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Spoločný cieľ 

Skutočný tím je živá, konštantne sa meniaca a dy-
namická sila, v ktorej sa niekoľko ľudí dalo dohro-
mady, aby naplnili stanovený cieľ. Členovia tímu 
diskutujú o spoločných cieľoch, posudzujú nápa-
dy a myšlienky, uskutočňujú rozhodnutia a postu-
pujú smerom k dosiahnutiu stanovených mét. 

Pozor
Cieľ tímu musí byť starostlivo formulovaný a vždy 
k nemu treba pristupovať zodpovedne. 

Plnenie úloh

Pokiaľ ide o čísla, úspešný tím môže mať od dvoch 
do 25 členov. Oveľa dôležitejší ako veľkosť je však 
spôsob, akým sa tím snaží splniť danú úlohu. 

pokračovanie na 3. strane �

Kedy váš tím zvíťazí?
Schopnosť úspešne vytvoriť a viesť tím spolupracovníkov patrí medzi základné manažér-
ske zručnosti. Tímová práca je čoraz preferovanejší spôsob riešenia pracovných úloh, a tak 
práve vodcovia tímov sú tými silami, ktoré rozhodujú o konečnom úspechu či neúspechu.
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Vážené čitateľky, 

vážení čitatelia!

Ako hovorí John Donn: „Žiadny človek nie je ostrov sám 

pre seba...“ Dosvedčujú to aj moje dlhoročné skúsenosti 

konzultanta. V oblasti rozvoja ľudských zdrojov sa opa-

kovane potvrdzujú dva pramene problémov a tým aj 

dve oblasti neustáleho zlepšenia: komunikácia a tímo-

vá spolupráca. Témou tohto čísla je tímová spolupráca. 

Predpokladá sa, že viac ako 70 % zamestnancov pra-

cuje v nejakej forme tímu. V čísle nájdete tri články, 

ktoré sa venujú tímu a tímovej spolupráci, každý 

z iného pohľadu.

Osobitne by som chcel upozorniť na dva príspevky. 

Prvým je Kedy váš tím víťazí, ktorý upozorňuje na 

význam roly lídra pre efektívne fungovanie tímu. 

Druhý príspevok – Akú podporu môže manažér oča-

kávať od HR oddelenia – stručne, ale veľmi výstižne 

pomáha orientovať sa v procese rozvoja ľudí od iden-

tifikácie nedostatkov cez návrh rozvojových progra-

mov až po hodnotenie ich efektívnosti.

Už tradične je tu zaradený článok týkajúci sa pracovné-

ho práva a článok venovaný sebarozvoju. V tomto čísle 

je to v podobe „desatora“ zvýšenia osobnej efektívnosti.

Verím, že aj v tomto čísle nájdete dobrú inšpiráciu 

a návody, ako zvýšiť funkčnosť svojho tímu, ako ne-

byť ostrovom samým pre seba.

Prajem Vám príjemné a poučné čítanie.
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Existujú tri základné typy vykonávania úloh:
1) Opakujúce sa úlohy a rutinná práca, pri kto-

rej má každý člen tímu fixnú úlohu, ktorú vy-
konáva nezávisle (napríklad pásová výroba).

2)  Projekty, ktoré si vyžadujú určitú tvori-
vosť v prístupe, kde každý člen tímu má fix-
nú úlohu a pracovnú procedúru. Členovia tímu 
však pracujú jednotne a závisia jeden od druhé-
ho (napríklad pri vývoji nových produktov).

3)  Práca, ktorá si vyžaduje neustály kreatív-
ny vstup a osobitný prístup, kde ľudia mu-
sia úzko spolupracovať ako partneri (napríklad 
práca výkonného manažmentu).

Tajomstvo výberu 

Tajomstvom úspešného vedenia tímu je starostli-
vé prispôsobenie zručností členov tímu k ty-
pu vykonávaných úloh. Ak si zavádzanie no-
vého produktu do výroby vyžaduje generovanie 
nových myšlienok, tím by mal byť multifunkčný 
a jeho členmi by mali byť špecialisti z rôznych dis-
ciplín. Ak si však úloha vyžaduje odborné znalos-
ti, napríklad účtovných postupov, tím je vhodné 
zostaviť z odborníkov z finančného oddelenia. Ak 
sa požiadavky projektu zmenia, mali by sa v súla-
de s týmito zmenami zmeniť aj členovia tímu.

Nie každý je líder

Všetci vodcovia musia mať silné osobnostné 
črty, aby presadili svoj vplyv a pozíciu. Ako typic-
ky manažérske kompetencie sa uvádzajú odborná 
rozhľadenosť, znalosť externého prostredia, stra-
tegické myslenie, schopnosť stanovovať priority, 
orientácia na hospodárske výsledky, schopnosť 
vybrať si správnych podriadených a podnietiť ich 
participáciu na rozhodovacom procese, umenie 
efektívne delegovať, motivovať a udržať najlepšie 
tímy, predchádzať a zvládať riadenie konfliktov 
a vedieť sa prispôsobiť zmene.

Lídri sú navyše schopní vnímať a predvídať 
trendy, tvoriť vízie, stanovovať postupy, ktorý-
mi dokážu vo vysoko konkurenčnom prostredí 
transformovať organizáciu a vytvoriť najlepšie 
predpoklady na úspešné zvládnutie zmien, sto-
tožniť s touto víziou aj svoje okolie a presved-
čiť o svojej kompetentnosti, ako aj zastrešiť jej 
úspešné napĺňanie.

Pozor
Podľa odborníkov bude v najbližšej budúcnosti 
na trhu práce obrovský nedostatok najkvalitnej-
ších vodcov, ktorí rozhodujú o tom, či sa ich tímy 
a organizácie dostanú do poľa víťazov alebo po-
razených. 

Boj o lídrov sa začína

Uspieť v globálnej súťaži o najlepších lídrov a ta-
lenty nebude vôbec jednoduché. Všetci riadiaci 
pracovníci musia disponovať dobre rozvinutými 
manažérskymi zručnosťami a vhodnými osob-
nostnými vlastnosťami, aby mohli udržať plynulý 
a stabilný chod organizácie.

No najúspešnejšie spoločnosti musia na 
čelo dostať výrazné líderské osobnosti, ktoré 
okrem základných predpokladov budú schopné 
tvoriť vízie a stratégie vedúce k maximalizovaniu 
hodnôt organizácie a výnimočnému úspechu.

Checklist
Čo by mal vedieť každý vodca tímu
1. Buďte pripravení kedykoľvek zmeniť svoj vod-

covský štýl podľa potrieb tímu. 

2. Upevňujte a podporujte hodnoty, ktoré uzná-
vajú ostatní členovia tímu. 

3. Snažte sa reagovať pozitívne na novátorské 
a tvorivé myšlienky. 

4. Povzbudzujte jednotlivcov a skupiny, aby sa 
vzdelávali na každom stupni rozvoja. 

5. Neuzatvárajte konflikt tvrdením, že to bola 
chyba niekoho iného, zamyslite sa, či to nebola 
vaša chyba. 

6. Nezmenšujte dôležitosť otázok, pri ktorých 
cítite, že silný manažment je na dosiahnutie 
úspechu potrebný. 

7. Nebráňte sa sľubným novým iniciatívam len 
preto, že nepochádzajú od vás. 

8. Nepremeškajte čas, keď váš tím potrebuje vaše 
vodcovské kvality.             �

Eva Slobodová, Senior Consultant

AMROP HEVER Slovakia – Global Executive Search

!
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Napríklad
Nejeden manažér sa pochváli svojim kolegom 
z iných oddelení či firiem, aký dobrý má „pracov-
ný tím“. Jeho argumentácia je pritom prostá: „Ak 
odchádzam mimo firmy, stačí, ak svojim podria-
deným na oddelení zadám úlohy, a keď sa vrátim, 
všetko je splnené.“ Vôbec si nemusí uvedomovať, 
že má zhodou okolností spoľahlivých a odborne 
kompetentných podriadených, ktorí tvoria bež-
nú pracovnú skupinu – nie však tím. Dokonca aj 
vnútroskupinové vzťahy môžu byť na najrôznej-
šom stupni vývoja od „vedľa seba“ pracujúcich 
individualistov-odborníkov až po veľmi dobre 
spolupracujúcich členov skupiny.

Tento príspevok v stručnosti dáva odpovede na 
najdôležitejšie otázky, s ktorými by mal byť oboz-
námený každý manažér. 

Čo odlišuje pracovnú skupinu od sku-

točného tímu?

Vo všeobecnosti sú to dva hlavné faktory:

1. spoločný cieľ (pracovná sféra),
2. vzájomná spolupráca, ktorá sa príspevkami 

členov tímu navzájom doplňuje, obohacuje 
a iniciuje spoločné úsilie na dosiahnutie vytý-
čeného cieľa (sociálna sféra).

Na čo je potrebný tím?

Prvé otázky, ktoré by si mal manažér, resp. 
potenciálny člen tímu položiť, sú:

Napríklad
„Je nevyhnutné vytvoriť tím?“ a „Vyžaduje táto 
úloha komplementárne úsilie skupiny ľudí?“ Tie 
potom vyvolávajú ďalšie otázky, napr.: „Aké sú 
druhy úloh, na ktorých splnenie je výhodná, 
resp. žiaduca tímová spolupráca?“, „Akí ľudia 
sú vhodní (resp. nevhodní) na tímovú spolu-
prácu?“, „Aké faktory zvyšujú efektivitu tímovej 
spolupráce?“ a i.

Najčastejším dôvodom vzniku tímu je časo-
vo limitovaná úloha (pracovný cieľ), kto-
rého splnenie nie je v silách ani obmedzených 
odborných kompetenciách jedného zamest-
nanca. 

Pružná koncepcia organizačných 

štruktúr

Vzhľadom na čoraz častejšie časovo limitova-
né nároky a špecifické požiadavky zákazníkov 
sú súčasné firmy častejšie nútené reagovať na 
inovačné či dokonca unikátne procesy a orga-
nizovať prácu v nepredvídateľných situáciách 
– ktoré sa nedajú efektívne riešiť klasickými 
„mechanistickými“ prístupmi organizácie, 
v dôsledku čoho sa v praxi čoraz viac stretáva-
me s uplatňovaním pružnej koncepcie organi-
začných štruktúr, ktoré práve vyžadujú tímo-
vú spoluprácu. 

Tým je daná aj ďalšia charakteristika tímovej spo-
lupráce v rámci pružných organizačných štruktúr 
ako riešiteľských tímov – ktorou je ich dočas-
nosť, resp. časová obmedzenosť.

Vedúci tímu 

S dôležitosťou a náročnosťou vykonávanej úlohy 
neformálne rastie aj autorita tímu. Právomoci v ta-
kejto skupinovej štruktúre ostávajú zhruba na rov-
nakej úrovni, v popredí je prevládanie horizon-
tálnej komunikácie (dôležitosť spolupráce) a iba 
vedúci tímu má oproti ostatným členom vyššiu 
právomoc. Je to dané skutočnosťou, že práve on 
je zodpovedný za kvalitné a včasné splnenie 
vytýčenej úlohy. 

Výskumami bolo preukázané, že interak-
cia medzi členmi skupiny, ktorí vykoná-
vajú obdobné činnosti a majú rovnaké 
odborné kompetencie a zručnosti pri jedno-
duchých úlohách, keď celková efektivita sku-
piny je vypočítateľná takmer jednoduchým � 

Tím a tímová spolupráca v kocke
Čo je tím a tímová spolupráca? Aký je rozdiel medzi pracovnou skupinou a tímom? Čo pri-
spieva k vzniku efektívneho pracovného tímu? Pojmy tím a tímová spolupráca sú v súčas-
nosti používané tak často, že všetci sme presvedčení o jednoduchosti odpovedí na položené 
otázky. Je to tak až dovtedy, kým nás o to niekto vskutku požiada...



téma mesiaca – TÍMOVÁ SPOLUPRÁCA 5

súčtom individuálnych príspevkov jej členov, 
môže mať skôr nepriaznivý účinok na celkový 
výkon skupiny. Ináč je to pri tímovej spoluprá-
ci. Tá sa vytvára práve pre synergický úči-
nok vzájomnej spolupráce vhodne vybra-
ných členov tímu. 

Nároky na členov tímu

Výber zamestnancov do tímu je veľmi dôležitým 
krokom, pretože sú na nich kladené vysoké ná-
roky – a to tak po stránke vedomostí, skúseností 
a odbornosti, ako aj z hľadiska psychologických 
a sociálnych faktorov (schopnosť spolupráce, ho-
rizontálnej komunikácie, dobrovoľnej vnútornej 
disciplíny, vzájomnej pomoci, kolektívnej práce 
a pod.). 

Zvlášť na poznanie osobnostných faktorov je pre 
manažéra zostavujúceho pracovný tím veľmi dô-
ležitá pomoc odborníkov z radov psycholó-
gov (k dispozícii sú externé personálne poraden-
ské firmy, Assessment centrá a pod.). 

Výber vedúceho tímu

Vysoké nároky sa kladú hlavne na osobnosť ve-
dúceho tímu. Tím bude efektívny do takej mie-
ry, do akej bude jeho vedúci schopný porozu-
mieť odlišnostiam a rôznym rolám jednotlivých 
členov tímov. 

Checklist

Základné vlastnosti manažéra, ktorý je 
vhodným vedúcim efektívneho tímu:

• Umožňuje svojim podriadeným, aby si uvedo-
mili svoje schopnosti.

• Je dobrým poslucháčom.
• Má veľa nápadov.
• Dodáva podriadeným „hnaciu silu“ a udržiava ju. 
• Odstraňuje prekážky v ich práci.
• Vie dobre komunikovať.
• Je informačným centrom.
• Rešpektuje individuality.
• Prináša radosť do práce.
• Vie sa poučiť z chýb.
• Zachováva si prehľad a nadhľad...

Rozvoj koučovaním

Charakteristickým znakom efektívnych tímov 

je možnosť rastu a rozvoja jednotlivých členov 
tímu a tým aj tímu ako celku. Tímová práca je pro-
ces, ktorý sa musí vyvíjať, a to nezávisle od toho, 
o aký tím ide. Metóda, ktorá sa v poslednom čase 
ukazuje ako najúčinnejšia na rozvoj ľudí v tíme, je 
koučovanie.

Ako odmeňovať 

Pracovné tímy plnia prevažne úlohy, ktoré za-
bezpečujú z celopodnikového hľadiska výni-
močne dôležité poslanie. Z takéhoto pohľadu 
je žiaduce zabezpečiť aj špecifickú hmotnú 
zainteresovanosť – obvykle mimoriadne od-
meny v súvislosti s plnením stanovených 
čiastkových cieľov, ale aj konečného cieľa, 
pre ktorý bola pružná štruktúra vytvorená. 

V zásade ide o to, aby všetci zainteresova-
ní mali pocit, že sú spravodlivo odmeňova-
ní za svoj diel odvedenej práce, za časť úlo-
hy, ktorou prispeli k splneniu úlohy celého 
kolektívu. 

Checklist

Hlavné znaky efektívnych pracovných tímov:

• Znalosť a porozumenie úlohám (pracovným 
cieľom).

• Kvalitná otvorená komunikácia.
• Jasné rozdelenie rolí v tíme.
• Vhodné zloženie tímu. 
• Kompetentnosť a adekvátny prístup vedúce-

ho, schopnosť motivovať.
• Atmosféra dôvery a podpory, dobré vzťahy.
• Možnosť odborného rastu a celkového rozvoja.
• Využívanie rozdielnosti nápadov a názorov.
• Posilňovanie tvorivosti a podstupovanie 

rizika.
• Pocit spolunáležitosti a hrdosť na úspechy.
• Spoluúčasť na rozhodovaní.

Každý manažér počas svojej kariéry plnil alebo 
bude plniť funkciu vedúceho nejakého projektu, 
úlohy, dôležitého pracovného cieľa. Je preto v je-
ho záujme, aby sa s načrtnutou problematikou 
oboznámil bližšie.            �

PhDr. Igor Meňovský, personálny poradca

 IM-Business Consulting
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9 tímových rolí

Prax neustále potvrdzuje správnosť teórie psycho-
lóga M. Belbina, ktorý rozlišuje deväť tímových rolí, 
ktoré musia byť obsiahnuté v tíme, aby jeho výkon 
bol optimálny. To neznamená, že v tíme musí byť 
vždy deväť ľudí — väčšina ľudí má schopnosť plniť 
viacero rolí. Ide o to, aby tí ľudia, ktorí sa v tíme 
„stretnú“, vedeli naplniť všetkých deväť rolí. 

Manažér (vedúca osobnosť, šéf tímu) plní v tomto 
prípade predovšetkým rolu koordinátora. 

Deväť tímových rolí: 

•  koordinátor (uvážlivý, sebaistý, určuje a vy-
svetľuje ciele, presadzuje rozhodnutia, delegu-
je zodpovednosti, rozdeľuje úlohy, priraďuje 
úlohy podľa spôsobilosti jednotlivých členov 
tímu), 

•  pracant (vytrvalý, vynachádzavý, kreatívny, 
nekonvenčný, ochotný preberať aj veľmi ná-
ročné úlohy, nevyhýba sa prekážkam, v každej 
situácii hľadá riešenie), 

•  prieskumník zdrojov (využíva príležitosti, 
rozvíja kontakty, extrovertný, nadšený, komu-
nikatívny, vie nájsť vhodných spojencov), 

•  formovač (náročný, dynamický, odolný 
proti tlakom, má energiu a vôľu prekonávať 
prekážky),

•  pozorovateľ — hodnotiteľ (triezvy, strategic-
ký, s presným úsudkom, vidí všetky možnosti 
riešenia problémov), 

•  tímový pracovník (pokojný, vnímavý, diplo-
matický, spolupracujúci, počúva, bráni nezho-
dám, predchádza konfliktom), 

•  realizátor (disciplinovaný, spoľahlivý, kon-
zervatívny, výkonný, myšlienky mení na prak-
tickú činnosť), 

•  dokončovač (prácu vykonáva dôsledne a na-
čas, vyhľadáva chyby a nedostatky, snaživý 
svedomitý až úzkostlivý), 

• špecialista (poskytuje špeciálne poznatky 
a skúsenosti získané zo vzácnych zdrojov, cie-
ľavedomý, iniciatívny, oddaný veci). 

Ak by sa v tíme stretli ľudia schopní plniť len 
dve alebo tri uvedené roly, takýto tím by 
určite nemohol pracovať efektívne. Napriek 
tomu, že tieto skutočnosti sú dlhodobo známe, 
málokedy sú tímy naozaj budované s uvedeným 
profesionálnym prístupom. Skôr je to len akási 
intuitívna záležitosť pri obsadzovaní pracovných 
miest, menej sa cieľavedome zohľadňuje potreba 
„dosadenia“ človeka, ktorý by zároveň svojimi 
profesionálnymi vedomosťami, schopnosťami 
a zručnosťami naplnil aj práve chýbajúcu rolu 
v tíme. 

Z praxe
Aj preto sú bežné situácie, keď vynikajúci od-
borník nezapadne do tímu, pretože prišiel 
nevhod — chce obsadiť rolu, ktorá už nie je 
voľná.

Využitie outdooru

Čoraz viac sa uplatňujúci druh rozvojových akti-
vít organizovaných pre zamestnancov, zvaný „out-
door“, je práve na posilnenie a uvedomenie si 
jednotlivých rolí v tíme, na tréning využívania 
jednotlivých rolí a zlaďovania týchto rolí pri do-
sahovaní spoločného cieľa. Môže byť veľmi vhod-
ným nástrojom manažéra pri identifikácii rolí v tí-
me, ktorý vedie.              �

Ako vytvoriť ten správny tím
Na úspešné vedenie ľudí je okrem manažérskych zručností a schopností vedúcej osobnosti 
veľmi dôležité profesionálne budovanie tímu. „Hocijakí ľudia“ vytvoria len „hocijaký tím“. 
Ale my chceme vysoko výkonný tím. Preto musíme cieľavedome vyberať ľudí s konkrétnymi 
vlastnosťami, vhodných do konkrétneho tímu, ktorý má celkom konkrétne vlastnosti a hod-
noty. Nejde pritom len o výber ľudí s presne stanoveným vzdelaním, zručnosťami a schop-
nosťami. Rovnako dôležité je vyberať ľudí aj podľa osobnostných vlastností a postojov.
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Čo je „schopnosť pracovať v tíme“? 

Veľmi často sa s touto požiadavkou stretávame 
v inzerátoch ponúkajúcich voľné pracovné mies-
ta, ale aj v konkurzných požiadavkách. 

• Je to predovšetkým schopnosť identifi-
kovať sa s tímom — to znamená veľmi rýchlo 
pochopiť úlohy tímu, spôsob práce tímu, spô-
sob komunikácie tímu, hodnoty tímu a stotož-
niť sa s tým. 

• Byť plnohodnotným členom tímu (teda 
užitočným členom tímu) znamená nájsť si 
„svoje“ miesto v tíme (konkrétnu rolu) tak, aby 
nikoho neohrozovalo, ale zreteľne preukazo-
valo potrebnosť v tíme. 

• Uplatniť individualitu (originalitu osobnos-
ti), ale v rámci pravidiel „hry“ tímu — teda pri 
akceptovaní metód a prístupov tímu. 

• Vyrovnať sa s problémami týkajúcimi 
sa odchýlok v správaní členov tímu — na 
jednej strane rešpektovať odchýlky od noriem 
v rámci prijateľného správania, na druhej stra-
ne zreteľne deklarovať neprijateľnosť správa-
nia mimo dohodnutého rámca. 

Individuality v tíme

Silné osobnosti (ľudia so silným egom — sebauve-
domením) majú často problém pracovať v tí-
me. Je to preto, že musia popierať svoj najpriro-
dzenejší potenciál — individualitu. Prekonať tento 
problém je možné, ak si tieto skutočnosti uvedo-
mia a sú silne motivovaní pracovať v tíme. 

Najdôležitejším „hráčom“ v tíme je „šéf“

Od vedúceho tímu závisí, do akej miery bude tím 
pracovať efektívne, aké vzťahy budú v tíme pre-
vládať, do akej miery bude tímu vlastná kreativita 
a snaha o prestíž. Z tohto hľadiska je dôležitý spô-
sob zadávania úloh. Na prvý pohľad to vyzerá 
ako najbežnejšia manažérska činnosť bez akých-
koľvek rizík. Opak je pravda — práve tu dochádza 
k mnohým chybám, nedorozumeniam. Od úrov-
ne zadania úlohy záleží jej výsledok. 

Z manažérskeho pohľadu iný prístup ako zadáva-
nie úloh predstavuje delegovanie práce. Je to 
viac, ako len odovzdanie úloh inak prináležiacich 

do kompetencie manažéra, je to aj odovzdanie 
zodpovednosti inému členovi tímu a poverenie, 
aby konal v mene manažéra. Konečná zodpo-
vednosť zostáva napriek delegovaniu na ma-
nažérovi! 

Nefunguje to teda tak, že manažér deleguje úlohu 
na člena svojho tímu a tým sa zbavuje nielen prí-
slušnej práce, ale aj zodpovednosti. Táto skutoč-
nosť núti manažéra veľmi dobre zvažovať, komu 
úlohu delegovať a komu v žiadnom prípade nie. 
Núti manažéra, aby svojich ľudí čo najlepšie po-
znal a vedel, na koho sa môže spoľahnúť. 

Ktoré úlohy delegovať?

Určite nie najťažšie alebo tie, do ktorých sa 
manažérovi nechce. Výber delegovaných úloh 
závisí najmä od plánu vlastnej kariéry manažé-
ra. Vhodné je delegovať najmä činnosti, ktoré už 
nijakým spôsobom nerozvíjajú jeho zručnosti 
a schopnosti alebo o ktorých predpokladá, že ich 
už nepotrebuje rozvíjať. Rozhoduje tiež to, do akej 
miery sú ľudia v tíme pripravení na prevzatie časti 
roly manažéra, či majú dostatok skúseností, ab-
solvovali školenia a tréningy, sú ochotní prevziať 
delegované úlohy, či vnímajú túto skutočnosť ako 
príležitosť. 

Pozor
Pri delegovaní práce treba veľmi zreteľne objasniť 
nielen to, čo manažér deleguje, ale aj obmedzenia 
v kompetenciách súvisiacich s delegovanou úlo-
hou alebo procesom. 

Časté nedorozumenia vznikajú práve preto, že 
s delegovaním úlohy by sebavedomejší jednotliv-
ci chceli aj celý rozsah kompetencií. To však nie 
je možné, pretože zodpovednosť zostáva naďalej 
na manažérovi, musí si teda ponechať dostatočný 
„manévrovací“ priestor na kontrolu a korek-
ciu riešení. 

Na efektívne delegovanie je potrebné po-
skytnúť informácie všetkým, koho sa dele-
govanie nejakým spôsobom dotkne, aby sa 
zabránilo chaosu a aby člen tímu, na ktorého boli 
delegované úlohy, nemusel „bojovať“ o svoje kom-
petencie, ktoré z toho vyplývajú.            �

PhDr. Bernardína Borsíková, HR manažér, TASR Slovakia

!
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„Píšeš to celé zle,“ povedal mi priateľ, ktorému dá-
vam čítať texty pred tým, než ich odovzdám vy-
davateľstvu. „Tvoje články sú buď absolútne ab-
straktné a nekonkrétne, alebo, aj keď sa ti podarí 
načrtnúť nejakú dobrú radu, väčšinou je tak ná-
ročná na realizáciu, že nad ňou priemerne zane-
prázdnený manažér iba mávne rukou.“ 
Keďže priateľ je viac než priemerne zanepráz-
dnený manažér jednej nadnárodnej spoločnosti, 
nemohol som jeho postreh nezobrať vážne. „A čo 
mám teda podľa teba písať?“ spýtal som sa.
„Ak sa už nevieš zbaviť potreby poučovať manažé-
rov, tak im aspoň napíš nejaké rady, ktoré sú ľahko 
splniteľné, nestoja priveľa času a ideálne ani veľa 
námahy. Niečo, čo človek bez problémov a seba-
zapierania začne používať a prinesie mu to osoh.“
„A to sú ktoré?“ nedalo mi a pokúsil som sa 
vyzvedieť.
„Nuž, to chcem práve ja vedieť od teba v tom člán-
ku,“ povedal priateľ a moje pátranie po desiatich 
maličkostiach, ktoré by manažérom pomohli lep-
šie fungovať, sa mohlo začať. Po niekoľkých roz-
hovoroch s kolegami a so známymi, po prieskume 
literatúry a internetu vznikol zoznam dvadsia-
tich stručných rád, z ktorých som vybral desať 
podľa môjho názoru ľahko použiteľných:

1. Sľúbte menej, splňte viac

Ak chcete upevniť pracovné, obchodné alebo 
akékoľvek vzťahy, vytvoriť si reputáciu a posilniť 
vlastné dobré meno, vždy dodržte sľuby, ktoré 
dáte. Ba čo viac, v ideálnom prípade pridajte ešte 
niečo málo navyše.
Celý trik spočíva v manažovaní očakávaní. 
Buďte preto rozvážni pri dávaní sľubov a očakávania 
nastavujte také, aby ste ich dokázali naplniť a prípad-
ne pridať niečo navyše. Nevyžaduje to žiadnu enorm-
nú námahu, len rozvahu a trocha premýšľania.

2. Začínajte a končite mítingy načas

Mnohí ľudia majú s presnosťou problémy a mnohí 
ju nepovažujú za podstatnú. Opak je však pravda 
– narábanie s časom je jedna zo zložiek neverbál-
nej komunikácie a nedodržiavaním termínov 
dávate všetkým zúčastneným najavo, že si 
nevážite ich ani svoj vlastný čas. 
Začínajte a končite mítingy a porady načas, ne-

meškajte na stretnutia a všetkým okolo dajte jasne 
najavo, že vám na presnosti záleží.
Tento krok možno trocha bolí, nezvyknutí ľudia 
sa spočiatku môžu čudovať, keď ich prerušíte 
uprostred prezentácie, pretože ich čas vypršal, 
ale postupne pochopia, že to s presnosťou myslíte 
smrteľne vážne a naučia sa to rešpektovať. 

3. E-mailová schránka má pomáhať, 

nie škodiť

E-mail je zázračný prostriedok, ktorý zrýchľuje a uľah-
čuje komunikáciu, platí pri ňom však podobné pra-
vidlo ako pri ohni: je to dobrý sluha, ale zlý pán.
Základné pravidlo e-mailovej schránky je, že člo-
vek musí byť schopný nájsť akúkoľvek správu, kto-
rú práve potrebuje, do dvadsiatich sekúnd. Ak to 
nedokážete, niečo nie je v poriadku.
Venujte čas správnemu rozdeleniu svojich poš-
tových priečinkov. Presný návod vám síce nikto 
neposkytne, ale vymeniť si skúsenosti s kolegami 
a podeliť sa o tipy a triky je vždy prínosným krokom.
Naučte tých, čo vám posielajú správy, rozumne 
vypĺňať políčko Subject (téma), alebo, ak sa vám 
to nepodarí, sami si meňte názvy správ tak, aby 
ste ich vedeli ľahko identifikovať.
Permanentné udržiavanie poriadku v e-mailovej 
schránke vôbec nie je časovo náročné, vyžaduje si 
však systematickosť a u niektorých ľudí aj dávku pev-
nej vôle. Výsledok vám veľmi uľahčí život a zrýchli 
vašu prácu (a to je koniec koncov poslaním e-mailu).

4. Udržte tajomstvo

Tajomstvá sú všade okolo a človek sa nemôže 
vyhnúť tomu, že sa z času na čas nejaké to ta-
jomstvo dozvie. Či už ide o dôverné pracovné 
informácie, alebo len o súkromné záležitosti ko-
legov, naučte sa neposúvať tieto informácie ďalej. 
Nikomu! Nie je to nič, čo by vám zabralo čas alebo
by si vyžadovalo nejakú činnosť, práve naopak, 
vyžaduje si to neuskutočniť tú činnosť, ktorá je 
pre mnohých až neodolateľne lákavá.
Nešírením tajomstiev len posilňujete svoj 
profesionálny obraz a dávate ostatným signál, 
že sa na vás môžu spoľahnúť.

5. Poďakovanie a pochvala sú dôležité

Hoci to znie otrepane a isto ste sa s touto radou �
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Desať maličkostí
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stretli už nespočetnekrát, nedá mi ju nezaradiť do 
zoznamu a beriem to tak, že v tomto prípade opa-
kovanie nemôže byť na škodu. Jedno zo základ-
ných pravidiel, ktoré by mal manažér (a nielen 
manažér) dodržiavať, je dať ľuďom pocítiť, že 
sú dôležití (v angličtine existuje často používaná 
skratka MMFI = „Make me feel important“). Chváľte 
ľudí, keď sa im podarí urobiť niečo dobre, a poďa-
kujte im vždy, keď pre vás niečo spravia. Tých pár 
slov si nevyžaduje ani veľa času, ani veľa námahy. 
A začnite tým, že sa zamyslíte, koľkým ľuďom ste za 
posledné dni poďakovali a koľkých ste pochválili.

6. Dovoľte ľuďom zachovať si tvár

Kdesi som raz čítal, že jeden z najhorších prešľa-
pov, ktorého sa človek môže dopustiť, je zhodenie 
svojho šéfa pred ostatnými. Myslím, že toto tvrde-
nie sa dá použiť celoplošne nielen na šéfa, ale aj na 
všetkých kolegov či podriadených. Neznamená 
to, že by ste nemali kritizovať alebo poukazovať 
na vzniknuté chyby – veď schopnosť poskytnúť 
negatívnu spätnú väzbu je dôležitá. Keď však 
niekto urobí prešľap, odolajte pokušeniu 
„spočítať“ mu to, ľudia vám za to budú vďač-
ní. (Nikdy nezabudnem na príhodu zo strednej 
školy, keď som po nekonečnom trápení učiteľky 
s komplikovaným príkladom pred celou triedou 
sarkasticky vyhlásil: „Pani učiteľka, veď vy tomu 
sama nerozumiete.“ Mal som vtedy síce pravdu, 
ale to, že som to prezentoval takto verejne, malo 
na náš vzťah katastrofálny dopad.)

7. Využite „medzičasy“

Nech už je človek akokoľvek dobrý v plánovaní 
schôdzok, nech má akokoľvek prepracovaný time 
management, nikdy sa nevyhne krátkym prestojom 
medzi jednotlivými udalosťami, ktorých zákernos-
ťou je, že nie sú dostatočne dlhé na realizáciu nejakej 
závažnej činnosti, no na druhej strane môžu v súčte 
každodenne vytvoriť veľký časový priestor, ktorého 
strata je citeľná. Sú ľudia, ktorí sú schopní zužitkovať 
tieto krátke útržky času medzi jednotlivými uda-
losťami dňa. Desať minút čakania na obchodného 
partnera strávia štúdiom záznamu z predchádzajú-
cej porady, cestou autom počúvajú lekcie z Business 
English a na letisku dopíšu dôležitý článok. 
Stojí za to nastaviť svoju myseľ na využívanie tých-
to roztrúsených časových útržkov. Majte vždy 
poruke pár drobností, ktoré môžete vyriešiť 
počas krátkeho prestoja. Stiahnite si z internetu 

lekcie angličtiny alebo relácie o manažmente, 
ktoré môžete počúvať v aute, pribaľte si so sebou 
materiály, časopis alebo knihu, aby pre vás krátke 
prestoje neboli premárneným časom. Nestojí to 
veľa námahy a efekt je citeľný.

8. Priznajte si chybu

Nikto nie je dokonalý a nikto nie je bezchybný. 
Všetci to vieme, no napriek tomu nám mnohým robí 
problémy priznať si omyl. Obranný mechanizmus, 
ktorý sa v nás spustí, chráni naše ego nielen pred 
okolitým svetom, ale aj pred sebou samým. A tak sa 
človek z času na čas ocitne v situácii, keď obhajuje 
vlastný návrh, názor alebo skutok bez ohľadu na to, 
či je to pre riešenie problému prínosom, alebo nie. 
Naučiť sa priznať si chybu možno nepatrí me-
dzi tie najjednoduchšie veci, no ak sa to podarí, 
pomôže to nielen si získať rešpekt ostatných, 
ale aj urýchliť a zlepšiť rozhodovací proces 
v tíme či spoločnosti.

9. Majte poruke škatuľu

„Nepoznáte dňa ani hodiny.“ Súčasnosť je typická 
globalizáciou a flexibilitou pracovnej sily. Ľudia sú 
schopní pracovať prakticky kedykoľvek a takmer 
kdekoľvek. Mať poruke škatuľu teda myslím aj ob-
razne, aj doslova. Byť pripravený zbaliť si všetky 
potrebné veci a posunúť sa zo dňa na deň niekam 
inam je neoceniteľnou devízou. A ideálne je za-
čať zredukovaním vecí zo svojho pracovné-
ho stola tak, aby sa zmestili do škatule.
Nikdy nemôžete vedieť, kedy vás firma pošle roz-
víjať biznis niekam inam alebo kedy vás vyhodia 
z práce, respektíve kedy vás zláka headhunter pre 
iného zamestnávateľa. Nepoznáte dňa ani hodiny.

10. Nezanedbávajte zdravie

Záverečná rada možno nie je tak ľahko realizova-
teľná, ale je najdôležitejšia zo všetkých a bez nej 
vám všetky predchádzajúce budú nanič. Starajte 
sa o seba, vytvorte si zoznam vecí, ktoré pre seba 
a svoje zdravie môžete urobiť a možno začnite 
s tými menej náročnými (u niekoho to môžu byť 
zdravé raňajky, u iného krátka prechádzka ale-
bo dokonca džoging). Je jedno, čo zvolíte, dôle-
žité je, aby ste boli schopní napĺňať to dlhodobo. 
V opačnom prípade to stráca význam.
A začnite teraz. �

Mgr. Lukáš Bakoš, Human Resources Director 

YMS & GCWare Group, lukas.bakos@yms.sk
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U Podpora HR pre manažérov
Akú podporu môže manažér očakávať od HR oddelenia pri návrhu rozvojového programu 
ľudí a ako ju má správne využiť. Je efektívnejšie stavať na silných stránkach, alebo posilňo-
vať slabé stránky ľudí?

Dve stratégie rozvoja ľudí

Prvá stratégia rieši nedostatky v príprave ľudí. 
Porovnáme želateľnú a reálnu úroveň spôsobilostí 
ľudí a zistené rozdiely použijeme na zostavenie plá-
nu ich rozvoja. Táto stratégia zabezpečí, že žiaden 
zamestnanec nemá nedostatky oproti požiadav-
kám práce, čo zabezpečí kvalitu produkcie.
Druhá stratégia stavia na silných stránkach 
ľudí a buduje práve tie, pretože dotknutí ľudia 
majú talent pravdepodobne tam. Táto stratégia 
buduje „jednotky“ vo svojom odbore, ktoré doká-
žu zabezpečiť konkurencieschopnosť podniku.
Pretože prvá stratégia rozvoja ľudí je silno preva-
žujúca, budeme sa venovať jej.

Rozvoj zameraný na deficity

Proces sa začína hodnotením výsledkov podria-
deného a jeho štýlu práce, pokračuje rozvojom 
a končí sa hodnotením, či sa rozvoj uskutočnil 
v dostatočnej miere:

 hodnotenie identifikácia návrh realizácia hodnotenie

 výsledkov rozvojovej rozvojového rozvojového úspešnosti

 a štýlu práce potreby  programu programu rozvoja

Pri každom kroku procesu si povieme, aká je 
v ňom rola nadriadeného, rola HR oddelenia a ako 
s HR oddelením spolupracovať.

1. Hodnotenie výsledkov a štýlu práce
Rola nadriadeného:
• sledujte produktivitu, kvalitu a včasnosť pra-

covných výstupov podriadeného v porovnaní 
s meradlami výkonnosti na danom pracovnom 
mieste – KPI (Key Performance Indicators)

• sledujte aj jeho pracovný štýl, ktorý zapríčiňu-
je nedostatky v produktivite, v kvalite alebo vo 
včasnosti

• získajte poznatky od manažéra kvality, od in-
terných zákazníkov a od externých zákazníkov, 
ktoré signalizujú úroveň práce podriadeného

Rola HR oddelenia:
• zariaďte, aby aspoň pre kľúčové pracovné miesta 

v podniku (alebo lepšie v každom oddelení) 
existovali KPI, podľa ktorých možno vyhodno-
covať výkonnosť (toto nie je viazané na proces 
rozvoja, ale na iné činnosti HR oddelenia)

Odporúčania pre nadriadeného:
• určite zostavte KPI aspoň pre kľúčové pozície 

v oddelení, budete ich potrebovať aj na iné účely.

2. Identifikácia rozvojovej potreby
Rola nadriadeného:
• na základe poznania charakteru práce inter-

pretujte pozorované výsledky a štýl práce 
podriadeného – v čom je deficit spôsobilostí, 
ktorý spôsobuje dané prejavy?

Rola HR oddelenia:
• na základe poznania ľudských vlastností in-

terpretujte výsledky a štýl práce zamestnanca 
– v čom je deficit spôsobilostí, ktorý spôsobuje 
dané prejavy?

Odporúčania pre nadriadeného:
• konzultuje s HR úsekom svoje pozorovania 

a spoločne identifikujte deficit spôsobilostí
• rozpoznajte, či ide o deficit vedomostí, zruč-

ností, skúseností, postojov alebo talentu 
u podriadeného.

3. Návrh rozvojového programu
Rola nadriadeného:
• konzultujte s HR úsekom rozvojové metódy, 

ktoré môžu naplniť identifikovaný deficit spô-
sobilostí

Rola HR oddelenia:
• špecifikujte rozvojové metódy, ktorými mož-

no naplniť identifikovanú rozvojovú potrebu 
(vzdelávanie, nácvik, rotáciu, mentoring, kou-
čing...). Ak ide o deficit talentu, odporúčajte 
nadriadenému buď tolerovať to, alebo zmeniť 
obsah práce, alebo vymeniť človeka

Odporúčania pre nadriadeného:
• dohodnite s HR oddelením časové umiest-

nenie, harmonogram a organizáciu rozvojo-
vého programu vzhľadom na potreby práce 
v oddelení             �
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4. Realizácia rozvojového programu
Rola nadriadeného:
• senzibilizujte ľudí na nadchádzajúcu realizá-

ciu plánu rozvoja
• prispôsobte plán práce oddelenia počas roz-

voja tak, aby rozvojové aktivity mohli prebeh-
núť bez obmedzení a vyrušovania

• stretnite sa s lektorom/trénerom rozvoja a vy-
jadrite svoje očakávania na zmeny v práci 
podriadených – účastníkov rozvoja

• oboznámte sa s obsahom a cieľmi rozvoja, aby 
ste po rozvoji mohli novonadobudnuté spôso-
bilosti od podriadených očakávať

• zaujímajte sa o priebeh rozvoja, čím podporíte 
motiváciu podriadených učiť sa

Rola HR oddelenia:
• monitorujte priebeh vzdelávania a kontrolujte, 

či prebieha podľa plánu a či sa dosahujú ciele 
rozvoja

Odporúčania pre nadriadeného:
• pokračujte v rozvoji spôsobilostí tým, že 

podriadených budete zaťažovať úlohami, pri 
ktorých môžu/musia používať novonadobud-
nuté spôsobilosti

5. Hodnotenie úspešnosti rozvoja
Rola nadriadeného:

• nasaďte KPI na ohodnotenie výkonnosti 
podriadeného najprv pred rozvojom aj potom 
aj po ňom

• pri hodnotení sa sústreďte viac na pracovný 
proces podriadeného než na výsledky, lebo 
proces obvykle vypovedá o spôsobilostiach 
viac než výsledky samotné

• porovnajte výkonnosť pred rozvojom aj po 
ňom, aby ste vyhodnotili účinnosť rozvoja

• identifikujte spôsobilosti, ktoré ešte stále nie 
sú rozvinuté dostatočne

Rola HR oddelenia:
• zhodnotiť priebeh rozvoja a prípadne skorigo-

vať použité postupy do budúcnosti, ak sa teraz 
vyskytli problémy

• zhodnotiť lektora/trénera/kouča/mentora na 
použitie do budúcnosti

• konzultovať s nadriadeným zostávajúci deficit 
spôsobilostí danej skupiny a pokračovať ďal-
ším cyklom rozvoja tých ľudí

Odporúčania pre nadriadeného:
• poskytnite HR oddeleniu dostatok informácií 

o stave spôsobilostí ľudí po rozvoji, aby HR od-
delenie mohlo naplánovať ich ďalší rozvoj    �

Doc. Ing. Ivan Burger, PhD., 

vzdelávacia spoločnosť ibis partner Slovakia, s. r. o.

K ustanoveniam Zákonníka práce 
v znení novely z. č. 348/2007 Z. z.
(Článok je pokračovaním článku septembrového čísla zo strany 12.)

1.15 Zmeny v ustanoveniach o pracov-

nom čase

Maximálna dĺžka týždenného pracovného času 33 
a 1/2 hodiny sa od 1. 9. 2007 okrem zamestnancov 
pracujúcich s dokázaným chemickým karcinogé-
nom pri pracovných procesoch s rizikom chemic-
kej karcinogenity vzťahuje taktiež na zamest-
nancov vykonávajúcich činnosti vedúce 
k ožiareniu zdrojom ionizujúceho žiarenia 
kategórie A v kontrolovanom pásme praco-
viska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia.

Na rozdiel od úpravy platnej do 31. 8. 2007, ktorá 
v ustanovení § 85 odseku 9 ZP upravovala dĺžku 

týždenného pracovného času, Zákonník v nove-
lizovanej úprave limituje dĺžku priemerného týž-
denného pracovného času, pričom priemerný 
týždenný pracovný čas zamestnanca vráta-
ne práce nadčas nesmie prekročiť 48 hodín. 

Výnimky z úpravy maximálnej dĺžky priemerné-
ho týždenného pracovného času obsahuje nové 
ustanovenie § 85a ZP, v zmysle ktorého:

Pracovný čas zamestnanca môže byť viac 
ako 48 hodín týždenne v priemere za obdo-
bie najviac štyroch po sebe nasledujúcich me-
siacov len v prípade, ak ide zdravotníckeho �
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zamestnanca podľa osobitného predpisu a ak za-
mestnanec s takým rozsahom pracovného času 
súhlasí a rozsah týždenného pracovného času ne-
prekročí 56 hodín v priemere.

Dohoda o úprave pracovného času 

V prípade, že sa zamestnávateľ a zamestna-
nec dohodnú o úprave pracovného času podľa 
predchádzajúceho odseku, zamestnávateľ je 
povinný:

• upovedomiť o tejto skutočnosti príslušný 
inšpektorát práce alebo príslušný orgán do-
zoru v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci, ak o to uvedené orgány požiadajú

• viesť aktuálne záznamy o zamestnan-
coch, ktorých pracovný čas je takto dohodnu-
tý, a na žiadosť predložiť tieto záznamy prísluš-
nému inšpektorátu práce alebo príslušnému 
orgánu dozoru v oblasti bezpečnosti a ochra-
ny zdravia pri práci.

Zamestnanec nesmie byť zo strany zamestná-
vateľa prenasledovaný alebo inak postihova-
ný za to, že nesúhlasí s rozsahom pracovné-
ho času nad 48 hodín týždenne v priemere. 
Uvedené ustanovenie § 85a ods. 3 ZP považujem 
v úprave ZP za nadbytočné jednak vzhľadom na 
ustanovenia Zákonníka práce (základné zásady), 
ktoré poskytujú dostatočnú ochranu práv zamest-
nancov, ako aj ustanovenia na úrovni medziná-
rodnoprávnej úpravy, ktorou je SR viazaná. 

Prerokovanie

Naopak, výhodnejšiu pozíciu pre zamestná-
vateľa prináša zmena úpravy v ustanovení § 86 

ods. 1 ZP, v zmysle ktorého o rovnomernom 
rozvrhnutí pracovného času rozhoduje za-
mestnávateľ po prerokovaní so zástupcami 
zamestnancov. V úprave platnej do 31. 8. 2007 
muselo byť uvedené rozhodnutie výsledkom do-
hody medzi zamestnávateľom a zástupcami za-
mestnancov.

Namiesto prerokovania Zákonník práce od 1. 
9. 2007 požaduje dosiahnutie dohody medzi 
zamestnávateľom a zástupcami zamestnan-
cov v prípade, že sa má prijať rozhodnutie 
o rozvrhnutí pracovného času nerovnomer-
ne na jednotlivé týždne v súlade s ustanovením 
§ 87 ods. 1 ZP. 

Pružný pracovný čas

V prípade, že u zamestnávateľa pôsobí orgán zá-
stupcov zamestnancov, je rozhodnutie o pružnom 
pracovnom čase podľa § 88 ZP podmienené do-
siahnutím dohody medzi zamestnávateľom a zá-
stupcami zamestnancov. Uvedené znenie môže 
v praxi pôsobiť niekedy kontraproduktívne, a to 
v prípadoch, keď niektorá zo strán dohody nie je 
ochotná akceptovať návrh druhej strany.

Vypustením odsekov 3 až 5 v § 88 ZP sa upúš-
ťa od povinnosti zamestnávateľa postupovať pri 
určení začiatku a konca základného pracovného 
času v závislosti od minimálnej dĺžky základné-
ho pracovného času v jednotlivých pracovných 
dňoch, ako aj pravidiel určenia voliteľného času 
na začiatku a konci pracovnej zmeny, čím sa má 
dosiahnuť väčšia flexibilita pri rozvrhnutí 
pružného pracovného času, no poukazujem 
na už uvedenú skutočnosť, že podmienka dosiah-
nutia dohody zamestnávateľa pri určení pružného 
pracovného času so zástupcami zamestnancov je 
možným obmedzením vlastnej možnosti upraviť 
pružný pracovný čas.

Práca na zmeny

Rozširuje sa definičné vymedzenie pojmu práca 
na zmeny, pričom za túto sa od 1. 9. 2007 pova-
žuje aj taký spôsob organizácie pracovného 
času, ak pri striedaní zamestnancov v zme-
nách dôjde k súbežnému výkonu práce za-
mestnancov nadväzujúcich zmien, najviac 
však počas jednej hodiny. Uvedená úprava ZP 
reflektuje znenie rozsudku ES vo veci Simap � 
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a obsah smernice 2003/88/ES o niektorých aspek-
toch organizácie pracovného času.

Zamestnávateľ nemôže rozvrhnúť pracovný 
čas tak, aby zamestnanec pracoval v nočných 
zmenách dva po sebe nasledujúce týždne, 
okrem prípadu, ak povaha práce alebo pod-
mienky prevádzky neumožňujú rozvrhnúť 
pracovný čas inak.

Úprava ZP korešponduje s textom smernice 2003/88/
ES o niektorých aspektoch organizácie pracovného 
času, pričom podľa jej znenia výskumy v tejto ob-
lasti jednoznačne ukazujú, že ľudský organizmus 
je v noci citlivejší na rušivé vplyvy prostredia a tiež 
na niektoré zaťažujúce formy organizácie práce a že 
dlhé obdobia nočnej práce môžu poškodiť zdravie 
zamestnancov a bezpečnosť na pracovisku.

Zamestnávateľ je od 1. 9. 2007 povinný, ak to 
prevádzka dovoľuje, povoliť zamestnancovi 
na jeho žiadosť zo zdravotných dôvodov alebo 
z iných vážnych dôvodov na strane zamestnan-
ca vhodnú úpravu určeného týždenného času.  

1.16 Čas odpočinku

Nová je zákonná povinnosť zamestnávateľa v prí-
pade, že skráti minimálny odpočinok pod 
zákonom stanovené lehoty podľa § 92 ZP, 
dodatočne poskytnúť zamestnancovi do 
30 dní rovnocenný nepretržitý náhradný 
odpočinok.

Nepretržitý odpočinok v týždni

Ak povaha práce a podmienky prevádzky neu-
možňujú rozvrhnúť pracovný čas podľa odsekov 
1 a 2 § 93 ZP, zamestnávateľ môže zamestnanco-
vi, ktorý je starší ako 18 rokov, po dohode so zá-
stupcami zamestnancov alebo, ak u zamestná-
vateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, po 
dohode so zamestnancom, rozvrhnúť pracovný 
čas tak, aby zamestnanec mal raz za týždeň naj-
menej 24 hodín nepretržitého odpočinku, ktorý 
by mal pripadnúť na nedeľu s tým, že zamest-
návateľ je povinný na základe novelizácie 
ZP dodatočne poskytnúť zamestnancovi 
náhradný nepretržitý odpočinok v týžd-
ni do ôsmich mesiacov odo dňa, keď mal 
byť poskytnutý nepretržitý odpočinok 
v týždni. 

Evidencia zamestnávateľa vo vzťahu 

k pracovnému času

Zákonné ustanovenia § 99 ZP obsahujú po prija-
tej novelizácii bližšie určenie obsahu predmetnej 
evidencie, pričom zamestnávateľ má povinnosť 
viesť evidenciu pracovného času, práce nadčas, 
nočnej práce, aktívnej časti a neaktívnej časti 
pracovnej pohotovosti zamestnanca tak, aby bol 
zaznamenaný začiatok a koniec časového úse-
ku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu ale-
bo mal nariadenú, alebo dohodnutú pracovnú 
pohotovosť. �

Mgr. Peter Pirožek

advokát

V súvislosti s novelou ZP, kde je po novom upra-
vený § 99, vzniká povinnosť zamestnávateľa 
evidencie tak, aby bol zaznamenaný začiatok 
a koniec časového úseku, v ktorom zamestna-
nec pracoval a bol v pohotovosti. Z tohto dôvo-
du je potrebná dôkladnejšia evidencia, resp. 
čo všetko by malo byť vecne obsiahnuté v evi-
dencii pracovného času a ako sa táto eviden-
cia odlišuje od evidencie dochádzky?

Formy evidencie 

Údaje obsiahnuté v evidencii dochádzky musia 
obsahovať zákonom stanovené minimálne úda-
je, v ostatných častiach sa však rôznia v závislosti 

od potrieb konkrétneho zamestnávateľa. Niektorí 
zamestnávatelia si doteraz vystačili s knihou do-
chádzky v papierovej forme, kam si sami zamest-
nanci zapisujú čas príchodu a odchodu z pracovis-
ka, alebo s klasickými „štikacími“ hodinami. Iní 
zamestnávatelia používajú rôzne softvérové apli-
kácie, často spojené s elektronickým terminálom 
a bezdotykovými čipovými kartami, prostredníc-
tvom ktorých evidujú napríklad aj návštevu u leká-
ra, dovolenku, OČR, práceneschopnosť či služobné 
cesty svojich zamestnancov. 

V nasledujúcich riadkoch sa budeme venovať 
otázke, ako by mal zamestnávateľ správne viesť �

Evidencia pracovného času ?
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evidenciu pracovného času, pracovnej pohoto-
vosti a nadčasov podľa ustanovenia § 99 noveli-
zovaného Zákonníka práce (ZP), ktorý nadobudol 
účinnosť od 1. 9. 2007.

Pracovná pohotovosť 

Podľa § 96 ods. 1 ZP o pracovnú pohotovosť ide 
vtedy, ak zamestnávateľ v odôvodnených prípa-
doch na zabezpečenie nevyhnutných úloh nariadi 
zamestnancovi alebo sa s ním dohodne, aby sa 
mimo rámca rozvrhu pracovných zmien a nad urče-
ný týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred ur-
čeného rozvrhnutia pracovného času zdržiaval po 
určený čas na dohodnutom mieste a bol pripravený 
na výkon práce podľa pracovnej zmluvy. 
Rozlišujeme teda nariadenú pracovnú pohoto-
vosť a dohodnutú pracovnú pohotovosť, kto-
rých zákonná úprava a súvisiace odmeňovanie sú 
rozdielne, preto je potrebné evidovať ich oddelene. 

Práca nadčas

Podľa § 97 ods. 1 ZP sa za prácu nadčas považu-
je práca vykonávaná zamestnancom na príkaz 
zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom (t. j. 
na základe vzájomnej dohody zamestnanca a za-
mestnávateľa) nad určený týždenný pracovný čas 
vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pra-
covného času a vykonávaná mimo rámca rozvrhu 
pracovných zmien. Z tohto dôvodu rozlišujeme 
nariadený nadčas a dohodnutý nadčas.

Ako predísť chybnej evidencii

Na to, aby sa predišlo chybnej evidencii, treba mať 
na pamäti, že čas, keď zamestnanec počas pracov-
nej pohotovosti vykonáva prácu, je aktívny čas 
pracovnej pohotovosti, ktorý sa považuje za prá-
cu nadčas (§ 96 ods. 6 ZP).
Z uvedeného a zo znenia § 99 ZP (podľa ktorého 
„Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pra-
covného času, práce nadčas, nočnej práce, aktív-
nej časti a neaktívnej časti pracovnej pohotovosti 
zamestnanca tak, aby bol zaznamenaný začiatok 

a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec 
vykonával prácu alebo mal nariadenú, alebo 
dohodnutú pracovnú pohotovosť.“) vyplýva, že 
zamestnávateľ musí evidovať:
1. začiatok a koniec určeného rozvrhnutia pra-

covného času (v zásade ide o zmeny)
2. začiatok a koniec dohodnutej pracovnej poho-

tovosti
3. začiatok a koniec nariadenej pracovnej poho-

tovosti
4. začiatok a koniec dohodnutých nadčasov
5. začiatok a koniec nariadených nadčasov

Riešenie
Z praktického hľadiska odporúčame popri eviden-
cii určeného rozvrhnutia pracovného času zazna-
menávať pracovnú pohotovosť a nadčasy v oso-
bitnom evidenčnom hárku v štyroch hlavných 
stĺpcoch (dohodnutá pohotovosť, dohodnutý 
nadčas, nariadená pohotovosť, nariadený 
nadčas). V každom stĺpci je treba vyznačiť začia-
tok, koniec, celkový počet hodín a môže sa uvá-
dzať aj prislúchajúce mzdové zvýhodnenie (nie je 
to povinnosť) podľa dohodnutých zmluvných pod-
mienok, pričom riadky predstavujú jednotlivé dni 
v kalendárnom mesiaci. Evidenčný hárok by mal 
tiež obsahovať meno a priezvisko zamestnanca 
a jeho pracovnú pozíciu, označenie nadriade-
ného/vedúceho a príslušný kalendárny mesiac, 
ktorého sa evidencia týka. 
Takýto evidenčný hárok bude slúžiť ako doklad 
o nariadených alebo dohodnutých nadčasoch ale-
bo pracovnej pohotovosti, a preto by mal obsaho-
vať aj miesto na podpis nadriadeného zamestnan-
ca a na podpis zamestnanca, s ktorým bol nadčas 
alebo pracovná pohotovosť vopred dohodnutá. 
Po uplynutí mesiaca vyplnený a podpísaný evi-
denčný hárok odovzdá nadriadený zamest-
nanec poverenej osobe (internej alebo exter-
nej) s cieľom spracovania miezd.            �

JUDr. Dagmar Zukalová, advokátka 

Mgr. Zora Puškáčová, advokátsky koncipient

Pred pár mesiacmi som bol vymenovaný do 
funkcie vedúceho oddelenia. S touto funkciou 
prišlo mnoho nových úloh a požiadaviek na 
moju osobu. Zo začiatku som si dokázal veci 
správne zadeliť. Pridávaním nových úloh však 

už nebolo fyzicky zvládnuteľné splniť ich všet-
ky v pracovnom čase. Začal som v práci ostávať 
do večera a voľný čas som všetok venoval práci, 
zanedbával som rodinu. Už mám pomaly pocit, 
že sa ženiem za niečím, čo vôbec nemá zmysel. �

Pracovné preťaženie manažéra ?
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Ako zabrániť tomu, aby to takto pokračovalo 
ďalej. Hrozí mi syndróm vyhorenia?

Čo znamená syndróm vyhorenia?

Syndróm vyhorenia je „štrajkom tela a duše – úplná 
strata energie – hlava je prázdna a telo sa nechce 
hýbať“. Ide o psychický stav, ktorý sa prejavuje 
stratou profesionálneho záujmu, osobného 
zaujatia, fyzickým i psychickým vyčerpa-
ním, stratou odvahy, osobnej identity a se-
baúcty. U človeka prevažujú negatívne postoje, 
hoci predtým sa k životu mohol stavať pozitívne 
a životné problémy riešil prakticky a rozumne.

Checklist 
Koho ohrozuje syndróm vyhorenia?
• Ľudia, ktorí počúvajú a riešia starosti iných
• Osoby, od ktorých sa vyžaduje milé a ústretové 

správanie aj vtedy, ak sa k nim ich klienti správajú 
nepriateľsky, agresívne a oni musia svoje skutoč-
né emócie potláčať a správať sa profesionál-
ne (letušky, asistentky, pracovníci call centier)

• Manažéri, vedúci, podnikatelia 
• Existujú aj osobnostné dispozície podpo-

rujúce vznik tohto syndrómu (ľudia so slabým 
sebapoznaním, s nízkym sebavedomím, ma-
lou toleranciou záťaže)

Fázy syndrómu vyhorenia

To, že máme pocit, že nič nestíhame, nič nezvláda-
me, že všade okolo nás je zmätok a chaos, že poci-
ťujeme neprekonateľnú únavu, že si už skoro nič 
nevieme zapamätať a nutnosť sústrediť sa nám spô-
sobuje skoro fyzickú bolesť a všetky úlohy sa zdajú 
nesplniteľné. K takémuto stavu sa dopracúva-
me postupne. 

Rozlišujeme 5 fáz syndrómu vyhorenia 
a možné riešenia v týchto fázach:
1. Nadšenie
Príchod do nového pracovného prostredia spre-
vádza nadšenie, ideály a chuť pracovať. Aj keď to 
absolútne zlyhanie prichádza akoby zrazu, ak si 
pozrieme jednotlivé fázy, vidíme, že dostávame 
viacero upozornení. Vo fáze nadšenia nám, sa-
mozrejme, nič nechýba. 
2. Stagnácia
Stagnácia nastáva, keď človek zistí, že jeho pred-
stavy sa líšia od reality. Úlohy, ktoré na začiatku 
plnil rád, ho odrazu obťažujú. Dostávame signály, 

ktoré hovoria o tom, že potrebujeme získavať 
nejaké zdroje energie, nielen energiu vydá-
vať. Tými zdrojmi sú všetky činnosti, ktoré robí-
me radi – či už je to šport, zábava, relaxovanie pa-
sívne, či aktívne v prírode, rozhovory s priateľmi.
3. Frustrácia
Vo fáze frustrácie začne postihnutý väčši-
nu javov na pracovisku vnímať negatívne. 
Potláča vlastné potreby, má poruchy spánku, je 
slabý, ale stále si to nepripúšťa, má skôr tendencie 
presviedčať sa, prečo musí urobiť to či ono. Práve 
v tomto období je náchylný na vznik závislostí, na-
príklad od jedla či alkoholu. Mení sa jeho rebríček 
hodnôt, odsúva rodinu, priateľov.
Tu by sme už mali vyhľadať pomoc psychológa 
alebo psychoterapeuta. Ešte máme dosť duševných 
síl, aby sme s jeho podporou opäť našli východisko.
4. Dehumanizácia a depersonalizácia
Človek už takmer rezignoval. Stráca kontakt sám 
so sebou, nerozumie svojim pocitom a prežíva 
vnútornú prázdnotu. Prestáva sa stýkať s druhými 
ľuďmi, nechodí do spoločnosti. Môžu sa pridružiť 
aj úzkostné a fóbické stavy.

Pozor
V tejto fáze môže vzniknúť závislosť od jedného člo-
veka z pracoviska. Títo dvaja zamestnanci sa potom 
vzájomne podporujú v myšlienkach, aké to majú 
ťažké, a utvrdzujú sa v tom, že sú nedocenení. 

Ak hľadáme pomoc až vo štvrtej fáze, liečenie 
bude trvať oveľa dlhšie – musíme vyhľadať ďalšie-
ho odborníka – lekára, psychiatra.

5. Vyhorenie 
Pokiaľ sa situácia nerieši, dochádza k samotnému 
syndrómu vyhorenia. Posledná fáza už znamená dl-
hodobú práceneschopnosť a žiada si liečenie a úpl-
nú zmenu zamestnania či životného štýlu.

Riešenie
Aj pri syndróme vyhorenia platí staré známe – 
Lepšie je predchádzať ako liečiť. 

Preto starostlivo sledujte, či na sebe nebadáte prí-
znaky niektorej z prvých fáz syndrómu vyhore-
nia, keď sa dá ešte mnohé ovplyvniť. Rovnako sa 
pokúste dodržiavať zásady duševnej hygieny. �

PhDr. Mária Gedeonová, psychológ
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1. riešenie

V prvom rade by sme takémuto problému mohli 
predísť, a to tým, že vo firme nezamestnáme 
manželský pár. Ak už k takémuto rozhodnutiu 
došlo a ešte sa nám vyskytol „problém“, tak nám 
nezostáva nič iné, len ho vyriešiť. Existuje niekoľ-
ko riešení. Vychádzam z predpokladu, že medzi 
pánom riaditeľom a vedúcim obchodu je korekt-
ný vzťah založený na dôvere. Neberiem do úvahy 
rôzne iné predpoklady, ktoré by ovplyvnili roz-
hodovanie pána riaditeľa celkom iným smerom 
(priateľské vzťahy, atď.). 

Odporúčaný postup:
1. pozhovárať sa otvorene s kolegom, vysvetliť 

mu, prečo to nebudem vo svojej firme tolero-
vať, aké problémy môže takýto vzťah priniesť a 
požiadať ho o ukončenie vzťahu. 

2. V prípade, že kolega nechce alebo nemôže 
vzťah ukončiť, dala by som mu možnosť výbe-
ru, že jeden z nich, buď on, alebo jeho kolegy-
ňa by mali z firmy odísť (najlepšie na vlastnú 
žiadosť). Ak budem mať jasné preferencie, kto 
je pre mňa vo firme dôležitejší, horšie nahra-
diteľný, koho by som chcela vo firme udržať, 
ponúknem mu pre mňa výhodnejšie riešenie.

3.  Prípadne mu dám čas na rozmyslenie, aby 
problém vyriešil sám. Stanovíme si spoločne 
termín, do ktorého mi navrhne pre neho prija-
teľné riešenie tak, aby sme boli obaja spokojní 
(win-win).

Posledné, tretie riešenie môže byť, samozrejme, 
aj prvé, závisí od manažérskeho štýlu pána riadi-
teľa. Faktom však zostáva, že intímne vzťahy na 
pracovisko nepatria a skôr či neskôr môžu spô-
sobiť vážne konflikty, ktoré ovplyvňujú profesi-
onalitu a výkon zamestnancov, ktorých sa tento 
problém týka.       �

Ing. Linda Večeřová, HR director

Eurest, spol. s r. o.

 2. riešenie

Existencia oficiálnej politiky v oblasti firemnej 
etiky a skúsenosť s jej uplatňovaním môže pôso-
biť aj preventívne. Niežeby etický kódex dokázal 
zamedziť vzniku citových a erotických vzplanutí, 
ale dá sa predpokladať, že zapôsobí ako regulátor 
a zabráni nekontrolovaným prejavom. 

Bez ohľadu na to, či podnik má, alebo nemá defi-
novanú firemnú etiku, právo zasiahnuť do súk-
romných vzťahov zamestnancov je veľmi dis-
kutabilné. Možno povedať, že vzniká až vtedy, ak 
sa intímny vzťah spolupracovníkov prejaví do takej 
miery, že môže byť ostatnými pracovníkmi pociťova-
ný ako obťažovanie (prejavy náklonnosti dotyčných 
osôb viditeľne prejavované na pracovisku, čo ovplyv-
ňuje schopnosť kolegov sústrediť sa na prácu). 

Ak sa zmienená dvojica takto správa, ohrozuje 
kvalitu práce, a preto riaditeľ má nielen právo, 
ale aj povinnosť zasiahnuť. Ak sa tento vzťah 
prejavuje len v nadmernom počte vzájomných 
návštev bez zrejmého pracovného cieľa, je potreb-
né si túto situáciu všímať a pri prvom náznaku, že 
by to niekoho obťažovalo, konať. Otázne je, čo 
možno urobiť. Legislatíva toho veľa neumožňuje. 

Odporúčaný postup:
Preto by som odporučil osobný rozhovor s obi-
dvoma aktérmi na tému obťažovania kolegov s 
cieľom upozorniť na nevhodnosť prejavov na pra-
covisku a dosiahnuť dohodu o ich obmedzení. V 
najhoršom prípade je možné upozorniť (hlavne 
v prípade veľmi častého vzájomného stretania na 
pracovisku) na neefektívne využívanie pra-
covného času, v dôsledku čoho ich pracovný 
výkon začína byť neuspokojivý. Možno to urobiť 
písomne a pohroziť výpoveďou niektorého, ak ne-
nastane zlepšenie.   �

PhDr. Matej Glos, manažér ľudských zdrojov

Emerson Electric Slovakia

Prípadová štúdia – Nevera na pracovisku

Neviem vyriešiť morálny problém v malej firme, v ktorej som riaditeľom. Vedúci obchodu spo-
lu s manželkou pracuje u mňa už 5 rokov. Nedávno som však zistil, že nadviazal intímny vzťah s 
inou kolegyňou. Doteraz nikto o tom vo firme nevie, obávam sa však, ak sa to prevalí, poškodí 
to vzťahy a spoluprácu v celej firme. Vytváraniu vzťahov nedokážem zabrániť žiadnym záka-
zom. Mám však právo ako riaditeľ firmy postihnúť zamestnancov, ktorí narúšajú dobré vzťahy 
vo firme svojím správaním. Ako sa mám zachovať v tejto situácii v prvom rade ako riaditeľ?


