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Ďalšiu vlnu prináša potreba
analytickej práce so širokým
spektrom dát. Ich rýchle

spracovanie a vyhodnotenie vytvára
pre výrobné firmy príležitosti s výz-
namným dosahom. Prakticky ne-
existuje oddelenie, ktoré by nepodlie-
halo týmto trendom a výnimkou nie
je ani oddelenie ľudských zdrojov.

www.manazerskecentrum.sk

HR
Masívny nástup inovácií v podobe 3D tlačiarní,
podkožných čipov či nových robotických liniek je
len krátky zoznam toho, čo dnes významne ov-
plyvňuje rozhodovanie a konanie výrobných firiem.
Obzvlášť manažmenty firiem sú konfrontované s
nasadzovaním týchto nových platforiem, s očaká-
vaním pozitívneho dosahu na ziskovosť.

VO VÝROBE
MUSÍ STAVAŤ NA SILNÝCH A SCHOPNÝCH JEDNOTLIVCOCH



Dnes vlastne akékoľvek ich rozhod-
nutie v primárnych oblastiach zna-
mená pre firmu významný dosah od
náboru zamestnanca cez nastavenie
odmeňovania až po výber budúcich
lídrov.

VEĽKÉ ROZHODNUTIA VO
VÝROBNÝCH FIRMÁCH
Všetkým je jasné, že veľké rozhod-
nutia ovplyvňujú stratégiu a majú
dosah na niekoľko nasledujúcich

rokov. Patrí sem napr. nákup tech-
nológie, akvizícia alebo aj model
odmeňovania. To všetko predsta-
vuje oblasti citlivé na náklady a do-
bu návratnosti investície. Biznis
stratégia zákonite určuje rámce per-
sonálnej stratégie, preto je viac ako
vhodné porozumieť jej myšlienko-
vým pochodom. Pomôckou môže
byť sonda v podobe čerstvého
prieskumu. Špecializovaný výskum-
ný tím spoločnosti PwC realizoval

globálny prieskum, ako sa cítia byť
výrobné firmy pripravené na robe-
nie „veľkých rozhodnutí“ v nasledu-
júcich 12 mesiacoch. Účastníkom
boli položené tri základné otázky, či
sú pripravené:

1. decentralizovať inovácie a nechať
ich na lokálnych partneroch 
(tí by mali najlepšie poznať potre-
by a možnosti na svojich trhoch),

2. zbaviť sa nevýkonných jednotiek,
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3. a nakoniec premiestniť závod do
výhodnejšieho prostredia (dane,
pracovná sila, logistika a pod.). 

Vo výsledku sa 25 % firiem cíti
pripravených v nadchádzajúcom čase
dané rozhodnutia podstúpiť, teda sú
na programe dňa a prieskum ich
nepodsunul. Toto bol zoznam tzv.
nútenej voľby. Zaujímavé je sledovať
top 5 rozhodovacích oblastí, na
ktorých sa firmy zhodli, že ich isto
budú čakať:

a. Reštrukturalizácia firmy
b. Zmenšovanie biznisu
c. Korporátne financie
d. Spolupráca s konkurenciou
e. Vstup do nového odvetvia

Najmenej sa výrobné firmy plánujú
zaoberať posilnením značky alebo
významnými investíciami. Každá
druhá firma plánuje prehodnotiť
dosah svojho veľkého rozhodnutia
každý tretí až šiesty mesiac a každá
tretia firma sa cíti byť dostatočne
flexibilná „nasadnúť“ na veľké
príležitosti, ktoré prídu v priebehu
roka. Deklarujú silné pozorovacie
schopnosti prostredia. Firmy kalku-
lujú dosahy svojich rozhodnutí 
v minimálnej hodnote 50 miliónov
dolárov. Nemenej je zaujímavé sa
dozvedieť, k čomu sa veľké výrobné
firmy priznali v oblasti robenia
veľkých rozhodnutí, 34 % sa vy-
jadrilo, že rozhodnutia robia na
základe intuície a vlastnej
skúsenosti, 26 % na základe
skúsenosti iných a 41 % sa spolieha
primárne na dáta a precíznu ana-
lytiku.

HLAVNÉ OBLASTI ZÁUJMU
HR VO VÝROBNÝCH FIRMÁCH
Predchádzajúci odstavec priniesol
vstupy a lepšie pochopenie toho,
čím dnes výrobný sektor zhruba
prechádza. V nasledujúcej časti sa
zameriame na to, čo to znamená
pre HR oddelenia výrobných
firiem. Podrobnejší prieskum dos-
tupných zdrojov, vlastná skúsenosť
a priame oslovenie HR manažérov
potvrdzuje niekoľko hlavných
oblastí záujmu.

1. Odmeňovanie 
Náklady na odmeňovanie pred-
stavujú spoločne s investíciami do
technológií a materiálov najčastejšie
tretiu najvyššiu položku. Získanie
vhodnej pracovnej sily len na základe
základnej mzdy je dnes už viac-
menej neefektívne, i keď zdanlivo
lukratívne riešenie. HR experti sa
preto musia potrápiť s nastavením
správneho mixu základnej mzdy,
variabilnej mzdy a benefitov, ktoré
motivujú pracovníkov k vyšším
výkonom a lojalite. Nájdeniu
správneho modelu pomáha vhodná
porovnávacia báza dát, ktorá sa dá 
na trhu kúpiť od špecializovaných
spoločností. Problémy najčastejšie
spôsobuje tzv. centrálne nastavenie 
v systémoch materskej spoločnosti.
Nie jeden HR manažér je doslova
nútený implementovať spoločné
odmeňovacie princípy, i keď špecifiká
trhu konkrétnej krajiny môžu hovoriť
o iných preferenciách. Pri rutinných
prácach, ktoré výroba ponúka, je
výška mzdy významný „poháňač“ 
k vyššiemu výkonu. Práve preto je
spravodlivosť odmeňovania veľmi
citlivou a v mnohých prípadoch jedi-
nou efektívnou zložkou priameho ria-
denia. Zamestnanci vedia, čo za svoj
výkon dostanú a naopak vedia, 
o koľko prídu v prípade, že sa ciele
neplnia. Pravidlá variabilných
malusov mobilizujú zamestnancov.
Pre HR manažérov, ktorí predtým 
vo výrobe nepracovali, je zo začiatku
ťažké pochopiť, že časť variabilnej
zložky zamestnanca predstavuje aj to,
že vôbec chodí pravidelne do práce.
Výpadok hneď niekoľkých zamest-
nancov, ktorí sa pravidelne neukazu-
jú na pracovisku, znamená pre výro-
bu veľké riziká. Plánovanie výrob-
ných kapacít predpokladá naplnenie
ľudských kapacít a každé zaváhanie
prináša dôsledky vo forme strát a ne-
naplnených cieľov. Celá špirála  prob-
lémov sa tak začína „nevinnou PN
zopár zamestnancov“ po víťaznom
hokejovom zápase národného tímu
večer predtým. 

2. Odbory
Odbory majú vo výrobnom sektore
historicky silnú rolu. V obdobiach

neúmerného tlaku na zamestnancov
sa práve predstavitelia odborov po-
stavili na stranu zamestnancov 
s cieľom dohodnúť také pracovné
podmienky, v ktorých by sa zamest-
nanec a zamestnávateľ k sebe sprá-
vali ako partneri. Rokovania však
vôbec nie sú jednoduché. Z časo-
vého či energetického hľadiska
predstavujú významné penzum,
ktoré HR musí investovať. Od HR 
sa tak očakáva dobrá znalosť
Zákonníka práce a psychológie vy-
jednávania. Čarovná formula hľadať
win-win (každý je víťaz) riešenie je
v niektorých prípadoch ťažko ap-
likovateľná. Bližšie k tomu je skôr
rovnica win-learn (jeden je víťaz 
a jeden sa učí). HR má v tomto pro-
cese vari najťažšiu pozíciu. Odborne
totiž rozumejú zásadám riadenia
výkonnosti na jednej strane, teda
chápu postoje zamestnancov. Na
druhej strane ich tlačí mlynský
kameň záujmov akcionára, ktorý
chce rovnako uhrať čo najlepšie
podmienky pre seba. Je jasné obom,
že najbližší rok sa s ničím nebude
dať významne pohnúť.

3. Nábor a výber zamestnancov
Slovensko je už niekoľko rokov 
v strednej a východnej Európe kraji-
nou, kde sa darí automobilovému 
a ťažkému priemyslu vo všeobec-
nosti. Významná časť zamestnanosti
sa aj do budúcnosti spolieha práve
na tento druh priemyslu. To je
makro pohľad, ktorý znie optimi-
sticky. Svoj príbeh by však mohli
rozprávať náboroví manažéri, ktorí
majú na starosti doplniť  vznikajúce
pozície o kompetentných kandidá-
tov. Tu vzniká niekoľko paradoxov.
Na jednej strane 12 % podiel ne-
zamestnaných a na druhej strane
sťažnosti výrobných firiem, že niet
vhodných ľudí. Záujem o výrobný
sektor upadá aj u mladých ľudí,
ktorí argumentujú tým, že tento
druh biznisu nie je ten najlukra-
tívnejší. HR výrobných firiem 
balansuje s rovnicami výpočtu
kmeňových zamestnancov a lízin-
gových zamestnancov, ktorých si
potrebujú získať na sezónne alebo
nárazové výkyvy. Všetci v posled-
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ných mesiacoch sledujeme v mé-
diách politické a manažérske rieše-
nia s duálnym modelom vzdeláva-
nia a pod. Firmy totiž na konci
musia investovať významný balík
peňazí do zaškolenia ľudí, ktorí sú
ochotní to vyskúšať. Slovo vyskúšať
je na mieste, keďže už v skúšobnej
dobe zamestnanec vyhodnotí, či do
toho ide alebo nie. Z potreby
zabezpečiť si financie pre život
zostáva vo firme dovtedy, kým si
nenájde nové, „lepšie“ miesto a od-
chádza ihneď alebo v lepšom prí-
pade dokončí disciplinovane
výpovednú dobu. Bez preháňania je
náborový zamestnanec vo výrobe
ťažko skúšaná rola a kto na ňu
stavia juniora, asi nedocenil jej
dôležitosť. Osvedčujú sa profily ľudí
s priamou skúsenosťou vo výrobe,
ktorí majú nos na talenty oveľa
citlivejší ako tí, čo vyberajú na zák-
lade písomného profilu.

4. Neviditeľná administratíva
To, čo je očiam bežného zamest-
nanca výroby najmenej viditeľné, je
objem administratívnej práce, ktorú
musia HR ľudia odpracovať.
Dôvodom sú často objemy manuál-
nych transakcií, nedostatočné IT
riešenia ako podcenenie času, ktorý
to skonzumuje. Otvára sa otázka, 
či tieto transakčné služby mať pod
svojou strechou. Zložitosť operácií 
a špecifickosť firiem hovorí v pro-
spech domácich tímov, ktoré popri
tejto agende tvoria zlaté siete pre
ďalšie administratívne úkony. HR 
sa tak stáva košom a poslednou inš-
tanciou, kde sa reálne tieto veci ne-
jako dajú urobiť.
Príklad fungovania HR vo výrobe
potvrdzuje slogan „nie je HR ako
HR“. Prechod z jedného odvetvia do
iného má pre niektorých HR-istov
dobrodružnú príchuť. Samozrejme
netreba zabudnúť na príklady, kde
dochádza k obohateniu sa. Budúc-
nosť HR vo výrobe bude v každom
prípade o nových formách náboru, 
o systematickom prístupe k data-
manažmentu a o vymyslení flexibil-
ných motivačných schém.
Skúsenosti ľudí priamo z praxe dajú
za pravdu. 
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PRIPÁJAME JEDEN PRÍKLAD: 
Šéfky oddelenia ľudských zdrojov Evy Kuchárikovej, ktorá pracuje vo firme s  1 000
zamestnancami, sme sa opýtali na jej skúsenosti, ktoré majú potvrdiť trendy. Položili
sme jej 3 otázky:

1. V čom je práca HR manažéra vo výrobnej spoločnosti odlišná od iných sektorov? 
2. Čím sa v poslednej dobe v HR agende najviac zaoberáte a stále ešte nemáte

finálne riešenie? 
3. Bude práca HR manažéra vo výrobnej firme odlišná o 5 – 10 rokov?

Odpovede 
Ad1)
n vo výrobe je široké spektrum rôznych druhov prace (hodinoví/R, mesační/THP) a aj

požiadavky na ich riadenie sú preto širšie ako v prostredí, kde sa pracuje len s me-
sačne/THP platenými ľuďmi, (rozdielne riadenie tímov, komunikácia, motivácia, 
systém odmeňovania  atď.), 

n vo výrobe sa takmer vždy pracuje aj s odborovou organizáciou, čo opäť vyžaduje 
osobitné znalosti a skúsenosti,

n splniť požiadavky na povinné lekárske prehliadky sú u hodinových ľudí osobitné
vzhľadom na požiadavky legislatívy (rôzne druhy faktorov práce/pracovnej záťaže
pre rôzne druhy prace),

n všeobecne iná kultúra spoločnosti (každodenný spôsob komunikácie a zdieľanie
dát, schopnosť zjednodušovať odkazy, primerané obliekanie, spoločné stravovanie,
pohyb vo výrobe, vzťah k technológii, vzťah k zákazníkom, procesné riadenie, 
inžinierske myslenie atď.).

Ad2)
n príliš veľa reportovania rôznych údajov rôznym subjektom:

a) bez vzájomnej koordinácie (dôsledok maticovej štruktúry riadenia, zle nas-
tavených procesov riadenia, nedostatočne nastavená spolupráca s ostatnými 
útvarmi atď.),
b) ako dôsledok nedostatočnej automatizácie spracovania dať na všetkých úrov-
niach riadenia,

n nesúlad v prioritách jednotlivých útvarov ako dôsledok nesúladu riadenia priorít
zhora/medzi útvarmi (opäť často dôsledok maticovej štruktúry),

n nedostatok kvalitných a kvalifikovaných ľudí,
n nedostatok technicky vzdelaných ľudí (hodinových, mesačných),
n nedostatočné jazykové vybavenie mladých ľudí,
n rastúci vek hodinovo platených ľudí/R ľudí,
n nedostatok mladých hodinovo platených/R ľudí ochotných vykonávať fyzicky ťažkú

prácu.
Ad3)
n princíp práce s ľuďmi: direktívne riadenie vedúcim zamestnancom bude nahradené

prácou tímu riadeného spoločnými cieľmi/záujmami,
n úloha HR a úloha vedúceho zamestnanca bude splývať: leader & coach,
n úloha HR bude najmä vo vedení ľudí,
n angažovanosť ľudí bude podporovaná systémom benefitov, resp. pracovnými pod-

mienkami, ktoré si ľudia sami navrhnú (práca z domu, flexibilný a skrátený pracovný
čas, lekárska starostlivosť, pomoc zamestnancom s malými deťmi, dobrovoľnícke
aktivity...),

n lekárska starostlivosť nadobudne nový rozmer (zaťaženie stresom, demografický
vývoj),

n nábor ľudí bude orientovaný na veľmi vyhranené znalosti a zručnosti,
n systém internej a externej komunikácie sa začne vzájomne prelínať,
n spôsob myslenia ľudí sa bude meniť rýchlejšie.
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