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ZUSAMMENTFASSUNG

      Die Beurteilung des Niveaus von Betriebsmanagement  ist eher ein theoretisches 

Problem und beschäftigt sich mit einzelnen Funktionen des Betriebsmanagements. Im 

Hinblick auf die Tatsache, dass das Management eine sehr dynamische, mit der 

technischen  Entwicklung fortkommende Wissenschaft ist, ist es unmöglich einzige 

allgemeine verbindliche Definition welcherlei Problematik des Managements festzustellen. 

Deshalb kann man konstatieren, dass jeder Autor eigene Definition benutzt. Aufgrund der 

Generalisation und des häufigsten Vorkommens kann man das Management 

folgendermaßen definieren: es ist eine subjektive, ziel- und selbstbewusste menschliche 

aus dem gesellschaftlichen Wesen der ökonomischen  Prozessen und gesellschaftlicher 

Arbeitsteilung ausgehende Tätigkeit, die auf Feststellen der richtigen Ziele, geeigneten 

Wege und Mittel abzielt und die den Vorgang und Realisation auf solcher Weise 

festgestellte Tätigkeit sicherstellt. Betriebsmanagement stellt eine spezifische Form des 

Managements dar. Diese kann man für einen systematischen und fortlaufenden Prozess 

halten. Im Erzeugungsbetriebssubjekt hat er folgende Funktionen. Die erste Funktion ist 

die Planung, welche die zum Erreichen der Organisationszwecke erforderlichen Aufgaben 

umfasst. Danach folgt die Organisierung, die durch Zuteilung der während der Individual-

oder Gruppenplanung festgestellten Aufgaben in der Organisation erzielt werden kann. 

Nächste Funktion stellt das Management als ein die Aktivitäten der 

Organisationsmitglieder regulierender Prozess dar. Dieser wird oft auch Motivation, 

Management, Leitung und Koordination der Angestellten genannt. Letzte der 

Grundfunktionen ist die Kontrolle, welche den Managern die Rückinformationen über die 

Tätigkeit in der Organisation gewährt und durch welche die erreichten Ergebnisse mit den 

festgelegten Standarten verglichen werden. 

      Aufgrund obenangeführter Definitionen kann man zusammenfassen, dass die einzelnen 

Funktionen den Betriebszweck nicht zur Gänze erfüllt werden können, genau so wie der

Betrieb nicht ohne den Menschen als Grundzelle der Menschenressourcen funktionieren 

kann. Im Hinblick auf die obengenannte Tatsache definiert man das Management als ein 

Prozess der koordinierten Tätigkeit einer Gruppe der Angestellten, die durch eine 

Einzelperson oder eine Gruppe zum Zweck des Erreichens der bestimmten durch 

Einzelperson unerreichbaren Zielen durchgeführt wird. Jede Gruppe braucht einen 

bestimmten Führer und im Betrieb wird dieser als Manager genannt. Die Definition des 

Managers ist keine Ausnahme von der allgemeinen Regel; jeder Autor benutzt eigene 



                                                                 

Definition, aber im Prinzip einigen sie sich darauf, dass es sich um eine Person handelt, 

welche die Menschen-, Finanz- und Informationsressourcen plant, organisiert, leitet und 

kontrolliert. Problemlose Verknüpfung der Funktionen, Menschen, Finanzen, 

Informationen, Technik usw. formt den Grundsatz für einen existenz- und 

konkurrenzfähigen Betrieb, dessen Gestaltung das Ziel jeder Politik darstellt.  

Schlüsselwörter

Podnikový manažment – das Betriebsmanagement

Plánovanie – die Planung

Organizovanie - die Organisierung

Kontrola – die Kontrolle

Motivácia – die Motivation

Koordinovanie ľudí - Koordination der Angestellten

Konkurujúci podnik - konkurrenzfähigen Betrieb



                                                                 

ČESTNÉ  VYHLÁSENIE

Čestne vyhlasujem, že som bakalársku prácu vypracovala samostatne, a že som 
uviedla  všetku použitú literatúru súvisiacu so zameraním bakalárskej práce.

Nitra  ...................................                                        .................................................
                                                 podpis autora BP



                                                                 

                                                                                                                      

         Touto cestou vyslovujem poďakovanie pani doc. Ing. Márii Šajbidorovej, PhD.  
za pomoc, odborné vedenie, cenné rady a pripomienky pri vypracovaní mojej bakalárskej 
práce.

Nitra  ...............................                                             ..................................................
                                           podpis autora  BP



                                                                 

OBSAH

ÚVOD                                      7

1 PREHĽAD RIEŠENEJ PROBLEMATIKY DOMA I V ZAHRANIČÍ 9

1.1  Definícia manažmentu                  9

1.2  Podnikový manažment 10

1.3  Funkcie manažmentu 10

1.4  Plánovanie 11

1.4.1  Strategické plánovanie 12

1.5  Organizovanie 13

1.5.1  Organizačná štruktúra 14

1.6  Vedenie ľudí 14

1.7  Motivovanie 15

1.8  Komunikovanie 16

1.9  Kontrolovanie 16

1.10  Manažér 17

2  CIEĽ PRÁCE 18

3  METODIKA PRÁCE A MATERIÁL 19

4  VLASTNÁ PRÁCA 20

4.1  Definovanie manažmentu 20

4.2  Systémy manažmentu vo svete 21

4.3  Stupne a zručnosti manažmentu 22

4.4  Podnikový manažment 24

4.5  Funkcie manažmentu 25

4.6  Plánovanie 27

4.6.1  Strategické plánovanie 28

4.7  Organizovanie 29

4.7.1  Organizačná štruktúra 30

4.8  Vedenie ľudí 31

4.9  Motivovanie 33

4.10  Komunikovanie 34

4.11  Kontrolovanie 34

4.12  Manažér 37

5  ZÁVER 38

6  POUŽITÁ LITERATÚRA 41



                                                                 

ÚVOD

      Súčasná doba prechádza mnohými zmenami. Tieto zmeny súvisia najmä 

s technológiami, ktoré spočívajú v tom, že náš život ovládajú počítače, internet, mobilné 

telefóny a iné technické vynálezy uľahčujúce všetko, čo robíme. Vzhľadom na skutočnosť, 

že my – teda človek – sme základnou bunkou ľudských zdrojov podniku, uvedené 

technológie zasahujú podstatným spôsobom aj do činnosti podnikov ako aj do jednotlivých 

funkcií riadenia podniku.

      Ďalším podstatným činiteľom ovplyvňujúcim podnik a jeho životaschopnosť je 

globalizácia, ako aj existencia Európskej únie, vytváranie bezhraničného priestoru. 

Bezhraničný priestor umožňuje rozvoj konkurencie a kde je konkurencia prežívajú len 

silné podniky, ktoré sa vedia prispôsobiť a vyťažiť z novej doby všetko, čo sa dá. Podnik je 

neživý subjekt, preto on sa nevie prispôsobovať novým podmienkam. Namiesto neho to 

musí niekto robiť a tým je človek, ako manažér, pracovná sila podniku a to v jednotlivých 

základných funkciách riadenia podniku, ktorými sú vo všeobecnosti plánovanie, 

organizovanie, riadenie ľudských zdrojov a kontrola. 

     Plánovanie možno v súčasnosti označiť za východiskovú, najdôležitejšiu funkciu celého 

procesu manažmentu podniku. Plánovanie pomáha pri príprave budúcnosti podniku 

vytýčením cieľov a spôsobov na ich dosiahnutie. 

     Efektívne fungovanie a rozvoj podnikov nemožno zabezpečiť bez dôkladných znalostí 

organizačnej teórie. Poslaním organizovania je vymedziť a hospodárne zabezpečiť plnenie 

všetkých činností firmy. K tomu pomáha podniku aj vhodná organizačná štruktúra 

a firemná kultúra. V praxi sa musí klásť dôraz tak na prípravu formálnych organizačných 

štruktúr ako aj neformálnych štruktúr, ktoré silno ovplyvňujú spokojnosť ľudí s 

podmienkami práce, ich morálku, správanie sa, motiváciu k práci a pod.

     Podniková kultúra podniku je ďalším dôležitým aspektom jeho fungovania. Tvorí ju 

množstvo drobností – správanie sa vedenia k pracovníkom, pracovníkov k zákazníkom, ale 

aj logo, farby, interiér podniku, informačná služby a pod. základný význam pre podnikovú 

kultúru však má personálna politika podniku. Preto dôležitou časťou riadenia je výber 

a hodnotenie pracovníkov, ich motivácia a odmeňovanie ako aj vzdelávanie.

      Súčasťou manažmentu je aj vedenie ľudí v podniku a osobnosť manažéra. A na záver 

je to už spomínaná kontrola. 

      K naplneniu cieľa  a vytvorenia životaschopného podniku v súčasnej modernej dobe je 

potrebné využívať nielen výdobytky techniky, ich aplikáciu na jednotlivé funkcie riadenia 

       7



                                                                 

podniku, ale najmä zostaviť ľudský aparát, ktorí bude napredovať a vďaka nemu nielen 

podnik ale aj celé hospodárstvo Slovenskej republiky.

     Je to mravenčia práca, ktorá vedie k naplneniu veľkých cieľov. Ale tak ako jeden bez 

druhého nič neznamenajú, tak nič neznamená ani prax bez teórie. Teória je základ, na 

ktorom stojí už prispôsobená prax konkrétnym podmienkam a za všetkým treba hľadať 

človeka.

     

                   8



                                                                 

1 PREHĽAD O SÚČASNOM STAVE RIEŠENEJ PROBLEMATIKY

1.1 Definícia manažmentu

Podľa Druckera (2001) je ,,Výklad pojmu manažment zvláštne neľahký. 

Predovšetkým ide o pojem americký, je obtiažne ho výstižne preložiť do ostatných 

jazykov. Označuje nielen funkciu, ale tiež ľudí, ktorí ju vykonávajú. Označuje nielen 

sociálne postavenie a jeho stupeň, ale tiež odbornú disciplínu a odbor štúdia.“ Ďalej 

dodáva: ,,...manažment je funkciou, je disciplínou, návodom, ktorý treba zvládnuť, 

a manažéri sú profesionáli, ktorí túto disciplínu realizujú, vykonávajú funkcie a z nich 

vyplývajúce povinnosti.“

Koontz, Weihrich (1993) charakterizujú manažment ako proces vytvárania 

a udržiavania určitého prostredia, v ktorom jednotlivci pracujú spoločne v skupinách 

a účinne/efektívne dosahujú vybrané ciele.

Donnelly, Gibson, Ivancevich (1997) hovoria, že manažment možno chápať ako 

proces koordinovanej činnosti skupiny pracovníkov, realizovaný jednotlivcom alebo 

skupinou ľudí za účelom dosiahnutia určitých výsledkov, ktoré sa nedajú dosiahnuť 

individuálnou prácou.

Mižičková, Šimo, Ubrežiová (2005) chápu manažment ako jednu z najdôležitejších 

ľudských činností vykonávanú manažérmi, proces slúžiaci na dosahovanie cieľov 

organizácie. Je to proces, v ktorom dochádza k premene zdrojov, (vstupov) na požadované 

výstupy (výrobky alebo služby). Manažéri tento proces ovplyvňujú tak, aby bola 

transformácia vstupov čo najefektívnejšia.

Podľa Malejčíka (2006) je manažment subjektívna, cieľavedomá a uvedomelá ľudská 

činnosť, ktorá vyplýva zo spoločenskej podstaty ekonomických procesov a spoločenskej 

deľby práce, ktorá smeruje k stanoveniu správnych cieľov, najvhodnejších ciest 

a prostriedkov pre ich dosiahnutie a ktorá zabezpečuje priebeh a realizáciu takto stanovenej 

činnosti.

Čihovská (2004) charakterizuje manažment ako usporiadaný súbor poznatkov 

väčšinou odpozorovaných z praxe, ktoré sú spracované v podobe návodov ako ,,riadiť“.

Hudák, Török, Vicen (2001) definujú manažment ako proces organizovania, 

plánovania, rozhodovania, komunikovania a kontroly za účelom stanoviť a dosiahnuť ciele 

podniku pri použití všetkých jeho zdrojov.

9



                                                                 

Sedlák (2001) rozumie pod pojmom manažment riadenie organizácií fungujúcich 

v podmienkach trhového hospodárstva, ktoré sa vyznačuje dostatočne pružnou 

konkurenčnou štruktúrou a nezablokovanými cenovými mechanizmami, schopnými 

poskytovať kritériá pre objektívnu kalkuláciu nevyhnutnú na efektívnu alokáciu 

disponibilných zdrojov, ako aj spontánne impulzy pre ekonomický rast. Taktiež sa 

domnieva, že ,,pojem manažmentu má rôzne významy, preto je potrebné, aby sme ich 

rozlišovali a rozumeli im.“

Magrettová (2004) považuje manažment za inováciu, ,,za narastajúcu sústavu 

myšlienok a praktických postupov, ktorá tvorí predpoklad fungovania organizácie.“

Slovník cudzích slov (2003) definuje manažment ako 1. riaditeľstvo podniku, 2. 

súbor riadiacich činností; vedenie a 3. totálny systém riadenia.

1.2 Podnikový manažment

Gozora (2000) vo svojej práci definuje podnikový manažment ako proces sústavného 

a cieľavedomého usmerňovania výrobných, servisných a podnikateľských činností 

prostredníctvom ľudskej práce a ostatných organizačných zdrojov zameraných na 

dosiahnutie podnikových cieľov.

Drucker (2001) tvrdí, že manažment je špecifickým a charakteristickým nástrojom 

každej organizácie. Vytýka chybu, že sa riadenie zameriava do vnútra podniku, zatiaľ čo 

v skutočnosti má brať do úvahy i to, čo sa deje v jeho okolí. Kritizuje aj fakt, že riadenie je 

politická a právna náležitosť.

1.3 Funkcie manažmentu

Sedlák (2001) ako najčastejšie manažérske funkcie uvádza plánovanie, organizovanie, 

vedenie ľudí a kontrolu.

Drucker (2001) zdôrazňuje tieto hlavné činnosti manažéra:

- stanovenie cieľov a spôsob ich dosiahnutia,

- organizovanie,

- motivácia a komunikácia,

- hodnotenie dosiahnutých výsledkov,

- kvalifikačný rozvoj jednotlivca a kolektívu.

10



                                                                 

Pearce, Robinson (1997) hovoria o štyroch funkciách plánovania: plánovanie, 

organizovanie, prikazovanie a kontrola.

Za základné funkcie riadenia považuje Majtán (2003) plánovanie, organizovanie, 

personalistiku, vedenie a kontrolu.

Koontz, Weihrich (1993) vymedzujú týchto päť funkcií:

- plánovanie,

- organizovanie,

- personálne zabezpečenie,

- vedenie,

- kontrola.

Gozora (2000) uvádza plánovanie, organizovanie, ovplyvňovanie – vedenie, 

kontrolovanie – kontrola ako funkcie manažmentu.

1.4 Plánovanie

Plánovanie definuje Sedlák (2001) ako časť riadenia, ktoré sa v dôsledku deľby práce 

a špecializácie v ňom osamostatnilo a predstavuje jednu zo základných manažérskych 

funkcií. Plánovanie je východiskovou a najdôležitejšou funkciou, ovplyvňujúcou všetky 

ostatné manažérske funkcie.

Donnelly, Gibson, Ivancevich (1997) charakterizujú plánovanie ako funkciu, ktorá je 

zameraná do budúcnosti. Určuje, čo ma by dosiahnuté a ako. V podstate zahrňuje 

plánovacie funkcie manažérskej aktivity, zamerané na stanovenie budúcich cieľov 

a vhodných prostriedkov pre ich dosiahnutie. Výsledkom plánovacej funkcie je plán, t.j. 

písaný dokument, špecifikujúci akcie, ktoré musí firma uskutočniť.

Podľa Čihovskej (2004) plánovanie zahrňuje informačný proces stanovenia cieľov 

a postupov ich dosiahnutia. Stanovenie cieľov predpokladá rozhodovanie o výbere 

z možných variantov budúceho chceného stavu, ako aj rozhodovanie o optimalizácií 

zdrojov na zabezpečenie plánu.

Pod pojmom plánovanie Mižičková, Šimo, Ubrežiová (2005) rozumejú proces, 

v ktorom manažér formuluje ciele, spôsob a postupy ako vytýčené ciele splniť. Plánovanie 

umožňuje manažérom navrhovať alternatívy na najoptimálnejšie naplnenie vytýčených 

cieľov. Je to proces aj preto, že sa do napĺňania vytýčených úloh neustále vstupuje.

11



                                                                 

Hudák, Török, Vicen (2001) rozumejú pod pojmom plánovanie proces, v ktorom 

manažér formuluje ciele a cesty ako dosiahnuť tieto ciele.

Gozora (2000) definuje plánovanie ako systematický rozvoj cielených programových 

činností na dosiahnutie podnikových cieľov založených na analyzovaní, vyhodnocovaní 

a triedení predvídaných príležitostí. 

Porvazník (2003) vo svojej práci uvádza, že tak ako sa napr. ľahká atletika obrazne 

nazýva kráľovnou športu, plánovanie možno nazvať ,,kráľovskou funkciou riadenia“. 

Obsah funkcie plánovania napĺňajú procesy a činnosti, ktorých uskutočňovaním si 

jednotlivec, skupina ľudí a celá spoločnosť:

- uvedomuje príležitosti,

- vytyčuje ciele,

- určuje poslanie,

- stanovuje vízie,

- vytvára stratégiu naplňovania cieľov, poslaní a vízie,

- vypracováva plán premeny stratégie na skutočnosť.

Weihrich (1993) sa o plánovaní vyjadril nasledovne: ,,Plánovanie je činnosť, ktorou sa 

zaoberáte teraz pre budúcnosť, ktorú predpokladáte. Reaguje na začiatok a zajtrajšiu 

príležitosť. Pritom ide o nepretržitý proces.“

,,Každý, kto dnes chce podnikať, si musí vytvoriť predstavu o tom, v akom odbore 

chce podnikať, ako si predstavuje svoje podnikanie a jeho výsledky. Uvažuje teda smerom 

do budúcnosti, a teda vlastne plánuje.“ Koontz (1993).

Podľa časového hľadiska, resp. zvolenej perspektívy sa uvádzajú tieto úrovne a druhy 

plánovania:

1. strategické plánovanie,

2. strednodobé plánovanie,

3. vykonávacie plánovanie a plány.

1.4.1 Strategické plánovanie

Strategické plánovanie ovplyvňuje celú organizáciu tým, že špecifikuje jej poslanie, 

ciele, stratégie a plán portfólia. Význam strategického plánovania rastie, ak chcú 

organizácie pružne reagovať na neočakávané zmeny v jej vnútornom prostredí. Donnelly, 

Gibson, Ivancevich (1997).

12



                                                                 

Sedlák (2001) uvádza, že strategické plánovanie je východiskom činnosti podnikov. 

Základná otázka, ktorá sa tu rieši, je, v čom chceme podnikať a či chceme podnikanie 

rozšíriť alebo obmedziť.

Šajbidorová, Ubrežiová (2003) definujú strategické plánovanie ako proces, v ktorom 

sa formulujú dlhodobé strategické ciele a stratégia celého podniku, resp. jeho organizačnej 

zložky tak, aby sa efektívne využívali zdroje podniku v nadväznosti na príležitosti trhu.

Hudák, Török, Vicen (2001) vo svojej práci uvádzajú, že strategické plánovanie sa 

zaoberá dlhodobými cieľmi, ale aj metódami a prostriedkami, ktoré je potrebné použiť na 

dosiahnutie vytýčených dlhodobých cieľov. 

Gozora (2000) uvádza, že v centre pozornosti podnikových manažmentov stojí 

dosiahnutie potenciálu úspešnosti alebo strategických pozícií pre dosiahnutie podnikového 

úspechu.

Murgaš (1994) definuje strategické plánovanie ako voľbu usporiadania a alokácie 

zdrojov s cieľom ich dlhodobej optimalizácie a maximálnej efektívnosti. Stratégia 

predstavuje možné varianty ako uvedenú funkciu maximalizovať.

Strednodobé plánovanie - má kratší časový horizont ako strategické plánovanie, a je 

to zvyčajne 1 až 3 roky. Jeho najdôležitejšou otázkou je určiť, ktoré sú hlavné komponenty 

daného podnikania, resp. či sú nejaké špecifické oblasti, na ktoré sa v tom čase treba 

sústrediť.

Vykonávacie plánovanie – predstavuje kratší časový horizont, t.j. jeden rok alebo 

menej, ale môže byť aj mesačný. Hlavnou otázkou plánu je, aké špecifické úlohy sa musia 

splniť, aby sa dosiahli výsledky stanovené predchádzajúcim plánom.

1.5 Organizovanie

Zmyslom organizovania je podľa Donnellyho, Gibsona, Ivancevicha (1997) vytvoriť 

podmienky pre koordinovanie úsilia pomocou vytvárania štruktúry procesov a štruktúry 

vzťahov medzi právomocami. Funkciu organizovania možno charakterizovať ako členenie 

pracovných úloh na menšie pracovné úlohy, delegovanie právomoci, vytváranie 

špecifických organizačných jednotiek a určovanie ich vhodných veľkostí.

Organizovaním sa vytvára súlad priebehu živej a zhmotnenej práce tak, aby sa určený 

cieľ splnil čo najúplnejšie. Porvazník (2003).
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Sedlák (2001) hovorí, že poslaním organizovania je stanoviť úlohy (roly) ľudí 

(jednotlivcov, skupín), ktorí vo vymedzenej oblasti práce a v čase zabezpečujú plánované 

príp. iné potrebné činnosti so zámerom plnenia cieľov organizácie. Organizovanie využíva 

výhody deľby práce (najmä špecializácie) a koordinácie činnosti a vzťahov ľudí, ktoré ich 

vykonávajú.

Podľa Malejčíka (2006) organizovaním nazývame proces účelného pôsobenie, 

cieľom ktorého je tvorba nového cieľového systéme alebo zmena existujúceho 

usporiadania systému.

1.5.1 Organizačná štruktúra

Daňko (2003) chápe organizačnú štruktúru v užšom slova zmysle ako usporiadaný 

súbor organizačných jednotiek v rámci podniku podľa znaku a funkcie, ktoré sú vzájomne 

spojené hmotne-energetickými, ekonomickými a informačnými väzbami.

Čihovská (2004) definuje organizačnú štruktúru ako mechanizmus, ktorý slúži ku 

koordinácii a riadeniu aktivít členov organizácie. Zmyslom organizačnej štruktúry je 

rozdelenie práce medzi členov organizácie a koordinácia ich aktivít tak, aby boli zamerané 

na dosahovanie organizačných cieľov.

Podľa druhov útvarov v organizáciách a podľa ich vzťahov existujú rozličné typy 

organizačnej štruktúry. 

Sedlák (2001) uvádza tieto tradičné organizačné štruktúry:

1. líniový,

2. funkčný,

3. kombinovaný.

Základným prvkom organizačnej štruktúry je útvar, ktorý možno definovať podľa 

Gozoru (2000) takto: útvar je neohraničená organizačná jednotka s uzavretou štruktúrou, 

ktorú ovláda jeden manažér a ktorá v rámci vnútropodnikovej deľby práce má pridelené 

špecifické znaky a uplatňuje relatívne stálu činnosť v daných podmienkach.

1.6 Vedenie ľudí

Mižičková, Šimo, Ubrežiová (2005) uvádzajú, že vedenie je schopnosť presvedčiť 

iných, aby robili niečo aj vtedy, keď sa im to vôbec nechce.
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Vedenie ľudí sa pokladá za základnú náplň práce manažérov na všetkých úrovniach. 

Táto náplň sa interpretuje ako schopnosť viesť, usmerňovať, stimulovať a motivovať 

spolupracovníkov ku kvalitnému splneniu stanovených cieľov. V tomto smere dosiahol 

značné úspechy náš Tomáš Baťa, uvádza Paška (2004).

Gozora (2000) vo svojej práci definuje vedenie ako proces usmerňovania a správania 

ostatných ľudí v záujme dosiahnutia stanovených cieľov.

Vedenie je súčasťou riadenia, ale nie celým riadením. Vedenie je schopnosť 

presvedčovať iných, aby sa s nadšením snažili dosiahnuť stanovené ciele. Je to ľudský 

faktor, čo dáva skupinu dohromady a motivuje ju v orientáciu na cieľ. Donnely, Gibson, 

Ivancevich (1997).

Čambál (2000) chápe pod vedením ľudí bezprostredné ovplyvňovanie vedomia 

pracovníkov (postojov, preferencií, sociálneho správania a pod.) a pracovného správania sa 

pracovníkov (iniciatíva, výkonnosť, kvalita pracovného výkonu). Ďalej uvádza, že cieľom 

vedenia ľudí je predovšetkým ovplyvňovanie pracovnej ochoty zamestnancov vykonávať 

danú činnosť tak, aby čo najefektívnejšie dosahovali stanovené ciele (skupinové 

a celopodnikové).

Papula, Papulová (2005) uvádzajú, že vedenie sa sústreďuje na aktívne zapájanie 

ľudí do realizácie úloh a koordináciu ich činnosti v rámci sformovanej organizácie v smere 

napĺňania vytýčených cieľov.

Podľa Gozoru (2000) úspešné vedenie ľudí je založené na prieskume a využívaní 

skúseností úspešných vodcov pracovných skupín. Základom takéhoto prieskumu je presný 

popis úspešných vodcov v podnikovom manažmente. Vo svete existuje viacero štúdií, 

popisujúcich činnosť jednotlivcov, ktorí vykonávajú vedúce funkčné pozície v podniku.

1.7 Motivovanie

Podľa Armstronga (1999) dobre motivovaní ľudia sú ľudia s jasne definovanými 

cieľmi, ktorí podnikajú kroky, od ktorých očakávajú, že povedú k dosiahnutiu týchto 

cieľov. Efektívne pracujú, pretože majú silne vyvinutý pocit povinnosti. Sú si vedomí toho, 

že ich úsilie slúži ako k uspokojovaniu potrieb organizácie tak i k ich vlastným záujmom.

Gozora (2000) uvádza, že motivácia je tiež stav vyvolávajúci individuálne správanie 

v činnostiach, ktoré zaručujú dosiahnutie nejakého cieľa.

Weihrich, Koontz (1993) chápu motiváciu ako obecný pojem, zahrňujúci celú triedu 

rôznych snažení, túžob, potrieb, prianí a pod.
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Čihovská (2004) rozumie pod pojmom motivácia súbor motívov, t. j. vnútorných 

pohnútok, ktoré sú v danej chvíli prítomné vo vedomí jedinca a sú hlavnými príčinami jeho 

konania, rozhodujú o jeho voľbe medzi rôznymi alternatívami, orientujú jeho konanie 

určitým smerom a dodávajú tomuto konaniu potrebnú energiu.

Aby sme mohli reagovať na podnety, musíme neustále monitorovať a vyhodnocovať 

stav, v ktorom sa nachádzame. Tento proces je v zásade intuitívni, jeho ,,metodiku“ teda 

vedome nekontrolujeme, ale jeho výsledok si uvedomujeme vo forme aktuálneho pocitu, 

tvrdí Plamínek (2005) a zároveň dodáva, že motívom ľudského správania je teda 

naplňovanie potrieb, pričom základnými zložkami tohto procesu je odstraňovanie 

nepríjemných pocitov a navodzovanie pocitov príjemných. 

1.8 Komunikácia

Gozora (2000) uvádza, že komunikovanie je proces rozdeľovania informácie 

ostatným jednotlivcom. Cieľom komunikácie je podeliť sa o vhodnú informáciu 

s ostatnými pracovníkmi podniku.

Komunikovanie je prostriedok, pomocou ktorého sa ľudia v organizácii spájajú na 

dosiahnutie spoločného cieľa, uvádzajú Šajbidorová, Ubrežiová (2003).

Sedlák (2007) uvádza tri podmienky potrebné na uskutočnenie komunikácie –

formálne i neformálnej:

- do jej procesu sa musia zapojiť najmenej dvaja ľudia, t.j. odosielateľ a prijímateľ,

- musí existovať informácia, ktorá je predmetom komunikácie,

- musí sa uskutočniť prenos informácie.

,,Komunikácia je prenos informácii od odosielateľa k príjemcovi za predpokladu, že

príjemca informácií porozumel.“ Weihrich, Koontz (1993).

1.9 Kontrolovanie

Šajbidorová, Ubrežiová (2003) vo svojej práci uvádzajú, že kontrolu nechápeme 

úzko len ako preverovaciu činnosť alebo ako porovnávanie konečného výsledku 

s plánovaným, ale v širokom význame, t.j. tak, že zahŕňa jednak uvedenú činnosť a jednak 

proces regulácie, pričom sa pri nej osobitne zdôrazňuje analytický charakter a prijímanie 

konkrétnych opatrení.

16



                                                                 

Kontrola ako uvádzajú Papula, Papulová (2005) umožňuje hodnotenie plnenia úloh

a iniciovanie zmien v plánovaní, organizovaní a vedení, v prípade ak dosahované výsledky 

nezodpovedajú stanoveným cieľom organizácie.   

Obsah činnosti plynúcich z funkcie kontroly je ako uvádza Porvazník (2003) 

orientovaný na:

- hodnotenie správnosti vytýčených plánov,

- hodnotenie priebehu uskutočňovania plánov.

Mižičková, Šimo, Ubrežiová (2005) tvrdia, že kontrola je súčasťou každej 

manažérskej funkcie a zároveň završuje celkový proces riadenia. Avšak nesmieme ju 

chápať iba ako preverovanie činnosti, alebo ako porovnávanie konečného výsledku 

s plánovaným. Jej obsahom je hodnotenie vývoja, hľadanie odchýlok od vytýčených cieľov 

(postupov) a korigovanie zisteného vývoja. 

1.10 Manažér

Manažéra možno podľa Sedláka (2007) definovať ako človeka, ktorého primárnymi 

aktivitami sú manažérske funkcie, pomocou ktorých pôsobí na objekty manažmentu, teda 

ako človeka, ktorý plánuje, organizuje, vedie a kontroluje ľudské, finančné a informačné 

zdroje.

Mižičková, Šimo, Ubrežiová (2005) manažéra chápu ako človeka, ktorý pomocou 

manažérskych funkcií usmerňuje aktivity organizácie, organizačných jednotiek, kolektívov 

pracovníkov v záujme naplnenia vytýčených cieľov.

Malejčík (2006) charakterizuje manažéra ako nositeľa manažérskych činnosti. Ďalej o 

ňom hovorí  ako o subjekte riadenia. A dodáva, že manažér je osoba, ktorá usmerňuje chod 

organizačnej jednotky. Vydáva príkazy, nariadenia a žiada ich realizáciu, t.j. rozhoduje.

Podľa Gozoru (2000) každého človeka, ktorý na základe voľby, menovania alebo 

neformálneho uznania stojí na čele skupiny ľudí, organizačnej jednotky alebo na čele celej 

organizácie možno vo všeobecnosti nazvať vedúcim pracovníkom – manažérom.
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2 CIEĽ PRÁCE

Podnikový manažment je špecifickou formou manažmentu. Cieľavedome ovplyvňuje 

činnosť každej organizačnej jednotky, vytyčuje smer celému podnikaniu i jeho jednotlivým 

súčastiam, zabezpečuje nákup surovín a prostriedkov na podnikanie, usmerňuje výrobu 

a zabezpečuje speňažovanie výrobkov.

Cieľom mojej bakalárskej práce je zhromaždiť, preštudovať, zanalyzovať a posúdiť 

názory domácich a zahraničných odborníkov na problematiku podnikového manažmentu.

Vychádzajúc z hlavného cieľa bakalárskej práce som si stanovila nasledovné parciálne 

ciele:

- získať čo najviac domácich a zahraničných, vedeckých a odborných literárnych 

prameňov, ktoré prinášajú aktuálne poznatky k problematike podnikového 

manažmentu,

- štúdium a analýza zozbieraných literárnych prameňov,

- porovnávanie a konfrontácia názorov jednotlivých autorov na jednotlivé vecné 

problémy,

- zhodnotenie získaných výsledkov a vyvodenie vlastných názorov k jednotlivým 

okruhom problémov.
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3 METODIKA PRÁCE A MATERIÁL

Vnútropodnikový manažment pomáha vytvárať trhové prostredie vo vnútri podniku 

a prispieva k zosúladeniu cieľov vrcholového manažmentu s cieľmi jednotlivých 

organizačných jednotiek. Správne uplatňovanie vnútropodnikového manažmentu 

umožňuje dosiahnutie maximálneho stupňa hospodárskej a pracovnej identity, 

diferenciáciu v oblasti hmotnej zainteresovanosti a zvýšenie účinnosti kontroly 

a samokontroly  v rámci vnútropodnikových organizačných jednotiek, čo v konečnom 

dôsledku prispieva k stabilite a prosperite v trhovom prostredí.

Pri vypracovávaní bakalárskej práce som využívala zdroje vedeckej a odbornej 

literatúry domácich a zahraničných autorov.

Z hľadiska aktuálnosti poznatkov som sa snažila vyberať väčšinu knižných publikácií 

a príspevkov publikovaných po roku 2000. Uvedené kritérium predstavuje zároveň časový 

horizont skúmania problematiky vnútropodnikového manažmentu.

Pri spracovaní bakalárskej práce boli použité nasledovné metódy vedeckého skúmania:

- metóda analýzy – pri rozbore názorov jednotlivých autorov na vybraný okruh 

problémov,

- metóda komparácie – pri porovnávaní názorov citovaných autorov na jednotlivé 

parciálne problémy,

- metóda dedukcie – pri vyvodzovaní a formulovaní aktuálnych parciálnych 

záverov,

- metóda syntézy – pri formulovaní vlastných stanovísk a záverov k jednotlivým 

problémovým okruhom, ako aj k problematike záverečnej práce.

Pri spracovaní bakalárskej práce som postupovala podľa nasledovných krokoch:

1. spoznávanie názorovej hladiny podľa jednotlivých autorov, ako domácich, tak aj 

    zahraničných,

2. štúdium zozbieraných literárnych prameňov,

3. výber najvhodnejších myšlienok súvisiacich s danou problematikou,

4. porovnávanie názorov jednotlivých autorov na zvolené problémové okruhy,

5. vyvodzovanie záverov a formulovanie vlastných názorov k uvedenej problematike.
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4 VLASTNÁ PRÁCA   

4.1 Definícia manažmentu

Vymedzenie pojmu manažment je problematické, nakoľko v súčasnej literatúre sa 

nachádzajú stovky vymedzení a definícií odlišných navzájom tak terminologicky, ako aj 

obsahovo a metodologicky. Dokonca možno povedať, že čo autor, to definícia.

Manažment ako taký ma silne interdisciplinárny charakter, opiera sa o poznatky mnohých 

vedných disciplín a z veľkej časti čerpá poznatky nadobudnuté praxou. 

Opiera sa o poznatky ekonomiky, matematiky, psychológie, sociológie a ďalších 

spoločenských vied, ktoré využíva a rozvíja na konkrétne podmienky riadenia.

Spoločným znakom takmer všetkých definícií sú ľudia, ich aktivity, funkcie riadenia, 

manažérske funkcie, zdroje alebo podnikavosť.

Klasická charakteristika podstaty manažmentu pochádza od  Druckera, pokladaného 

za otca moderného manažmentu. Podľa neho je ,,Výklad pojmu manažment zvláštne 

neľahký. Predovšetkým ide o pojem americký, je obtiažne ho výstižne preložiť do 

ostatných jazykov. Označuje nielen funkciu, ale tiež ľudí, ktorí ju vykonávajú. Označuje 

nielen sociálne postavenie a jeho stupeň, ale tiež odbornú disciplínu a odbor štúdia“. Ďalej 

dodáva: ,, ...manažment je funkciou, je disciplínou, návodom, ktorý treba zvládnuť, 

a manažéri sú profesionáli, ktorí túto disciplínu realizujú, vykonávajú funkcie a z nich 

vyplývajúce povinnosti.“

Koontz, Weihrich charakterizujú manažment ako proces vytvárania a udržiavania 

určitého prostredia, v ktorom jednotlivci pracujú spoločne v skupinách a účinne/efektívne 

dosahujú vybrané ciele.

Podobného názoru sú tiež Donnelly, Gibson, Ivancevich ktorí hovoria, že 

manažment možno chápať ako proces koordinovanej činnosti skupiny pracovníkov, 

realizovaný jednotlivcom alebo skupinou ľudí za účelom dosiahnutia určitých výsledkov, 

ktoré sa nedajú dosiahnuť individuálnou prácou.

Hudák, Török, Vicen definujú manažment ako proces organizovania, plánovania,

rozhodovania, komunikovania a kontroly za účelom stanoviť a dosiahnuť ciele podniku pri 

použití všetkých jeho zdrojov.

Naproti tomu Magrettová  považuje manažment za inováciu, „za narastajúcu sústavu 

myšlienok a praktických postupov, ktorá tvorí predpoklad fungovania organizácie.“
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Sedlák rozumie pod pojmom manažment riadenie organizácií fungujúcich 

v podmienkach trhového hospodárstva, ktoré sa vyznačuje dostatočne pružnou 

konkurenčnou štruktúrou a nezablokovanými cenovými mechanizmami, schopnými 

poskytovať kritériá pre objektívnu kalkuláciu nevyhnutnú na efektívnu alokáciu 

disponibilných zdrojov, ako aj spontánne impulzy pre ekonomický rast. Taktiež sa 

domnieva, že ,,pojem manažmentu má rôzne významy, preto je potrebné, aby sme ich 

rozlišovali a rozumeli im.“

Podľa Pašku sú to práve tieto významy:

- manažment ako praktická činnosť,

- manažment ako teória či vedná disciplína,

- manažment ako osobitná skupina ľudí.

Manažment ako praktická činnosť predstavuje druh práce alebo sústavu aktivít, ktoré 

vykonávajú manažéri pre dosiahnutie cieľa.

Manažment ako vedný odbor či vedná disciplína je naakumulovaný a logicky usporiadaný 

súbor poznatkov o princípoch, metódach a postupoch riadenia, vypracovaných na základe 

abstrakcie a empírie a ktorým sa možno učiť a aj ich vyučovať.

Pojem manažment sa používa aj na označenie skupiny ľudí, ktorých poslaním je plnenie 

manažérskych funkcií.

Z uvedených definícií je zrejmé, že jednotný názor na manažment zatiaľ neexistuje. 

Avšak väčšina autorov sa zhoduje v názore, podľa ktorého manažment definujú ako proces 

plánovania, organizovania, personálneho zabezpečenia, vedenia ľudí, kontroly a využitia 

všetkých zdrojov na stanovenie a na dosiahnutie cieľov podnikateľského podniku.

4.2 Systémy manažmentu vo svete

Počas dlhodobého formovania manažmentu sa v jednotlivých krajinách a regiónoch 

sveta zmenila teoretická i aplikačná stránka manažmentu. Ako konštatujú Hudák, Török, 

Vicen určité osobitosti možno nájsť v Spojených štátoch amerických, iné 

v západoeurópskych krajinách. Ako príklad možno uviesť charakteristické črty amerického 

a japonského systému manažmentu.:

Charakteristické znaky amerického manažmentu:

- prevažuje krátkodobé a strednodobé plánovanie

- nepriame pôsobenie vlády vo väčšine odvetví,
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- individuálne rozhodovanie,

- individuálna zodpovednosť,

- prevažuje formálna organizačná štruktúra,

- prevažuje krátkodobé zamestnanie,

- rýchly postup potrebných pracovníkov.

Charakteristické znaky japonského manažmentu:

- prevažuje dlhodobé plánovanie,

- značná ekonomická regulácia zo strany vlády,

- kolektívne rozhodovanie vychádzajúce z konsenzu,

- kolektívna zodpovednosť,

- prevažuje neformálna organizačná štruktúra,

- vernosť podniku, celoživotné zamestnanie,

- pomalý pracovný postup,

- odmeňovanie závisí od veku, dĺžky praxe a vzdelania,

- paternalistický štýl vedenia,

- obojsmerná vertikálna komunikácia,

- jednotlivec je hodnotený na základe vzťahov s prostredím ako člen skupiny,

- implicitné kontrolné mechanizmy,

- prevažuje kontrola spolupracovníkmi,

- komplexná kontrola kvality.

Medzi riadením amerických, resp. západných a japonských firiem je zreteľný rozdiel. 

Kým americký manažment je založený na vedeckej a skúsenostnej racionalite a na 

pragmatickosti, japonský manažment sa do značnej mieri opiera o princípy tradičného 

riadenia. Japonský manažment je skôr umením než vedou. 

4.3 Stupne a zručnosti manažmentu

Vychádzajúc z vnútorného usporiadania podniku a funkcií manažmentu rozlišujeme 

tri úrovne podnikového manažmentu:

1.  Vrcholový stupeň (top manažment) je tvorený spravidla špičkovými vedúcimi 

pracovníkmi alebo manažérmi, ktorí sú nositeľmi strategického rozvoja podniku, 
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realizátormi dlhodobých zámerov a určovateľmi vnútropodnikového ekonomického 

režimu. Vrcholový stupeň podniku je nositeľom všetkých podnikových znakov a funkcií. 

Preto je jediným reprezentantom podniku v právnych a kúpno-predajných vzťahoch.

2.  Stredný manažment ovplyvňuje činnosť podniku na druhom organizačnom stupni. 

Jeho úlohou je transformovať dlhodobé koncepčné zámery podniku do tvorby výrobných 

mikroštruktúr, usmerňovať hmotno-energetické a informačné toky vo vertikálnom 

a horizontálnom smere. Úlohou stredného manažmentu je dosiahnuť predstih hodnotovej 

stránky transformačného procesu pred produkčnou stránkou.

3. Najnižší stupeň (operačný manažment) tvoria manažéri alebo poradcovia, ktorí 

bezprostredne ovplyvňujú svojimi rozhodnutiami alebo radami transformáciu výrobných 

činiteľov na úžitkové hodnoty. Vzhľadom na bezprostredné usmerňovanie výrobného 

procesu a vedenie ľudí má operačný manažment charakter realizátora čiastkových úloh.

Rozdielne úrovne podnikového manažmentu vyžadujú odlišné manažérske zručnosti. 

Vyplýva to z funkcie a charakteru činnosti vrcholového, stredného a operačného 

manažmentu. Vo všeobecnosti však môžeme povedať, že podnikový manažment disponuje 

manažérskymi zručnosťami, ktoré môžeme rozdeliť do troch skupín:

1. Technické zručnosti zahŕňajú využívanie špeciálnych poznatkov a expertíz pri 

vykonávaní technických prác a procedúr. Príkladmi týchto zručností sú inžiniering, 

počítačové programovanie a účtovanie. Technické zručnosti sú najviac spojené s vecnými 

procesmi alebo fyzickými cieľmi. Preto sú prevládajúcimi manažérskymi zručnosťami 

operačného manažmentu.

2. Ľudské zručnosti sú zručnosti, založené na spolupráci vedúceho manažéra s teamom. 

Zahrňujú prácu s postojmi, komunikáciu jednotlivcov a skupín, individuálne záujmy 

a prácu s ľuďmi. Požiadavky na ľudské zručnosti sú dominantné pri strednom manažmente 

podniku.

3. Koncepčné zručnosti zahŕňajú schopnosti vidieť podnik ako celok. Len manažér 

s koncepčnými zručnosťami je schopný porozumieť ako rôzne funkcie podniku sa 
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navzájom dopĺňajú, ako je podnik spojený so svojím okolím a ako zmeny v jednej časti 

organizácie pôsobia na celý podnik.

Obr. 1 

Postupom z najnižšej úrovne manažmentu do vyšších úrovní manažmentu sú 

technické zručnosti menej dôležité. Naopak, stupňuje sa význam koncepčných zručnosti. 

Inými slovami povedané, pokiaľ predmetom operačného manažmentu sú konkrétne 

výrobné činnosti alebo technické oblasti, predmetom vrcholového manažmentu je 

vytyčovanie cieľov, stratégií a taktík podniku ako celku.

Ľudské zručnosti sú v každom prípade veľmi dôležité pre vrcholových, stredných 

i najnižšie postavených manažérov či poradcov podnikovej organizácii. Určujúcim 

činiteľom efektívnosti všetkých stupňov manažmentu sú ľudia s ich manažérskymi 

zručnosťami. Preto sa kladie vysoký dôraz na výber a zaradenie manažéra na také funkčné 

miesta, kde sa naplno prejavia jeho vnútorné kvality. 

4.4 Podnikový manažment

Špecifickou formou manažmentu je podnikový manažment. Gozora vo svojej práci 

definuje podnikový manažment ako proces sústavného a cieľavedomého usmerňovania 

výrobných, servisných a podnikateľských činností prostredníctvom ľudskej práce 

a ostatných organizačných zdrojov zameraných na dosiahnutie podnikových cieľov.

Rovnakého názoru, ako možno definovať podnikový manažment sú tiež Hudák, 

Török, Vicen.
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Naproti tomu Drucker kritizuje stotožňovanie manažmentu s podnikovým 

manažmentom a tvrdí, že manažment je špecifickým a charakteristickým nástrojom každej 

organizácie. Vytýka chybu, že sa riadenie zameriava do vnútra podniku, zatiaľ čo 

v skutočnosti má brať do úvahy i to, čo sa deje v jeho okolí. Kritizuje aj fakt, že riadenie je 

politická a právna náležitosť.

Predmetom štúdia podnikového manažmentu sú:

- subjekty manažmentu,

- objekty manažmentu,

- organizačná štruktúra,

- vonkajšie prostredie a komunikačné väzby.

K hlavným metódam podnikového manažmentu sa zaraďujú:

- klasické metódy – analýza, syntéza, komparácie, dedukcie a i.,

- metódy prevzaté z kybernetiky – analógia a modelovanie,

- matematicko-štatiskické metódy – tvoria metódy operačného výskumu,

- sociometrické metódy – sociometrická metóda a dotazník.

4.5 Funkcie manažmentu

V manažérskej literatúre existujú rozličné vymedzenia obsahovej náplne funkcií 

riadenia a ich klasifikácie.

Američania Pearce, Robinson hovoria o štyroch funkciách: plánovanie, 

organizovanie, prikazovanie a kontrola.

Podobné rozdelenie uvádza aj Sedlák, s tým rozdielom, že funkciu prikazovanie 

nazýva vedenie ľudí. A teda ako najčastejšie manažérske funkcie uvádza plánovanie, 

organizovanie, vedenie ľudí a kontrolu.

Majtán rozšíril tieto štyri funkcie riadenia o personalistiku, ktorú uvádza ako tretiu 

činnosť hneď za funkciou organizovania. Úloha tejto činnosti spočíva v personálnom 

zabezpečení riadiacich a riadených procesov, a taktiež venuje pozornosť hodnoteniu 

a zlepšovaniu pracovného výkonu zamestnancov a systému odmeňovania zamestnancov.

V rovnakom zmysle charakterizujú funkcie riadenia aj Koontz, Weihrich, ktorí 

vymedzujú týchto päť funkcií:

- plánovanie,
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- organizovanie,

- personálne zabezpečenie,

- vedenie,

- kontrola.

Naopak Gozora uvádza len štyri základné funkcie manažmentu, pričom vedenie  chápe 

zároveň aj ako ovplyvňovanie. A teda podnikový manažment  plní nasledovné funkcie:

Plánovanie – zahŕňa úlohy, ktoré musia byť vykonané na dosiahnutie organizačných 

cieľov. Plánovacie činnosti aktivujú dosiahnutie týchto cieľov. Manažéri prostredníctvom 

plánov vedia presne akú organizáciu musia urobiť na dosiahnutie úspechu. Pri plánovaní sa 

koncentrujú na organizačné úspechy v blízkej budúcnosti (v krátkych termínoch) a na 

splnenie dlhodobejších cieľov.

Organizovanie – môže byť dosiahnuté pridelením úloh stanovených počas 

individuálneho alebo skupinového plánovania v organizácii. Mechanizmus organizačných 

kreativít dáva plán do činnosti. Ľudia v organizácii plnia pridelenú prácu, aby sa splnili 

stanovené ciele. Úlohy sú organizované tak, že individuálne prispievajú k úspechu 

oddelení, divízií a celej organizácie.

Ovplyvňovanie - vedenie.- je ďalšou základnou funkciou v procese manažmentu. Táto 

funkcia sa často uvádza ako motivovanie, vedenie, riadenie a koordinovanie ľudí 

v organizácií. Ovplyvňovanie môže byť definované ako proces usmerňujúci aktivity členov 

organizácie. V našich podmienkach môžeme uvedenú funkciu charakterizovať ako vedenie 

ľudí požadovaným smerom na dosiahnutie stanovených cieľov. Každé vhodné usmernenie 

pomáha organizačnému rozvoju a dosiahnutiu cieľov. Cieľavedomá orientácia ľudskej 

činnosti prispieva k všeobecnému zvyšovaniu ľudskej práce.

Kontrolovanie - kontrola – je funkciou manažmentu, v rámci ktorej manažéri dostávajú 

spätné informácie o činnosti vo vnútri organizácie a porovnávajú dosiahnuté výsledky so 

stanoveným štandardom. Kontrolovanie je sústavný proces. Manažéri kontinuálne 

dostávajú informácie, porovnávajú ich a skúšajú nájsť nové cesty organizačných zmien 

a rastu produkcie.

Na jednotlivé fázy, funkcie riadenia sa však nemôžeme pozerať ako na úplne 

izolované, striktne oddelené. Členenie riadiaceho cyklu na funkcie riadenia je relatívne. 

Všetky funkcie riadenia sú vzájomne späté, úzko spolu súvisia, dopĺňajú sa a prekrývajú. 

Jednotný riadiaci cyklus tvoria len v nerozlučnej jednote, vo vzájomnom pôsobení. 

Systémová závislosť a vzájomná podmienenosť rozličných riadiacich činností dávajú 

samotnému riadeniu charakter nepretržite sa uskutočňujúceho procesu. Preto systém 
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riadenia funguje racionálne len vtedy, keď sú funkcie riadenia vo vzájomnej dynamickej 

rovnováhe. Ak dôjde pre nejakú príčinu k degenerácii niektorej z nich, narúša to zvyčajne 

celý proces riadenia.

Z uvedených príkladom je jasné, že všetci autori považujú vymedzenie funkcií riadenia 

za potrebné, ale zjednocujúce hľadisko zatiaľ neexistuje.

Pri klasifikácii funkcií riadenia je potrebné rešpektovať aspoň tieto zásady:

- funkcie riadenia by mali pokryť proces manažmentu ako celku,

- jednotlivé funkcie riadenia by sa nemali prekrývať.

4.6 Plánovanie

Plánovanie definuje Sedlák ako časť riadenia (manažmentu), ktoré sa v dôsledku 

deľby práce a špecializácie v ňom osamostatnilo a predstavuje jednu zo základných 

manažérskych funkcií. Plánovanie je východiskovou a najdôležitejšou funkciou, 

ovplyvňujúcou všetky ostatné manažérske funkcie. 

Obr. 2

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                      

       Plány - ciele
         a postup
  na ich dosiahnutie

   aký druh organizačnej
     štruktúry je potrebný

          aký typ ľudí
    potrebujeme a kedy

   ako najefektívnejšie
             viesť ľudí

       akými štandardami
         vybaviť kontrolu
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S týmto názorom súhlasí Porvazník, ktorý tiež definuje plánovanie ako prvú, 

základnú a najdôležitejšiu funkciu riadenia.

Donnelly, Gibson, Ivancevich charakterizujú plánovanie ako funkciu, ktorá je 

zameraná do budúcnosti.

Rovnakého názoru sú aj Weihrich, Koontz.

Čihovská k tomuto názoru uvádza aj minimálne dôvody prečo je plánovanie potrebné:

- identifikuje úlohy, význam a podiel jednotlivých zdrojov na dosahovaní cieľov 

organizácie,

- koordinuje činnosť všetkých pracovníkov organizácie,

- rozhoduje o činnostiach, ktoré sú, resp. nie sú potrebné na realizáciu stanovených 

cieľov,

- umožňuje porovnať reálne výsledky so stanovenými cieľmi a v prípade potreby 

korekcie prijať potrebné opatrenia.              

Pod pojmom plánovanie Mižičková, Šimo, Ubrežiová rozumejú proces, v ktorom 

manažér formuluje ciele, spôsob a postupy ako vytýčené ciele splniť. Plánovanie umožňuje 

manažérom navrhovať alternatívy na najoptimálnejšie naplnenie vytýčených cieľov. Je to 

proces aj preto, že sa do napĺňania vytýčených úloh neustále vstupuje.         

Rovnakého názoru sú Hudák, Török, Vicen, ktorí rozumejú pod pojmom plánovanie 

taktiež proces, v ktorom manažér formuluje ciele a cesty ako dosiahnuť tieto ciele. 

Dopĺňajú, že ide o cieľovo orientovaný rozhodovací proces, ktorý vychádza z cieľov 

podniku a súčasne vymedzuje prostriedky potrebné na dosiahnutie cieľov. 

4.6.1 Strategické plánovanie

Strategické plánovanie je východiskom činnosti podnikov tvrdí vo svojej práci 

Sedlák.

Murgaš definuje strategické plánovanie ako voľbu usporiadania a alokácie zdrojov 

s cieľom ich dlhodobej optimalizácie a maximálnej efektívnosti. Stratégia predstavuje 

možné varianty ako uvedenú funkciu maximalizovať.

Šajbidorová, Ubrežiová definujú strategické plánovanie ako proces, v ktorom sa 

formulujú dlhodobé strategické ciele a stratégia celého podniku.

Podobného názoru sú Hudák, Török, Vicen, ktorí vo svojej práci uvádzajú, že 

strategické plánovanie sa zaoberá dlhodobými podnikovými cieľmi.   
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K tomu Gozora dodáva zvyčajný postup pri tvorbe strategických plánov podniku:

- stanovenie základnej podnikovej koncepcie budúceho fungovania podniku,

- vytýčenie cieľov podniku,

- stanovenie základnej podnikateľskej pozície podniku,

- návrhy základných scenárov komplexných podnikateľských stratégií,                                                     

- vypracovanie a zosúladenie variantov dielčich rozvojových stratégií,

- vypracovanie variantov novej ucelenej komplexnej podnikateľskej stratégie,

- výber optimálneho variantu podnikateľskej stratégie,

- formulácia komplexného strategického podnikového plánu.

Všeobecný model strategického plánovania, ktorý predstavuje jednu z dôležitých fáz 

na ceste k strategickému manažmentu zobrazuje vo svojej práci Papula nasledujúcou 

schémou: 

Obr.3

Čím rýchlejšie sa uskutočňujú zmeny vo výrobno-ekonomickom, sociálnom 

a ekologickom prostredí a čím viac rozličných požiadaviek odberatelia kladú na podniky, 

tým je dôležitejšie, aby podniky vedeli, aké dlhodobé ciele chcú dosiahnuť.

Krátkodobé myslenie a roztrieštenie síl ohrozuje cieľ, ktorým je trvalé zachovanie 

podniku a ekonomická prosperita. Preto sa podniky usilujú predchádzať tomuto problému 

pomocou strategického manažmentu.

4.7 Organizovanie

Sedlák hovorí, že poslaním organizovania je stanoviť úlohy (roly) ľudí (jednotlivcov, 

skupín), ktorí vo vymedzenej oblasti práce a v čase zabezpečujú plánované príp. iné 

potrebné činnosti so zámerom plnenia cieľov organizácie. Organizovanie využíva výhody 

deľby práce (najmä špecializácie) a koordinácie činnosti a vzťahov ľudí, ktorí ich 

vykonávajú.  
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Rovnakého názoru sú aj Papula, Papulová, podľa ktorých organizovanie slúži na 

vytváranie a formovanie potenciálu, ktorý organizácii umožní napĺňanie vytýčených cieľov 

a plnenie plánovaných úloh.

Organizovaním sa vytvára súlad priebehu živej a zhmotnenej práce tak, aby sa určený 

cieľ splnil čo najúplnejšie, dodáva Porvazník.

Organizovanie je druhou základnou funkciou riadenia. Ako manažérska funkcia plní 

svoju úlohu v integrácii s ostatnými manažérskymi funkciami. Keď ciele a cesty na ich 

dosiahnutie sú vypracované, nasledujúcou úlohou manažmentu je organizovať ľudí a iné 

zdroje potrebné na ich plnenie, to znamená, že treba navrhnúť a vypracovať organizáciu vo 

význame štruktúry, ktorá to umožní splniť.

4.7.1 Organizačná štruktúra

Daňko chápe organizačnú štruktúru v užšom slova zmysle ako usporiadaný súbor 

organizačných jednotiek v rámci podniku podľa znaku a funkcie, ktoré sú vzájomne 

spojené hmotne-energetickými, ekonomickými a informačnými väzbami.

Základným prvkom organizačnej štruktúry je útvar, ktorý možno definovať podľa 

Gozoru takto: útvar je neohraničená organizačná jednotka s uzavretou štruktúrou, ktorú 

ovláda jeden manažér a ktorá v rámci vnútropodnikovej deľby práce má pridelené 

špecifické znaky a uplatňuje relatívne stálu činnosť v daných podmienkach.

Charakter organizačných štruktúr je podľa Donnelyho, Gibsona, Ivancevicha 

ovplyvňovaní manažérskym rozhodovaním o deľbe práce, delegovaním právomoci, 

zoskupovania práce do oddelenia a rozpätia riadenia.

Na základe znakov a funkcií možno útvary (organizačné jednotky) rozdeliť 

nasledovne:

- základné útvary: tieto útvary sú nositeľmi hlavnej výroby podniku.

- pomocné útvary: napomáhajú základným útvarom pri plnení výrobných úloh.

Podľa počtu a druhov základných stupňov riadenia v podnikoch sa vyskytujú najmä 

tieto varianty vertikálnej členitosti (stupňovitosti) ich organizačnej štruktúry:

- jednostupňová organizačná štruktúra - vedúcemu podniku podliehajú priamo 

výrobní pracovníci. Vyskytujú sa vo veľmi malých podnikoch.

- dvojstupňová organizačná štruktúra – je tvorená dvoma organizačnými stupňami, 

a to: - vrcholovým stupňom a 
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              - prevádzkovými jednotkami.

-     trojstupňová organizačná štruktúra – sa veľmi často používa a pozostáva z toch 

organizačných stupňov, a to:

               - z vrcholového organizačného stupňa,

               - z druhého organizačného stupňa,

               - z tretieho organizačného stupňa.

- štvorstupňová organizačná jednotka – podnik sa najčastejšie skladá zo závodov,   

ktoré sa členia na prevádzky a prevádzky na dielne. Tento variant zodpovedá   

podnikom s veľkým rozsahom, často miestne odlúčenými závodmi.

Organizačná štruktúra je dôležitým faktorom, ktorý významne ovplyvňuje kvalitu 

a efektívnosť riadenia a prostredníctvom neho efektívnosť činnosti organizácie. 

Organizačná štruktúra prekonáva rozličné kvantitatívne i kvalitatívne zmeny, a preto ju 

treba chápať ako sa meniacu, existujúcu v ustavičnom pohybe.

4.8 Vedenie ľudí

Mižičková, Šimo, Ubrežiová chápu vedenie ako schopnosť presvedčiť iných, aby 

robili niečo aj vtedy, keď sa im to vôbec nechce.

Podobne vyjadril obsah vedenia aj Paška, ktorý uvádza, že je to schopnosť viesť 

usmerňovať, stimulovať a motivovať spolupracovníkov ku kvalitnému splneniu 

stanovených cieľov.  

Rovnakého názoru ako definovať vedenie sú aj Weihrich, Koontz, a tiež Gozora.

Otázka spôsobu vedenia pracovníkov patrí medzi najstaršie, najviac atraktívne 

a najviac prepracované témy organizačného chovania. Už začiatkom nášho storočia sa 

presúva skúmanie od výkonnosti robotníkov k úspešnosti vedúcich pracovníkov. Koncom 

40. rokov sa objavuje nový prístup, že úspešný vedúci sa vyznačuje správnym ,,štýlom 

riadenia“. Existujú štýly riadenia, ktoré sú úspešné a aj menej úspešné. Úspešnému štýlu 

riadenia sa dá naučiť.

Klasická teória uvádza tri hlavné štýly vedenia:

- autoritatívny štýl – moc a rozhodovanie sa sústreďujú v rukách vedúceho, vedúci 

prideľuje ľuďom presne definované úlohy, komunikácia je jednosmerná zhora 

nadol. Výhodou je dosiahnutie pravidelného a vysokého výkonu pracovníkov, 

nevýhodou je potlačenie individuálnej motivácie a iniciatívy.
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- demokratický štýl – sa vyznačuje tým, že vedúci deleguje značnú časť svojej 

autority, ale ponecháva si svoju zodpovednosť v konečných rozhodnutiach. Práca 

sa prideľuje na základe participatívneho rozhodnutia skupiny. Komunikácia je 

dvojsmerná. Výhodou je osobná zanietenosť pracovníkov, ktorí sa zúčastňujú na 

rozhodovaní, nevýhodou je značná časová strata, ktorá vyplýva z demokratického 

rozhodovania.

- štýl laissez – faire (voľný priebeh) – kde vedúci ponecháva riadenie práce úplne na 

svojich pracovníkov a svoju autoritu ponecháva skupine. Skupina si sama rieši 

rozdelenie a postup práce. Komunikácia je prevažne horizontálna medzi 

jednotlivými členmi skupiny. Výhodou je, že pracovníci si môžu robiť veci podľa 

seba a vedúci do toho nehovorí. Nevýhodou však môže byť rozdielne vykonávanie 

úlohy, keď je potrebná súčasť vedúceho pracovníka.

Podľa Gozoru úspešné vedenie ľudí je založené na prieskume a využívaní skúseností 

úspešných vodcov pracovných skupín. Základom takéhoto prieskumu je presný popis 

úspešných vodcov v podnikovom manažmente. Vo svete existuje viacero štúdií, 

popisujúcich činnosť jednotlivcov, ktorí vykonávajú vedúce funkčné pozície v podniku. 

Takéto štúdie zhodne zahŕňajú nasledujúce charakteristiky úspešných vodcov:

- inteligencia, zahŕňajúca zdravý úsudok a verbálne schopnosti,

- požadovaná kvalifikačná a fyzická výkonnosť,

- emocionálna zrelosť a stabilita,

- nezávislosť, vytrvalosť a postupné zvyšovanie výkonnosti,

- zručnosť sociálnej účasti a prispôsobovanie sa rôznym skupinám,

- túžba po spoločenskom postavení a socioekonomickej pozícii v podniku.

Z doteraz uvedených názorov, poznatkov možno povedať, že vedenie ľudí je 

bezprostredné osobné pôsobenie vedúceho pracovníka na jemu podriadených pracovníkov, 

na ich pracovnú aktivitu tak, aby sa dosiahlo ich žiaduce konanie v pracovnom procese, 

najmä aby sa plnili úspešné rozhodnutia vedúceho pracovníka a prispievali v maximálne 

možnej miere k dosiahnutiu cieľov organizácie a aby sa rozvíjala ich osobnosť. 

Vo všeobecnosti možno povedať, že neexistuje žiadny najlepší prístup k vedeniu alebo štýl 

vedenia, ktorý by vyhovoval všetkým skupinám, všetkým situáciám a všetkým národov.
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4.9 Motivovanie

Podľa Armstronga dobre motivovaní ľudia sú ľudia s jasne definovanými cieľmi, 

ktorí podnikajú kroky, od ktorých očakávajú, že povedú k dosiahnutiu týchto cieľov. 

Efektívne pracujú, pretože majú silne vyvinutý pocit povinnosti. Sú si vedomí toho, že ich 

úsilie slúži ako k uspokojovaniu potrieb organizácie tak i k ich vlastným záujmom

S týmto názorom súhlasí Gozora, ktorý charakterizuje motiváciu ako stav 

vyvolávajúci individuálne správanie v činnostiach, ktoré zaručujú dosiahnutie nejakého 

cieľa. Zároveň motiváciu chápe ako vnútorný stav.

Naopak Weihrich, Koontz  chápu motiváciu ako obecný pojem zahrňujúci celú triedu 

rôznych snažení, túžob, potrieb, prianí a pod.

Iný pohľad na vysvetlenie pojmu motivácia podáva vo svojej práci Čihovská, ktorá 

rozumie pod pojmom motivácia súbor motívov, t.j. vnútorných pohnútok, ktoré sú v danej 

chvíli prítomné vo vedomí jedinca a sú hlavnými príčinami jeho konania.

Motivačné teórie možno rozdeliť do dvoch základných typov:

- procesné teórie a obsahové teórie.

Procesné teórie motivácie zdôrazňujú  osoby, ktoré sú motivované. Uvedené teórie sa 

viac-menej dotýkajú stupňov motivácie osôb. Obsahové teórie motivácie zdôrazňujú 

vnútorné charakteristiky ľudí. Tento typ teórií zahŕňa poznávanie ľudských potrieb 

a možnosti ich uspokojovania.

Dve významné teórie zamerané na obsahovú stránku motivácie sú 

- Maslowova teória hierarchie potrieb a

- Herzbergova dvojfaktorová teória. 

Maslow usporiadal päť potrieb do hierarchie založené na jej rôznych významoch. 

Herzberg predložil dva rady faktorov práce: udržovací a motivačný. Udržovacie faktory sú 

z hľadiska práce vnútornými faktormi a jej neprítomnosť vyvoláva nespokojnosť. 

Motivačné faktory súvisia so vzťahom človeka k práci a ovplyvňujú motiváciu jedincov.

Motiváciou zamestnancov má byť dosiahnutá pracovná kázeň, morálka a produktivita 

práce. Na ľudskej práci a pracovnom chovaní záleží, ako bude firma úspešná a schopná 

konkurencie. Efektívnosť motivácie spočíva v uspokojení potrieb zamestnancov. 

Motivácia zamestnancov a s tým spojená pracovná spokojnosť je pre každú organizáciu 

dôležitou a zároveň zložitou úlohou. 

Dosiahnuť plnú spokojnosť všetkých zamestnancov je spravidla nemožné, pretože 

vždy sa nájde nejaký zamestnanec, ktorému to či ono nevyhovuje. Ale na základe 
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motivačných faktorov musíme byť schopní aspoň zistiť a čím sú nespokojní a snažiť sa 

nájsť určitý kompromis, ktorý bude vyhovovať obom stranám.

4.10 Komunikácia

Komunikovanie je prostriedok, pomocou ktorého sa ľudia v organizácii spájajú na 

dosiahnutie spoločného cieľa uvádzajú Šajbidorová, Ubrežiová.

Rovnakú definíciu komunikácie uvádza vo svojej práci aj Sedlák, ktorý tiež uvádza tri 

podmienky potrebné na uskutočnenie komunikácie - formálnej i neformálnej:

- do jej procesu musia sa zapojiť najmenej dvaja ľudia, t.j. odosielateľ a prijímateľ,

- musí existovať informácia, ktorá je predmetom komunikácie,

- musí sa uskutočniť prenos informácie.

Uvedené názory autorov možno stručne a jednoducho zhrnúť definíciou komunikácie 

od Weihricha, Koontza: ,,Komunikácia je prenos informácii od odosielateľa k príjemcovi 

za predpokladu, že príjemca informácií porozumel“

Umenie komunikovať sa považuje za jeden z najdôležitejších atribútov manažéra. 

Nemožno viesť tím a motivovať zamestnancov bez toho, aby nedošlo k osobnému 

kontaktu a rozhovoru manažéra s nimi. Manažér komunikuje nielen s podriadenými, 

spoluzamestnancami a kolegami, ale zúčastňuje sa aj na obchodných jednaniach so 

zástupcami organizačných jednotiek, ako aj mimo organizácie. Musí teda vystupovať ako 

obchodník a tým aj reprezentant skupiny a organizácie navonok.

V súčasnom globálnom ekonomickom prostredí je úspech v podnikaní do značnej 

miery závislý na tom, ako je organizácia schopná efektívne riadiť kulturálne heterogennú 

pracovnú silu. Úspešné riadenie takejto rôznorodosti ľudí od podniku vyžaduje, aby za 

účelom zlepšenia vzťahov so zamestnancami venovali pozornosť produktívnej 

komunikácií.

4.11 Kontrolovanie

Manažéri používajú kontrolnú funkciu manažmentu na zisťovanie, či sú skutočné 

výsledky v súlade s výsledkami plánovania. Donnely, Gibson, Ivancevich.

Ako tvrdia Mižičková, Šimo, Ubrežiová kontrola je súčasťou každej manažérskej 

funkcie a zároveň završuje celkový proces riadenia. Avšak nesmieme ju chápať iba ako 
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preverovanie činnosti, alebo ako porovnávanie konečného výsledku s plánovaným. Jej 

obsahom je hodnotenie vývoja, hľadanie odchýlok od vytýčených cieľov (postupov) 

a korigovanie zisteného vývoja.

Poslanie kontroly v súčasnosti je:

- regulačné kontrolné procesy sú orientované do realizačnej fázy riadenia. 

Predpokladá sa, že pri riadení sa etapa realizácie cieľov kumuluje s ich kontrolou. 

Uplatňuje sa najmenej.

- represívne – jeho úlohou je z odchýlok voči plánovanému vývoju vyvodzovať 

represie. Uplatňuje sa veľmi často, čo nemožno považovať za správne. 

Nepriaznivým psychologickými aspektom je odkrývanie negatív.

- profesijné, keď podľa potreby vznikajú v organizáciách kontrolné pracoviská. Má 

najširšie uplatnenie v hospodárskej a manažérskej praxi.

- informačné – kontrola má najmä pozorovací a zisťovací obsah. Manažér 

prostredníctvom spätnej väzby v systéme získava informácie o dianí v organizácii.

Proces kontrolovania pozostáva podľa Gozoru z troch hlavných stupňov, a to:

- z merania výkonu,

- z porovnávania nameraných výkonov so štandardmi a

- z uskutočnenia opravných činností.

Meranie výkonnosti – takéto meranie vykonávajú manažéri v každej organizačnej 

jednotke, kde sa kvantifikuje výkonnosť a kvalita práce. Po zmeraní výkonnosti týchto 

jednotiek, manažéri určujú, ktoré organizačné jednotky plnia plánované úlohy a ktoré sa 

odchyľujú od stanovených podnikových cieľov a štandardov.

Porovnávanie meraných výkonov so štandardom – zmeranú výkonnosť organizačných 

jednotiek alebo podniku ako celku vrcholoví manažéri porovnávajú so stanovenými 

štandardmi. Štandard je úroveň činnosti, ktorá slúži ako model na vyhodnotenie 

podnikovej výkonnosti. V podstate sú štandardy meradlami, ktoré určujú, či je podniková 

výkonnosť primeraná alebo neprimeraná. V podnikateľských subjektoch sa pri štúdiu 

činnosti využívajú rôzne druhy štandardov, z ktorých možno uviesť tieto:

- štandardy ziskovosti – výnosovosti – vo všeobecnosti tieto štandardy ukazujú, 

koľko peňazí podnik potrebuje získať vo forme zisku za určitú časovú periódu, aby 

mohol účinne investovať.

- štandardy trhovej pozície – ukazujú podiel celkového predaja podniku na segmente 

trhu v konkurenčnom prostredí. Uvedené štandardy napomáhajú vrcholovému 

manažmentu pri upevňovaní trhových pozícií a rozširovaní segmentov trhu.
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- výkonové štandardy – základom je stanoviť koľko rôznych segmentov trhu by mal 

podnik pokrývať svojou produkciou výrobkov. Úlohou podnikového manažmentu 

je vytvárať podmienky pre sústavné zvyšovanie produkcie a presahovanie 

výkonových štandardov.

- štandardy vo vedení výrob – poukazujú na vedúcu pozíciu v oblasti výrobkovej 

inovácie.

- štandardy osobného rozvoja – štandardy v tejto oblasti stanovujú primeraný počet 

pracovníkov a ich kvalifikačnú štruktúru v podniku. Súčasne stanovujú, koľko 

pracovníkov je schopných ovládať náročnú technológiu, operačné systémy riadenia 

a výpočtovú techniku.

- štandardy sociálnej zodpovednosti – určujú sociálnu úroveň podniku, tvorbu 

zdrojov a príspevkov na sociálny rozvoj podnikovej organizácie.

- štandardy odrážajúce bilanciu medzi krátkodobými a dlhodobými cieľmi –

zdôrazňujú, čo je potrebné urobiť pre dosiahnutie rôznych krátkodobých 

a dlhodobých cieľov.

- nákladové štandardy – zdôrazňuje požadovanú nákladovú úroveň pri jednotkových 

činnostiach a výkonových jednotkách.

- kvalitatívne štandardy – v podnikoch sa využívajú na dosahovanie a udržiavanie 

požadovanej kvalitatívnej úrovne výrobkov a poskytovaných služieb.

Použitie opravných činností  - opravná činnosť je manažérska aktivita systémovo 

cielená na priblíženie podnikovej výkonnosti k štandardnej výkonovej úrovni. Pred každou 

takouto opravnou činnosťou manažéri musia vedieť, ktoré štandardy sa využívajú na 

meranie podnikovej výkonnosti, do akej miery sú tieto preukazné a spoľahlivé.

Prvoradou úlohou manažérov je uskutočniť opravné činnosti na odstránenie problémov vo 

vnútri podniku, ktoré sa stali bariérami dosahovania podnikových cieľov. V tejto súvislosti 

možno problémy definovať ako vnútropodnikové faktory, ktoré sa stali bariérami na 

dosiahnutie podnikových cieľov.

Existujú dva základné spôsoby vykonávania kontroly: vnútená kontrola 

a samokonrola.

Vnútená kontrola, ktorá je často jadrom kontrolnej funkcie, spočíva v dôslednom 

dozeraní na činnosť podriadených, vo využívaní formálnych kontrolných nástrojov a je 

založená na hierarchickej štruktúre kontroly. 
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Samokontrola môže byť súčasťou riadiaceho subjektu (kontroluje napríklad správnosť 

svojich rozhodnutí) alebo riadeného objektu (kontroluje napríklad kvalitu výsledkov svojej 

práce). 

V podnikateľskej praxi sa možno stretnúť s tromi typmi kontrol, ktoré podnikoví 

manažéri využívajú vo svojej manažérskej činnosti. Sú to tieto typy kontrol:

- predkontrola

- verifikačná kontrola

- spätná kontrola.

Dôležitou funkciou manažmentu, ktorá sa prelína všetkými jeho fázami je kontrola. 

Kontrola ako manažérska funkcia sa zameriava na meranie a korekciu vykonanej práce 

v organizácii, aby sa zistila ako sa plnia plány a realizujú vytýčené ciele. Čiže, podstatou 

kontroly je kritické zhodnotenie reality s ohľadom na riadiace zámery organizácie.

4.12 Manažér

Vo všetkých organizáciách, a to ziskovo i neziskovo orientovaných, pôsobia 

manažéri. V spoločnosti majú významné poslanie, pretože v dobrom i zlom ovplyvňujú jej 

činnosť a výsledky. 

Sedlák definuje manažéra ako človeka, ktorého primárnymi aktivitami sú manažérske 

funkcie, pomocou ktorých pôsobí na objekty manažmentu, teda ako človeka, ktorý plánuje, 

organizuje, vedie a kontroluje ľudské, finančné a informačné zdroje.

Podobného názoru sú Mižičková, Šimo, Ubrežiová, ktorí manažéra chápu ako 

človeka, ktorý pomocou manažérskych funkcií usmerňuje aktivity organizácie v záujme 

naplnenia vytýčených cieľov.

Rovnako aj Malejčík charakterizuje manažéra ako nositeľa manažérskych funkcií.

Avšak podľa Gozoru každého človeka, ktorý na základe voľby, menovania alebo 

neformálneho uznania stojí na čele skupiny ľudí, organizačnej jednotky alebo na čele celej 

organizácie možno vo všeobecnosti nazvať vedúcim pracovníkom – manažérom.

Z uvedených charakteristík vyplýva, že manažér má byť osobnosť presvedčivá a silná, 

schopná presadiť sa. Sebadôvera musí byť zjavná na prvý pohľad. Manažér musí 

vystupovať s istotou, musí veriť sám sebe, svojmu konaniu.
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5 ZÁVER

Vo svojej práci som sa snažila zhromaždiť, preštudovať, rozanalyzovať a posúdiť 

rôzne názory domácich ako aj zahraničných odborníkov na problematiku podnikového 

manažmentu. Na záver možno konštatovať, že podnikový manažment je špecifickou 

formou manažmentu, ktorý cieľavedome ovplyvňuje činnosť každej organizačnej jednotky, 

vytyčuje smer celému podnikaniu i jeho jednotlivým súčastiam, zabezpečuje nákup 

surovín a prostriedkov na podnikanie, usmerňuje výrobu a zabezpečuje speňažovanie 

výrobkov.

Cieľom mojej práce bolo získať, čo najviac domácich a zahraničných, vedeckých 

a odborných literárnych prameňov, ktoré prinášajú aktuálne poznatky k problematike 

podnikového manažmentu. Tento cieľ sa mi podarilo naplniť, pretože som zhromaždila, 

preštudovala, rozanalyzovala a najmä posúdila rôzne názory na problematiku podnikového 

manažmentu od roku 2000, čo zároveň aj ohraničuje moju prácu na súčasné obdobie.

Štúdiom som dospela k názoru, že čo odborník na problematiku podnikového 

manažmentu, to samostatná definícia. Pri bližšom skúmaní jednotlivých definícii možno 

konštatovať, že zhoda je v ponímaní manažmentu ako procesu plánovania, organizovania, 

personálneho zabezpečenia, vedenia ľudí, kontroly a využitia všetkých zdrojov na 

stanovenie a na dosiahnutie cieľov podnikateľského podniku. Okrem uvedenej definície 

som zistila aj zhodu pri väčšine odborníkov, že manažment ako taký má silne 

interdisciplinárny charakter, čo sa prejavuje v tom, že sa opiera o poznatky mnohých 

vedných disciplín a z veľkej časti čerpá poznatky nadobudnuté praxou.

Problematika podnikového manažmentu však nekončí vyriešením definície 

podnikového manažmentu, ale obsahuje mnoho iných problematík, na ktoré som sa vo 

svojej práci tiež zamerala a prostredníctvom zozbierania, preštudovania a rozanalyzovania 

som dospela k záverom, ktoré som obsiahla časti práce nazvanej ako vlastná práca. Na 

záver chcem skonštatovať, že rozlišujeme dva systémy manažmentu vo svete a to americký 

a japonský. Okrem vonkajšieho delenia, rozlišujeme aj vnútorné, a to na základe 

vnútorného usporiadania podniku a funkcií manažmentu, poznáme tri úrovne podnikového 

manažmentu – vrcholový, stredný a najnižší stupeň. Na rozdielne stupne podnikového 

manažmentu tiež nadväzujú rozdielne manažérske zručnosti. Zovšeobecnením danej 

problematiky možno skonštatovať, že podnikový manažment disponuje manažérskymi 

zručnosťami, ktoré môžeme rozdeliť do troch skupín - technické, ľudské, koncepčné. Pri 

štúdiu som dospela k záveru, že postupom z najnižšej úrovne manažmentu do vyšších 
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úrovní manažmentu sú technické zručnosti menej dôležité. Naopak, stupňuje sa význam 

koncepčných zručnosti. Osobitné postavenie majú ľudské zručnosti, pretože sú dôležité 

na každom stupni podnikového manažmentu. 

V poslednej časti rozpracovania problematiky som sa zamerala na jednotlivé fázy, 

funkcie riadenia. Ani v tejto časti problematiky som nezistila úplnú jednotu názorov, ale 

napriek tomu, možno vydedukovať, že odborná verejnosť sa zhodla na základných štyroch 

funkciách - plánovanie, organizovanie, vedenie ľudí a kontrola. Štúdiom som dospela k 

ďalšiemu záveru, že všetky funkcie riadenia sú vzájomne späté, úzko spolu súvisia, 

dopĺňajú sa a prekrývajú. Jednotný riadiaci cyklus tvoria len v nerozlučnej jednote, vo 

vzájomnom pôsobení. Systémová závislosť a vzájomná podmienenosť rozličných 

riadiacich činností dávajú samotnému riadeniu charakter nepretržite sa uskutočňujúceho 

procesu. Preto systém riadenia funguje racionálne len vtedy, keď sú funkcie riadenia vo 

vzájomnej dynamickej rovnováhe. Ak dôjde pre nejakú príčinu k degenerácii niektorej 

z nich, narúša to zvyčajne celý proces riadenia.

Ako som už uviedla, odborná verejnosť sa zhodla na štyroch základných funkciách 

riadenia. Niektorí uvádzajú aj viacero funkcií riadenia, ale zhodujú sa práve vo vyššie 

uvedených štyroch.

 Ako prvá sa označuje plánovanie. Je to tá časť riadenia (manažmentu), ktoré sa 

v dôsledku deľby práce a špecializácie v ňom osamostatnilo a predstavuje jednu zo 

základných manažérskych funkcií. Plánovanie je východiskovou a najdôležitejšou 

funkciou, ovplyvňujúcou všetky ostatné manažérske funkcie. Pretože, čím rýchlejšie sa 

uskutočňujú zmeny vo výrobno-ekonomickom, sociálnom a ekologickom prostredí a čím 

viac rozličných požiadaviek odberatelia kladú na podniky, tým je dôležitejšie, aby podniky 

vedeli, aké dlhodobé ciele chcú dosiahnuť a preto musia plánovať. Pre úspech nestačí len 

krátkodobé myslenie. Na plánovanie nadväzuje nielen podľa odbornej verejnosti, ale aj 

logicky fáza organizovania. Nestačí len naplánovať, ale treba aj zorganizovať plnenie 

naplánovaných cieľov. 

Zovšeobecnením možno organizovanie označiť ako druhú základ funkciu riadenia. 

Ako manažérska funkcia plní svoju úlohu v integrácii s ostatnými manažérskymi 

funkciami. Keď ciele a cesty na ich dosiahnutie sú vypracované, nasledujúcou úlohou 

manažmentu je organizovať ľudí a iné zdroje potrebné na ich plnenie, to znamená, že treba 

navrhnúť a vypracovať organizáciu vo význame štruktúry, ktorá to umožní splniť. Nestačí 

len organizovať ľudí, vypracovať organizačnú štruktúru, ale treba aj viesť ľudí k naplneniu 

naplánovaného cieľa a to sa dosahuje prostredníctvom tretej funkcie manažmentu vedenia 
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ľudí. Z doteraz uvedených názorov, poznatkov možno vyvodiť, že vedenie ľudí je 

bezprostredné osobné pôsobenie vedúceho pracovníka na jemu podriadených pracovníkov, 

na ich pracovnú aktivitu tak, aby sa dosiahlo ich žiaduce konanie v pracovnom procese, 

najmä aby sa plnili úspešné rozhodnutia vedúceho pracovníka a prispievali v maximálne 

možnej miere k dosiahnutiu cieľov organizácie a aby sa rozvíjala ich osobnosť. 

Vo všeobecnosti možno povedať, že neexistuje žiadny najlepší prístup k vedeniu 

alebo štýl vedenia, ktorý by vyhovoval všetkým skupinám, všetkým situáciám a všetkým 

národov. Z vedením ľudí súvisí aj pojem manažér. Z uvedených charakteristík vyplýva, že 

manažér má byť osobnosť presvedčivá a silná, schopná presadiť sa. Sebadôvera musí byť 

zjavná na prvý pohľad. Manažér musí vystupovať s istotou, musí veriť sám sebe, svojmu 

konaniu.

Poslednou zo základných fáz, funkcií riadenia je kontrola, ktorá sa prelína všetkými 

jeho fázami. Kontrola ako manažérska funkcia sa zameriava na meranie a korekciu 

vykonanej práce v organizácii, aby sa zistila ako sa plnia plány a realizujú vytýčené ciele. 

Čiže, podstatou kontroly je kritické zhodnotenie reality s ohľadom na riadiace zámery 

organizácie.

Na záver možno skonštatovať, že manažment je neustále sa rozvíjajúca vedná 

disciplína, prispôsobujúca sa ekonomickej, hospodárskej, politickej a inej situácii vo svete, 

ktorá čerpá poznatky z rôznych iných vedných disciplín a najmä praxe. 
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