechu podniku je nasledovný [16]: 

 

Finančný plán       
 Mesiac _ Január     Február        Marec          Apríl____ 

P.č. Položka  Plán Skut.  Plán  Skut.    Plán  Skut.   Plán Skut. 

1 Príjmy:        

2 Predaj za hotové      

3 Predaj na úver       

4 Ďalšie obchodné príjmy      

5 Obdržané pôžičky     

  

6 Kapitálové vklady     

  

7 Predaj aktív       

8 Ostatné príjmy       

A Príjmy celkom       

.................................................................................................................. 

8 Výdaje:        

9 Nákup za hotové 

10 Platby veriteľom 

11 Podnikateľské odmeny 

12 Mzdy a platy (čisté) 

13 Dane, poistenie 

14 Investície 

15 Doprava, balenie 

16 Nájomné, dávky 

17 Služby 

18 Splátky pôžičiek 

19 Splátky zariadení 
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20 Úroky 

21 Bankové poplatky 

22 Honoráre (externé) 

23 Reklama 

24 ..... 

25 ..... 

26 Daň z pridanej hodnoty 

27 Odvody a iné 

28 Dividendy 

B Výdaje celkom_________________________________________ 

C Zisk(A-B)_____________________________________________ 

29 Počiatočný stav bankového účtu___________________________ 

D Konečný stav bankového účtu (C29-29) 

 

 Samozrejme, že v prípade rozsiahlejšieho podnikateľského 

plánovania je potrebné rozpracovať vyššie uvedený finančný plán do 

jednotlivých čiastkových plánov, ktorými sú predovšetkým: plán 

likvidity - cash flow, plán tržieb, plán výdajov na materiál a energiu, 

plán výdajov na tovar, plán investícií, plán dotácií, odpisový plán, 

úverový plán, atď. Jeho súčasťou by mal byť aj plán zisku a strát a 

plánovaná bilancia. 

 

Akčný plán 

 

 Akčný plán vyjadruje aktivitu zo dňa na deň. Je vlastne 

podrobným rozpracovaním strategického plánu. Stanovuje 

postupnosti aktivít (činností), ktoré zabezpečia dosiahnutie cieľa a ich 

presné uskutočnenie. Táto etapa tvorby akčných plánov sa dotýka 

konkrétnej formulácie úloh, ako aj ľudí, ktorí konkrétnu úlohu budú 

plniť, nákladov, termínov, vzájomných vzťahov, ktoré medzi 

jednotlivými úlohami existujú, ako aj kontrolného a motivačného 

systému. 

 

Akčný ( výkonný ) plán predstavuje:   

• plán na jedno použitie  (programy, projekty, rozpočty), 

• štandardné plány (štandardné výrobné procedúry, pravidlá 

regulácie, politika.). 

Akčný plán a jeho vzťah k stratégii a cieľom je znázornený na obr. 3.9. 
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 Obr. 3.9  Vzťah akčného plánu k stratégii a k cieľom 

 

 Ďalším dôležitým faktorom je spätná väzba, ako základ  

kontrolného procesu, ktorý monitoruje úspešnosť realizácie aktivít 

uvedených v akčnom pláne. Táto etapa zdôrazňuje, že proces 

plánovania je kontinuálny a nepretržitý. 

 

Rozhodovací proces v práci manažéra 

 

 Jadrom manažérskeho riadenia je proces rozhodovania. 

Predstavuje vedomú činnosť manažéra v zmysle určitej riadiacej 

aktivity, pomocou ktorej riadi manažér rôzne rozhodovacie problémy 

tak, aby dosiahol cieľové chovanie. Charakteristické je svojou 

zacielenosťou na problém, cieľavedomosťou, ktorej podriaďujú svoju 

vôľu, voľbu prostriedkov, správanie i charakter. Vyžaduje si určité 

znalosti i zručnosti. Môže byť rutinné, spočívajúce predovšetkým v 

jednorazovom rozhodnutí, alebo formou logicky postupných krokov, 

programové (hotové riešenia problémov) alebo neprogramové. 

Predstavuje účelné sekvencie (časový sled) logicky nadväzných fáz 

(etáp, krokov) k uplatneniu cieľového vplyvu.  

 Celý tento proces, ktorý v práci manažéra zaberá väčšinou len 

časť jeho času, predstavuje špecifickú úlohu. Z praxe firiem je známe, 

že manažér nerobí mnoho rozhodnutí, ale sústreďuje svoju pozornosť 

na rozhodnutia závažné. Musí pritom zvládnuť formulovanie problému 

a alternatív jeho riešenia, ich vyhodnotenie, výber najlepšej alternatívy 

a prevzatie zodpovednosti za jej realizáciu. Aby tento proces mohol 

úspešne zvládnuť, musí v ňom využiť mnoho informácií, poznatkov i 

Ciele 

Stratégie 

 Plány na jedno použitie: 

 

• programy 

• rozpočty 

• projekty 

 Štandardné plány: 

 

• štandardné výrobné 

procedúry 

• pravidlá a regulácie 
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skúseností. Musí poznať metódy a podmienky rozhodovania a pri 

riešení problémov ich vhodne kombinovať a využívať. Celý tento 

proces v súčasnosti už nie je možný bez využitia počítača, ani nových, 

progresívne sa rozvíjajúcich metód napomáhajúcich rozhodovaniu. 

 

Rozhodovanie v manažérskom riadení a plánovaní pozostáva z 

krokov: 

• objektivizácia prostredia prostredníctvom zberu informácií, 

• definovanie problému, 

• generovanie variantov, alternatív, 

• ohodnotenie a optimalizácia, 

• výber (voľba). 

 Rozhodovanie manažéra je voľbou medzi alternatívami. Len v 

málo prípadoch sú alternatívy postavené tak, že sa vylučujú a 

rozhodnutie je jednoduché. Obyčajne v praxi sa vyskytujú alternatívy 

riešenia problémov, ktorých pravdepodobnosť riešenia je málo 

rozdielna a na manažérovi je, ktorú alternatívu riešenia si zvolí. Pre 

manažérske riadenie predovšetkým v manažmente 90-tich rokov je 

charakteristická neistota javov, ktorá sa prejavuje v určitom stave 

neinformovanosti, nebezpečí negatívnych odchýlok od vytýčených 

cieľov, nebezpečí straty alebo nebezpečí chybného rozhodnutia. 

 

Rozhodovanie a riadenie 

 

Manažérsky cyklus z pohľadu rozhodovania možno znázorniť 

nasledovným modelom - obr. 3.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.3.9 Manažérsky cyklus z pohľadu rozhodovania 

Organizačné problémy Rozhodnutie, akcia Organizačný  

výstup 

Organizačný vstup 

 

Ciele 

 

Kritériá 

Manažérsky 

proces 

Realizačný  

proces 
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 Riadenie je v tomto procese partikulárne integrované v 

kontexte rozhodovania na operačnej úrovni. Je súčasťou udržiavania 

operačných schopností konkrétnych oblastí činnosti ako napríklad 

marketingu, financovania, výroby, predaja a pod. 

 Celý proces rozhodovania sa musí vyhodnotiť na základe 

ohodnotenia a usporiadania faktorov napr. z hľadiska triviálnej väčšiny 

a smerodajnej menšiny. Do úvahy sa pritom berie, že to, čo bude 

najdôležitejšie v dohľadnej budúcnosti, sa môže priradiť do zásobníka 

prevládajúcich "banalít", t.j. neprisudzovať danému javu väčší význam 

ako má, ale naopak väčší význam prisúdiť tomu čo je skutočne dôležité. 

Na obr. 3.10 je znázornený proces ohodnotenia alternatív. 

Neusporiadaná množina alternatív riešenia A1, A2, ... , An predstavuje 

voľbu, ktorá má byť ohodnotená na základe efektov a nákladov, ktoré 

si dané riešenie vyžiada a vyhodnotená podľa určených kritérií. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.3.10 Proces ohodnotenia alternatív 

 

 Typy rozhodovania sú rozdielne podľa rôznych klasifikácií, 

druhov rozhodovania. Pri voľbe jednotlivých typov rozhodovania je 

dôležité hľadisko, ktoré sa využíva pri rozhodovaní. Voľby možných 

typov rozhodovania v závislosti od zvolených hľadísk sú uvedené v 

tabuľke 3.6. 

       Tabuľka3.6 

 
Hľadisko podľa  Typ rozhodovania___________________ 

 

- istoty v informáciách  za istoty /za neistoty (rizika) / za  

    neurčitosti 

- použitých informácií  subjektívne / objektívne 

Varianty 

 

A1 A2 

 

        A3 

 

    A4        An 

Efekty 

(Výnosy, tržby) 

 

Náklady 

Kritériá 

 

 +++ Sk 

 ++   Sk 

 +     Sk 

 

Poradie 

 

A4 

A2 

An 

A1 

A3 

Výstup 

Vstup 
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- formalizácie   empiricko-intuitívne / exaktné 

- postupu   neprogramové / programové 

- subjektu rozhodovania  individuálne / kolektívne 

- úrovne rozhodovania  strategické / taktické / operatívne 

 

 Pre racionálne rozhodovanie slúžia aj rôzne prostriedky ako: 

zoznamy vhodných alternatív riešenia, dvojrozmerné zoznamy pre a 

proti, strom rozhodovania, schémy príčin a účinkov, tzv. Ishikawove 

diagramy a pod. Racionalitu rozhodovania možno skúmať z troch 

hľadísk: 

 

1/ Objektívna racionalita. Založená je na maximálnom úžitku. 

Predpokladá plnú informovanosť o alternatívach riešenia problému, 

stave okolia, t.j. situáciách, ktoré sa môžu vyskytnúť a majú 

rozhodujúci vplyv na výsledok voľby a pravdepodobnosť výskytu 

stavov. Schopnosť stanoviť preferenciu volieb vyplývajúcu z úžitku 

voľby aj s možnou kombináciou alternatív a stavov okolia (dosiahnutie 

zisku u jednotlivých alternatív pri splnení určitých podmienok). 

Konzistencia voľby, t.j. u rovnakých alternatív za inak rovnakých 

podmienok voliť rovnakú alternatívu. 

2/ Subjektívna racionalita. Podmienky pre racionálne rozhodovanie 

nie sú splnené v  smeroch: znalosť a predikcia výsledkov každej voľby 

je nedostatočná, kvantifikácia výsledkov je neúplná a nepresná, malý 

počet alternatív pre voľbu optimálnej alternatívy, voľba medzi 

alternatívami je nekonzistentná, zjednodušovanie skutočnej 

rozhodovacej situácie, aby ju bolo možné riešiť. 

3/ Maximalizácia, optimalizácia a satisfakcia. Základom 

racionalizácie rozhodovania je maximalizácia úžitku. Maximalizácia v 

rozhodovacom procese predstavuje nájdenie takej alternatívy riešenia, 

pri ktorom sa jedná o extremalizáciu účelovej (kriteriálnej) funkcie. To 

znamená maximum alebo minimum hodnoty funkcie pri splnení 

obmedzujúcich podmienok. Optimalizácia v tomto procese predstavuje 

určitý kompromis, alebo integrovaný výsledok pri pôsobení niekoľkých 

i konfliktných činiteľov. Aj keď sa subjekt rozhodovania správa 

racionálne v rámci svojich informácií, platí najmä pre manažérov 

obyčajne princíp uspokojenia - satisfakcie, pri ktorom manažér ako 

subjekt rozhodovania nehľadá maximálny úžitok, ale len uspokojivé 

riešenie. 
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4.  Organizovanie a organizačné štruktúry 
 

 

 Potreba štrukturalizácie bola daná deľbou práce a obmedzenou 

duševnou i fyzickou kapacitou človeka. V minulosti, keď si remeselník 

zabezpečil všetko sám  (materiál, výrobu, predaj výrobku), organizačné 

štruktúry neboli potrebné. To však už neplatilo pre priemyselnú výrobu, 

kde deľba práce bola nevyhnutná. 

 H. Fayol označil organizovanie, po plánovaní, ako druhú veľmi 

dôležitú funkciu riadenia v sekvenčnom modeli riadenia: plánovanie - 

organizovanie - prikazovanie - koordinácia - kontrola. Manažment 

chápe organizovanie ako vymedzenie, stanovenie a zaistenie činností a 

vzájomných vzťahov ľudí pri plnení určitých zámerov, úloh či cieľov. 

Vymedzuje právomoc a zodpovednosť za splnenie určitej činnosti. 

Formou zabezpečovania úloh organizovania sú organizačné štruktúry 

[29]. 

 

 

Obsahové zameranie organizovania charakterizoval E. Dale 

systémom OSCAR [29]. Ide o požiadavky, ktoré má proces 

organizovania zabezpečiť a to: 

 

• ciele (Objectives) 

• špecializácia (Specialization) 

• koordinácia (Coordination) 

• právomoc (Authority) 

• zodpovednosť (Responsibility). 

 

 

 Organizovanie je teda ucelený, harmonický celok čiastkových 

procesov. Predpokladá zároveň i realizáciu priebežných manažérskych 

funkcií, podobne ako plánovanie ( rozbor, rozhodovanie, koordináciu). 
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Organizačné štruktúry a ich klasifikácia 

 

" Organizačné štruktúry sú najstaršou a najpodrobnejšie 

preštudovanou oblasťou manažmentu "  / P.F.Drucker/. 

 

 Organizačná štruktúra v systémovom poňatí je chápaná ako 

súbor prvkov (útvarov, pracovísk) a väzieb (vzťahov ) medzi nimi. 

Štruktúrne jednotky je možné podľa miery agregácie zhrnúť do 

jednotiek ako napr. závodov, ústavov, odborov, firiem, ich úsekov, 

oddelení, atď. Vznikajú tým viac-stupňové a viac-úrovňové 

organizačné usporiadania. Organizačné štruktúry zabezpečujú tak 

diferenciáciu a deľbu práce pri zabezpečovaní okruhu činností, ako aj 

integráciu  formou celistvosti riadenia a informačných väzieb [29]. 

 Štruktúrnou jednotkou pritom rozumieme určitý prvok 

uvažovanej štruktúry, ktorý je väzbami horizontálnymi i vertikálnymi 

prepojený s ostatnými štruktúrnymi jednotkami. V amerických firmách 

sa za základný štruktúrny prvok považuje ziskové centrum (profit-

centrum), v našom ponímaní hospodárske stredisko. 

 

 Klasifikácia organizačných štruktúr nie je dosiaľ  jednotná. 

Medzi základné charakteristiky klasifikácie organizačných štruktúr 

patria [29]: 

 

• združovanie činností, ktoré tvoria hlavnú obsahovú náplň 

štruktúrnych jednotiek, 

• uplatňovanie rozhodovacej právomoci medzi štruktúrnymi 

jednotkami,  

• miera centralizácie, resp. decentralizácie rozhodovacej právomoci, 

štruktúrnych jednotiek pri ich zaradení do hierarchie nadriadenosti 

a podriadenosti, 

• členitosť resp. počet podriadených štruktúrnych jednotiek vo vzťahu 

k  nadriadenej štruktúrnej jednotke, /riadiace rozpätie, "span of 

control"/, 

• časové trvanie , tzn. či daná štruktúra je dočasná alebo relatívne   

stabilná. 

 

 



 
_____________________________________________________________________________ 

______             _________________________________________________________________ 
70 

Podľa združovania činností sa organizačné štruktúry delia na [29]: 

 

• funkcionálne , 

• výrobkové, 

• ostatné účelové (podľa odberateľov, teritoriálneho určenia 

produkcie, ucelených procesov, projektov a pod.). 

 

Funkcionálna  štruktúra preferuje funkčnú špecializáciu útvarov. 

Združuje rovnaké činnosti do jedného organizačného celku (úseku, 

odboru, oddelenia), diferencuje sa podľa obsahovej špecializácie 

prevádzanej činnosti (napr. na riadenie  výroby, marketing, výskum, 

vývoj, investície). Princíp funkcionálnej organizačnej štruktúry 

znázorňuje obr.4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.1. Funkcionálna organizačná štruktúra 

 

Výhody funkcionálneho modelu organizácie sú nasledovné : 

 

• každý pracovník sa zaoberá len určitou špecializovanou oblasťou, 

činnosťou, 

• pracovníci majú pri výkone špecializovaných funkcií vysokú 

zručnosť, z čoho  vyplýva vysoká intenzita práce, 

• nie je potrebná kvalifikácia aká je vyžadovaná  a potrebná u 

univerzálnych pracovníkov, 

• zoskupenie podľa príbuzných činností umožňuje jednotné riadenie, 

• vytvárajú sa predpoklady pre unifikáciu, 

• je obmedzená možnosť duplicity. 

 

 

Prezident 

Výskum a 
vývoj 

Marketing Výroba Úètovníctvo 
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Nevýhody funkcionálneho modelu organizácie: 

 

• v dôsledku silnej špecializácie chýbajú osobnosti s komplexným  

riadiacim   zameraním ,   

• medzi útvarmi je veľmi silná závislosť a vzájomná súvislosť, 

• na základe tejto závislosti sa ťažko zisťuje zodpovednosť a zásluha, 

• veľká závislosť na vedení podniku, 

• vedúci pracovníci sú príliš zaťažení operatívnymi úlohami a  

povinnosťami,    takže koncepcia a budúci rozvoj zostáva pozadu. 

 

 Výrobková štruktúra dáva prednosť výrobkovej špecializácii. 

Snaží sa združovať rozmanité riadiace činnosti do jedinej štruktúrnej 

jednotky, ktorá zodpovedá za jeden typ výrobku. Princíp výrobkovej 

štruktúry ilustruje obr.4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M - marketing, V - výroba,  U - účtovníctvo,  Vv - výskum a vývoj 

 

Obr. 4.2. Výrobková organizačná štruktúra 

 Vnútorné organizačné členenie jednotlivých výrobkovo-

špecializovaných útvarov môže byť založené na funkčnej deľbe práce 

(napr. výskum a vývoj pre naftové motory, výroba naftových motorov, 

atď.).  

 

 K modifikáciám výrobkovej štruktúry patrí i divizionálny 

model. Jednotlivé výrobkovo špecializované útvary je možné stotožniť 

s divíziami. Divizionálne usporiadanie môže mať celý rad modifikácií. 

 

Prezident 

Výrobok 1 Výrobok 2 Výrobok 3 Výrobok 4 

M V U Vv M V U Vv 
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Výhody výrobkovej štruktúry: 

 

• zaisťuje ucelené riadenie jednotlivých etáp reprodukčného procesu 

výrobných odborov, 

• je schopná rýchlejšie reagovať na zmeny predaja či požiadaviek  

zákazníka, 

• približuje podnikateľskú stratégiu miestu realizácie vo výrobe, 

• uľahčuje procesy vnútorného účtovníctva a zabezpečuje dobre 

zúčtovateľné hospodárenie, 

• zabezpečuje dobré riadenie predvýrobných etáp. 

 

Nevýhody výrobkovej štruktúry: 

 

• nebezpečenstvo nekoordinovaného boja o zdroje medzi 

jednotlivými odbormi, 

• nekoordinovaná predajná politika, 

• náročnosť líniovej rozhodovacej právomoci vrcholových vedúcich, 

• rozdielne spôsoby riadenia výrobných štruktúrnych jednotiek a 

problémy s komplexnosťou  celopodnikového riadenia, atď. 

 

Ostatné účelové štruktúry sa združujú napr. podľa : 

  

• odberateľov, 

• dodávateľov, 

• teritoriálneho určenia produkcie (predaja), 

• teritoriálneho hľadiska dodávateľov, 

• ucelených procesov, 

• projektov rozdielnosti technologických procesov. 

 

 Podľa charakteristiky uplatňovania rozhodovacej právomoci 

medzi štruktúrnymi jednotkami rozlišujeme štruktúry: 

• líniové, 

• štábne, 

• kombinované. 
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Líniové štruktúry sa spravidla charakterizujú ako štruktúry s priamou 

rozhodovacou právomocou. 

Štábne štruktúry využívajú štábne útvary, ktoré plnia predovšetkým 

poradenskú funkciu pre zabezpečenie kvalifikovaného rozhodovania 

štruktúrnych jednotiek s líniovou právomocou. 

Líniovo-štábne štruktúry sú jednou z foriem kombinovaných štruktúr, 

zlučujúcich v určitej proporcii štábne a líniové funkcie. 

Cieľovo-programové štruktúry (ďalšia forma kombinovaných 

štruktúr) zdôrazňujú akúsi formu dvojitej podriadenosti. Typickým 

predstaviteľom týchto štruktúr je maticová štruktúra. 

 Podľa miery centralizácie resp. decentralizácie poznáme 

organizačné štruktúry: centralizované, decentralizované. Toto 

doplnkové kritérium klasifikácie organizačných štruktúr  sa považuje 

za veľmi problematické, keďže aj útvary rovnakej úrovne riadenia 

môžu mať rôznu rozhodovaciu právomoc. V súčasnej dobe je miera 

centralizácie (decentralizácie) riadenia modifikovaná vplyvom 

výpočtovej techniky. Inak má veľký vplyv na zvolenie miery 

centralizácie resp. decentralizácie profesijný a kvalifikačný profil 

vedúcich pracovníkov a ich osobné vlastnosti. 

 

 Podľa členitosti, resp. počtu podriadených štruktúrnych 

jednotiek vo vzťahu k nadriadenej štruktúrnej jednotke, rozlišujeme 

štruktúry ploché a strmé. Ploché  štruktúry (široké) sú štruktúry so 

značným rozpätím počtu riadených útvarov a s tendenciou k menšiemu 

počtu riadiacich úrovní. Pre tieto štruktúry platí väčšie delegovanie 

právomoci, vyššie nároky na kvalitu práce ľudí a uplatňovanie 

nepriamych metód riadenia. 

Strmé štruktúry (úzke) sú štruktúry s malým počtom riadených 

útvarov, ale s tendenciou k veľkému počtu riadiacich úrovní. Pre tieto 

štruktúry je charakteristická neúmerná centralizácia, hierarchickosť 

riadenia, byrokracia, atď. Na druhej strane umožňujú dobrú kontrolu a 

bezprostrednú spoluprácu so všetkými podriadenými [29]. 

 Rozpätie riadenia charakterizuje počet pracovníkov 

(organizačných jednotiek) priradených jednému vedúcemu.  V 

minulosti boli vyvinuté rôzne metódy ako riadiace rozpätie 

optimalizovať. Najznámejšie z nich sú [21] : 
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1/ Teória V.A. Graicunasa: Táto teória vychádza zo zisťovania 

možných vzťahov medzi vedúcim a jeho podriadenými a podriadenými 

navzájom. Graicunas dochádza k záveru, že s nárastom počtu 

podriadených radom aritmetickým narastajú vzťahy geometricky a 

akceleruje pri prekročení hranice 5-6 podriadených, (pozri obr.4.3).  

     počet vzťahov 

     400

    

 

      

     200 

 

  

     100 

 

 

   0    1    2    3    4    5    6    7    8 

 

Obr. 4.3  Graf znázorňujúci počet vzťahov podľa Graicunusa 

 

Odtiaľ odvodzuje, že počet podriadených by nemal prekročiť hranicu 6 

ľudí. Dodnes sa počet 5-7 v amerických organizáciách považuje za 

optimum [21]. 

 

2/ Mnohofaktorová analýza.  Predchádzajúca metóda je značným 

zjednodušením, pretože neberie do úvahy dôležitosť jednotlivých 

vzťahov, ich časovú náročnosť, vzťahy vedúceho k iným organizačným 

článkom a iné. O odstránenie tohto nedostatku sa pokúša 

mnohofaktorová analýza. Je založená na vytypovaní najdôležitejších 

vplyvov pôsobiacich na náročnosť práce vedúceho a ich premietnutie 

do odporúčaného  intervalu počtu priamo podriadených pracovníkov.  

 

 Pre ilustráciu uvedieme pokus uskutočnený vo firme  The 

Lockheed Missiles Space Company, o ktorom píše H. Stieglitz, preto 

sa táto metóda často nazýva Stieglitzova metóda merania rozpätia 

riadenia [21]. Vychádza z týchto faktorov ovplyvňujúcich obtiažnosť 

práce vedúceho: 
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• podobnosť funkcií (stupeň podobnosti či rozdielnosti funkcií 

podriadených), 

• geografická vzdialenosť pracovníkov podriadených jednému  

vedúcemu, 

• zložitosť funkcií podriadených, 

• kvalifikácia personálu, 

• rozsah nevyhnutnej koordinácie, 

• prácnosť plánovania, 

• existencia pomocníkov vedúceho. 

 

Uvedené faktory 1-6 sa hodnotia na päťstupňovej škále.  Faktory menej 

dôležité majú  škálu 1-5, faktory strednej dôležitosti 2-10, 

najvýznamnejší faktor má škálu 3-15. K oceneniu stupňa zaťaženia 

vedúceho sa používa nasledovná tabuľka - tabuľka 4.1. 

     Tabuľka 4.1 
Faktor Podobnosť 

funkcií 

Geografické 

rozmiestnenie 

Zložitosť 

funkcie 

Kvalifikácia 

podriadených 

Koordinácia Plánovanie 

Stupne totožné         

                      

1 

všetci v jednej 

mistnosti            1 

jednoduchá, 

opakovaná   2 

minimálny 

dohľad         3 

mini. vzájom. 

stykov               2 

min.rozsah a 

zložitosť              2 

zaťaženia veľmi 

podobné       2 

v jednej budove 

                           

2 

rutinná 

                     4 

občasný 

dohľad         6 

občas. styky k 

akciám              4 

obm. rozsah a 

zložitosť              4 

v bodoch podobné       3  v rôz. budovách v 

podniku          3 

rovnaká, 

zložitá          6 

periodický 

dohľad         9 

viac stykov 

nenároč.           6 

str. rozsah a 

zložitosť               6 

 dosť odlišné 4 rozptýlení v 

meste                4 

rozdielna, 

zložitá          8 

častý system. 

dohľad       12 

styky obsah 

opak.ujúce       8 

značné úsilie podľa 

smer.                    8 

 úplne odlišné           

                      

5 

v rôznych 

obciach             5 

veľmi zložitá, 

rôznorodá  10 

stály, prísny 

dohľad       15 

styky obsah. 

neopak.           10 

veľké úsile bez 

zmer.                  10 

 

Siedmi faktor  má podobu tzv. koeficienta asistencie a má nasledovné 

hodnoty: 

 

• vedúci má pomoc v kolektíve predákov    - 0,55 

• vedúci má pomoc v rovnocennom zástupcovi    - 0,70 

• vedúci má pomocníka    - 0,95 

 

 Týmto koeficientom sa potom násobí  súčet bodov získaný podľa 

faktorov 1-6. Ak nemá vedúci žiadneho pomocníka je koeficient rovný 

jednej. V tabuľke 4.2 sú uvedené bodové zaťaženia ako i odporúčaný 

počet podriadených. 

     Tabuľka 4.2 
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Zaťaženie v bodoch Optimálny počet 

podriadených 

40-42 4-5 

37-39 4-6 

34-36 4-7 

31-33 5-8 

28-30 6-9 

25-27 7-11 

22-24 8-11 

 

 Avšak ani táto metóda nie je úplná, pretože neberie do úvahy 

vzájomné pôsobenie jednotlivých faktorov medzi sebou a môže tu 

samozrejme pôsobiť aj určitá dávka subjektivizmu. Záverom je 

potrebné zdôrazniť, že neexistuje optimálne rozpätie riadenia, ale je 

treba skúmať každý prípad samostatne. 

 

 Podľa časovej charakteristiky poznáme organizačné 

štruktúry trvalé a dočasné. Trvalé štruktúry predpokladajú 

dlhodobejšiu platnosť, či relatívne stabilné trvanie. Dočasné štruktúry 

majú časovo obmedzené trvanie, napr. len pre splnenie určitej úlohy 

napr. práca tímu. 

 

 

Faktory ovplyvňujúce voľbu organizačnej štruktúry 

 

 Faktory, ktoré ovplyvňujú voľbu správnej organizačnej štruktúry 

môžeme rozdeliť na externé a interné [29]. 

 

Medzi externé faktory patria: 

 

• stabilita podnikateľského prostredia, 

• vplyv vedecko - technického pokroku na výrobný program a jeho  

predpokladané  zmeny, rýchlosť inovácií, rozsah zmeny oboru, 

• dynamický rozvoj odvetví a oblastí obchodu, v ktorých firma 

podniká, 

• sociálno- ekonomické okolie, 
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• obchodno - politické vplyvy v danom segmente trhu. 

 

Medzi interné faktory ovplyvňujúce voľbu organizačnej štruktúry 

patria: 

 

• pozícia firmy a jej začlenenie v externom podnikateľskom prostredí, 

• podnikateľské stratégie, 

• diverzifikácia výrobného sortimentu, programu, výrobku, 

poskytovanie služieb, 

• veľkosť podniku (objem výroby, počet zamestnancov, veľkosť   

investičného majetku), 

• územné rozčlenenie organizačných jednotiek firmy, 

• výrobná štruktúra, 

• používaná technika a technológia riadiacej práce, miera jej  

automatizácie, 

• profesijná a kvalifikačná štruktúra zamestnancov, najmä však 

riadiacich pracovníkov pre vrcholové riadenie a riadenie 

organizačných jednotiek. 

 

Návrh organizačnej štruktúry musí vyhovovať týmto 

podmienkam: 

 

• Stabilita  - organizačná štruktúra musí vytvárať podmienky pre 

produktivitu a efektívnosť  a to si vyžaduje určitú mieru stability. To 

je možné dosiahnuť jednoduchou OŠ, ktorá spája prvky 

decentralizácie s prvkami centralizácie. 

• Podpora podnikavosti - podpora vnútropodnikateľstva vedie cez 

vytváranie malých útvarov a organizačných jednotiek, hodnotenie 

týchto jednotiek, vytváranie vyváženého vzťahu konkurencie a 

kooperácie vo vnútri podniku. 

• Prekonávanie stereotypov - podmienka, ktorá je v rozpore s                                                        

podmienkou   stability. 

 Naše organizačné štruktúry boli v minulosti a často sú aj dnes 

strnulé, byrokratické, s rozbujneným byrokratickým aparátom, 

unifikované a funkčne rozčlenené. Organizačné štruktúry vo vyspelých 

trhových ekonomikách sú naopak diverzifikované, rôznorodé, 

vytvárané na mieru. 
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 Úlohou našich podnikov je vytvoriť takú organizačnú štruktúru, 

ktorá bude lepšie vyhovovať novým požiadavkám kladeným na 

riadenie. Ide hlavne o požiadavky týkajúce sa: rýchlosti, kvality, 

dosahovania cieľov, rozhodovania v neistote, inovácií, nízkych 

nákladov, flexibility, kvality služieb, adaptability, atď. 

 

 

Zásady tvorby podnikových organizačných štruktúr 
 

 Skúsenosti v súčasnej dobe ukazujú, že navrhovanie a 

projektovanie organizačných štruktúr v podnikoch musí smerovať k 

vytvoreniu čo najpriaznivejších podmienok pre adaptabilné a pružné 

jednanie celej organizácie, pri využívaní tímovej spolupráce vo vnútri 

organizácie, s dôrazom na rešpektovanie efektívnosti vo všetkých 

činnostiach. Tento prístup je možné považovať za základné hodnotiace 

kritérium pre súčasné i budúce obdobie. Za doplňujúce kritéria pre 

tvorbu organizačných štruktúr považujeme jednoduchosť, určitosť, 

jasnosť. 

 Všetky tieto kritéria môžeme nájsť v nasledujúcich zásadách, 

ktoré vznikli na základe skúseností z navrhovania a aplikácie 

organizačných štruktúr a tvoria východiská pre súčasné obdobie [9]: 

 

1.  Odstrániť direktívnu reguláciu z celej organizácie, i  hierarchicky 

nižších  útvarov. 

2.  Samostatné organizačné jednotky je možné vytvárať len vtedy, 

pokiaľ je im dostatočne jasne vymedzený konkrétny účel pri 

rešpektovaní kritéria efektívnosti. 

3.  Kritéria efektívnosti jednotlivých organizačných článkov, ktoré 

tvoria hierarchiu, musia tvoriť hierarchicky usporiadanú sústavu. 

4.  Účinnú riadiacu a teda aj organizačnú štruktúru  je možné 

budovať len po vzájomnej konfrontácii so štruktúrami  

ostatnými. 

5.  Priradenie právomoci určitému útvaru je obmedzené : 

• zhora - závisí na úrovni stupňa ,ktorému je právomoc 

priradená, 
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• zdola - ak možné chyby tohto článku neovplyvnia celok a 

ak daný článok produkuje dosť zdrojov k tomu, aby sa 

zabezpečila efektívna reprodukcia jeho funkcie. 

6.  Delegácia právomoci musí zabezpečiť nielen nevyhnutnú 

konfrontáciu medzi rôznymi subsystémami, ale musí zabezpečiť 

i ich súčinnosť a tímovú spoluprácu. 

7.  Nevyhnutná decentralizácia právomoci znamená tiež 

nevyhnutnú 

 spoluúčasť hierarchicky nižších článkov na rozhodovaní 

hierarchicky vyšších článkov. 

8.  Úroveň centralizácie právomoci je ovplyvnená tromi základnými 

vnútornými faktormi: 

• zložitosťou činností, 

• veľkosťou organizácie, 

• povahou väzieb. 

9.  Ak sú splnené podmienky 2. a 5. je možné pristúpiť k vytváraniu 

relatívne samostatného inštitucionálneho rámca. 

10.  Ak je objem činností dostatočne veľký, je možné oddeliť 

organizačné činnosti tvorivé od činností rutinných 

/operatívnych/. 

11.  Musíme ďalej akceptovať podmienku, že s rastúcim stupňom 

riadiacej hierarchie rastie zložitosť činností a mení sa skladba 

zložitosti. 

12.  Každá hierarchická úroveň má oprávnenie iba vtedy, keď má jej 

 pôsobnosť samostatný špecifický charakter. 

 

 Záverom je možné konštatovať, že súčasné obdobie vyvoláva 

potrebu urýchlenej zmeny existujúcej štruktúry riadenia a spoločne s 

tým aj organizačnej štruktúry, s cieľom znížiť počet stupňov riadenia a 

zväčšiť riadiace rozpätie. Výsledkom budú ploché organizačné 

štruktúry, s predpokladmi pre tímovú spoluprácu,  vysoko adaptabilné 

a pružné,  s reakciou na potrebu tuzemského  a zahraničného trhu pri 

súčasnej úspore pracovných síl. 
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Divizionálna organizácia  
 

 Pre väčšinu vznikajúcich podnikov, pre ktoré je charakteristická 

teritoriálna, štrukturálna či kapacitná členitosť, vyhovuje 

decentralizovaná forma organizácie - divizionálna forma. Ich 

historická forma prvých divízií bola založená  na dvoch základných 

zásadách: 

 

1. spoločnosť je rozdelená na relatívne samostatné časti (divízie),  

  ktorých vedúcim je pridelená pomerne rozsiahla právomoc. 

2. niektoré ústredne dôležité funkcie zostávajú výhradne v právomoci 

vedenia firmy (prognostika, rozvoj a perspektíva, alokácia investícií, 

umiestňovanie finančných zdrojov, zlučovanie s inými firmami, a 

pod.). 

 

 Pokračujúci vývoj modifikoval prvotné divízie vo vyspelých 

priemyselných krajinách v 80. rokoch na tzv. SBU-Strategic Bussines 

Units - t.j. vo vnútropodnikovom riadení  "ekonomické riadenie v 

strategicko - hospodárskych jednotkách“. Tieto jednotky v sebe 

spájajú programovo - cieľové riadenie  trhovo strategického typu.  

 Podstatou je spracovanie strategickej koncepcie a spojenie jej 

realizácie s výrobou v jednej samostatnej ekonomicky prosperujúcej 

jednotke. Vnútropodnikové jednotky tak vystupujú v úlohe  "centier 

zisku". 

 Podstatou divizionálneho usporiadania je rozdelenie podniku 

do samostatných podnikov  "podniky v podniku". Tie sú komplexne 

vybavené na výrobu, vývoj a predaj svojich výrobkov. Základnou 

úlohou riaditeľa divízie je byť úspešným na trhu. Základným 

hľadiskom pre delenie na divízie je výrobok alebo teritórium. 

Riaditeľovi divízie je poskytnutá široká právomoc pre zvolenie 

ekonomicky najvýhodnejšej formy organizácie, ktorá sa javí z pozície 

vedenia firmy ako mäkká časť organizačného usporiadania  (ľubovoľne 

podľa vôle manažéra a časového vývoja interných a externých 

podmienok). 

 Základný zmysel zakladania divízií spočíva v transparentnosti 

(spriehľadnení) operačných aktivít divízií  a v "spriehľadnení" 

obchodných úspechov jednotlivých divízií, ako i v určení ich podielu 

na celkovom zisku spoločnosti. 
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 Súčasné delenie na hospodárske strediská nie je vo väčšine 

prípadov vhodné pre  aplikáciu divizionálnej organizácie. Ich delenie 

sa nekryje  s trhovými aspektami a s externou aktivitou, potrebnou pre 

divízie. Z týchto dôvodov iba niektoré hospodárske strediská môžu 

slúžiť ako potencionálne zárodky budúcich divízií. Na obr.4.4 je 

znázornený divizionálny model organizácie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M - marketing, V - výroba, U - účtovníctvo, Vv - výskum a vývoj 

 

Obr. 4.4. Divizionálny model organizácie 

 

 

Pružné organizačné štruktúry 
 

 Zložitosť cieľov rozvoja rôznych procesov, ich zvyšujúci sa 

stupeň komplexnosti, hierarchické usporiadanie a ich diferenciácia z 

časového hľadiska súčasne s nárastom  zložitosti vlastnej riadiacej 

práce vyžaduje nové formy riadenia (napr. cieľový prístup k plánovaniu 

a riadeniu a jeho programové zabezpečenie na všetkých riadiacich 

úrovniach). Ich spojením dostávame cieľovo-programové riadenie, 

ktorého princíp spočíva v stanovení cieľov  a v určení najvhodnejšej 

cesty ako tieto ciele dosiahnuť.  

 

 V doterajších organizačných formách zostávajú základné vzťahy 

podriadenosti a nadriadenosti, nazývané ako línia priamej podriadenosti 

(líniová organizačná štruktúra, štábna, kombinovaná). Postupne sa do 

útvarov zoskupujú také právomoci, pre ktoré nebola vytvorená 

základná organizačná štruktúra. 

Prezident 

Divízia 1 Divízia 2 Divízia 3 Divízia 4 

M V U Vv M V U Vv 
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 Tieto druhotné organizačné štruktúry sa často opierajú o 

základné štruktúry a hovoríme o tzv. kombinovaných, hybridných 

štruktúrach, alebo štruktúrach s pružnými prvkami. Ďalšou príčinou 

vzniku pružných organizačných štruktúr je potreba znížiť riziko 

neistoty, zvýšiť ochranu pred rizikom a to špeciálnou úpravou 

organizácie zdrojov firmy a organizačných i právnych noriem firmy, 

umožňujúcich jej určité chovanie. 

 

 Pružnosť, dosiahnutá organizačnou štruktúrou a špecifickým 

chovaním firmy vyvoláva vyššie náklady (cena pružnosti). 

Východiskovým bodom pre tvorbu štruktúr sú základné otázky: 

 

• Ktorý spôsob organizácie je najúčinnejší pre vybranú stratégiu    

riadenia? 

• Ktorý spôsob organizácie je najúčelnejší pre realizáciu prijatých    

rozhodnutí? 

• Ktorý spôsob organizácie zaistí firme dlhodobú ziskovosť? 

 

 Tieto i ďalšie otázky znamenajú jednoznačnú orientáciu firmy na 

práce nerutinnej povahy, ktoré spočívajú v hľadaní ťažko 

dosiahnuteľných cieľov, inovačné prístupy pre oblasť očakávania 

rýchlych zmien. Takže pružné formy organizácie sú vhodné pre 

inovačné činnosti a ich tvorba sa vysvetľuje nutnosťou prechodu na 

cieľovo- programové riadenie. 

 

Na počiatku sa rozlišovali tieto základné organizačné štruktúry 

nového typu: maticová organizácia, projektová organizácia a 

integrovaná projektová štruktúra. 

 

a/ Maticová organizácia vzniká vtedy, keď líniovo štábna organizačná 

štruktúra je doplnená o ďalšiu, doplnkovú štruktúru. Vedúci doplnkovej 

štruktúry a vybraní pracovníci tvoria pracovný tím, ktorý sa podieľa na 

daných úlohách komplexného charakteru. Princíp maticovej 

organizačnej štruktúry je znázornený na obr.4.5. 
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Obr. 4.5. Maticová organizačná štruktúra 

 

b/,c/ ďalšie dva typy a to projektová a integrovaná projektová 

štruktúra sú modifikáciou maticovej štruktúry, rozdiel medzi prvou a 

dvoma ďalšími nie je celkom jasný. Rozdiel medzi druhou a treťou je v 

postavení, zodpovednosti a právomoci projektového koordinátora. 

Ďalšie členenie delí tieto doplnkové štruktúry na dve základné skupiny 

projektové usporiadanie a maticová organizácia. 

 V súvislosti so stupňom voľnosti pracovníkov podieľajúcich sa 

na realizácii a tvorbe projektu, ktorý je zabezpečený doplnkovou 

štruktúrou, rozlišujeme: čistú projektovú organizáciu, integrovanú 

projektovú organizáciu a organizáciu s koordinátorom projektu. 

 

V súčasnej dobe sa podľa uplatnenia pružných prvkov v 

organizačných štruktúrach rozlišujú tieto typy štruktúr: 

 

• líniovo-štábna štruktúra so štábnym koordinátorom, 

• líniovo-štábna štruktúra s projektovou koordináciou, 

• líniovo-štábna štruktúra s integrovanou projektovou organizáciou, 

• maticová štruktúra, 

• programová projektová štruktúra so stálymi správnymi útvarmi, 

• programová projektová štruktúra bez správnych útvarov. 

 

Západná literatúra uvádza celý rad nedostatkov týchto štruktúr: 

 

• sklony k anarchii, 

• boj o moc, 

Prezident 

Marketing Výroba Úètovníctv
o 

Výskum a vývoj 

Projekt 
A Projekt 
B 
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• skupinové rozhodovanie (nikto nenesie priamu zodpovednosť), 

• zvyšovanie režijných nákladov, 

• vnáranie jednej matice do druhej, 

• pohľad sústredený do vnútra organizácie, 

• opozdenie rozhodovania. 

 

Organizácia založená na tímovej práci 
 

 V pružných organizačných štruktúrach v poslednom období 

veľkú úlohu zohráva tím. Vo svete vznikajú pokusy s úplným 

nahradením formálnych organizačných štruktúr neformálnymi 

skupinami - tímami. Prvé pokusy takéhoto typu boli zaznamenané v 

Japonsku, kde vznikajú tzv. améby, čo predstavuje tím ľudí konkrétne 

v automobilovom priemysle zodpovedný za montáž celého auta [9]. 

 Pružné organizačné štruktúry majú svojich zástancov, ale i 

odporcov. K hlavným odporcom týchto foriem organizácie patria 

americkí manažéri, ktorí radikálne odmietajú pružné prvky v riadení.  

Skúsenosti organizácií s tvorivými prvkami riadenia založenými na 

tímovej spolupráci však dávajú predpoklady pre vznik množstva  

pružných organizačných štruktúr  [29]: 

 

• šampion (Champions), 

• účelové tímy (Task Forces), 

• projektové tímy (Project Teams), 

• projektové centrá (Project Centers), 

• rizikové tímy (Venture Teams), 

• skunkové tímy (Skunk Works). 

 

 Tímy sa vyznačujú dočasnou existenciou, závislou na potrebe 

riešenia problémov, rozmanitých pracovných úloh. Zloženie tímov je 

profesijne rozmanité a tradičné vzťahy nadriadenosti a podriadenosti tu 

neexistujú. Členovia tímu sú v rovnoprávnom postavení. Uplatňuje sa 

tvorivé myslenie, iniciatíva, netradičné postupy. Pre tímy je 

charakteristické vyššie pracovné tempo podmienené cieľovým 

zameraním, vzájomným podnecovaním, okamžitou radou a pod. 

Vedecký pokrok sa uberá cestou skupinovej, tímovej práce, na ktorej 
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však môže valorizovať silná individualita. Aj nositeľmi Nobelovej ceny 

sa stávajú stále častejšie tímy ako jednotlivci.  

 Tímy môžu vykonávať všetky tie úlohy, ktoré ku úspešnému 

splneniu vyžadujú komplexnosť prístupu a interakčnú spoluprácu. 

Môže ísť o úlohy ako: 

 

• príprava privatizačného projektu, 

• spracovanie stratégie riadenia podniku, 

• návrh perspektív rozvoja podniku, 

• návrh investičnej činnosti podložený analýzou podmienok, 

• prieskumy a rozbory podnikovej situácie z najrôznejších hľadísk, 

• marketingové štúdie k vývoju trhu, 

• racionalizačné štúdie, 

• návrh rozvoja komunikačného informačného systému podniku s 

využitím výpočtovej techniky, 

• uplatnenie metódy riadenia podľa cieľov v rámci podniku alebo 

divízie. 

 

 Pred podnikmi a organizáciami stojí v súčasnej dobe celý rad 

závažných problémov, s ktorými si vrcholové riadenie nevie poradiť, 

pretože si nie je vedomé, že v podniku sú zamestnaní ľudia, ktorí  sú 

schopní nájsť správne riešenie  prostredníctvom dobre riadenej a 

organizovanej  tímovej práce. 

 

Inovačné organizačné štruktúry 
 

 V organizáciách s vysokou mierou inovácií sa trvale objavujú 

dve skupiny činností : 

 

1. Činnosti udržujúce chod organizácie, ide o činnosti rutinné. 

2. Činnosti spôsobujúce zmenu organizácie, ktoré sú vyvolané 

podnetmi z okolia, ale i z vnútra organizácie. 

   

 Prvá forma má podobu riadenia podniku, druhá 

projektového riadenia (Management by Projects). Obe zložky musia 

byť zladené, aby sa podnik vyvíjal harmonicky. Vzhľadom k tomu, že 

v klasickej štruktúre sa plánuje periodicky a v projektovej jednorázovo, 
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kým v klasickej sa objavujú činnosti opakujúce a v projektovej 

štruktúre unikátne, je ich zladenie vysoko problematické. Formou 

realizácie býva preto maticová organizačná štruktúra. Pri jej návrhu 

musia byť presne vyčlenené kompetencie a zodpovednosti v oboch 

rovinách. Zavedením projektovej štruktúry sa vytvárajú medzi 

jednotlivými útvarmi silné horizontálne väzby, takže namiesto 

vertikálnej hierarchickej štruktúry sa hovorí o sieťovom modeli 

organizácie. Sieťové vzťahy v štruktúre posilňujú komunikáciu v rámci 

organizácie, zvyšujú pružnosť organizácie a rýchlosť zmien. 

 

Vlastnícko - právne aspekty organizačných štruktúr 
 

 Poznatky o problematike organizačných štruktúr je dobré doplniť 

konkrétnym zákonodarstvom, ktoré poskytuje základ pre voľbu 

právnych foriem podnikov. Právna forma podniku z časti predurčuje 

možnosti podnikateľskej stratégie, ako aj jej zodpovedajúce metódy 

podnikania, organizovania. Pri výbere vhodnej právnej formy 

podnikania, musíme zvážiť celý rad faktorov ako [29]: 

 

• výška potrebného kapitálu, 

• jednoduchosť založenia podniku z právnej stránky, 

• možnosť získania úveru, 

• spôsob ručenia vlastníkov, 

• rýchlosť rozhodovania v danej právnej forme, 

• ľahkosť prevodu vloženého kapitálového podielu, 

• spôsob rozdelenia zisku, 

• daňové zaťaženie, 

• miera osobnej spolupráce zakladateľa. 

 

 Na základe uvedených činiteľov sa potom podniky rozhodujú pri 

výbere  právnej formy. 

 

K najviac používaným právnym formám podnikania patria: 

 

a/ súkromný podnik individuálneho vlastníka - fyzickej osoby, 

b/ podnik spoločníkov : - verejná obchodná spoločnosť, 

         - spoločnosť s ručením obmedzeným, 
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c/ akciová spoločnosť, 

d/ štátny podnik, 

e/ družstevný podnik. 

    

 Musíme upozorniť na to, že tieto právne formy nie sú ani zďaleka 

vyčerpané. Ide o najviac využívané formy podnikania u nás i v 

zahraničí. 

 Ďalšou kategóriou právno - organizačných foriem sú spoločnosti 

alebo firmy, ktoré vznikli vzájomným spájaním do väčších 

ekonomických celkov. Existujú rôzne formy spájania: 

 

1. Spájanie podnikov vyrábajúcich výrobky rovnakého oboru 

(horizontálna koncentrácia). 

2. Spájanie výrob naväzujúcich (vertikálna koncentrácia). 

3. Spájanie rozdielnych vzájomne nesúvisiacich výrob 

(diverzifikácia). 

4. Pripojenie malých výrob vyrábajúcich špeciálne časti k hlavnému 

výrobku (integrácia). 

5. Spájanie veľkých spoločností čisto nadnárodného charakteru do 

veľkých podnikov (napr. Brown- Boveri a ASEA). 

 

K najvýznamnejším právnym formám spájania patria: 

 

• konzorcium, 

• kartel, 

• syndikát, 

• koncern, 

• trust. 

 

 Špeciálnym prípadom sú joint-venture, keď ide o združený 

podnik so zahraničnou majetkovou účasťou. U nás bolo doteraz 

vytvorených 210 joint - ventures. Dôvody  zakladania joint - venture: 

 

* zlepšenie finančnej situácie k realizácii investícií, 

* získanie špičkových technológií, know-how, licencií a možností  

vyrábať výrobky na svetovej úrovni, 
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* zaistenie výroby nedostatkových výrobkov a prenikanie na trh 

vďaka image partnera, 

* použitie predajnej a servisnej siete partnera, 

* využitie lacnejšej pracovnej sily, energie, výrobných i nevýrobných 

fondov, dopravy a služieb v zemi partnera, 

* využitie menej prísnych ekologických predpisov v zemi partnera, 

* využitie nižších daňových povinností. 

 

 Ďalšou formou sú veľké multinárodné spoločnosti 

(Multinational Corporation - MNC), ktoré ovládajú veľký podiel 

medzinárodného trhu. Organizačné štruktúry týchto podnikov sa 

rozrastajú o útvary riadiace medzinárodné operácie. U nich je možné 

použiť 4 typické organizačné štruktúry: 

 

1. s divíziami členenými podľa výrobkov (domácimi) s divíziami 

medzinárodnými, členenými podľa teritória, 

2. členené podľa výrobkov z celosvetového hľadiska, kde divízie sú 

členené  na domáce a zahraničné úseky, 

3. členené podľa teritórií, 

4. zmiešaná štruktúra, ktorá v sebe zahŕňa všetky predchádzajúce 

členenia. 

 

 Môžeme spomenúť podniky vznikajúce účelovým spájaním, 

ktoré majú rozmanité podoby.  Ich rozkvet je typický hlavne pre USA,  

kde však existuje aj celý rad ochranných opatrení proti 

monopolistickým tendenciám.  Ide hlavne o formy : 

 

• splynutie (consolidation), 

• fúzia (merger), 

• predaj majetku (sales of assets), 

• splynutie prenájmom (combination by leases), 

• holdingové spoločnosti (holding company). 

 

 Na záver je potrebné pripomenúť, že zvolená organizačná 

štruktúra môže byť pevnejším alebo voľnejším rámcom pre uplatnenie 

rôznych manažérskych poznatkov. 
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Organizácia a organizačná kultúra 
 

 Tvorivý potenciál ľudí môže byť zmarený atmosférou, ktorá 

potláča tvorivosť. Úlohou manažmentu je vytvárať tvorivú 

atmosféru. Tvorivosť je založená na divergentnom myslení - človek 

vidí niektoré veci inak ako ostatní, snaží sa zmeniť stav vecí. Zmena 

znamená niečo nové nevyskúšané a mnohí ľudia odolávajú zmenám. 

Už taliansky politik N. Machiavelli povedal, že nie je nič ťažšie ako 

zmeniť množstvo vecí . Preto môže v organizácii existovať atmosféra, 

keď konformisti budú odmeňovaní  a tvoriví, iniciatívni ľudia trestaní. 

 Formálna organizácia vnáša poriadok, disciplínu, stabilitu, 

zaručuje kontrolu a efektívnosť práce. Výroba sa stáva rutinnou, 

štandardizovanou. Myslenie ľudí je skôr analytické, štruktúrované, 

logické, je cestou k zavedeniu poriadku. Ale z dlhodobého  hľadiska 

môže dôjsť k uzavretiu a konzervovaniu stavu . V trhovej ekonomike 

sa znižuje šanca podniku prežiť, preto  je dôležité, aby v podnikoch sa 

vytvoril priestor aj pre tvorivých ľudí, ktorí sú zárukou prosperity 

podniku. V dôsledku toho boli vypracované nasledovné opatrenia [9]: 

 

1. V oblasti organizačnej kultúry:  

 

• vychovávať manažérov, ktorí stanovujú náročné úlohy, tolerujú 

neúspech, sú otvorení a schopní komunikovať, 

• podporovať u zamestnancov angažovanosť, prevzatie rizika a 

zodpovednosť, 

• podporovať všeobecnú komunikáciu, 

• zladiť kooperáciu so súťažením, 

• podporovať individuálny podnikový štýl, identitu podniku, 

filozofiu, 

• zavádzať symbolické odmeny , morálne normy, 

• využívať vnútropodnikateľstvo. 

 

 

2. V oblasti organizačnej štruktúry: 

• decentralizovať, vytvárať autonómne jednotky, umožniť im 

disponovať s časťou  zisku, vytvárať ziskové strediská, atď. 

• využívať maticové, projektové riadenie, využívať tímy. 
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Organizačná kultúra úspešných firiem 
 

 Veľmi významnou zmenou musí prejsť aj táto zložka 

podnikového manažmentu, ktorá býva často posunutá do úzadia. 

Organizačná kultúra predstavuje psychologickú a sociologickú 

stránku riadenia.  

Jej vlastnosti sú najmenej formálne zachytené  a sú aj najmenej 

zachytiteľné, pretože zmeny postojov a myslenia ľudí sú 

najobtiažnejšie. Okrem toho odpor ku zmenám je výraznou 

psychologickou bariérou každej reformy systému riadenia podniku. 

Preto je potrebné venovať pozornosť vytváraniu podnikateľskej 

organizačnej kultúry. 

 Podstatou organizačnej kultúry sú hodnoty, normy, názory, 

ktoré spoločne zdieľajú členovia organizácie. Organizačná kultúra sa 

prejavuje najmä [9]: v chovaní ľudí, jednaní nadriadených a 

podriadených, v chovaní     pracovníkov medzi sebou, vo vzťahu k 

vykonávanej práci,  v  miere vzájomného, osobného rešpektovania, v 

dôvere a celkovej atmosfére, ale i v chovaní k zákazníkovi, v 

komunikácii, či už ide o jej formu, dostupnosť informácií jednotlivým 

členom, spôsob prijímania rozhodnutí, možnosť  rádového pracovníka  

prichádzať s nápadmi či jednať s vrcholovým vedením, v celkovom 

dojme ako firma navonok pôsobí od jej dôveryhodnosti a 

kompetentnosti po také zdanlivé maličkosti ako je prvý dojem, keď 

návštevník vstúpi do budovy. 

 Rôzni autori zdôrazňujú rôzne prvky organizačnej kultúry. G. 

Hofsted uvádza 4 kategórie prvkov organizačnej kultúry [21]: 

 

1. Symboly. Napríklad slová, gestá, predmety, ktoré sa vďaka 

spoločnej konvencii používajú. Prejavom symbolov  je napr. spôsob 

oslovovania, používané skratky, oblečenie pracovníkov a pod. Či už sú 

tieto symboly písané alebo nepísané sú členmi organizácie dodržiavané. 

2. Hrdinovia. Ide  o model chovania, ktorý je v organizácii oceňovaný. 

Bežne sa využíva pri výbere nových zamestnancov či riadiacich 

pracovníkov. Vzorom bývajú zakladatelia podnikov, ktorým sa 

postupom času pripisujú jedinečné činy. Niekedy sa môže oceňovať 

svedomitosť, množstvo času stráveného v podniku, presné plnenie 

stanovených úloh, inokedy schopnosť samostatne rozhodovať, 

nachádzať riešenia,  prijímať zodpovednosť. 
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3. Rituály. Sú určitými kolektívnymi činnosťami, ktoré sú v organizácii 

dodržiavané . Môže ísť o rôzne mítingy , oslavy a ustálené zvyklosti. 

4. Hodnoty. Sú podstatou jednotlivých foriem prejavu organizačnej 

kultúry. Všetci vedia čo je dobré a čo je zlé, čo je racionálne a čo nie, 

čo v podniku platí ako cnosť. 

 

 Firemná kultúra je obzvlášť badateľná, ak príde do zamestnania 

nový pracovník. Ten sa snaží odhaliť všetky známe, ale i nepísané 

zákony, ktoré je nutné dodržiavať. Každý človek väčšinou prichádza s 

vlastným systémom hodnôt daným najmä výchovou v rodine, v škole, 

ale tiež národnou mentalitou. Konfrontuje podnik a jeho kultúru so 

svojím hodnotovým systémom, ale aj podnik hodnotí či sa daný 

pracovník pre neho hodí alebo nie. Určitá organizačná kultúra 

niektorých ľudí priťahuje a niektorých odpudzuje. 

 

Organizačná kultúra úspešných firiem je charakterizovaná 

predovšetkým svojím: 

 

• vzťahom k zákazníkovi, pričom vychádza z toho, že cieľom 

podnikania je slúžiť zákazníkovi, a to s vysokou kvalitou a 

spoľahlivosťou, 

• podporou inovácií a vytváraním inovačnej atmosféry, ktorú 

dosahuje  podporou tvorivých činností, experimentov, akcií, ale i 

presadzovaním nových myšlienok, podporou vnútropodnikateľstva 

a pod. 

• všestrannou podporou ľudí, pretože ľudia sú jedným z faktorov 

budúceho úspechu firmy. 
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5.  Personálne zabezpečenie 
 

 Mnoho autorov, najmä v západnom manažmente, považuje 

výber, rozmiestnenie a hodnotenie pracovníkov za samostatnú 

manažérsku funkciu. Obvykle sa  táto manažérska funkcia označuje 

jednotným názvom, a to  "personálne zabezpečenie" (Staffing). 

Niektorí manažéri sa snažia dokonca o vytvorenie samostatnej vednej 

disciplíny  tzv.  "riadenie ľudských zdrojov" (Human Resources 

Management). 

 Ako už bolo v úvode povedané ľudia sú jedným z kritických 

faktorov budúceho úspechu, resp. neúspechu firmy. Tento záver 

vychádza z názoru, že hlavné zdroje rastu podniku nespočívajú v 

technike, ale v ľuďoch. Umenie získať, udržať a využívať schopných 

ľudí, aktívnych a dlhodobo lojálnych pracovníkov,  je jedným z troch 

základných faktorov úspechu podniku  [29]. 

 Personálne zabezpečenie zahrňuje v sebe výkon nasledovných  

samostatných činností: získavanie vhodných pracovníkov, zvyšovanie 

ich kvalifikácie, rekvalifikácia, (vrátane kariéry vedúcich 

pracovníkov), hodnotenie pracovníkov a odmeňovanie. 

 

Získavanie vhodných pracovníkov 
 

 Výsledkom sledovania mobility pracovníkov a celých 

pracovných skupín je návrh potrieb pracovníkov a z toho vyplývajúci 

nábor do profesií firmy. Pri konkrétnom prijímaní pracovníkov potom 

dochádza k overovaniu predpokladov pre výkon funkcie, profesie a k 

overovaniu kvalifikácie.  Kvalifikáciu je možné vyjadriť ako 

schopnosť vykonávať určitý typ práce. Hodnotíme ju v jednotlivých 

zložkách: 

   

• požadovaný stupeň teoretických znalostí, 

• odborné a praktické skúsenosti, zručnosti a návyky, 

• súhrn osobných schopností, morálnych vlastností a intelektu. 

 

 Každý človek má rôzne rozvinuté jednotlivé zložky kvalifikácie. 

Všeobecné a zvláštne schopnosti človeka sa najintenzívnejšie rozvíjajú 

v priebehu všeobecného školského vzdelávania. Napriek tomu  ani 
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najvyššie vzdelanie nemôže rozvinúť niektoré schopnosti, kde chýbajú 

špeciálne vlohy. Preto nutnosť výberu a rozmiestnenia ľudí podľa ich 

predpokladov pre výkon určitej funkcie a práce je základným 

predpokladom pre úspešnú zmenu sociálnej štruktúry a predpokladom 

úspešnej práce organizácie. 

 

 Súbor metód pre overovanie a zaisťovanie niektorých 

vlastností, nutných pre výkon určitej funkcie je možné rozdeliť do 

dvoch skupín  [21]: 

  a/ metódy verbálne, 

  b/ metódy neverbálne. 

 

Do skupiny verbálnych metód patria : 

 

1. Eyseneckov dotazník. Štandardizovaná psychologická metóda, 

ktorá zisťuje výskyt neurotických príznakov a overuje spoľahlivosť 

výpovedí dotazovaných. Dotazník používa formu uzavretých otázok 

a odpovedí. Dotazník sa vypĺňa zaškrtnutím slova áno alebo nie. 

Jedná sa  teda o problémy typu: občas strácam trpezlivosť a rozčúlim 

sa. 

2. Learyho dotazník. Štandardizovaná psychologická metóda, 

pomocou ktorej je možné štandardizovať správanie jednotlivca voči 

kolektívu. Zistené interpersonálne správanie je triedené do 8 

kategórií. Predpokladom tejto metódy je to, že u každého človeka je 

rovnakou mierou zastúpených všetkých 8 kategórií správania. Ak  

nie je jedna kategória vyvážená druhou dochádza ku konfliktom. 

3. Knoblochov dotazník. Zisťuje u dotazovaného mieru životnej 

spokojnosti. Dotazovaný čiarkami zaznamená podľa svojho 

zamerania mieru vplyvu jednotlivých faktorov na životnú 

nespokojnosť. 

4. Charakterologický dotazník. Je pomocnou metódou pre získanie 

celkového obrazu o dotazovanom. Pri tomto dotazníku si 

dotazovaný vyberá jednu z možností, keď mu možnosti nevyhovujú 

vpíše svoju odpoveď do voľnej rubriky. 

5. Katalógový záujmový dotazník.  Zisťuje záujmy skúšaného o 

odbor, ako i významné zameranie určitého jedinca. 
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6. Dotazník technických znalostí. Zisťujú sa technické znalosti z 

daného odboru. Je vhodný aj pre pracovníkov už pracujúcich vo 

firme a zistené nedostatky je možné odstrániť doškoľovaním. 

7. Prevádzkový ekonomický dotazník. Overuje znalosti 

prevádzkovo - technického rázu, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné 

zvládnutie danej funkcie. 

8.  Riadený rozhovor. Metóda, pri ktorej sa podľa presne zostavenej 

osnovy, sa zisťujú potrebné údaje  a tým napomáhajú doplneniu 

obrazu  o skúmanom zamestnancovi. 

 

Do skupiny neverbálnych metód patria: skúšky, testy, založené na 

psychotechnickom princípe. Rôzne druhy testov inteligencie a 

zisťovanie IQ. 

 

Metódy výberu a prijímacie konanie 
 

 Vo väčšine podnikov výber pracovníkov ako i ich hodnotenie 

patrí do pracovnej náplne personalistov (profesionálov). Personálne 

riadenie realizuje ciele a filozofiu podniku, dohľad a kontrolu, metódy 

a techniky pri procese tvorby ľudských zdrojov. To znamená, že 

vytvára taký sociálny potenciál firmy, ktorý je schopný reagovať na jej 

ekonomické ciele prostredníctvom účinného vedenia. Predpokladom 

úspešného personálneho radenia je vysoká profesionalizácia 

personálnych činností, vybudovaný systém informácií založený na 

počítačovej podpore a dokonalá organizačná štruktúra riadiaceho centra 

personálu. 

  Samozrejme práve oni majú veľký podiel na praktickej realizácii 

výberu, ale nielen oni, výkon tejto funkcie patrí i do rámca 

každodenných povinností manažérov. Je nemysliteľné, aby manažér 

prijal do svojho tímu pracovníka na výbere, ktorého sa nepodieľal. Z 

hľadiska významu pre firmu, je kľúčovou personálnou činnosťou pre 

manažéra práve výber pracovníkov. Pri výbere je nevyhnutné 

vymedziť: 

 

• čo by mal pracovník vedieť, 

• čomu by mal rozumieť, aké pracovné metódy a pracovné postupy by 

mal ovládať, 
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• aké by mal mať špecifické schopnosti a vlastnosti, 

• ďalšie osobné charakteristiky (vek, pohlavie, druh vzdelania, a iné), 

• povahové a postojové charakteristiky. 

 

 Je zrejmé, že miera špecifikácie jednotlivých zložiek bude 

závisieť od charakteru predmetnej činnosti (resp. funkcie). Riziko 

výberu obmedzuje aj správna voľba metód výberu. Ide hlavne o 

nasledovné metódy: 

 

• personálnu anamnézu (profesijnú a životnú), 

• interview (rozhovor), 

• odborné testy (znalosti, schopnosti, zručnosti), 

• vízie o vývoji podniku, 

• informácie predchádzajúceho zamestnávateľa, 

• grafologické testy, 

• komplexné zdravotné posúdenie, 

• AC testy (testy pre posúdenie skupinovej tvorivosti), 

• skúmanie výrazového chovania a jednania ("body talk", t. j. 

neverbálna bezslovná  komunikácia). 

 

 O vyberanom pracovníkovi musíme mať k dispozícii 

dostatočné údaje  a iba na základe týchto údajov  a na základe testov, 

resp. inej metódy výberu môžeme pracovníka vybrať. Pre výber 

potrebuje nasledovné údaje: 

 

• doklady o jeho pôvodnom vzdelaní, o ďalších formách 

kvalifikácie, jazykových znalostiach, 

• informácie o priebehu jeho doterajšej práce a o jeho skúsenostiach, 

• charakteristiku jeho osobných pomerov, 

• písomné alebo ústne referencie o pracovníkovi, 

• ďalšie doklady (napr. publikačná činnosť, zlepšovateľská činnosť, 

a iné). 

 Nábor a výber pracovníkov môže byť externý a interný. Ak sa 

jedná o externý nábor, má prijímacie riadenia napríklad aj takýto 

postup: 
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• prijatie pracovníka zamestnancom personálneho oddelenia a 

prejednanie jeho záujmu o prácu, resp. záujmu podniku o   

zamestnanca, 

• predbežný pohovor so záujemcom o zamestnanie (so zamestnancom 

personálneho  oddelenia alebo v prípade  prijímania špecialistu 

pohovor so zástupcom odborného oddelenia), 

• vyplnenie jednoduchého formuláru v prípade, že pohovor bol 

pozitívny, 

• výberové prijímacie pohovory, popr. prijímacie testy a lekárska   

prehliadka, 

• pokiaľ je to nutné po zvládnutí všetkých predchádzajúcich častí sa 

overuje bezúhonnosť a ďalšie potrebné charakteristiky z 

predchádzajúceho zamestnania, 

• v prípade prijatia sa uzatvára pracovná zmluva. 

 

 Väčšina úspešných západných firiem využíva interné zdroje. V 

internom nábore hrajú dôležitú úlohu personálne útvary. Prijímacie 

konanie  pri internom výbere je podstatne jednoduchšie [29]. V praxi 

má výber pracovníkov dve základné podoby: 

 

  o     konkurzné riadenie, 

  o     výberové riadenie. 

 

 Obvykle neexistujú platné pravidlá a spôsoby výberového 

riadenia. Obecne platí, aby v malých podnikoch si spolupracovníkov 

vyberali priamo vedúci pracovníci, zatiaľ čo vo veľkých firmách sa skôr 

osvedčuje  využitie útvaru, ktorý  zabezpečuje výber vo väčšej či 

menšej spolupráci s odbornými útvarmi. Opiera sa pritom o postup 

prijímacieho jednania a metódy, ktoré už boli spomenuté. 

 Po výbere pracovníkov  nasleduje adaptačný proces, ktorý má 

nasledovné fázy: 

 

• zoznámenie sa pracovníka s charakterom podniku, 

• zoznámenie sa pracovníka s prevádzkou podniku, kde bude     

pracovať, 

• zaradenie na pracovisko. 
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 Dôležité je, aby  vedúci jednal s pracovníkom od začiatku ako s 

rovnoprávnym členom pracovného kolektívu. Výber, rozmiestnenie a  

zaistenie dobrej adaptácie na podmienky budúcej práce, to sú základné 

kamene budúceho "motivačného domu". 

 

 Pri zabezpečovaní ľudí je manažment postavený pred problém 

rovnováhy: na jednej strane váh je získavanie pracovníkov (dobrých) 

a na druhej strane váh je zabezpečenie ich ďalšieho kvalifikačného rastu 

. Princíp týchto váh  je znázornený na obr. 5.1  [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.1 Princíp váh pri personálnom zabezpečení 

 

Zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikácia 
 

 Výchova pracovníkov predstavuje súhrn činností, ktoré majú 

zabezpečiť rozvoj osobnosti, pracovnej spôsobilosti, t. j. zvyšovanie 

kvalifikácie pracovníkov. Rôzne formy zvyšovania kvalifikácie (job 

training) sú diferencované podľa profesijnej orientácie, počínajúc 

jednotlivými kategóriami robotníkov, majstrov, vedúcich dielní a 

prevádzok, cez jednotlivé technické profesie, pracovníkov 

ekonomických útvarov, personálnych a právnych služieb, končiac 

vrcholovým vedením. Školenia sa podľa spôsobu zaistenia členia na  

[29]: 

• školenie v rámci pracovného procesu (on - the - job training), 

• školenie mimo pracovný proces (of - the - job training). 

 

 Školenie v rámci pracovného procesu sa hodí skôr pre mladších 

pracovníkov, bez väčších skúseností z výrobných a predvýrobných 

etáp. Formy realizácie sú nasledovné [29]: 

Výber a rozmiestnenie 
pracovníkov 

Výcvik a ďalší rast 

Spojenie 
pracovníkov  
s prácou 

Zabezpeèenie 
rastu 

pracovníkov 
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• postupná prax na niektorých pracoviskách (rotation), 

• rôzne formy združovania a získavania pracovných skúseností a  

návykov (apprenticeship).  

 

 Tieto formy si vyžadujú kvalifikované vedenie, prípadne pomoc 

odborníka pri získavaní praktických skúseností. Moderná manažérska 

literatúra odporúča, aby budúci riadiaci pracovníci dokonale poznali 

úseky, ktoré budú riadiť. Dobré je, keď si budúci riadiaci pracovník tak 

povediac  "ušpiní ruky" .  

 

 Veľmi rozšírená je výchova vedúcich pracovníkov rotáciou. 

Táto výchova zahŕňa dve etapy  [22] : 

 

• Prvá etapa  - primárna rotácia, keď novo - prijatý pracovník  

(absolvent) strieda pracovné zaradenia, kde sú mu pridelené určité 

čiastkové úlohy. Táto primárna rotácia umožní vytypovať 

potencionálnych vedúcich pracovníkov. 

• Druhá etapa  - ide o medzifunkčnú rotáciu, čo znamená rotáciu 

medzi funkčnými útvarmi.  

 

 Veľmi dôležitú úlohu v procese rotácie hrá program kariéry 

manažéra. Manažérska literatúra venuje veľkú pozornosť 

usmerňovaniu pracovnej kariéry vybraných vedúcich pracovníkov. Pod 

pracovnou kariérou manažéra sa rozumie postupnosť funkčných 

pozícií, ktoré zastáva manažér behom svojho zamestnania. Kariéru 

manažéra možno rozdeliť do 4 etáp : 

 

• prípravná etapa (exploration), 

• zakotvenie (establishment), 

• doba rozvoja (midcareer), 

• doba pozdnej karíery (late career). 

 

Prípravná etapa  začína v dobe štúdia a končí príchodom na 

pracovisko. 

Etapa zakotvenia znamená zapracovanie sa v prvom zamestnaní. 

Vedúci a spolupracovníci hodnotia respondenta podľa jeho znalostí, 
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schopností, zručností, pracovného úsilia, vytrvalosti, osobných, 

morálnych vlastností, atď. Fakticky sa teraz zaraďuje do kolektívu a 

lepšie alebo horšie si upevňuje svoje pracovné pozície. 

Doba rozvoja je etapou rozvoja profesijných, osobných i 

kvalifikačných predpokladov . Je to vek 35- 50 rokov, ktorý sa považuje 

za obdobie zrelosti v pracovnej kariére. 

Doba pozdnej kariéry  je charakteristická tým, že u vedúceho 

pracovníka sa začne prejavovať nedostatok energie a prejavuje sa stále 

väčší sklon k rutinnému riešeniu problémov. 

 

Model kariéry manažéra zachytáva pohyb manažéra  [1] : 

 

* vertikálny, ktorý predstavuje najbežnejší pohyb v organizácií, 

ide vlastne o funkčný rast, postup, 

* radiálny, ktorý predstavuje pohyb do vnútra i z vnútra kružnice, 

pričom predstavuje mieru centralizácie úloh, ide o prácu 

jednotlivca  alebo prácu tímovú, 

* funkčný, ktorý predstavuje pohyb  cez jednotlivé funkcie a 

programy ako výroba, predaj, marketing, atď. 

 

Prvky procesu kariéry manažéra sú znázornené na obr.5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.2. Prvky procesu kariéry manažéra 

 

 

Hodnotenie pracovníkov 
 

 Hodnotenie ako ucelená riadiaca činnosť stojí na konci 

vykonaného diela. Kritéria pre hodnotenie pracovníkov sú rôzne 

podpora spätná väzba 

Pracovné 
ciele 

Úsilie Výkon Úspech 

Sebaúcta Zhrnutie 

poradenstvo 



 
_____________________________________________________________________________ 

______             _________________________________________________________________ 
100 

podľa profesijných pracovných skupín, podľa funkčného zaradenia, 

podľa účelu hodnotenia, a podobne. Všeobecne ide o [29]: 

• hodnotenie plnenia pracovných úloh (kvantita, kvalita plnenia 

zadaných úloh, rozvoj inovačnej aktivity, počet nových zákazníkov, 

• správanie v priebehu pracovného procesu i mimo neho (mimoriadna 

obetavosť, iniciatíva alebo vysoké absencie, sklon k alkoholizmu, 

deštruktívne chovanie a iné), 

• osobné a charakterové rysy (čestnosť, svedomitosť, poctivosť 

spôsob vystupovania a pod.). 

 

 Spôsobov pre hodnotenie práce je niekoľko. Uvedieme tri 

najdôležitejšie a najviac sa vyskytujúce [29]: 

• hodnotenie profesionálnymi útvarmi, najmä však odborníkmi z 

oblasti personálnej práce, 

• vedúcimi pracovníkmi podniku, 

• internými alebo externými špecialistami. 

 

 Je potrebné pripomenúť, že hodnotenie vedúcimi pracovníkmi je 

subjektívne  a neskúsení vedúci pracovníci sa dopúšťajú množstva 

chýb. Hodnotenie pracovníkov môže byť javom obvyklým alebo môže 

ísť o potrebu riešenia problému zaistenia  určitej práce alebo funkcie.  

 

Meranie výkonu 
 

Účinnosť práce je možné merať niekoľkými spôsobmi: 

 

1/ hmotným ukazovateľom, t.j. fyzickým vyjadrením množstva   

produkovaných jednotiek, 

2/ hodnotovým ukazovateľom, t.j. obratom, množstvom     

realizovaných korún, 

3/ jednotkami času, t.j. prácnosťou, inak povedané spotrebou času 

nutného k realizácii, 

4/ doplňujúcimi ukazovateľmi výkonu [21]. 

 

ad 1/ Účinnosť práce je možné merať množstvom produkovaných 

jednotiek za časovú jednotku, t.j.  
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             Q 

  v  =  ____         [5.1] 

             T 

kde Q -   množstvo produkovaných jednotiek, 

T -   prepočet pracovníkov na plnú pracovnú dobu 

zamestnanca. Zisťuje sa  tak, že celková odpracovaná 

doba sa delí normou času na jedného   pracovníka s plnou 

pracovnou dobou. 

 

ad 2/ Účinnosť práce je možné merať tiež ukazovateľom obratu na 

hlavu zamestnanca za časovú jednotku, t.j. 

             O 

  v =  _____       [5.2] 

             T 

kde  O - obrat realizovaný za dané obdobie, 

T - prepočítaný stav pracovníkov na plnú pracovnú dobu. 

 

Tento ukazovateľ výkonu je veľmi ľahko vypočitateľný a je ľahko 

zrovnateľný, vďaka korunovému vyjadreniu jednak vo vnútri jednotky 

ale aj navonok. Tieto výhody hodnotového ukazovateľa prispievajú k 

tomu, že sa tento ukazovateľ využíva na celom svete ako základný 

ukazovateľ výkonu. 

 

ad 3/ Meranie výkonu jednotkami času. Prácnosť je daná spotrebou 

času nutného k realizácii. Preto sa hovorí o dvojakej prácnosti: 

 

• prácnosť výroby alebo poskytovanej služby (predaj, distribúcia, 

atď.), 

• prácnosť obratu. 

 

Prácnosť výroby (služby) je čas nutný k výrobe výrobkov 

(poskytnutiu služieb), pričom objem výroby je vyjadrený vo fyzických 

jednotkách. Prácnosť obratu je čas nutný k realizácii výrobkov, 

pričom objem je vyjadrený v hodnotových jednotkách. Ukazovateľ 

výkonu vyjadrený pomocou pomeru prácnosti  realizovaných výkonov, 

charakterizuje sprostredkovaný výkon tak z kvantitatívneho ako aj z 
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kvalitatívneho hľadiska. Je najsúhrnnejším ukazovateľom výkonu 

pracovníkov.  

 

ad 4/ Meranie výkonu doplňujúcimi ukazovateľmi môžeme sledovať 

napríklad pomocou týchto doplnkových ukazovateľov: 

 

• počet  zákazníkov, 

• priemerná doba obsluhy, 

• rozsah nákladov na prácu, atď. 

 

Odmeňovanie 
 

 Každý zamestnanec od svojho zamestnania niečo očakáva, má 

určité predstavy o tom čo chce dosiahnuť, aby bol spokojný. Pre 

dosiahnutie tohto cieľa je ochotný dobre a spoľahlivo pracovať. Jeden 

dúfa, že bude nadpriemerne platený, iný očakáva zaujímavú prácu, 

ďalší perspektívu rýchleho postupu. Systémy odmeňovania sú veľmi 

úzko spojené s motivačnými a stimulačnými systémami. Podnikateľsky 

orientovaný systém radí nešporiť.  " Kto hľadá cestu v úspore 

nákladov znížením miezd, namiesto toho, aby hľadal iné spôsoby 

nemôže byť dobrým podnikateľom" [23]. Odmena za prácu sa vo 

všeobecnosti delí na hmotnú a nehmotnú. 

 

Medzi hmotné odmeny patria:  

 

• Priame odmeny vo finančnom vyjadrení : 

  

a/ základné mzdy a platy, 

b/ výkonové prémie či podiely na kolektívnych prémiách, 

c/ prémie a odmeny za výsledky hospodárenia jednotlivca či 

pracovného kolektívu, 

d/ príplatky za nadčasy a práca počas dní pracovného pokoja, 

e/ podiel na zisku. 

 

• Nepriame odmeny a výhody vo finančnom vyjadrení: 

  

a/ príplatky na poistenie, 
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b/ príplatky za dovolenku a niektoré mimopracovné činnosti, 

c/ príplatky za použitie osobného voza, 

d/  poskytované služby , 

e/ prednostné nároky na zapožičanie služobného auta, dopravné 

služby. 

 

• Nepriame výhody a odmeny v nefinančnom vyjadrení: 

  

a/ zvláštne ustanovenie v pracovnej zmluve, 

b/ prestížny názov funkcie a tomu zodpovedajúce jednanie, 

c/ kvalitné vybavenie pracoviska, 

d/ prednostné parkovanie osobného vozu, 

e/ poskytovanie služieb, 

f/ výhodné stravovanie z hľadiska miesta a prístupu, 

g/  vlastný pomocný personál. 

 

Medzi nehmotné odmeny patria : 

 

a/ účasť na niektorých rozhodovacích procesoch, 

b/ zvýšená právomoc rozhodovania, 

c/ možnosti ďalšieho odborného rastu, 

d/ zabezpečenie väčšej sociálnej istoty, a iné. 

 

 Pokiaľ ide o mzdy a platy resp. ich základné formy, bolo 

dokázané, že aj akýkoľvek dobrý plat sám o sebe nestačí. Stane sa skoro 

samozrejmosťou, na ktorú si pracovník rýchlo navykne. Ak má mať 

motivačný efekt musí sa neustále zvyšovať. To však nebýva účinné a 

niekedy ani možné. Preto sa musia využívať pohyblivé zložky 

odmeňovania, viazané bezprostredne na dosiahnutie určitého výkonu. 

Na záver môžeme povedať: "Motivovanie je odmeňovanie, ale nielen 

odmeňovanie"[23]. 

 

 

6. Vedenie  
 

 Vedenie ľudí sa považuje v západnej manažérskej literatúre za 

základnú náplň práce manažéra. Spravidla sa poslanie tejto funkcie 
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interpretuje ako schopnosť, či umenie vedúcich pracovníkov viesť, 

usmerňovať, stimulovať a motivovať pracovníkov ku kvalitnému, 

aktívnemu a tvorivému plneniu úloh [29]. 

 

Pracovná motivácia 
 

 Myslenie ľudí, ich aktivita a iniciatíva sú hybným elementom 

rozvoja každej organizácie. Myšlienkovú aktivitu ako i pracovnú 

iniciatívu nie je možné mocensky nadiktovať ani vynútiť. Je nutné 

vytvoriť taký systém riadenia, v ktorom ľudia sami chcú pracovať, 

dosahujú uspokojenie z práce, tým zvyšujú pracovnú morálku, 

disciplínu a stabilitu pracovného kolektívu.  

 Pracovná motivácia z ekonomického hľadiska je zameraná na 

vytváranie pravidiel a podmienok pôsobiacich na človeka v pracovnom 

procese tak, aby vynakladal pracovnú energiu v súlade so zámerom 

vedenia organizácie.  

 

Veľmi výstižne ju charakterizuje P.T. Young: "Pracovná motivácia 

je procesom znovu zrodenia alebo podnietenia pracovnej aktivity, 

udržanie aktivity v behu a usmerňovanie činností do určitej 

predom zvolenej dráhy". 

 

Teória motivácie študuje predovšetkým tieto stránky ľudského 

správania: 

• koľko pracovník vyrobí, teda množstvo a rýchlosť práce 

(kvantitatívna stránka), 

• čo robí alebo chce robiť (kvalitatívna stránka), 

• ako sa pri práci prejavuje (vonkajšia forma správania). 

 

 Okrem týchto troch stránok správania  treba vziať do úvahy typy 

správania a to reálne správanie  (prenášanie bremien, balenie tovaru, 

vypisovanie  záručných listov, atď.) a verbálne správanie 

(prikazovanie, ústne zdelenie, prejavy, atď.). 

 

Ďalšie členenie pracovného správania je na: 
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1/ Vnútorné, pri ktorom nie je možné okamžite registrovať jeho obsah. 

Vnútorné správanie sa prejavuje navonok v mimike, gestikulácii ale 

tiež vo výsledkoch práce. 

2/ Vonkajšie správanie je ihneď priamo registrovateľné. 

 

Vnútorné a verbálne správanie je neoddeliteľnou zložkou práce 

vedúcich pracovníkov a ich prejav silne ovplyvňuje prácu ich 

spolupracovníkov. Rozlišovanie jednotlivých typov a stránok správania 

je dôležité pre skúmanie procesu motivácie z dvoch dôvodov: 

a/ Každý typ správania, každá stránka správania má inú príčinu, má 

teda  aj inú štruktúru motivácie. 

b/ Každý typ správania a stránka správania má inú rovinu motívov. 

 

 Motivačným činiteľom je hlavne potreba človeka, prostredie v 

ktorom pracuje a žije, ako i samotná osobnosť človeka. Tieto činitele 

vytvárajú motívy jednania a ich prejavy. Motív je pohnútka, príčina 

činnosti. Avšak kvalita a miera práce je podmienená aj významnou 

zložkou regulácie ľudského správania a to vonkajšími bezprostrednými 

pohnútkami k činnosti - stimulmi ľudského jednania. Tieto dva faktory 

(stimuly a motívy) pôsobia na človeka súčasne a toto pôsobenie a jeho 

výsledok môžeme nazvať procesom motivácie činov. Teda človek má 

k nejakému činu popud alebo pohnútku - obr.6.1 [21]. 

  

 

 

 

 

 

 

Obr. 6. 1  Motivujúce činitele 

 

 

 

Modely pracovnej motivácie 
 

 Prvý najjednoduchší model pracovnej motivácie je Taylorov 

model. Podľa tohto modelu je správanie človeka (reakcia R) funkciou 

stimulu-obr.6.2. 
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Obr. 6.2  Proces pracovnej motivácie podľa Taylora 

 

 Tento model musíme doplniť o vnútorné vplyvy (osobnosť 

človeka), tým dostávame rozšírený Taylorov model. Niekedy pre 

výsledné správanie má dôležitejšiu úlohu stimul inokedy osobnosť. Na 

vznik tohto modelu mal vplyv vznik McGregorovej teórie X a Y. 

 

Determinanty vnútorného správania sú individuálne potreby a 

individuálne postoje. 

Deteminanty vonkajšieho správania sú pracovná úloha a pracovná 

skupina. 

 Všetky štyri uvedené determinanty sa navzájom ovplyvňujú a ich 

intenzita je rôzna v rôznych okamihoch. Preto J. Khol vo svojom 

modeli pracovnej motivácie hovorí o dynamickom silovom poli, 

ktorého rovnováha je udržiavaná správaním a činnosťou jedinca. Teda 

ak pracovníka v priebehu pracovného procesu neovplyvňujeme a 

zámerne nemotivujeme, závisí jeho správanie iba na vzťahoch medzi 

determinantami. Ak chceme zmeniť stav v správaní, musíme zmeniť 

stav determinantov. Motivovať teda znamená pôsobiť  na determinanty 

pracovného správania -obr.6.3 [21]. 
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Iniciátory Silové pole determinantov 

 

 

 

 

 

 

 

nezávislé premenné stredné premenné             závislé premenné 

 

Obr. 6.3 Determinanty pracovného správania 

 

 Vývojom vzniká dokonalejší model motivácie, ktorý zahŕňa celý 

rad ďalších pôsobiacich faktorov. 

 

Pracovné stimuly a motivačný  účinok mzdy 
 

Stimuly je možné rozdeliť na: 

 

1/ Hmotné hodnotenie výkonu mzdou, prémiami, odmenami, 

podielom na zisku alebo postihom za nekvalitné plnenie výkonu, 

znížením miezd, prémií,  neudelením odmeny. 

2/ Hmotné hodnotenie výkonu poskytnutím výhod. Napríklad, 

financovaním získania kvalifikácie, účasti na štúdiu, konferenciách, 

sympóziách, stážach, študijných pobytoch, rekreáciách, zájazdoch, 

úpravou pracovnej doby, zapožičaním prístrojov a zariadení. 

3/ Delegovanie vyššej právomoci a zodpovednosti alebo naopak 

stratu vedúceho miesta pri zlom plnení riadiacich úloh. 

4/ Pravidelné hodnotenie výsledkov práce, profilu jedinca, ako 

základu pre povýšenie, návrhy odmien , vyznamenanie, postihy. 

5/ Výber do systému prípravy riadiacich manažérov na štúdium, 

študijné pobyty. 

6/ Zverejňovanie výsledkov práce jednotlivcov či kolektívov, postih 

tých, ktorí si neplnia stanovené úlohy, odmena tým, ktorí vynikajú. 

7/ Na kontrolu a celý štýl riadiacej práce manažéra. 

8/ Vlastný charakter vykonávanej práce. 
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9/ Hodnotenie výsledkov práce firmy, postavenie v ekonomike, 

personálna politika firmy, princíp výchovy, výcviku a rotácie 

manažérov, princíp úplnej kvality. 

 

 Skupina týchto motivačných faktorov sa mení v závislosti na 

tom, do akej miery sú uspokojované potreby skúmaných pracovníkov. 

Potreby, ktoré sú stále uspokojované a kde nie je možná hrozba ich 

neuspokojenia, ustupujú do pozadia a z motivačného hľadiska sa 

považujú za bezvýznamné. V popredí stoja tie, ktoré majú najväčšiu 

nádej na uspokojenie a tie, ktoré je potrebné čo najskôr uspokojiť. 

Všeobecne platí, že každý jedinec sa sústreďuje najskôr na uspokojenie 

svojich základných potrieb. A tak v popredí stojí mzda ako uspokojenie 

všetkých potrieb. Po uspokojení tejto potreby začína narastať význam 

potrieb ostatných. Teda až v tomto štádiu ustupuje mzdový faktor do 

pozadia významnosti, avšak za predpokladu jeho stálej výšky.  Ak 

dosiahol pracovník uspokojenie v oblasti základných potrieb, 

sústreďuje sa na získanie spoločenského postavenia, napríklad 

postupom vo funkcii. 

 Kým v roku 1966 bola mzda ako motivačný faktor na prvom 

mieste, v roku 1968 vplyvom vonkajších zmien klesá na tretie miesto. 

Pri ďalších prieskumoch sa zistilo, že sa dostáva na šieste až siedme 

miesto. Obrat nastáva v roku 1989, keď opäť stúpa na tretie miesto. 

Z toho je možné usúdiť, že pri žiadúcej zmene systému miezd, sa 

hierarchia významnosti jednotlivých faktorov postupne mení v 

závislosti na zmenách, ktoré nový systém miezd vyvoláva. Mzda 

ustupuje do úzadia až keď sa uspokoja základné potreby subjektov [24]. 

 

Participácia 
 

 Pod pojmom participácia, príp. participačný manažment, 

rozumieme vzájomnú spoluprácu pri tvorbe rozhodnutí, tz., že 

podriadení sú teda čo sa týka rozhodovacej úrovne, na rovnakej úrovni 

ako ich nadriadení. V praxi sa participácia môže prejavovať rôznymi 

spôsobmi [21]: 

 

• spoločné vytyčovanie cieľov, 

• spoločné riešenie problémov, 
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• rozhodovanie v poradných výboroch, 

• výber volených zástupcov, 

• dobrovoľná a spontánna spoluúčasť pri riešení úloh 

zlepšovateľského hnutia, atď. 

 

Typy participácie 
 

 Miera s akou sa zamestnanci podieľajú na riadení a rozhodovaní 

je rôzna a mení sa s typom problémov, stupňom skúseností pracovných 

skupín a participačnými schopnosťami všetkých zúčastnených. 

Možnosti spoločného rozhodovania závisia od organizačnej kultúry, 

filozofie riadenia a štýlu  vedenia.  

 

Poznáme participáciu rôznych typov. Napríklad môže závisieť od 

stupňa autority, počtu zúčastnených osôb, môže závisieť aj od toho, či 

ide o participáciu direktívnu, ak prebieha prostredníctvom volených 

zástupcov, alebo je dobrovoľná, či nariadená. 

 

a/ Stupeň prijímanej autority. Vedúci pracovníci majú vopred danú 

formálnu autoritu, ktorá vyplýva z ich funkcie. Majú prístup k 

informáciám nutným k rozhodovaniu, majú právo rozhodovať a nesú za 

svoje rozhodnutia zodpovednosť. Miera zapojenia ostatných 

spolupracovníkov je daná mierou zdieľaných informácií. Manažér 

môže sám robiť príslušné rozhodnutia, alebo môže problém 

konzultovať s podriadenými. Od neho závisí, či prenesie alebo 

neprenesie časť svojej formálnej autority aj na podriadených. Z toho 

dôvodu aj miera prijímanej autority môže byť rôzna. Vo veľkej miery  

je však závislá aj od štýlu riadenia. 

 

b/ Počet zúčastnených. Od počtu osôb, ktoré sa zúčastňujú 

participácie, môže závisieť aj kvalita rozhodnutia a rozsah riešených 

problémov. Čím viac osôb sa však participácie zúčastňuje, tým býva aj 

čas riešenia problémov dlhší. Musí sa nájsť optimálna miera medzi 

týmito dvomi premennými:  

 

• časom potrebným na riešenie problémov, 

• počtom zúčastnených osôb. 
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c/ Participácia direktívna (prostredníctvom volených zástupcov).  

U tohto typu participácie zúčastnení jednajú presne podľa kompetencií, 

ktoré im prináležia v riadiacej hierarchii. 

 

d/ Dobrovoľná participácia predstavuje vlastnú iniciatívu 

pracovníkov pri riešení problémov. Sami dávajú manažérovi podnety k 

rozhodovaniu. Manažér však musí prejaviť o ich názory a prístup k 

práci záujem. Každý ich návrh musí byť prejednaný a vyhodnotený. 

 

Zákonitosti úspešnej participácie 
 

 Aby bola participatívna stratégia úspešná, musia platiť určité 

všeobecné podmienky: 

 

a/ Dobrovoľnosť. Súvisí s mierou voľnosti pre spoluúčasť. 

Zamestnanci nesmú byť do participácie násilne nútení, aj keď ju 

manažér môže v určitých prípadoch od zamestnancov požadovať. 

 

b/ Zapojenie kvalifikovaných poradcov (Qualified Facilitators). 

Títo poradcovia sú špeciálne školení na participáciu a poskytovanie 

poradenských služieb. Podľa svojho vzťahu k organizácii môžu byť 

externí alebo interní. Nesmú byť ale trvale zapojení do práce tímu, v 

ktorom robia expertízu, pre zaistenie objektivity. Optimálna 

efektívnosť poradcov vyžaduje ich odlúčenie od pracovného tímu. 

 

c/ Časový horizont. Úspešnosť participácie závisí aj od časového 

horizontu, ktorý býva napríklad v prípade riešenia organizačných úloh 

dlhší. K participácii sa musí pristupovať systematicky a nedá sa nastoliť 

k určitému termínu. Dobré participatívne vzťahy sú budované 

koncepčne v dlhšom časovom horizonte. 

 

d/ Systémový pohľad. Súvisí s prepojenosťou a vzájomnou 

informovanosťou jednotlivých zložiek na rôznych stupňoch riadenia. 

Práca je tým efektívnejšia, čím je tím lepšie informovaný o ďalšiom 

využití výsledkov svojej práce a keď cíti, že má podporu aj zhora. 
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Participácia v pracovných skupinách 
 

 V rámci participácie sa obyčajne zúčastňujú všetci členovia tímu 

na riešení danej úlohy. Problémom je však zaistenie samotnej 

participácie. K tomu môžu pomôcť napríklad [21]: 

 

• Schôdzky zamestnancov (v pravidelných časových intervaloch, v 

menších alebo väčších skupinách a pod.). 

• Tvorba tímu (Team building) v kratšom alebo dlhšom časovom  

období pre riešenie určitého problému. 

• Sensing. Slúži pre potreby vrcholového manažmentu na zisťovanie 

rôznych postojov zamestnancov.  

• Krúžky kvality. 

 

Podstata sensingu spočíva vo vytvorení obyčajne štyroch pracovných 

skupín v nasledovnom  zložení: 

 

1. pracovná skupina - tvoria ju technici a úradníci, 

2. pracovná skupina - tvoria ju odborníci a špecialisti, 

3. pracovná skupina - tvoria ju manažéri, 

4. pracovná skupina - tvoria ju pracovníci z rôznych oblastí a 

riadiacich úrovní. 

 

 Pracovné skupiny vytvára alebo navrhuje personálny  riaditeľ. 

On stanoví poradie schôdzok, na ktorých sa zúčastňuje i generálny 

riaditeľ (manager director). Pred samotnou schôdzkou personálny 

riaditeľ musí navodiť tvorivú atmosféru schôdze tak, aby prebiehala bez 

zábran. Generálny riaditeľ počúva diskusie, nezasahuje do nich, môže 

však klásť  doplňujúce otázky. 

 

Skupinové správanie 
 

 Skupinu predstavujú minimálne dvaja jedinci, ktorí sa svojím 

jednaním vzájomne ovplyvňujú. Tieto skupiny môžu byť [21]: 

 

• formálne, t.j. určené organizačnou štruktúrou a zaoberajúce 

sa určitými pracovnými úlohami, 
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• neformálne, ktoré nie sú podložené formálnou štruktúrou a 

inak organizačne určené. 

 

Podľa iného kritéria ich možno rozdeliť na skupiny: 

 

• vedené (manažér a jeho podriadení), 

• úkolové (vytvorené sú pre dosiahnutie určitého cieľa), 

• záujmové (združujú zamestnancov podľa určitých záujmov), 

• priateľské (obyčajne vznikajú mimo pracovný proces). 

  

 Úlohy skupiny. Úlohy, ktoré skupiny plnia vplývajú na 

správanie skupiny i spokojnosť jej členov. Čím je úloha, ktorú skupina 

rieši komplexnejšia, tým sa kladú na členov skupiny väčšie nároky. 

Členovia majú väčší pocit zodpovednosti a môžu viac uplatniť svoje 

vedomosti a schopnosti. 

 Význam súdržnosti členov skupiny. Skupinová súdržnosť 

vzrastá, ak členovia skupiny trávia spoločne čas, skupina nie je príliš 

veľká, existujú vonkajšie priaznivé podmienky a keď práca skupiny 

môže nadviazať na jej predchádzajúce úspechy. Súdržnosť skupiny sa 

spája s jej produktivitou, ktorá je ďalej spojená s normami správania a 

zvyklosťami, ktoré v skupine vládnu. 

 Pracovné správanie. Vo veľkej miere závisí od priazne alebo 

nepriazne prostredia, v ktorom skupina pôsobí. Miera zhody medzi 

zamestnancami a manažérom ovplyvňuje ochotu pracovníkov plniť 

jeho pokyny a zapojiť sa do činností, ktoré nie sú priamo pracovne 

vymedzené. Pocit porozumenia medzi manažérom a podriadenými je 

jednou z podmienok pre pocit spokojnosti na pracovisku. Naopak 

konflikty vzbudzujú napätie a nespokojnosť. Taktiež veľkosť kolektívu 

ovplyvňuje pocit spokojnosti. Čím je kolektív väčší, tým viac klesá 

pocit spokojnosti. S veľkosťou skupiny súvisia aj možnosti vzájomnej 

interakcie. S jej veľkosťou vzájomná interakcia klesá. 

 

Skupinová dynamika 
 

 Skupina môže byť chápaná ako dynamický celok (Kurt Lewin). 

Skupinovú dynamiku charakterizujú procesy zmeny , t. j .  dynamiku 

v malých skupinách [21]. 
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Skupinová dynamika podľa Sadera sa zameriava : 

 

a/ na výskum zákonitostí rozvoja skupiny, prebiehajúce procesy, 

štrukturálne znaky úlohy, vzájomné závislosti členov, 

b/ na zber dát a súbor techník, od analýzy procesov , cez 

brainstorming až po metódu kontrolovanej dynamickej interakcie,    

c/ na výber druhu ideológie, kde centrom je myšlienka demokratickej 

organizácie a demokratický štýl riadenia. 

 

 Jedným z nástrojov, umožňujúcim popis a charakteristiku 

skupiny je dotazník (navrhnutý Saderom). Členovia skupiny v ňom 

hodnotia podľa 15 kritérií profil skupiny, v ktorej pracujú, pomocou 5 

bodovej stupnice (od veľmi dobrej až po veľmi zlé). Na základe 

hodnotenia sa potom vytvorí popis profilu skupiny.  

 

Navrhnuté kritéria pre charakteristiku dynamiky skupiny : 

 

• autonómia,  

• kontrola, 

• flexibilita, 

• "hedonic tone" (príjemné a nepríjemné pocity spojené so 

skupinou), 

• homogenita, 

• intimita, 

• závislosť  členov skupiny na  skupine, 

• participácia,  

• permeabilita (úprimnosť skupiny k  novým členom skupiny), 

• potencia (význam skupiny pre jej členov ), 

• polarizácia (orientácia na jediný cieľ), 

• stabilita, 

• stratégia, to je pozícia členov v hierarchii skupiny, 

• "viscidity" (členovia skupiny fungujú ako jednotka), 

• veľkosť skupiny. 

 

 Dynamické deje v skupine majú určité zákonitosti, ktoré 

umožňujú odvodiť modely správania skupín, ako napr. [21]: 
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a/  model sociodynamických štruktúr hodnôt (R. Schnidler, 1971), 

ktorý vychádza z toho, že proti protivníkovi sa vytvára skupina. Z toho 

vyplývajú štruktúry prestíže a moci v skupine, ktoré vedú k tomu, že 

sociálne uznanie sa dá dosiahnúť len na úkor obetných baránkov. 

b/ model ortogonálného modelu síl v malej skupine (Scharmann, 

1977). Tento model rozlišuje dve tendencie a to :  

 

• snahu orientovanú na úlohu, 

• snahu orientovanú na uspokojenie sociálno-emotívnych 

požiadaviek. 

 

Uvedený model predstavuje dvojdimenzionálne pole, ktoré ukazuje, že 

obe tendencie skupiny nestoja vo vyváženom pomere. 

 

c/  model funkcií (Lindner, 1974), 

d/  model vývoja skupiny (Bion, 1961). 

 

Komunikácia 
 

 Pod komunikáciou rozumieme prenos a prijímanie informácií. 

Veľmi často sa používa i pojem sociálna interakcia alebo sociálna 

komunikácia, v zmysle vzájomného jednania minimálne dvoch 

sociálnych jednotiek. Pomocou komunikácie môže manažér 

ovplyvňovať správanie a jednanie partnerov [21]. 

  Obsahový a vzťahový moment komunikácie: V priebehu 

komunikačného procesu sa odovzdávajú verbalizované informácie, 

pričom dochádza súčasne i k neverbálnej komunikácii, napr. výrazovou 

mimikou, gestikuláciou a pod. Medzi obidvoma týmito momentami 

môže byť súlad i nesúlad. Sociálny kontext výrazne modifikuje obsah 

zdelenia (napr. prosba). 

 Štrukturovanie priebehu komunikácie: Priebeh komunikácie 

je štrukturovaný subjektívnym momentom. Rôzne pomlčky a 

interpunkcie môžu viesť ku komunikačným poruchám, ktoré môžu 

vyvolať vystupňovanie napätia až agresivitu. Najlepšou metódou ako 

odstrániť komunikačné poruchy, je tematizovanie poruchy tz. hovoriť 
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o nich, vysvetľovať ich. Pri väčších poruchách je nutná pomoc tretej 

osoby. 

 Symetrický alebo komplementárny priebeh komunikácie: 

Priebeh komunikácie môže byť založený na jednotnosti alebo 

rozdielnosti vzťahov komunikujúcich. Symetricky vzťah komunikácie 

je založený na jednote nazerania  alebo úsilí partnerov prekonať 

rozdiely medzi nimi. Komplementárny vzťah komunikácie sa 

uskutočňuje na základe protichodných názorov  oboch partnerov. 

Rozlišujeme progresívne komplementárne vzťahy, kde dominuje jeden 

partner nad druhým a regresívne komplementárne vzťahy, kde vzťahy 

medzi partnermi sú symetrické. 

 Selektivita vnemov: Proces vnímania je selektívnym (výberovo 

triedeným) procesom. Miera využiteľnosti každej informácie závisí od 

jej hodnotenia prijímajúcim. Voľný vplyv na selekciu vnímania nie je 

možný. 

 

Formy komunikácie. Rozlišujeme nasledovné formy komunikácie : 

 

a/ Prejavy :  - príležitostný prejav (reč), 

         - informačný prejav, ktorý má tieto 

    základné formy: správa o činnosti, správa o  

    situácii, referát, zdelenie, 

  - účelový prejav. 

 

b/ Jednania, ktoré sa skladujú z týchto fáz : 

• nabiehacia doba (uvedenie do problému, ktoré zahŕňa vytvorenie 

vzťahov, konfrontáciu názorov, zjednotenie postupov), 

• vlastné jednanie (otvorenie problému a jeho riešenie) zahŕňa 

argumentáciu, zber a vývoj alternatív, návrhy na riešenie, návrh 

kritérií na riešenie problému a rozhodnutie pre optimálny návrh 

riešenia, 

• reflexná fáza (preskúšanie realizácie problému) zahŕňa hľadanie 

možných chýb pri rozhodovaní  a stanovenie ďalších postupov. 

 

c/ Rozhovor, ktorý má dve formy: 

  - cieľovo orientovaný rozhovor, 

  - kritický rozhovor. 
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Vedenie tímu - štýl vedenia 
 

 Manažér má k dispozícii k priamemu pôsobeniu na podriadených 

jednak formálne prostriedky, t.j. pozíciu v podnikovej hierarchii, 

systém odmien a trestov, jednak prostriedky neformálne, t.j. znalosti, 

schopnosti, osobné vlastnosti, autoritu. Formálne i neformálne 

prostriedky mu umožňujú viesť ľudí. Spôsob akým tieto prostriedky 

využíva mu určuje jeho osobitý štýl vedenia. 

 

 Štýlom vedenia sa rozumie spôsob správania sa vedúceho k 

podriadeným (k podriadenej pracovnej skupine). Môžeme 

charakterizovať tri základné štýly vedenia [21]: 

 

a/ Autoritatívny štýl vedenia, keď celá autorita je sústredená na 

manažéra. Komunikácia je centrálne orientovaná na vedúceho, pričom 

k realizácii rozhodnutí využíva tresty a odmeny. Výhodou tohto štýlu 

vedenia je rýchlosť rozhodovania, nevýhodou slabá podpora pracovnej 

skupiny. 

b/ Demokratický štýl vedenia znamená, že vedúci skupiny berie do 

úvahy priania a želania členov skupiny. Účasť na rozhodnutiach 

zvyšuje motivačné účinky. Výhodou tohto štýlu vedenia je rast morálky 

členov skupiny, ich podpora, vyššia kvalita rozhodnutí spracovaná na 

základe kolektívneho rozumu. Nevýhodou je pomalosť v rozhodovaní, 

rozdelenie zodpovednosti, kompromisy, ktoré nemusia znamenať 

optimálne riešenie. 

c/ Liberálny (Laissez-faire) štýl vedenia, alebo "rob si čo chceš", môže 

znamenať vytvorenie príležitosti pre individuálny rast, väčšiu 

nezávislosť. Nevýhodou môže byť strata súdržnosti skupiny - chaos. 

Tento štýl vedenia nepriniesol pozitívne výsledky ani z hľadiska 

spokojnosti z práce, ani z hľadiska výkonu.  

 

 Autoritatívny štýl vedenia sa hodí skôr pre dosahovanie 

krátkodobých  cieľov, pričom tento štýl vedenia je zameraný na výkon. 

Pre dosahovanie dlhodobých cieľov sa využíva demokratický štýl 

vedenia zameraný na ľudí. Oba aspekty, teda záujem o výkon a záujem 

o ľudí, je možné zobraziť v dvojrozmernom obrazci (podľa R. Blakea 

a J.S. Mountanovej). Plošným zobrazením oboch dimenzií s deviatimi 
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možnými hodnotami v každej z nich vytvorili tzv. riadiacu mriežku, 

ktorá znázorňuje rôzne štýly vedenia - obr. 6.4.    
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Obr.6.4. Riadiaca mriežka podľa Blakea a Mountanovej 

Legenda: 

 
(1,1) - Ľahostajný typ vedenia, vedúci je lenivý, apatický, kontroluje formálne, 

prenecháva rozhodnutia iným, vinu za neúspech prenáša na iných. Nutne dochádza ku 

konfliktom. 

(9,1) - Úkolový typ vedenia je autokratický, nariaďuje, nestrpí odpor, uplatňuje často 

sankcie. Rozhoduje rýchlo a nevysvetľuje, podrobne kontroluje, je neprístupný ku 

kritike, nerobí rozdiel medzi riadením človeka a stroja. 

(1,9) - Susedský typ vedenia. Je pravým opakom  úkolového typu vedenia, vedúci 

nadmerne dôveruje, dlho debatuje s podriadenými, pochváli aj priemerný výkon, snaží 

sa nepoškodiť nikomu a tak zľavuje z nárokov, len aby neboli konflikty. 

(5,5) - Kompromisný typ vedenia. Je zlatou strednou cestou, je praktický, 

pragmatický, vyhýba sa extrémnym postojom, inklinuje k vyjednávaniu a ku 

kompromisom, podriadených nechá samostatne jednať, ale v rámci predpisov. 

(9,9) - Tímový typ. Rešpektuje potreby ľudí, vyžaduje náročné plnenie úloh, vedie 

ľudí ku spoločnému riešeniu úloh, rozhodnutia sú vecné. Pracovná skupín pripomína 

športový tím. 

 

 

Trojrozmerná typológia 
 

 Ďalšie skupinové experimenty ukazujú a majú zásluhu na tom, 

že dokazujú,  ako efektívny typ riadenia závisí na schopnosti 

analyzovať situáciu riadenia podľa viacerých dimenzií. Situácia 

riadenia je pritom popisovaná v situačných variantoch, ktoré sú vo 

vzájomnej závislosti (zvlášť v prácach Fieldera) [21] . 

 

9,9 1,9 

5,5 

1,1 9,1 

záujem o 
ľudí 
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výkon 
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Sú uvádzané tieto tri dimenzie : 

 

1/ Vzťah riadiaceho pracovníka a spolupracovníkov. Sleduje či je 

riadiaci pracovník obľúbený alebo nie, alebo či riadiaci pracovník 

kladie dôraz na výkony alebo na medziľudské vzťahy. 

2/ Zložitosť úlohy. Ak ide o vysoko štruktúrované úlohy, potom sa 

posudzujú podľa týchto kritérií: znalosť úlohy, jednoznačnosť 

riešenia, možnosť rôznych spôsobov dosiahnutia cieľa atď. 

3/ Sila postavenia manažéra. V akej miere má riadiaci pracovník 

možnosť udeliť odmeny alebo pokuty, resp. presúvať pracovníkov 

na iné pracoviská  atď. 

 

 Výsledkom týchto prieskumov je záver, že vo zvlášť ľahkých a 

vo zvlášť ťažkých situáciách sa hodí  a je efektívny úkolovo 

orientovaný typ riadenia, ktorý vedie k lepším výkonom skupiny. 

Ľahkú situáciu charakterizujú dobré medziľudské vzťahy, úloha je 

vysoko štrukturalizovaná, vedúci má silnú pozíciu.  Ťažká situácia je 

charakterizovaná nasledovne: vedúci prikladá malý význam 

medziľudským vzťahom, má slabú pozíciu a úloha je málo 

špecializovaná. 

 Naproti tomu v situáciách strednej obtiažnosti (nadriadený je 

síce obľúbený ale jeho pozícia je slabá a stojí pred nečlenenou úlohou) 

je výhodnejší skôr osobne orientovaný typ riadenia. Sľubuje väčší 

úspech. Typ riadenia orientovaný na úlohy nie je možné zamieňať s 

autokratívnym  štýlom riadenia. 

 Na základe prieskumov sa zistilo, že vedúci nemá ku všetkým 

podriadeným uplatňovať jednotný štýl vedenia, ale ku každému 

pracovníkovi musí pristupovať individuálne. 

 

Vedúci pri vedení svojich ľudí vystupuje súčasne v niekoľkých 

úlohách [9]: 

 

1/ Ako učiteľ. Venuje sa výchove nových pracovníkov, vie počúvať a 

pomáhať svojim spolupracovníkom, ale na druhej strane ich aj 

informuje o všetkom, žo je z hľadiska ich práce dôležité a významné. 

2/ Ako sponzor. Vytvára ľuďom podmienky pre samostatnú prácu, 

odstraňuje prekážky, ktoré im bránia v ich ďalšom raste. Pozná 
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špecifické vlastnosti svojich ľudí a berie ich do úvahy pri zadávaní úloh. 

Svojim spolupracovníkom praje úspech. 

3/ Ako vodca. Vedie svoju skupinu ako športový tím pri dôležitom 

zápase. Vie presne stanoviť ciele a na hranici možností. T.z., že nepúšťa 

svojich ľudí do situácií, kde nemôžu vyhrať. Vie povzbudiť a verí 

ľuďom, je prístupný a priamočiary, je v stálom kontakte s ľuďmi, 

nezatvára sa do kancelárie. 

4/ Radca. Vie počúvať svojich podriadených a vie im aj poradiť. Ľahko 

nadväzuje kontakt so spolupracovníkmi. 

5/ Šéf. Keď je postavený pred problém, ktorý sa môže zdať nepríjemný, 

vie ho tvrdo a rázne vyriešiť. Konfrontácia s podriadeným nesmie byť 

chápaná ako boj alebo osobný útok. 

 

Dobrý vedúci sa musí držať dvoch zásad: 

 

• každý podriadený má právo vyjadriť sa, 

• ak má podriadený problém, nesmú byť prijaté tvrdé   opatrenia. 

 

 Úspešné firmy sú  príkladom značnej schopnosti vedenia 

využívať ľudské zdroje a motivovať zamestnancov ku kvalitnej, účelnej 

a produktívnej práci. Postoj k zamestnancom vo vnútri týchto firiem 

sa vyznačuje celým radom rysov, ktoré môžeme zovšeobecniť 

nasledovne: 

 

• neformálnosť (ľudia sa oslovujú krstnými menami, neexistujú 

"pichačky", každý vedúci má prehľad kde má podriadených atď.), 

• výchova a vzdelávanie (investovať do trvalého vzdelávania 

zamestnancov sa oplatí), 

• náročný výber ľudí a starostlivosť o nich (náročné výberové 

konanie, pri poklese zákaziek neprepúšťať), 

• malé rozmery a nízka formalizácia organizačnej kultúry 

(organizačná pružnosť, zameniteľnosť ľudí, orientácia ľudí na 

výsledky práce, namiesto toho aby skúmali, či daná práca je v popise 

ich práce alebo nie), pričom malé rozmery predpokladajú do tristo 

ľudí. 
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7. Controlling 
 

Kontrola a jej význam v manažmente 
 

 Pod pojmom kontrola rozumieme proces sledovania, rozboru, 

prijatia záverov v súvislosti s odchýlkami, ktoré v riadenom 

procese charakterizujú rozdiel medzi zámerom a jeho realizáciou. 

Sledované odchýlky môžu byť z hľadiska cieľov alebo sledovaných 

kritérií riadeného procesu [29] významné (vyžadujúce prijatie opatrení) 

a bezvýznamné (nevyžadujú manažérsku reakciu). 

  

  V manažérskej teórii i praxi sa použitie kontroly chápe širšie, 

ako je chápané u nás  a v našich podmienkach. Nemá jednostranne 

preverovací charakter, skôr sa zdôrazňuje jej rozborový charakter. 

Kontrola je teda proces zabezpečenia efektívneho výkonu so 

zámerom dosiahnuť vytýčené podnikové ciele. Obsahuje  [29]: 

  

a/  stanovenie cieľov, 

b/  určenie štandardov, ktoré sú základom merania, 

c/  porovnávanie nameraných výsledkov so stanovenými štandardami, 

d/  vyhodnotenie zistených odchýlok a prijímanie záverov, 

e/  zabezpečenie realizácie prijatých záverov, popr. nová kontrola ich  

plnenia resp. splnenia. 

 

Na  obr. 7.1 je znázornený model procesu kontroly.  

 

 Podľa uvedeného obrázku musíme pri hodnotení a kontrole 

najprv vedieť čo máme merať, podľa akého štandardu máme 

postupovať pri hodnotení a kontrole a ako merať  výkon.  Jedným z 

rozhodujúcich krokov je zistiť, či výkon zodpovedá vopred 

stanovenému štandardu. Ak nie vzniká podnet pre "korekciu plánu 

alebo postupov plnenia"  a následné meranie výkonu. V prípade, že 

výkon zodpovedá stanovenému štandardu, proces hodnotenia a 

kontroly z pohľadu modelu končí. 
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Negatívna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.7.1. Model kontrolného procesu 

 

Klasifikácia kontrolných procesov 
  

 Kontrolné procesy sa klasifikujú najčastejšie podľa [29] 

obsahovej náplne kontrolných činností, úrovne riadenia kontrolných 

činností a charakteru prevedenia kontrolných činností. 

 Obsahová náplň kontrolných činností sa sústreďuje na 

zhodnotenie úrovne kvality prevedenia rôznych činností organizácie 

(napr. správnosti, účelnosti,  súladu s plánom a pod.), ktoré zaisťujú 

reprodukčný proces. V rámci priemyselných podnikov môže ísť napr. o 

kontrolu hospodárenia : 

 

• predvýrobných etáp (výskum, vývoj, projekcia, konštrukcia, 

zaistenie    výroby materiálom, atď.), 

• výrobných etáp (procesov hlavnej výroby a vedľajšej výroby,    

technologických, obslužných a pomocných procesov a pod.), 
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• povýrobných etáp (predaj, expedícia, uvedenie do prevádzky, servis,    

atď.), 

• ďalších zabezpečujúcich riadiacich a správnych činností 

(plánovacích, organizačných, personálnych a pod.). 

 

Podľa úrovne riadenia bývajú kontrolné procesy klasifikované takto 

(podľa E.F.Hanrisona): 

 

• vrcholové kontrolné procesy /Strategic Control System/, zamerané 

na kontrolu pre oblasť vymedzenia poslania, stanovenia 

strategických cieľov a  formulovania stratégií, 

• kontrolné procesy nižšej úrovne, a to : 

 

Management Control System - zameraný na hodnotenie 

implementácie stratégií, alebo rozhodnutí , úzko je prepojený s 

plánovacím systémom podniku, 

Operating Control System - zameraný na proces realizácie.  

 

 

Obr. 7.2 znázorňuje jednotlivé úrovne kontrolného procesu. 
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Obr.7.2. Úrovne kontroly 

 

 Kontrolné procesy kladú dôraz na jednotlivé oblasti činnosti 

organizácie, jej kľúčové miesta, ale v kratšom časovom horizonte. 

Zatiaľ čo strategické kontrolné procesy preferujú hodnotové vyjadrenie, 

operatívne kontrolné procesy sa diferencovane zaoberajú hospodárením 
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s hmotnými, energetickými, finančnými,  informačnými a ľudskými 

zdrojmi. 

 

Podľa charakteru prevedenia kontrolné procesy bývajú 

klasifikované napríklad na [29]: 

 

• pravidelné a nepravidelné, 

• interné a externé, 

• preventívne, priebežné a následné. 

 

Pravidelné kontroly - môžu byť priebežné i periodické (regular control 

and periodical control). Tieto kontrolné procesy sa snažia postihnúť 

najmä odchýlky typu "plán - skutočnosť". Umožňujú regulačné zásahy, 

poprípade prispôsobenie plánu zmeneným podmienkam. 

Nepravidelné kontroly - vychádzajú z potreby previerky (rozboru) 

špecifických akcií, obzvlášť však z kritických štúdií ich realizácie. 

Interná kontrola  - túto kontrolu zabezpečujú pracovníci vlastnej 

organizácie. Môže ísť buď o kontrolnú činnosť v rámci riadiacich prác 

vedúcich pracovníkov alebo nimi poverených pracovníkov, či 

kontrolných orgánov firmy. Súčasťou internej kontroly môžu byť aj 

externí špecialisti. 

Externá kontrola - je vyvolaná okolím organizácie. Väčšinou ide o 

previerku dodržiavania externe stanovených, ale pre firmu platných 

pravidiel, noriem, právnych a iných predpisov. Napríklad môže ísť o 

dodržanie zákonov, podmienok finančného vyrovnania s daňovými 

orgánmi či veriteľmi a podobne. 

Preventívna kontrola - kladie si za cieľ predchádzať, či včas 

identifikovať nebezpečenstvo nedostatkov. Ide o množstvo rozborov 

začínajúcich rozborom kvality projekčných prác.  

Priebežná kontrola - sleduje spravidla potrebu identifikovať odchýlky 

v priebehu riadeného procesu a systémom spätnej väzby rozhodnúť o 

účelnej regulácii. Výsledky priebežnej kontroly môžu byť v zásade 

trojaké [29]: 

 

1/ pozitívna odchýlka, 

2/ dodržanie plánovanej úrovne, 

3/ negatívna odchýlka. 
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Následná kontrola - sa sústreďuje na výstup z kontrolovaných 

procesov (napr. konečná kontrola kvality výrobkov, kontrola ročnej 

uzávierky daňovým úradom alebo audítorom). Účel tejto kontroly môže 

byť mnohostranný, buď výrazne pozitívny (odmeny za splnenie úloh) 

alebo výrazne negatívny (hmotný či právny postih vinníkov). 

 

 Každá z týchto kontrol, triedených podľa jedného 

klasifikačného znaku, môže byť doplnená podľa ďalších klasifikačných 

znakov. V manažérskej literatúre sa uvádzajú dvoj, troj i viac rozmerné 

klasifikácie, ktoré umožňujú typ kontroly nielen  presne špecifikovať, 

ale zároveň určiť jej typické znaky. 

 

Controlling 
 

 Ako bolo uvedené vyššie, kontrola má v súčasnom období iný 

význam a iný zmysel. Nejedná sa čisto iba o proces kontroly, ale o 

ucelený systém nazývaný controlling, ktorý zahŕňa: plánovanie, 

kontrolu plnenia plánu, analýzu odchýlok a návrh opatrení na 

odstránenie odchýlok. V súčasnosti sa controlling považuje za metódu 

prosperujúceho podnikania. 

 Myšlienka controllingu vznikla už v čase priemyselnej 

revolúcie v USA, kde v dôsledku koncentrácie kapitálu a narastania 

fixných nákladov, bola zavedená funkcia" kontrolórov", ktorých úlohou 

bolo vykonávať finančno-hospodársky dozor podniku. Ukazovateľová 

analýza (ratio analysis), ktorá je dnes centrálnym nástrojom 

controllingu, bola vyvinutá na začiatku tohto storočia a slúžila na účely   

finančnej kontroly, neskôr na účely kontroly podnikového 

hospodárenia. V priebehu rozvoja podnikov sa finančné hospodárenie 

podnikov rozdelilo na oblasť "Treasureship "-Pokladníctvo a na " 

Controllership "- Kontrola. 

  Rast profesionality  týchto  nových povolaní viedol v roku 

1931 k vzniku "Amerického inštitútu kontrolórov " (Controller´s  

Institute of America), ktorý bol v roku 1962 premenovaný na "Výkonný 

finančný inštitút" (Financial Executive Institute).  
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Posledná oficiálna definícia controllingu, vydaná týmto inštitútom v 

roku 1962, definuje controlling ako súbor nasledovných úloh: 

 

• plánovanie, 

• spravodajstvo o odchýlkach skutočnosti oproti plánu, 

• poradenstvo pre všetky plánovacie miesta, 

• daňové záležitosti, 

• výkazníctvo pre štátne orgány, 

• interné kontroly a revízie, poisťovacie záležitosti, 

• analýza hospodárskeho, sociálneho a spoločenského vývoja. 

 

 

 Horváth P. a Gaydol H.  v roku 1990 sformulovali na základe 

tohto súboru úloh tzv. "stavebné kamene controllingu", medzi ktoré 

zaradili: organizáciu, účtovníctvo, plánovanie, výkazníctvo, 

elektronické spracovanie údajov, interné revízie,  daňové záležitosti. 

Prieskumy ukázali, že centrálne stavebné kamene (plánovanie, 

účtovníctvo, výkazníctvo), boli zastúpené  v 80% opýtaných 

nemeckých podnikoch. To nasvedčuje tomu, že uvedené úlohy neboli a 

nie sú pre nemeckých manažérov nové. Je to ich schopnosť zhrnúť tieto 

úlohy pod pojem "controlling" a organizačne centralizovať do 

samostatného podnikového útvaru "controlling" . 

 

 V teórii sa môžeme stretnúť s niekoľkými názormi a 

vymedzeniami pojmu controlling. 

 

 Rudolf Mann v roku 1978 uvádza v knihe " Die Praxis des 

Controlling": "Pod pojmom controlling budeme rozumieť dovnútra 

podniku zamerané operatívne správanie, transformáciu stratégie na 

údaje operatívneho plánu a ich priebežnú konfrontáciu so skutočnými 

údajmi" . 

 Horváth P. v roku 1979 v knihe "Controlling" uvádza 

nasledovné controllingové funkcie: plánovanie, kontrola, koordinácia a 

informácie, pričom koordinácii pripisuje nadradené postavenie . 

 Rudolf Mann a Elmar Mayer uvádzajú v knihe 

"Controlling" 1992: "Controlling znamená kontrolu plnenia plánu, 

analýzu odchýlok od plánu, tvorbu operatívnych plánov a rozpočtov ( 
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vrátane noriem, kalkulácií a vnútropodnikových cien ), znamená súbor 

pravidiel, ktorý napomáha dosiahnutiu cieľov, slúži k dodržaniu 

žiadúceho stavu, k riadeniu zisku " .  

 "Controlling je systém pravidiel, ktorý napomáha dosiahnuť 

podnikové ciele, zabraňuje prekvapeniam a včas "rozsvieti červenú", 

keď sa objaví nebezpečenstvo, vyžadujúce príslušné opatrenia. 

Controlling slúži k udržaniu žiadúceho stavu, je to projekt, ktorý v 

pravidelných intervaloch umožňuje zrovnávanie so skutočným stavom, 

aby sme zistili či sú nutné v oblasti riadenia zásahy, ktorými je možné 

žiadúci stav dosiahnuť alebo udržať". 

 " Žiadúci stav v podniku je vyjadrený v podnikovom plánovaní, 

skutočný stav zistíme z priebežného výkazníctva. Porovnanie 

plánovaného stavu so skutočnosťou je "srdcom" controllingu. Plán je 

výrazom toho, čo chceme dosiahnuť a skutočný stav je skutočne 

merateľný výsledok nášho jednania". 

 R.Hofmeister a H. Stiegler uvádzajú v knihe "Controlling" z 

roku 1988: "Controlling znamená také usmerňovanie podnikového 

diania, ktoré je zamerané na dodržiavanie podnikateľského zámeru - 

najmä však na dosiahnutie zisku. To znamená, že zahŕňa nasledovné 

prvky činností: 

 
• stanovenie cieľov, 
• prognózy, 
• plánovanie, 
• porovnávanie plánu a skutočnosti, 
• analýzu odchýlok, 
• opatrenia na odstránenie odchýlok, 
• stanovenie nových cieľov. 

 

 Controlling (voľný preklad-ekonomické riadenie), 

vyjadruje komplexnú funkciu ekonomického riadenia, koordináciu 

plánovania, kontroly a informačného zabezpečenia. Koordinácia v tejto 

súvislosti znamená vytvorenie systému podnikového plánovania, 

kontroly a informácií, využiteľného pre potreby manažmentu podniku.  

 

 Americký ústav pre ekonomické riadenie považuje za hlavné 

úlohy ekonomického riadenia: plánovanie, rozbory, hodnotenie a 

poradenstvo, daňové záležitosti, správy štátnym orgánom, ochranu 

majetku, národohospodárske štúdie. Za najdôležitejšiu súčasť 
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ekonomického riadenia sa považuje účtovnícky systém orientovaný na 

potreby manažmentu podniku. 

 

Pod pojmom controlling teda rozumieme, dovnútra podniku 

zameraný proces: stanovenia cieľov, plánovania, sledovania 

plnenia plánu, rozboru, prijatia záverov v súvislosti s odchýlkami, 

ktoré v riadenom procese charakterizujú rozdiel medzi zámerom a 

jeho realizáciou.  

 

Teda, keď hovoríme o úspechu resp. neúspechu firmy, nie je možné 

pozabudnúť na jednu z účinných metód prosperujúceho podnikania, 

ktorou je nesporne controlling. Jeho odozva je pomerne veľká najmä v 

podmienkach malého a stredného podnikania. 

 

 

Filozofia controllingu 
 

Filozofia controllingu je charakterizovaná najmä týmito znakmi [23]: 

 

• orientácia na ciele, 

• zameranie na slabé miesta, 

• zameranie  na aktivity, 

• neustále porovnávanie skutočnosti s plánom, 

• orientácia na budúcnosť (o minulosť sa zaujíma len do tej miery 

pokiaľ   môže nejakým spôsobom ovplyvniť  budúcnosť), 

• snaha o to, aby  z porovnávania plánu so skutočnosťou sa 

nevytvoril systém zúčtovania a posudzovania orientovaný na 

minulosť, ale snažiť sa získať impulzy do budúcnosti,(smer 

myslenia, ktorý R.Mann nazýva "myslenie dopredu " ). 

 

 Z uvedeného možno vyvodiť záver, že úlohou controllingu je 

kontrolovať dodržiavanie a dosahovanie stanovených cieľov, najmä 

však  zisku. Zvláštnosťou pritom nie je to, že jednotlivé funkcie riadenia 

prebiehajú v podniku integrovane, ale skôr to, akým spôsobom  sú tieto  

funkcie realizované v praxi. Filozofia controllingu je  daná najmä 

týmito tromi prioritami [23] orientácia na úzky profil, zameranie  na 

budúcnosť a perspektívne myslenie. 
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  Strategický   controlling 
 

 Strategický controlling znamená systematické zisťovanie 

budúcich možností a rizík, ich skúmanie a pozorovanie. Z toho vyplýva 

dôležitá úloha strategického controllingu, a to riadenie a kontrola 

opatrení vykonaných pre naplnenie a realizáciu stratégie. Strategický 

controlling napomáha tomu, aby dnes boli prijaté opatrenia pre 

zabezpečenie budúcej existencie. 

 To znamená, že už dnes musíme brať  do úvahy budúce riziká 

a budúce možnosti, a tým vytvárať predpoklady úspechu do budúcnosti. 

Tieto predpoklady majú vplyv na budúci zisk podniku a na budúce 

operatívne výsledky. 

 

Úlohy controllingu v strategickej  oblasti sledujú cieľ [23]: 

 

• podnecovať   strategickú filozofiu podniku, 

• vypracovať analýzu silných a slabých stránok podniku, 

• rozvíjať strategické ciele podniku, 

• zabezpečiť porovnanie skutočného a požadovaného stavu na 

strategickej úrovni, 

• pripravovať opatrenia pre riadenie podľa odchýlok. 

 

 

K hlavným nástrojom strategického controllingu patria 

predovšetkým [23]: 

 

1. Analytické nástroje: 

 

 a) analýza silných a slabých stránok, 

 b) analýza strategických potenciálov a strategických                        

     medzier, 

 c) strategická bilancia, 

 d) analýza priebehu životného cyklu, 

 e)  portfóliová metóda. 

 

2. Prognostické metódy : 
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 f)  kvantitatívne metódy, 

 g  kvalitatívne metódy. 

 

 

Operatívny controlling 
 

Operatívny controlling charakterizujú najmä nasledovné znaky [23]: 

 

• časový horizont krátkodobý (1-3 roky), 

• úlohy spojené s rentabilitou, plánovaním likvidity a kontrolou    

hospodárnosti, 

• vychádza z aktuálnych personálnych, strojových a kapitálových 

možností podniku , t.j. z existujúcich zdrojov. 

 

Úlohy controllingu v operatívnej oblasti sa vykonávajú s cieľmi 

[23]: 

 

• vypracovať orientačné návody pre čiastkové plánovanie, 

• zabezpečiť celkové vnútropodnikové plánovanie, 

• zabezpečiť porovnanie požadovaného a skutočného stavu, 

• prevádzať korekciu odchýlok, 

• poskytovať informácie pre vnútropodnikové plánovanie. 

 

Pre operatívne plánovanie sú dôležité najmä tieto výkazy : 

 

• vyúčtovanie uplynulého roku, 

• plánovanie nákladov a zisku na budúci rok, 

• plán obratu a odbytu, 

• plán výroby a kapacít, 

• investičný plán, 

• plán nákupu, 

• plán pracovníkov organizácie, 

• finančný plán a plán likvidity, 

• plánovaná bilancia. 
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Medzi najdôležitejšie nástroje operatívneho controllingu patria 

[23]: 

 

• rozpočet výkonov, 

• finančný plán, 

• plánovaná bilancia, 

• kalkulácia plánovaných nákladov, 

 

vrátane porovnávania plánu, potrieb a skutočnosti. Porovnávanie plánu 

a skutočnosti ukazuje  odchýlky rozpočtu od skutočnej hodnoty, 

porovnávanie potrieb a skutočnosti poukazuje na odchýlku plánovanej 

hodnoty skutočného vývoja od skutočnej hodnoty. 

 

 V rámci moderného manažmentu controlling rieši stále 

zložitejšie úlohy. Začína sa hovoriť o celkovom riadení podniku, alebo 

strategickom manažmente, alebo stratégii manažmentu komplexných 

systémov.  

 

 

Vrcholová orientačná kontrola pomocou sústavy finančných 

ukazovateľov  
 

 Podnikateľská činnosť organizácie v trhovej ekonomike 

vyvoláva nutnosť venovať pozornosť hodnoteniu hospodárskych 

výsledkov, čo sa zabezpečí hlavne sústavou rozborových ukazovateľov. 

Finančná situácia podniku je jedným zo súhrnných ukazovateľov  

hospodárenia a závisí na celkových výsledkoch a efektívnosti jeho 

hospodárenia. Podobne ako v zisku, tak i vo finančnej situácii sa 

premieta úspešná alebo neúspešná činnosť podniku. Obecne je finančná 

situácia podniku určovaná vzťahom medzi finančnými možnosťami a 

potrebami vývoja vzťahu prostriedkov a zdrojov ich financovania . 

 Pre vrcholové vedenie sa pri rozborovej činnosti využívajú 

predovšetkým zobecňujúce finančné ukazovatele.  Zo širokej škály 

sústav finančných ukazovateľov, ktoré viac alebo menej modelujú 

fungovanie podnikateľskej činnosti firiem, sa pokúsime aspoň stručne 

charakterizovať niektoré z nich. Východiskom rozborových postupov 

sú väčšinou systémy podnikového rozpočtovníctva (budgeting). 
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Základné ciele rozpočtového systému sú [3] : 

 

1. Vypracovať krátkodobý podnikateľský plán. 

2. Zamerať postup smerom k dosiahnutiu plánov a cieľov. 

3. Zaistiť koordináciu medzi kľúčovými oblasťami organizácie 

 (marketing a výroba). 

4. Delegovať zodpovednosť na manažérov, bez straty kontroly. 

5. Zabezpečiť pružnú reakciu na krátkodobé zmeny. 

 

Sústava podnikového rozpočtovníctva má spravidla tieto 

podsystémy: 

 

• Rozpočet príjmov a výdajov (cash flow budget), ktorý zachytáva 

a člení mesačné, týždenné, denné príjmy a výdaje. Je ho možné 

využiť pri hodnotení toho, ako vie firma hradiť svoje bežné 

pohľadávky. 

• Rozpočet výdajov kapitálu (capital expenditure budget), ktorý 

zachytáva kapitálové fondy. 

• Bilančná súvaha alebo plánovaná bilancia (balance sheet budget), 

ktorý zachytáva budúcu skladbu aktív a pasív.  

 

Okrem týchto existujú ďalšie rozpočty [3] : 

 

• rozpočet predajov a príjmov (sales and revenue budget), 

• rozpočet výdajov (expense budget), 

• rozpočet zisku a strát (profit and loss budget). 

 

 Súčasťou podnikového rozpočtovníctva je sústava 

ukazovateľov charakterizujúcich finančnú situáciu organizácie. Tieto 

ukazovatele sa členia do piatich skupín: 

 

1. Pomerové ukazovatele likvidity (liquidity ratios). 

2. Pomerové ukazovatele pohybu kapitálu (leverage ratios). 

3. Pomerové ukazovatele podnikateľskej aktivity (activity ratios). 

4. Pomerové ukazovatele ziskovosti (profitability ratios). 

5. Pomerové ukazovatele rastu (growth ratios). 
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Pomerové ukazovatele likvidity 
 

• Pomer aktív a pasív (curent ratio), 

bežné aktíva / bežné pasíva 

 

Ukazovateľ priamo naznačuje, do akej miery je firma schopná plniť 

krátkodobé záväzky. 

 

• Okamžitý pomer finančných zdrojov pre vyrovnanie záväzkov 

(quick ratio), 

(bežné aktíva - zásoby) / bežné pasíva 

 

Ukazovateľ naznačuje do akej miery je firma schopná rýchle plniť svoje 

krátkodobé záväzky, bez toho, žeby predtým realizovala predaj svojich 

zásob. 

 

Pomerové ukazovatele pohybu kapitálu 
 

• Pomer dlhov a aktív, 

celkový dlh / celkové aktíva 

 

Ukazovateľ charakterizuje podiel veriteľov na celkových aktívach. 

 

• Pomer dlhov k celkovému akciovému kapitálu (debt to - equity 

ratio), 

celkový dlh / celkový akciový kapitál 

 

Ukazovateľ charakterizuje podiel finančných zdrojov veriteľov a 

akciového kapitálu vlastníkov. 

 

• Pomer hrubého zisku ku splátkam úrokov (times-interest-earned-

ratio), 

zisky pred úhradou úrokov a daní / celkové splátky úrokov 
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Ukazovateľ charakterizuje, kam až môže poklesnúť zisk, bez toho, aby 

bola garantovaná solventnosť splátok úrokov z úverov. 

 

 

Pomerové ukazovatele podnikateľskej aktivity 
 

Ukazovatele poskytujú informácie potrebné pre posúdenie efektívnosti 

využívania zdrojov firmy. Patria k nim : 

 

• Obrat zásob (inventory turnover), 

objem predaja / zásoby hotových výrobkov 

 

Charakterizuje úroveň výšky zásob. 

 

• Obrat investičného majetku (fixed- assets turnover), 

objem predaja / hodnota investičného majetku 

 

Charakterizuje predaj ako základnú  podnikateľskú činnosť vo vzťahu 

k základným fondom. 

 

• Obrat celkovej hodnoty fondov (total - assets turnover), 

objem predaja / hodnota celkových fondov 

 

Charakterizuje primeranosť objemu predaja vo vzťahu k rozsahu a 

hodnote fondov , ktoré k tomu využíva. 

 

• Zúčtovateľný obrat (accounts-receivable turnover), 

ročná hodnota predaja na úver / splatné účty 

 

Charakterizuje priemernú dobu splácania úverových pohľadávok. 

 

• Priemerná doba splácania pohľadávok (average collection 

period), 

splatné účty / priemerný predaj  za rok   

 

Charakterizuje priemený počet dní na splatenie úverových pohľadávok. 
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Pomerové ukazovatele ziskovosti 
 

Obecne vyjadrujú efektívnosť riadenia firmy. 

 

• Miera hrubého zisku z predaja (gross profit margin), 

(objem predaja - náklady predaného tovaru) / objem predaja 

 

Charakterizuje disponibilné rozpätie ku krytiu  prevádzkových 

nákladov a tvorbu zisku. 

 

 

• Miera zisku z celkových dôchodkov (operating profit margin), 

dôchodky pred zúročením a zdanením / objem predaja  

 

Charakterizuje ziskovosť bez ohľadu na úroky a dane. 

 

• Miera čistého zisku (net profit margin), 

čistý dôchodok /  objem predaja 

 

Charakterizuje zisk po zdanení na jednotku predaja. 

 

• Návratnosť na celkové fondy (return on total assets), 

čistý dôchodok /  celkové fondy 

 

Charakterizuje zisk po zdanení na jednotku celkových fondov. 

 

• Návratnosť na akciový kapitál (return on stocholders´ equity), 

čistý dôchodok / celkový akciový kapitál 

 

Charakterizuje zisk po zdanení na jednotku kapitálu, ktorý akcionári 

investovali do firmy. 

 

• Dôchodky na akciu (earnings per share), 

čistý dôchodok / počet akcií tvoriacich akciový kapitál 
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Ukazovateľ charakterizuje dôchodky na jednu akciu, ktorá je súčasťou 

akciového kapitálu firmy. 

 

Pomerové ukazovatele rastu 
 

Pomerové ukazovatele rastu sa snažia postihnúť dôležité rozvojové 

stránky firmy v zrovnaní s úrovňou v predchádzajúcich rokoch. Patria 

tu také ukazovatele ako  [20]: 

 

• percentuálne vyjadrenie rastu celkového predaja (annual 

percentage   growth in total sales), 

• percentuálne vyjadrený rast zisku (annual percentage growth in 

profit), 

• percentuálne vyjadrený rast dôchodku na jednu akciu (annual 

percentage growth in earnings per share, or  dividens per share), 

• pomer medzi trhovou cenou akcie a ročným dôchodkom z akcie 

(price - earning ratio). 

 

Pri pomerových ukazovateľoch už samotné názvy po obsahovej stránke 

zhruba naznačujú svoj význam pre kontrolnú rozborovú činnosť. 

 

Analýza pásma zisku a straty  (Break - even - Analysis) 
 

 Kalkulačná položka na úhradu pri plánovaní a analýze zisku 

metódou Break-even-Analysis, t.j. analýza kritického dobu obratu 

alebo bodu zvratu (bodu zisku), pri ktorom sú v príspevku na úhradu 

uhradené fixné náklady, takže nie je v tomto bode vykazovaná strata 

ani zisk. Bod zvratu predstavuje hranicu obratu (tržieb, príjmov), za 

ktorou sa bude postupne vytvárať zisk ako násobok obratu, o ktorý je 

táto hranica prekročená koeficientom príspevku na úhradu. 

 Koeficient príspevku na úhradu je v systéme analýzy bodu 

zisku dôležitým ukazovateľom a veličinou pre výpočty podľa rôznych 

vzorcov. 

 Koeficient príspevku na úhradu označíme písmenom "u" pre 

jednotlivý výrobok a veľkým písmenom "U" pre úhrn za obdobie.  
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Vypočíta sa podľa vzorca:  u=1-p/c 

 

na výrobok alebo   U=1-P/O 

 

na obdobie, kde 

 

 p - proporcionálne (hraničné) náklady, t.j. sadzba na jednotku, 

 P - proporcionálne (hraničné) náklady, t.j. úhrn za obdobie, 

 c - predajná cena výrobku v € 

 O - obrat (tržby v €). 

 

 Tento koeficient vyjadruje rozpätie na 1 €, t.j. koľko centov z 1 

€ tržby pripadá na úhradu fixných nákladov pre obrat pred bodom zisku 

za každú korunu tržby za obrat nad bodom zisku. 

 Pri uvedenom výpočtovom modely (CVP analýza) si môže 

manažér položiť množstvo otázok, na ktoré potrebuje odpoveď. 

 

• Aký spoľahlivý je odhad, že sa mu podarí na trhu realizovať 

stanovený objem produkcie? 

• Je cena výrobku pevná, alebo ju možno v určitom trhove 

prijateľnom rozmedzí meniť? 

• Je vhodné vynaložiť investovať v takom rozsahu, alebo vo väčšom? 

• Náklady na mzdy sú primerané hodnote pracovnej sily? 

• Je množstvo prostriedkov vynaložených na reklamu dostatočné, aby 

vzbudilo záujem o moju produkciu, alebo potrebujem zvýšiť 

náklady na  reklamu?. 

• Môžem s takýmto druhom produkcie uspieť aj v budúcnosti, alebo 

sa stráca oň záujem? 

 

 Tieto otázky, ktoré si môže položiť manažér pri riešení tohto 

problému si vyžadujú, aby bol problém hlbšie analyzovaný, skúmala sa 

citlivosť jednotlivých parametrov a modelovali sa možné situácie. 

 

Analýza ciltivosti zisku 

 

 Účelom analýzy citlivosti je zistenie citlivosti sledovaného 

parametra, napríklad hospodárskeho výsledku určitého 
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podnikateľského zámeru (zisku, výnosnosti vložených prostriedkov 

apod.) na faktoroch, ktoré tento výsledok ovplyvňujú. Znamená to teda 

stanoviť, ako určité zmeny týchto faktorov (napríklad objem produkcie, 

využitie výrobnej kapacity, predajná cena výrobky, cena materiálu, 

investičné náklady, úrokové a daňové sadzby a pod.) ovplyvňujú 

hospodársky výsledok projektu. 

 Faktory, ktorých zmeny vyvolajú zmenu hospodárskeho 

výsledku  považujeme za málo dôležité, t.j. citlivosť týchto faktorov na 

zmeny je malá. a opačne faktory, ktorých zmena vyvolá značné zmeny 

hospodárskeho výsledku, budú významné. Uvedenú závislosť je možné 

vyjadriť vzťahom: 

 

Z = V - N 

 

kde Z - zisk (hospodársky výsledok) 

 V - výnosy 

 N  - náklady 

 

 Zisk možno určiť ako rozdiel ceny (výnosov) získaných 

predajom vyrobeného tovaru a nákladov. Tieto náklady možno vyjadriť 

ako náklady, ktoré sa menia proporcionálne (t.j. náklady, ktorých 

zmena súvisí priamo od zmeny objemu výroby), a nákladov fixných 

(nepružných), ktoré sa nedajú prepočítať na jednotku produkovaného 

tovaru. 

 

Charakteristika jednotlivých zložiek nákladov je nasledovná: 

 

• náklady variabilné (premenné), ktoré zahrňujú predovšetkým 

spotrebu materiálu, mzdy, variabilná časť priamej réžie; tieto 

náklady sa menia v závislosti od objemu produkcie alebo stupňa 

využitia výrobnej kapacity a to približne priamo úmerne, 

• náklady fixné (nepružné), ktoré nezávisia na objeme produkcie 

(medzi tieto náklady patrí väčšina nákladových položiek režijnej 

povahy. 

 

 Operačný priestor pre rozhodovanie manažéra možno 

vymedziť ako priestor, ktorý vymedzujú zmeny významných faktorov 
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ovplyvňujúcich hospodársky výsledok, pri ktorých neprestáva byť ešte 

sledovaný zámer ziskovým. Pri vymedzení operačného priestoru pre 

podnikanie je potrebné určiť tzv, kritické body (body zvratu). 

 Stanovenie bodu zvratu (Break-even-Point), vychádza z 

poznatku, že nie každý predaný výrobok prináša zisk. V počiatočných 

štádiách realizácie výrobok prispieva len k úhrade fixných nákladov 

čiastkou rozdielu medzi cenou a proporcionálnymi nákladmi. 

Rozhranie obidvoch týchto funkcií príspevku na úhradu predstavuje 

kritický bod zvratu, pri ktorom realizované množstvo neprináša ani zisk 

ani stratu. Tento kritický bod zvratu predstavuje vlastne bod alebo 

hranicu tržieb, za ktorou sa začne postupne vytvárať zisk ako násobok 

tržby, o ktorý je hranica prekročená koeficientom príspevku na úhradu, 

ktorý pozostáva zo zložky fixných nákladov a zisku. 

 Kritický bod teda určuje minimálnu úroveň produkcie 

(využitia výrobnej kapacity) a predajnej ceny, pri ktorej nedochádza k 

narušeniu finančnej stability sledovaného zámeru. Čím je tento bod 

nižšie, tým sa pre manažéra alebo podnikateľa otvára väčší operačný 

priestor. V praxi to znamená, že môže vyrábať efektívne aj pri nižšom 

objeme produkcie, alebo môže predávať za nižšie ceny bez toho, aby 

vznikla strata. 

 

Konštrukcia bodu zvratu 
 

 Pri konštrukcii a hľadaní bodu zvratu sa vychádza z 

podmienky, že objem tržieb v tomto bode je rovný výške nákladov, 

takže nedosahuje ani zisku ani straty. Platí potom rovnosť 

 

   c*P = v*P + F 

 

kde  c - predajná cena jednotky produktu, 

  P - objem produkcie 

  v - výška variabilných nákladov na jednotku produkcie 

  F - celková výška fixných nákladov. 

 

Pozn.: Predajná cena a náklady tohto reprezenta stanovíme ako vážený priemer cien 

a nákladov jednotlivých produktov, kde ako váhy vystupujú predpokladané podiely 

týchto výrobkov vo výrobnom programe. 
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Riešením rovnice dostaneme kritický bod produkcie Pk 

   Pk = F/(c-v) 

 

Podobne dostaneme kritický bod predajnej ceny ck 

   ck = (P*v+F)/P 

 

Pri grafickej konštrukcii týchto bodov môžme z jednotlivých osí 

stanoviť nasledovné údaje: 

 

 

Os y :  hodnotu tržieb (obratu), zisku, príp. straty, hodnotu fixných a  

 flexibilných nákladov. 

Os x: varianty zamestnanosti do rozsahu možnej výrobnej kapacity  

 (obratu, množstva, strojových hodín a pod. 

 

Zostavovanie plánov na úroveň optimálnej zamestnanosti a 

vyčísľovania nevyťažených fixných nákladov predstavuje nový nástroj 

odhaľovania rezerv v nevyužívaní výrobných kapacít. Ich nevyužitie 

zobrazené a analyzované prostredníctvom grafu je jednoduché, 

prehľadné a veľmi účinné obr. 7.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.3 Analýza bodu zvratu 
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Systém zabezpečenia kvality 
 

 V odbytových pojmoch: termín - cena - kvalita , dostáva 

kvalita primárny význam a nový významový rozmer. Došlo k 

obsahovej zmene od statického konštatovania výsledku, napr. dobrá či 

zlá práca v konštrukcii, výrobe či kontrole, ku dynamickému plneniu 

predlôh a plneniu vopred stanovených a presne definovaných vlastností 

a ukazovateľov, ktoré okrem toho podliehajú neustálym zmenám 

(design, životnosť, technické parametre  atď.). 

 

Podobne sa mení i systematika pre dosiahnutie kvality: 

 

V minulosti sa preferovala: 

 

• vstupná kontrola s akceptovaným počtom chýb, 

• výrobná kontrola ako zvláštny druh pracovnej operácie triedenie 

dobré -  zlé, 

• vysoké percento konečnej kontroly (niekedy až 100%). 

 

Kvalita bola dosiahnutá kontrolou a nie vyrobená ! 

 

V súčasnosti sa do popredia dostávajú: 

 

• námatkové vstupné kontroly (dodávatelia nesú plné riziko, musia 

zaviesť QS systém, JIT systematiku, 0% akceptovaných chýb), 

• vo výrobe platí  v záujme zabezpečenia prevencie chýb,  

permanentná kontrola spolu so systematikou stopercentnej 

regulácie kvality výrobného procesu, 

• námatkové konečné kontroly.  

 Kvalita, predtým viac menej zastupovaná kontrolným 

oddelením, sa stala najdôležitejšou funkciou manažmentu s vysoko 

kvalifikovanými odborníkmi a systematikou zahŕňajúcou všetky 

oddelenia podniku. 

 

Princípy a smernice firmy Grundig AG  pre dosahovanie vysokej 

kvality[4]: 
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• kvalita našich služieb a výrobkov má pre firmu prvoradý význam, 

• každý pracovník musí byť neustále vedený k zlepšovaniu kvality, 

• kvalita je najdôležitejší faktor práce vedúcich pracovníkov, 

• všetci pracovníci sú povinní aktívne spolupracovať na zlepšovaní 

kvality, 

• zlepšovanie kvality je stály systematický proces, 

• organizácia sa musí preorientovať na zákazníkov a užívateľov, 

výkonnosť konkurentov sa musí presne analyzovať, 

• dôležitý dodávatelia sa musia presne orientovať na našu politiku 

spojenú s kvalitou, 

• na všetkých stupňoch vzdelávania sa musí venovať najvyššia 

pozornosť rastu vedomia spojeného s kvalitou, 

• politika kvality sa musí na všetkých stupňoch zrozumiteľne 

publikovať, 

• potrebné opatrenia sa musia stále dokumentovať a predkladať 

vedeniu firmy. 

   

 Vychádza z očakávania zákazníka. Obsahuje všetky koncepčne 

dôležité údaje pre kvalitný návrh konštrukcie, výrobné predpisy atď. 

Každé oddelenie sa pri zrode, pri vzniku a predaji výrobku priamo 

podieľa na tvorbe kvality. 

 

Funkčné zložky systému kvality (QS): 

 

• QS podnikové smernice, 

• zaistenie dodávateľskej kvality, 

• QS vo výrobe, 

• plány skúšok, 

• plánovanie , 

• zaistenie výrobnej schopnosti stroja, 

• regulačné procesné karty, ktoré slúžia na max. vylepšenie, alebo 

kontrolujúce karty zamerané na toleračné hranice pri  

 výrobe, 

• analýza procesnej schopnosti výroby, 

• analýza možností a vplyvov chýb, stanovenie preventívnych 

opatrení, 
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• kontrola vo výrobe, 

• analýza náhodných vplyvov na kvalitu, 

• analýza chýb, 

• samočinné prevedenie identifikácie výrobkov v procese, 

doprovodné dokumenty a kontrolné zákazy, 

• stále a priebežné vyhodnocovanie chýb so stanovením nových 

smerov prevencie, 

• vyhodnocovanie a samoregulovateľná prevencia. 

 

Kruh kvality - QC 
 

 Tento pojem zahŕňa skupinu pracovníkov určitého úseku, ktorá 

sa okrem normálnej pracovnej náplne zaoberá pravidelne analýzou 

problémov a chýb a zlepšovacími návrhmi vo vlastnom pracovnom 

okruhu. 

 QC sú organizačne začlenené do podnikových štruktúr, 

metodicky podporované vedúcimi, koordinátormi, expertmi a QS - 

hovorcami. QS systematika podporovaná výpočtovou technikou je 

prepojená na celkovú komunikáciu výpočtového systému, čo zahŕňa 

konštrukciu, prípravu výroby, výrobu, plánovanie a riadenie. Cieľom 

tejto kombinatoriky je maximálna pružnosť a zrýchlenie technického 

spracovania zákaziek. 

 

 

Total Quality Management - funkcia manažmentu 
 

 Účinnou koncepciou v tejto oblasti sa stáva Total Quality 

Management -TQM. Za otca TQM je považovaný americký štatistik 

Dr. W. Edwards Deming, ktorého myšlienky využili najprv Japonci a 

až potom sa šírili do ostatných krajín. Kvalitou výrobkov sa zaoberali 

manažéri už od doby Taylora. Zatiaľ čo na začiatku sa orientovali iba 

na výstupnú kontrolu, ktorá mala vyradiť zmätky a kvalitnejšie výrobky 

bolo možné vyrobiť iba na úkor vyšších výrobných nákladov, tak v 

rokoch 60-tych až 70-tych ťažisko prechádza na prevenciu 

nekvalitných výrobkov. Zhruba v 80. rokoch dominuje nová koncepcia 

- Total Quality Management.  
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Čím je charakteristický TQM: 

 

• zahŕňa všetky podnikové procesy včítane správy, 

financovania, nákupu i predaja, 

• zúčastňujú  sa na ňom všetci zamestnanci podniku od 

vrcholového vedenia až po radového pracovníka, 

• znamená zmenu vnútorného vzťahu jednotlivca k jeho práci, 

pretože všetci sú zároveň zákazníkmi i dodávateľmi určitých 

výkonov, 

• prechádza všetkými fázami procesu riadenia od tvorby 

podnikovej stratégie, cez dlhodobé a operatívne plánovanie, 

dokonalú organizáciu a koordináciu všetkých podnikových 

procesov a činností, motiváciu pracovníkov až po kontrolu.  

 

 Pojem kvality  vyjadruje nielen to, že nejaký výrobok má dobré 

kvalitatívne vlastnosti zodpovedajúce norme, ale tiež, že zodpovedá 

požiadavkám zákazníka, čo do ceny, spôsobu ponuky, kultúry obsluhy, 

predaja a servisu. Dimenzia pojmu kvalita je širšia i s ohľadom na  

samotného zákazníka. Zákazníkom je každý odberateľ výsledkov 

práce, či už ide o spolupracovníka z vedľajšieho oddelenia, inú 

organizáciu alebo zákazníka v maloobchodnej sieti. Pojem "kvalita" sa 

vzťahuje nielen na výrobok či službu poskytovanú externým 

zákazníkom, ale tiež na bezchybný výkon sekretárky pri písaní dopisu, 

správnu fakturáciu, optimálne plánovanie predajnej akcie  [21]. 

 

Pojem úplnej kvality sa týka oblasti financovania, odbytu a 

administratívy podobne ako výroby a prevádzky. Ide o to 

zlepšovať všetko,  čo sa deje v podniku, pokiaľ sa dostane výrobok 

alebo služba až k zákazníkovi [21]. 

 

W.E.Deming formuloval niekoľko zásad TQM, ktoré výstižne 

objasňujú jeho zmysel [21]: 

 

1/ Trvalým cieľom je neustále zdokonaľovanie výrobkov a služieb. 

2/ Prijmite novú filozofiu /ide o zmenu tradičného riadenia a štýlu 

vedenia/. 

3/ Skončite so závislosťou na výstupnej kontrole. 
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4/ Skončite s udeľovaním zákaziek a nákupom len na základe 

cenovky, namiesto toho minimalizujte celkové náklady výroby. 

5/ Zaveďte trvalé zlepšovanie každého procesu v podniku od 

plánovania, výroby až po servis. 

6/ Zaveďte tréning pracovníkov pre ich profesiu. 

7/ Prijmite nový štýl vedenia. 

8/ Odstráňte strach. 

9/ Odstráňte bariéry medzi jednotlivými útvarmi. 

10/ Odstráňte slogany, heslá a výzvy vyžadujúce od robotníka vyššie 

nasadenie. 

11/ Odstráňte pracovné normy na deň. 

12/ Odstráňte baríéry brániace hrdosti robotníkov na ich povolanie. 

13/ Vytvorte program vzdelávania a sebavzdelávania, do ktorého bude 

zapojený každý. 

14/ Zaraďte každého v podniku do tímu uskutočňujúceho zlepšenie 

kvality.  
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