
Dôležité je správne 
použitie pojmu fluktuácia. 

Za fluktuanta sa v súčasnosti po-
važuje ten, kto si nedokáže syste-
maticky budovať kariéru, človek

bez lojality k zamestnávateľovi, jeho hlav-
nou motiváciou je zabezpečiť si existenciu.
„Sú to ľudia, ktorí nevedia nájsť sami seba,
stále skúšajú,“ hovorí Ján Menkyna, ma-
naging partner spol. Jenewein & Partners

Management Consulting, s. r. o. Me-
dzi príčinami, pre ktoré pracovník odchá-
dza, je viacero takých, ktoré nemožno
označiť za fluktuačné správanie, napr. bu-
dovanie kariéry, neschopnosť vedenia jed-
nať s ľuďmi, neumožnenie vzdelávať sa
a pod. Ak niekto mení miesto len pre plat,
nie je dôveryhodný. „Malo by ísť o celý
komplex dôvodov – nové výzvy, uplatne-
nie sa, kariérny postup. V istom období sa
vyskytne v niektorom sektore pretlak 
investorov a ten vyvolá nedostatok 
pracovníkov. Typickým príkladom sú in-
formačné technológie,“ konštatuje 
J. Menkyna. Vtedy sú firmy ochotné prijať
ľudí za akýchkoľvek podmienok a fluk-
tuanti to vedia využiť. Lenže postupne sa
situácia vykryštalizuje, vznikne rovno-
váha a fluktuácia v istých oblastiach 
zanikne. To sa týka napr. aj obchodu. 
Nadnárodné reťazce sa u nás už usídlili,
tie, ktoré si udržali pozície, majú 
záujem fungovať aj naďalej. Možno si to
zatiaľ nie všetci skutočne dostatočne uve-
domujú, ale ich hlavnou konkurenčnou
výhodou môže byť kvalifikovaný a pria-
teľský personál. Aby sa takým naozaj stal,
musí mať zamestnanec pocit, že jeho za-
mestnávateľ sa oňho zaujíma, práca ho
musí baviť, musí mať vytvorené kvalitné
podmienky. Cestou k tomuto cieľu je
správne nastavená motivácia pracov-
níkov. 

Variabilná zložka odmien
Vysoká fluktuácia je negatívnym javom aj
z dôvodu vzniku dodatočných nákladov
na obsadenie uvoľnenej pozície, adaptáciu
v prípade externého kandidáta a náklady
na poskytnutie dodatočného odborného
vzdelávania. V budúcnosti bude význam
výšky finančného ohodnotenia v súvislosti
s bojom o zamestnancov postupne klesať.
Rozhodovať bude skôr možnosť ďalšieho
rastu, obsahová špecifikácia pracovnej ná-
plne a miera zodpovednosti zverená danej
pracovnej pozícii. S cieľom zvýšiť odbor-
nosť zamestnancov a motiváciu súvisiacu
s kariérnym rastom podporujú niektoré
spoločnosti špecifické vzdelávacie prog-
ramy. V niektorých oblastiach sú však
rýchle výmeny zamestnancov štandard-
ným postupom. Platí to najmä pre rýchlo-
obrátkový sektor. Ľudia sa v ňom rýchlo
unavia a nie sú viac schopní spĺňať kla-
dené podmienky. Systém riadenia ľud-
ských zdrojov v rýchloobrátkovom sektore
historicky patrí medzi najprepracovanejšie
a najefektívnejšie, pretože práve ľudia a ich
zručnosti aj skúsenosti sú nosným pilie-
rom obchodu. Napriek účinným motivač-
ným politikám, ktoré sú účinné v iných

Nemotivovaný je bývalý
zamestnanec
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Čo môže byť 
motivátorom?

Motiváciu zamestnanca môžu zvyšovať rôzne be-
nefity:

vzdelávacie programy

jazykové kurzy

doplnkové dôchodkové poistenie

rôzne poistky

mzdové bonusy a odmeny

kultúrne akcie

športové vyžitie

pôžičky

nákupné zľavy

dary pri rôznych príležitostiach

programy pre deti

dovolenka navyše
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Sektor rýchlo-
obrátkového
tovaru trpí
vysokou
fluktuáciou.

Budúcnosť posunie
mzdy do úzadia.



sektoroch, sa sektor rýchlo-
obrátkového tovaru vy-
značuje najvyššou fluktuá-
ciou zamestnancov na
všetkých úrovniach. Medzi
najexponovanejšie patria
obchodné a marketingové
pozície, čo spôsobuje nielen
vysoký počet konkurentov, ale v posled-
nom čase aj záujem o týchto pracovníkov
v iných sektoroch, kde sa doterajší prístup
k obchodu a zákazníkom javí ako neefek-
tívny. Sektor rýchloobrátkového tovaru
charakterizuje poskytovanie rôznych dru-
hov tréningov a školení najmä pre pracov-
níkov marketingových a obchodných od-
delení. V tomto sektore závisí finančné
ohodnotenie zamestnancov pôsobiacich
najmä v obchode a marketingu od ich indi-
viduálnych výsledkov. Ich mzdu tvorí
okrem fixnej časti aj pomerne vysoká va-
riabilná zložka, ktorá v niektorých prípa-
doch dosahuje až 40 % z celkovej mzdy.

Kariérny rast v popredí
Za problémy s odchodmi svojich zames-
tnancov si však často môžu firmy aj samy.
„Nevytvárajú im vhodné pracovné pod-
mienky s dostatočnou finančnou, ale ani
pracovnou motiváciou,“ tvrdí J. Menkyna.
Vysoká fluktuácia pôsobí v mnohých sme-
roch negatívne. Firme totiž vznikajú doda-
točné náklady na opätovné hľadanie kan-
didátov na uvoľnené pozície. Nutné je aj

ich zaškolenie,
svoj čas si vyžiada
aj adaptácia na
nové prostredie.
Preto je potrebné
uvedomiť si, kto je
pre firmy skutoč-
ne dôležitý. Nie je

to pritom len otázka peňazí, ale
súvisí to aj so systémom práce,
teda či človek vidí za sebou vý-
sledky, alebo nie. Predpokladá
sa, že budúci trend v riadení ľud-
ských zdrojov výšku mzdy posu-
nie do úzadia. Prednosť dostane
kariérny rast, zaujímavá pra-
covná náplň či zodpovednosť
priradená ku konkrétnej pozícii. 

Správne nastavenie
Dobré firmy sa vyznačujú pre-
pracovaným systémom motivá-
cie. Jednou zo strategických úloh
personálneho oddelenia je nasta-
viť odmeňovanie tak, aby stabilizovalo za-
mestnancov. Musí mať vôľu investovať do
vlastných ľudí, pretože dobrý zamestnáva-
teľ vie, že odchodom dobrého človeka veľa
stráca. „Základným pozitívnym motiváto-
rom by mal byť pocit, že pracovníka práca
baví, napĺňa ho. Ak sú ľudia spokojní, ve-
dia byť trpezliví, dokážu pracovať aj za
nižší plat či menšie benefity. A nerozho-
duje, či ide o špičkového manažéra alebo

pokladníčku v hypermarkete. Ak toto
bude pracovník pociťovať, nebude 
otvorený hľadaniu iného miesta. Ak 
sú dobre nastavené stabilizačné a moti-
vačné mechanizmy, ľudia sú spokojní na
akejkoľvek pozícii. Postupne príde k trie-
deniu aj v oblastiach s vysokou fluktuá-
ciou, kde sa ukáže, kto si svoju prácu váži
a kto nie, kto ju robí lepšie a kto má záujem
sa zlepšovať. 
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Zamestnanci sa správajú podľa toho,
aké správanie ich manažéri podporujú.
Potrebujú preto ciele a výzvu s jasne vy-
medzenými dôsledkami ich snaženia.

Ak sa zamestnanci nesprávajú tak, ako
by si ich manažéri želali, nie je to preto,
že by na nich nepôsobili motivačné fak-
tory, ale častejšie preto, že riadiaci pra-
covníci nevedia správne využívať adek-
vátne motivačné faktory.

Motivácia je vysoko individuálnou
záležitosťou. Závisí nielen od aktuál-
nych potrieb zamestnanca, ale aj od
jeho osobnosti, skúseností a hodnoto-
vého rebríčka. Čo motivuje jedného za-
mestnanca, nemusí motivovať druhého.

Váš manažérsky štýl vedenia by nemal
byť preto výrazne určovaný vašou osob-
nosťou, ale potrebami vašich podriade-
ných.

Manažér by mal v každodennom kon-
takte s podriadenými odhaľovať, čo za-

mestnanca v práci najviac motivuje,
a podľa toho musí konať.

Manažér by mal byť kompetentný
a schopný zaobchádzať so svojimi za-
mestnancami správne v najrôznejších
situáciách.

Vo veľmi hrubom členení existujú dva
spôsoby motivácie: odmena a trest.
Z dlhodobého hľadiska je možné do-
siahnuť oveľa vyššiu pracovnú výkon-
nosť, zanietenosť pre prácu, ako aj 
lojalitu voči firme pozitívnou formou 
odmien. Skôr ako sa manažér uchýli
k trestu, mal by si byť istý, že vyčerpal
všetky možnosti pozitívnych motivač-
ných nástrojov. Nezabúdajte však, že
nevýkonný pracovník má negatívny vplyv
na pracovnú výkonnosť ostatných. Keď
preto k ničomu nevedie vaša snaha
o nápravu jeho správania, neváhajte sa
s takým čo najskôr rozlúčiť.

Je to vždy vrcholné vedenie firmy, ktoré

predurčuje motivačnú klímu organizá-
cie. Ak vrcholný manažment svojimi
činmi jednoznačne dokáže, že určité
demotivujúce praktiky sú neprípustné,
zamestnanci to pochopia a začnú sa
správať inak ako doposiaľ.

Ktoré z množstva rád a odporúčaní však
v manažérskej práci aplikovať prednostne
tak, aby bol úspech zaručený? Bohužiaľ,
neexistuje žiadny patentovaný recept. Zo
žiadneho zdroja sa neozve hlas, ktorý po-
vie: Ľudia, takto sa to má robiť! Jedine
vaša snaha po sebazdokonaľovaní, oboha-
covanie sa o skúsenosti iných, flexibilný
prístup k riadeniu a vedeniu ľudí vás pri-
vedú na tú správnu cestu, ktorou sa vo svo-
jej riadiacej oblasti môžete stať jedným
z najlepších. Priemernosť už aj na našom
trhu práce prestáva byť totiž prijateľná.

Vybrané z publikácií vydavateľstva 
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.

radí Odmena a trest

Ak sú dobre nasta-
vené stabilizačné
a motivačné me-
chanizmy, ľudia sú
spokojní na akejkoľ-
vek pracovnej pozícii.


