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ÚVOD 

 

Ľudský kapitál je mimoriadne dôležitý, lebo predstavuje kľúčové aktívum, ktoré vytvára 

trvalú konkurenčnú výhodu. Aby bolo vedenie organizácie schopné získať a udržať 

kvalifikovaný, motivovaný a angažovaný personál, je potrebné, aby mal podnik vypracované 

určité stabilné pravidlá k prístupu riadenia ľudských zdrojov, pričom uvedené pravidlá 

predstavujú personálnu politiku podniku (Bednarska, 2013). Aby bolo v možné zaviesť nový 

systém personálnej politiky, vhodný pre konkrétny hotel, je potrebné vykonať analýzu 

východiskového stavu systému personálnej politiky. V našej práci sa venujeme analýze 

súčasného stavu systému personálnej politiky vo Wellness Hoteli Chopok v turisticko-

športovom stredisku Jasná v Demänovskej doline. Wellness Hotel Chopok patrí medzi 

najlepšie 4-hviezdičkové hotely na Slovenku. Rozmanitou ponukou služieb je schopný 

konkurovať nielen veľkému množstvu ubytovacích zariadení, ktoré sa nachádzajú v 

návštevníkmi obľúbenom, turisticko-športovom centre zimnej aj letnej rekreácie Jasná v pohorí 

Nízke Tatry, ale aj ostatným hotelom na Slovenku.  

Cieľom práce je analýza súčasného stavu personálnej politiky vo Wellness Hoteli Chopok 

****. Po vymedzení teoretických východísk skúmanej problematiky sa venujeme 

charakteristike služieb, ktoré Wellness Hotel Chopok poskytuje svojim návštevníkom. Aby sme 

boli schopní  naplniť cieľ našej práce, v ďalšej časti skúmame, aký je súčasný stav personálnej 

politiky v hoteli. Názory zamestnancov sme zistili pomocou dotazníka. Informácie získané 

pomocou dotazníkového prieskumu sme analyzovali v druhej kapitole. Okrem základných 

identifikačných otázok dotazník obsahoval štrnásť otvorených, polouzatvorených 

a uzatvorených otázok. Okrem názorov zamestnancov na súčasný stav, ako aj na možné 

príležitosti na zlepšenia, nás zaujímal aj pohľad vedenia hotela. Potrebné informácie sme získali 

na základe pološtrukturovaného rozhovoru s riaditeľom hotela. Rozhovor obsahoval 14 

základných otázok, ktoré sme na základe priebehu rozhovoru podporili doplňujúcimi otázkami. 

Následne v závere práce hodnotíme personálnu politiku v hoteli.  
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1.  TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ SKÚMANIA PERSONÁLNEJ 

POLITIKY V HOTELI 

 

Pre podnik je veľmi dôležité, aby existovala premyslená a pripravená koncepcia všetkých 

procesov resp. funkcií využívania a rozvoja ľudského potenciálu. Je potrebné stanoviť stabilné 

pravidlá a opatrenia, ktorými  sa usmerňuje správanie zamestnancov pri napĺňaní zámerov 

a cieľov podnikov (Hitka, 2013). Uvedené pravidlá a opatrenia v podniku predstavuje 

personálna politika. 

Pojem politika, podľa definície Oxfordského slovníka, znamená súbor ideí alebo plán toho, 

čo robiť v konkrétnych situáciách, ktoré oficiálne odsúhlasila skupina ľudí, organizácia, vláda 

alebo politická strana (www.oxforddictionaries.com, 2018, heslo Policy).   

V domácej a zahraničnej odbornej literatúre sa stretávame s viacerými definíciami  

personálnej politiky. Názory autorov sa v otázke vymedzenia pojmu personálnej politiky 

výrazne nelíšia. Podľa Armstronga (2007) personálna politika predstavuje stabilné pravidlá 

prístupu k riadeniu ľudí, ktorú hodlá podnik uplatňovať. Táto politika definuje filozofiu 

a hodnoty organizácie týkajúce sa spôsobu jednania s ľuďmi a z nich odvodené princípy 

očakávaného jednania manažérov pri riešení personálnych záležitostí. Politika ľudských 

zdrojov tak slúži ako odporúčanie pri vytváraní praktických postupov pri zamestnávaní ľudí 

a pri rozhodovaní o ľuďoch a pomáha definovať „obecný spôsob jednania“.  

Kachaňáková (2007) politiku riadenia ľudských zdrojov alebo personálnu politiku 

konkretizuje prostredníctvom systému stabilizačných zásad, pravidiel a opatrení, ktorými sa 

usmerňuje správanie zamestnancov pri napĺňaní zámerov a cieľov podniku. Zároveň 

zabezpečuje, že pri zaobchádzaní so zamestnancami bude v celom podniku uplatnený taký 

prístup, ktorý je v súlade s podnikovými hodnotami (kvalita pracovného života, spravodlivosť, 

ohľaduplnosť a pod.). Podporuje spravodlivosť a uľahčenie decentralizácie a delegovanie 

právomocí. Podľa Vetrákovej (1996) vyjadruje celkovú filozofiu podniku, jeho hodnoty vo 

vzťahu k zamestnancom. Veľmi precízne definuje politiku v oblasti využívania a rozvoja 

ľudského potenciálu Koubek, uvádzajúc názor, že personálnu politiku organizácie môžeme 

chápať dvomi spôsobmi (Hitka, 2013). Ako systém relatívne stabilných zásad, ktorými sa 

subjekt personálnej politiky (podnik, jej vedenie, personálny útvar) riadi pri rozhodovaniach, 

ktoré sa priamo alebo nepriamo dotýkajú oblasti práce a ľudského činiteľa, alebo ako opatrenia, 

ktorými sa subjekt personálnej politiky snaží ovplyvňovať oblasť práce a ľudského činiteľa  

a usmerňovať chovanie  a jednanie ľudí tak, aby prispievalo k efektívnemu plneniu úloh 

a zámerov organizácie. V oboch prípadoch musí existovať nejaký cieľ, cieľová predstava, 
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stratégia, strategický zámer, z ktorého formulácia personálnej politiky vychádza. Oba tieto 

spôsoby sú navzájom previazané a tvoria jednotu. Pričom druhý spôsob, ako konkrétnejší, musí 

výlučne vychádzať z prvého, všeobecnejšieho, spôsobu (Koubek, 2015). V uvedených 

definíciách personálnej politiky nepozorujeme výrazné rozdiely, čoho vyplýva, že personálna 

politiky predstavuje určitý súbor pravidiel alebo zásad podniku, ktorými usmerňuje správanie 

podniku voči jeho zamestnancom. Personálna politika musí vychádzať z hodnôt, kultúry 

a filozofie podniku. Musí napĺňať ciele podniku a zamestnancov. 

Zdôrazňujeme, že personálna politika nie je stratégia ani taktika podniku, medzi personálnou 

politikou a personálnou stratégiou existuje rozdiel. Personálna stratégia definuje strategické 

ciele, zámery organizácie, týkajúce sa smeru, ktorým sa mieni uberať pri práci s ľuďmi 

v pracovnom procese. Personálna politika poskytuje návod na realizáciu stratégie a pre 

vykonávanie personálnych činností – ako , podľa akých zásad, princípov sa pri realizácii 

stratégie bude vo vzťahu k zamestnancom postupovať. Slúži ako odporúčanie pri vytváraní 

praktických postupov riadenia ľudských zdrojov a pri rozhodovaní o zamestnancoch 

(Vetrákova et al., 2006).  

Medzi typické podniky cestovného ruchu patria ubytovacie zariadenia. Za základnú 

a najvyužívanejšiu kategóriu ubytovacích zariadení sa považuje hotel. Jednotlivé krajiny si 

definíciu hotela upravujú podľa svojich podmienok, pre hotely na Slovensku je smerodajná 

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 277/2008 Z. z. ktorou sa 

ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried 

(Hrubalová, 2015). Vyhláška ustanovuje druhy kategórií a triedy ubytovacích zariadení, ako aj 

klasifikačné znaky, ktoré musia spĺňať ubytovacie zariadenia pri zaraďovaní do kategórií a tried 

kategorizácia sa vzťahuje na ubytovacie zariadenia, ktoré prevádzkujú podnikatelia poskytujúci 

ubytovanie a s ním spojené služby na základe živnostenského oprávnenia.  

Definícia hotela v slovenskej odbornej literatúre sa prevažne zhoduje s definíciou na základe 

Vyhlášky č. 277/2008 Z. z., ktorá hotel definuje ako ubytovacie zariadenie slúžiace na 

prechodné ubytovanie hostí, ktoré má viac ako desať izieb. Hosťom poskytuje okrem 

ubytovania, stravovania aj doplnkové služby, zábavné a spoločenské služby, služby obchodne 

cestujúcim a rekreačno-športové služby na aktívne trávenie voľného času. ISO norma STN 

18513: 2002 charakterizuje hotel ako zariadenie s recepciou, službami a doplnkovou 

vybavenosťou, v ktorom sa poskytuje ubytovanie a v prevažnej miere aj stravovanie. Beránek 

a Kotek (2007, s.7) definuje hotel ako „zariadenie poskytujúce ubytovanie a doplnkové služby 

ľudom mimo domova“. 
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Podľa Zelenku a Páskovej (2012) sa hotely líšia typom a počtom izieb, vybavením, 

zameraním na cieľový skupinu hostí, typom vlastníctva a rozsahom a úrovňou služieb. 

Hrubalová (2015) hotely klasifikuje z hľadiska umiestnenia (prímorské, horské, mestské, 

kúpeľné, rekreačné, letiskové hotely, motely a botely) z hľadiska prevažujúcich doplnkových 

služieb (kongresové, wellness, kúpeľné, športové, relax, detské a rodinné hotely), podľa stupňa 

vybavenosti, rozsahu a kvality poskytovaných služieb (hotely triedy * až *****), podľa 

veľkosti (malé do 100 lôžok, stredne veľké 101-250 lôžok a veľké hotely nad 250 lôžok), na 

základe cieľovej skupiny hostí (hotel pre obchodných cestujúcich, rodiny s deťmi, športovcov, 

mladých ľudí) a podľa vlastníctva hotela na nezávislé hotely a sieťové hotely. V zahraničnej 

odbornej literatúre sa stretávame s klasifikáciami hotela na základe rôznych faktorov. Ide 

o kategorizáciu podľa ceny, veľkosti, funkcie, polohy, segmentu trhu alebo podľa štýlu 

(Barrows, Powers, Reynolds, 2012). Pomerne často sa stretávame s klasifikáciou na základe 

vlastníctva hotela (Baker, Bradley, Huyton, 2000).  

Klasifikácia hotelov je proces ich zatriedenia do určitých druhov podľa charakteru 

a štruktúry služieb pri uspokojovaní potrieb návštevníkov. Pre jednotlivé druhy hotelov je 

typický určitý rozsah poskytovaných služieb  a tomu zodpovedajúca technická a personálna 

vybavenosť. Klasifikácia hotelov vo svete nie je jednotná (Patúš, Gúčik, 2005).  
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2. SÚČASNÝ STAV PERSONÁLNEJ POLITIKY V HOTELI 

 

Aby bolo v možné zaviesť nový systém personálnej politiky, ktorý je vhodný pre konkrétny 

hotel, je potrebné vykonať analýzu východiskového stavu systému personálnej politiky. 

V nasledujúcej časti sa budeme zaoberať charakteristikou služieb, ktoré Wellness Hotel 

Chopok **** poskytuje a analýzou systému personálnej politiky ako aj jej jednotlivých 

čiastkových politík, pričom nás bude zaujímať prístup vedenia hotela k procesom, ktoré tieto 

čiastkové politiky zahŕňajú ako aj názory zamestnancov na tieto procesy. 

 

2.1. Charakteristika hotela 

 

Wellness Hotel Chopok sa nachádza v turisticko-športovom centre zimnej aj letnej rekreácie 

Jasná v pohorí Nízke Tatry, v chránenom území národného parku NAPANT, na konci 

Demänovskej doliny. Hotel je v prevádzke od 26. decembra 2009, vlastníkom je investično-

stavebná spoločnosť zaoberajúca sa realizáciou vlastných investičných projektov, ako aj 

správou a prevádzkou zrealizovaných nehnuteľností PROPERTY HOLDING, a.s. 

(PROPERTY HOLDING, a.s., www.profesia.sk). Okrem Wellness Hotela Chopok spoločnosť 

vlastní aj ubytovacie zariadenie pre 12 hostí v Kvačanoch. 

Hlavnú cieľovú skupinu hotela predstavujú rodiny s deťmi, tejto skupine je preto 

prispôsobené prostredie a zariadenie hotela, jedálny lístok ako aj priestranné rodinné 3, 4 a 5-

lôžkové izby. Hotel sa snaží prilákať rodiny s deťmi na rodinné pobyty s bohatým animačným 

programom, detskými svetmi a wellness centrom prispôsobeným pre deti. 

  Priestory hotela predstavujú dve hlavné budovy, prepojené preskleným prechodom. Ide 

o pôvodnú budovu wellness hotela a novú budovu, v ktorej sa nachádza Kongres Hotel 

Chopok, budova bola pristavaná v roku 2014. Prístavbou sa zvýšil počet izieb hotela z 65 na 80 

izieb s celkovým počtom pevných lôžok 192 a 80 prísteliek.  

Letná sezóna trvá od 1. júla do 30. augusta a zimná od 20. decembra do 30. marca. V tomto 

období hotel navštevuje najviac hostí a využitie pevných lôžok je nad 90 %. Najslabšie obdobie 

predstavujú začiatky týždňov v mimosezónnom období, ktoré sa snaží hotel vyvažovať 

prevažne kongresovými pobytmi. 

V roku 2018 predstavovala celková obsadenosť izieb 67,84 %. V hoteli bolo ubytovaných 

21 202 hostí, pričom 70,52 % predstavovali domáci hostia. Priemerná dĺžka pobytu hostí v roku 

2018 bola 2,8 dňa. Vývoj spomenutých ukazovateľov čase môžete vidieť v tabuľke č. 1. 
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Tabuľka 1 Prehľad základných ukazovateľov v rokoch 2011 až 2018 

Ukazovateľ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Celkový počet izieb 65 65 65 65/80 80 80 80 80 
Celkový počet lôžok 154 154 154 154/192 192 192 192 192 
Priemerná cena/izby v € 86,33 94,53 106,63 112,80 114,65 120,86 131,52 134,78 
Obsadenosť izieb v % 61,63 55,97   59,07   56,40   59,78   68,09   68,53   67,84 
Počet hostí 13 600 12 488 13 345 12 765 18 096 20 318 20 995 21 202 
Počet prenocovaní 36 313   34 544 36 058 34 797 43 849 54 037 53 219 52 608 
Priemerná dĺžka pobytu 2,86  2,97  2,9  2,9  2,6   2,9  2,8 2,8 

Zdroj: Spracované podľa materiálov od Wellness Hotel Chopok, 2019. 

 

Hosťom sú k dispozícii dve reštaurácie, s kapacitou 150 a 130 hostí. Menšia reštaurácia sa 

dá rozdeliť na 3 samostatné miestností, z priestorových dôvodov mimo prevádzky slúži ako 

jedáleň pre zamestnancov hotela. V reštauráciách sa často konajú svadby a iné slávnostné 

udalosti. V hoteli sa nachádza lobby bar s kapacitou 48 osôb a relax bar s kapacitou 80-90 osôb. 

V obidvoch baroch sa nachádzajú bowlingové dráhy (lobby bar 3, relax bar 4). V budove 

Kongres Hotela Chopok sa nachádza hlavná kongresová miestnosť s kapacitou 360 osôb, 

miestnosť sa dá rozdeliť na 5 samostatných menších miestností. V hoteli sa nachádzajú dve 

wellness centrá. Wellness centrum Plesnivec sa nachádza v pôvodnej, staršej, časti hotela. 

Hostia môžu využívať plavecký bazén (15x7,5m) s hĺbkou 1,3 m, dve parné sauny, dve suché 

sauny, jednu infrasaunu a vírivku. Centrum je určené pre rodiny s deťmi. Wellness centrum 

Praslička sa nachádza na najvyššom poschodí hotela, v novej časti, s priamym výhľadom na 

okolie. Hostia môžu využívať plavecký bazén (20x8 m) s hĺkou 1,5m, dve parné sauny, dve 

suché sauny, infrasaunu a vírivku. Centrum je určené len pre osoby staršie ako 16 rokov.  Medzi 

ďalšie doplnkové služby hotela patria masáže, biliardové stoly, detský kútik, záhrada 

s preliezkami učená pre rodiny s deťmi, možnosť uložiť si lyžiarsku výstroj v lyžiarni, cvičenie 

jógy, ponuka teambuildingových aktivít, prepravu hotelovými autobusmi a iné.  

Hotel poskytuje tri tipy pobytových balíkov. Ide o wellness pobyty, rodinné pobyty a jóga a 

fit pobyty. Wellness pobyty sú zamerané na páry, seniorov a samostatne cestujúce ženy, jóga 

a fit pobyty poskytujú príležitosť cvičenia s populárnymi precvičovateľmi aerobiku a jógy..  

Pobyt v hoteli je možné zarezervovať online priamo na stránke hotela, ako aj 

prostredníctvom metavyhľadávačov (booking, expedia) a cestovných kancelárií (Satur, 

Hydrotour). Pobyt je možné zakúpiť aj prostredníctvom zahraničných cestovných kancelárií, 

ide hlavne o cestovné kancelárie v Poľsku, Ukrajine a Bielorusku.  

Wellness Hotel Chopok patrí podľa hodnotení viacerých internetových stránok, medzi 

najlepšie 4-hviezdičkové hotely na Slovensku. O kvalite hotela svedčia aj ocenenia mesačníka 

TREND a online stránky TripAdvisor. V rebríčku hodnotenia TREND TOP hotely a reštaurácie 
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pre rok 2018 získal Welness Hotel Chopok nasledovné umiestnenie 1. miesto v kategórii Trend 

Top hotely v Žilinskom kraji, 1. miesto v kategórii Trend Top 4* hotely na Slovensku spolu s 

ďalšími 4 hotelmi a 2.-10. miesto v kategórii Trend Top hotely na Slovensku. Najväčší 

cestovateľský webový portál na svete Trip Advisor zostavil rebríček najobľúbenejších hotelov 

na Slovensku za rok 2016. Wellness Hotel Chopok v Demänovskej doline obsadil 3. 

miesto hneď po dvojici 5-hviezdičkových ubytovacích zariadení z Bratislavy a Vysokých 

Tatier (O hoteli, www.hotelchopok.sk, 2018).  

 

2.2. Analýza personálnej politiky 

 

Respondentov výberového súboru sme vybrali zámerne, ide o stálych zamestnancov, ktorí 

boli v čase prieskumu prítomní v hoteli. V hoteli je zamestnaných 80 stálych zamestnancov, 

dotazník vyplnilo 30 zamestnancov, čo predstavuje 37,5 %. Ich štruktúru z hľadiska pohlavia, 

veku a dosiahnutého vzdelania uvádzame v tabuľke 2.  

 

Tabuľka 2 Štruktúra respondentov vybraného súboru 

Kritérium Wellness Hotel Chopok zamestnanci 

Absolútny počet Podiel v % 

Pohlavie 

Žena 

Muž  

Spolu 

15 

15 

30 

50 

50 

100 

Vek 

18-25 

26-35 

36-45 

46-60 

61 a viac 

Spolu 

5 

3 

12 

9 

1 

30 

16,7 

10 

40 

30 

3,3 

100 

Dosiahnuté vzdelanie 

Základné 

Stredné 

Vyššie odborné 

Vysokoškolské 

Spolu 

0 

24 

2 

4 

30 

0 

80 

6,7 

13,3 

100 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2019. 

 

Zo získaných údajoch môžeme vidieť, že počet žien (50 %) a mužov (50 %) je vyrovnaný. 

Ženy sú prevažne zamestnané ako chyžné, recepčné a wellness pracovníčky. Muži najčastejšie 

uviedli ako pracovnú pozíciu miesto kuchára a čašníka.  
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Najviac stálych zamestnancov je vo veku 36 až 45 rokov, až 40 %. Druhá najpočetnejšia 

skupina zamestnancov, 30 %, je vo veku 46 až 60 rokov. Menej zastúpene skupiny sú 

zamestnanci vo veku 18 až 25 rokov (16,7 %), 26 až 35 rokov (10 %) a vo veku 61 a viac rokov 

3,3 % zamestnancov. Strednú školu, ako najvyššie dosiahnuté vzdelanie uviedlo až 80 % 

zamestnancov. 13,3 % zamestnancov uviedlo, že má vyštudovanú vysokú školu, pričom išlo 

o zamestnancov na manažérskych pozíciách alebo recepčné. Vysoký počet zamestnancov 

s najvyšším dosiahnutým stredoškolským vzdelaním je spôsobený tým, že väčšina pracovných 

pozícií v hoteli si nevyžaduje vyššiu kvalifikáciu. Ako najvyššie dosiahnuté vzdelanie uviedlo 

6,7 % zamestnancov vyššie odborné vzdelanie. 

Zamestnanci, ktorí sa zúčastnili prieskumu, sú v hoteli zamestnaní v priemere 5 a pol roka. 

Až 41 % zamestnancov uviedlo, že sú v hoteli zamestnaní 7 a viac rokov. V dotazníku nás tiež 

zaujímalo, v akom pracovnom pomere sú zamestnanci so svojím zamestnávateľom. 

 

Tabuľka 3 Typ pracovného pomeru 
Odpoveď Absolútny počet Podiel v % 

Trvalý pracovný pomer na dobu neurčitú 

Trvalý pracovný pomer na dobu určitú 
25 

5 

83,3 

16,7 

Spolu 30 100 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2019. 

 

Až 83,3 % respondentov je zamestnaných na trvalý pracovný pomer na dobu neurčitú. Ide 

o zamestnancov, ktorí pôsobia v hoteli  2 a viac rokov.  16,7 % respondentov je zamestnaných 

na trvalý pomer na dobu určitú. V hlavných sezónach v hoteli pracuje, okrem stálych 

zamestnancov, aj 10 až 12 brigádnikov. Prevažne v oblasti obsluhy, wellness a ako výpomoc 

v kuchyni. Ako sme už uviedli, sezónni zamestnanci neboli zapojení do nášho prieskumu. 

63,3 % respondentov sa o priebehu výberového konania v hoteli dozvedelo od rodiny, 

priateľov alebo známych. 36,7 % uviedlo, že sa o výberovom konaní dozvedelo z internetovej 

stránky. Ako sme uviedli v predchádzajúcom texte ide o internetovú stránku profesia.sk, na 

ktorej hotel pravidelne zverejňuje voľné pracovne pozície.  

 

Tabuľka 4 Získanie informácií o výberovom konaní 

Odpoveď Absolútny počet Podiel v % 

Rodina, priatelia, známi 19 63,3 

Sociálne siete   0 0 

Internetová stránka 11 36,7 

Iné   0 0 

Spolu 30 100 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2019. 
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Ako sme sa dozvedeli z rozhovoru s riaditeľom hotela, vedúca personálneho oddelenia 

nezverejňuje ponuky na voľné pracovné pozície na sociálnych sieťach, čomu zodpovedá aj fakt, 

že žiadny zamestnanec sa o voľnej pracovnej pozícii nedozvedel zo sociálnych sietí. 

Aby sme mohli posúdiť názor zamestnancov na terajší prístup vedenia hotela k výberovému 

a prijímaciemu konaniu, zaujímalo nás, či boli zamestnanci spokojní s priebehom konaní. 

 

Tabuľka 5 Spokojnosť zamestnancov s priebehom výberového konania 
Odpoveď Absolútny počet Podiel v % 

Áno 

Nie 
30 

0 

100 

0 

Spolu 30 100 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2019. 

 

Všetci respondenti  (100 %) uviedli, že boli s priebehom výberového konania spokojní, aj 

napriek tomu, že niektorí zamestnanci uviedli, že sa výberového konania nezúčastnili. Táto 

skutočnosť je spôsobená nedostatkom záujemcov o danú pracovnú pozíciu. V takýchto 

prípadoch je vedúca personálneho oddelenia nútená prijať jediného záujemca o dané pracovné 

miesto, bez toho aby prešiel výberovým konaním.   

 

Tabuľka 6 Spokojnosť zamestnancov s priebehom prijímacieho konania 

Odpoveď Absolútny počet Podiel v % 

Áno 

Nie 
30 

0 

100 

0 

Spolu 30 100 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2019. 

 

Všetci respondenti (100 %) uviedli, že boli spokojní aj s priebehom prijímacieho konania. 

Uviedli, že im boli poskytnuté všetky informácie, ktoré považovali za dôležité. 

V dotazníku nás zaujímalo, či boli všetci zamestnanci pri nástupe na novú pracovnú pozíciu 

zaškolení. 

 

Tabuľka 7 Zaškolenie zamestnancov 

Odpoveď Absolútny počet Podiel v %  

Súhlasím 

Neviem sa vyjadriť 

Nesúhlasím 

28 

2 

0 

93,3 

6,7 

0 

Spolu 30 100 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2019. 
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93,3 % respondentov uviedlo, že zaškolení boli. Zaujímavé je, že dvaja respondenti (6,7 %) 

sa k danej otázke nevedeli vyjadriť.  

 

Tabuľka 8 Vypracovanie popisu práce 
Odpoveď Absolútny počet Podiel v % 

Áno 

Nie 
17 

13 

56,7 

43,3 

Spolu 30 100 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2019. 

 

Ako jeden z nedostatkov vnímame, že až 43,3 % respondentov uviedlo, že nemá 

vypracovaný popis práce. 56,7 % respondentov uviedlo, že majú vypracovaný popis práce. 

 

Tabuľka 9 Znalosti ohľadom povinností a zodpovednosti zamestnancov 
Odpoveď Absolútny počet Podiel v % 

Súhlasím 

Neviem sa vyjadriť 

Nesúhlasím 

28 

2 

0 

93,3 

6,7 

0 

Spolu 30 100 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2019. 

 

Riaditeľ hotela uviedol, že o všetkých dôležitých skutočnostiach sú zamestnanci 

oboznámení ústne, čo môže vysvetľovať, že až 93,3 % respondentov tvrdí, že vedia aké sú ich 

povinnosti a zodpovednosti v rámci ich pracovných kompetencií. 6,7 % respondentov  uviedlo, 

že sa k danej téme nevie vyjadriť. 

 

Tabuľka 10 Spokojnosť zamestnancov s hodnotením pracovného výkonu 
Odpoveď Absolútny počet Podiel v % 

Veľmi spokojný 

Spokojný 

Nespokojný 

Veľmi nespokojný 

7 

15 

8 

0 

23,3 

50 

26,7 

0 

Spolu 30 100 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2019. 

 

73,3 % respondentov uviedlo, že je veľmi spokojných alebo spokojných s hodnotením 

svojho pracovného výkonu. 26,7 % respondentov uviedlo, že sú s hodnotením svojho 

pracovného výkonu nespokojní. Pritom nespokojnosť s hodnotením pracovného výkonu 

prejavili najmä dlhodobí zamestnanci hotela. 
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Tabuľka 11 Motivácia zamestnancov 
Odpoveď Absolútny počet Podiel v % 

Áno 

Nie 

Neviem sa vyjadriť 

9 

13 

8 

30 

43,3 

26,7 

Spolu 30 100 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2019. 

 

Aj napriek tomu, že vyše 73 % zamestnancov je spokojných s hodnotením svojho výkonu, 

až 43,3 % zamestnancov sa necíti motivovaných v prostredí, v ktorom pracujú. Z toho 

usudzujeme, že finančná hodnotenie pracovného výkonu nie je jediný faktor motivácie 

zamestnancov. 30 % respondentov sa cíti dostatočne motivovaných a 26,7 % respondentov 

uviedlo, že sa k danej otázke nevie vyjadriť. 

 

Tabuľka 12 Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov 
Odpoveď Absolútny počet Podiel v % 

Áno 

Nie 
15 

15 

50 

50 

Spolu 30 100 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2019. 

 

50 % respondentov uviedlo, že im zamestnávateľ zabezpečuje zvyšovanie kvalifikácie. Ide 

najmä o školenia, rôzne exkurzie a prednášky. Vedenie hotela venuje najviac pozornosti 

zvyšovaniu kvalifikácie a rozširovaniu znalostí v oblasti podávania nápojov a jedál 

v reštaurácii. Najčastejšie sa ich zúčastňujú kuchári a čašníci. Poznamenávame, že zvyšovaním 

kvalifikácie v tejto otázke nemyslíme povinné školenia, kurzy a iné zákonom stanovené 

povinnosti. Ostatných, 50 % respondentov uviedlo, že im zamestnávateľ nezabezpečuje 

zvyšovanie kvalifikácie. Ide prevažne o zamestnancov na pozíciách chyžná a údržbár. 

Ďalej nás zaujímalo, ako sú zamestnanci hotela spokojní s prístupom svojho priameho 

nadriadeného. 63,3 % respondentov uviedlo, že je veľmi spokojných alebo spokojných 

s prístupom svojho priameho nadriadeného. 

 

Tabuľka 13 Spokojnosť zamestnancov s prístupom priameho nadriadeného 
Odpoveď Absolútny počet Podiel v % 

Veľmi spokojný 

Spokojný 

Nespokojný 

Veľmi nespokojný 

3 

16 

11 

0 

10 

53,3 

36,7 

0 

Spolu 30 100 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2019. 
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Až 36,7 % zamestnancov je nespokojných s prístupom svojho priameho nadriadeného. Ide 

hlavne o dlhoročných zamestnancov hotela. Pretrvávajúca nespokojnosť môže byť spôsobená 

nižším záujmom nadriadených o spokojnosť svojich zamestnancov. Až 56,7 % zamestnancov 

tvrdí, že sa ich nadriadený nikdy nezaujíma o ich spokojnosť so zamestnaním. 36,7 % uviedlo, 

že sa o ich spokojnosť nadriadený zaujíma občas, prostredníctvom priamych otázok alebo na 

základe podnetu od zamestnanca. V tejto oblasti vidíme najdôraznejší rozdiel medzi názormi 

vedenia hotela a zamestnancov hotela. 6,7 % respondentov uviedlo, že sa ich priamy nadriadený 

o ich spokojnosť zaujíma pravidelne.  

 

Tabuľka 14 Záujem nadriadeného o spokojnosť zamestnancov 
Odpoveď Absolútny počet Podiel v % 

Nikdy 

Občas 

Pravidelne 

17 

11 

2 

56,7 

36,7 

6,7 

Spolu 30 100 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2019. 

 

V poslednej otázke nás zaujímalo, v ktorej z vybraných oblastí, by zamestnanci uvítali 

zlepšenie a zavedenie systematického prístupu. Zamestnanci na nižšie kvalifikovaných 

pozíciách (údržba, chyžné) sa nechceli k danej otázke vyjadrovať, čo znamená, že pri každej 

oblasti uviedli možnosť nevyjadrujem sa. 

 

Tabuľka 15 Názory zamestnancov na zlepšenie a zavedenie systematického prístupu v 

jednotlivých oblastiach personálnej politiky 
Odpoveď 

Áno Nie 
Neviem sa 

vyjadriť 

Spolu 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Oblasť 

Kultúra spoločnosti 

Leadership (vedenie) 

Talent manažment 

Meranie spokojnosti 

Motivácia 

Popis pozície, ciele, úlohy 

Kontrola 

Adaptačný a rozvojový plán 

Výberové konanie 

Kompetenčné úrovne 

Prijímacie riadenie 

20 

15 

10 

17 

23 

15 

9 

15 

11 

11 

8 

66,7 

50,0 

66,7 

56,7 

76,7 

50,0 

30,0 

50,0 

36,7 

36,7 

26,7 

1 

0 

0 

1 

0 

6 

11 

4 

11 

8 

11 

3,3 

0,0 

0,0 

3,3 

0,0 

20,0 

36,7 

13,3 

36,7 

26,7 

36,7 

9 

15 

10 

12 

7 

9 

10 

11 

8 

11 

11 

30,0 

50,0 

33,3 

40,0 

23,3 

30,0 

33,3 

36,7 

26,7 

36,7 

36,7 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2019. 

 

Najviac zamestnancov (76,7 %), by uvítalo zlepšenie a systematický prístup v oblasti 

motivácie a 66,7 % zamestnancov v oblasti kultúry spoločnosti. Najmenej záujmu o zlepšenie 
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prejavili zamestnanci v oblasti prijímacieho konania (26,8 %) a oblasti kontroly (30,0 %), 

pričom v oblasti kontroly vidí riaditeľ hotela najväčší priestor na zlepšenie. Najviac 

zamestnancov sa nevedela vyjadriť k oblasti leadership, až 50,0 %, predpokladáme, že to mohlo 

byť spôsobené tým, že si niektorí zamestnanci neboli istý čo tento pojem zahŕňa. 

V časti  návrhy na zmeny sa vyjadrilo len niekoľko zamestnancov, pričom ich názory sa 

výrazne líšili. Niektorí uviedli, že sú spokojní so svojim zamestnaním, no aj napriek tomu by 

uvítali zmeny v niektorých spomínaných oblastiach. Najväčšiu nespokojnosť prejavili niektorí 

dlhoroční zamestnanci, ktorí majú pocit, že vedenie hotela neprijíma ich návrhy na zlepšenie 

a neakceptuje ich odbornosť.  
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3.  ZHODNOTENIE PERSONÁLNEJ POLITIKY V HOTELI 

 

Okrem dotazníkového prieskumu sme uskutočnili aj rozhovor s riaditeľom hotela, ktorý 

obsahoval 14 otázok, ktoré sa týkali súčasného stavu personálnej politiky v hoteli. Zaujímalo 

nás, na základe akých dokumentov vedenie hotela pristupuje k zamestnancom, ako vedie 

výberové a prijímacie konanie, ako prebieha zaškolenie zamestnancov, odmeňovanie, 

zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov, prístup riaditeľa k vedeniu zamestnancov a jeho záujem 

o ich spokojnosť. Na základe odpovedí a ich následnou komparáciou s informáciami získanými 

z dotazníka sme boli schopní identifikovať niekoľko prípadov, kde sa názory zamestnancov 

a názory riaditeľa hotela líšili. 

 Na základe odpovedí respondentov môžeme konštatovať, že aj napriek tomu, že sú 

zamestnanci prevažne spokojní so svojím pôsobením vo Wellness Hotel Chopok ****, uvítali 

by v niektorých oblastiach zlepšenia a systémový prístup. Prevažne ide o prejavenie záujmu 

nadriadených o ich spokojnosť, akceptovanie návrhov zamestnancov na zlepšenie, zvýšenie 

snahy motivovať svojich zamestnancov a formulovanie zásad kultúry spoločnosti, s ktorou sa 

budú môcť zamestnanci hotela stotožniť. 

Najvýraznejšie rozdiely v názoroch sme zaznamenali v oblasti kontroly a motivácie 

zamestnancov. V oblasti kontroly vidí riaditeľ hotela veľký priestor na zlepšenie, pričom 36,7 

% zamestnancov nepovažuje za potrebné meniť súčasný stav priebehu kontroly. V oblasti 

motivácie riaditeľ uvádza, že sú zamestnanci dostatočne motivovaní, nielen finančne, zároveň 

76,7 % zamestnancov by uvítalo inovácie v oblasti motivácie.  

Ako nedostatok vnímame sťažnosti zamestnancov na neochotu vedenia prijímať ich návrhy 

na zlepšenia a nízky záujem vedenia o spokojnosť svojich zamestnancov. 

V oblasti záujmu vedenia o spokojnosť zamestnancov a prijímaní návrhov od zamestnancov 

navrhujeme, aby vedenie hotela navrhlo vedúcim jednotlivých úsekov, aby sa pravidelne, 

minimálne raz za mesiac, zaujímali o spokojnosť svojich podriadených a tlmočili všetky ich 

návrhy riaditeľovi hotela. Prínosné môže byť zriadenie takzvanej schránky na návrhy, kde by 

mohli zamestnanci anonymne, počas celého roka, písomne,  prezentovať svoje návrhy. 

Opodstatnenosť a prínosy návrhov by riaditeľ hotela pravidelne konzultoval s vedúcimi 

úsekov. Ak sa riaditeľ hotela rozhodne prijať niektorý z nápadov zamestnancov, mal by o tom 

spoločne informovať všetkých zamestnancov a zdôrazniť, že ide o návrh jedného zo 

zamestnancov. V oblasti kultúry podniku navrhujeme riaditeľovi hotela vypracovať kultúru 

spoločnosti a víziu hotela, s ktorou by sa zamestnanci mohli stotožniť a pracovať na jej 
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naplnení. Vzhľadom na pomerne vysoký stupeň motivácie zamestnancov v hoteli (finančná, 

rôzne odmeny, zvyšovanie kvalifikácie, možnosť bezplatne využívať priestory hotela atď.) 

navrhujeme, aby si riaditeľ hotela vypočul konkrétne návrhy zamestnancov, ako by mohol 

inovovať proces motivácie. 
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ZÁVER 

 

Cieľom našej práce bola analýza súčasného stavu personálnej politiky vo Wellness Hoteli 

Chopok****. Venovali sme sa vymedzeniu pojmu personálna politika a charakteristike hotela 

z dostupných literárnych, časopiseckých a internetových zdrojov. V druhej kapitole sme na 

základe informácií získaných z rozhovoru s riaditeľom hotela, charakterizovali cieľovú skupinu 

hotela a jeho ponuku. Analyzovali sme výsledky dotazníkového prieskumu a v poslednej 

kapitole sme komparovali získané informácie s informáciami získanými od vedenia hotela 

a následne sme zhodnotili možnosti zlepšenia personálnej politiky vo Wellness Hoteli Chopok.  

Zistili sme, že Wellness Hotel Chopok **** patrí medzi jeden z najlepších 4-hviezdičkových 

hotelov na Slovensku, najmä vďaka jeho výhodnej polohe v športovo-rekreačnom centre Jasná 

a rozsiahlej ponuke doplnkových služieb, zameranej najmä na dospelých a rodiny s deťmi.   

Na základe informácií zistených dotazníkovým prieskumom môžeme konštatovať, že 

väčšina zamestnancov Wellness Hotela Chopok**** je so svojím zamestnaním v hoteli 

spokojných. Aj napriek tomu by uvítali zmenu najmä v prístupe vedenia hotela k ich motivácii. 

Potešil by ich nárast záujmu riaditeľa hotela a vedúcich pracovníkov jednotlivých úsekov o ich 

spokojnosť a návrhy na zlepšenie jednotlivých procesov prebiehajúcich v hoteli. Riaditeľ 

hotela sa do budúcnosti bude snažiť zefektívniť proces kontroly zamestnancov, aby bol hotel 

schopný udržať momentálny štandard poskytovaných služieb. 

Wellness Hotel Chopok **** má potenciál udržať si svoje momentálne postavenie na trhu, 

ako aj rozširovať svoju, už teraz rozmanitú, ponuku služieb. Najvýraznejšie ohrozenie 

prevádzky hotela predstavuje nezáujem potenciálnych zamestnancov o prácu v hoteli, ako aj  

výrazne zvýšené požiadavky na odmeňovanie ich pracovného výkonu. 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 

 

1. ARMSTRONG, M. 2007. Řízení lidských zdrojů. Praha : Grada Publishing a. s., 2007. 788 

s. ISBN 978-80-247-1407-3. 

2. BAKER, S., HYUTON, J., BRADLEY, P. 2000. Principles if Hotel Front Office   

Operations. Londýn : Cengage Learning EMEA. 329 s. ISBN 978-1-84480-090-2. 

3. BARROWS, C. W., POWERS, T., REYNOLDS, D. 2012. Introduction to the Hospitality 

Industrie. Howard House : Emeerald Publishing Ltd. 2012. 576 s. ISBN: 978-0-470-

39916-3. 

4. BEDNARSKA, M. A. 2013. Quality of Work Life in Tourism – Implications for 

Competitive Advantage of the Tourism Industry. In  Journal of Travel and Tourism 

Research, roč. 13, 2013, č. 1/2, ISSN 1302-8545, s. 1-17. 

5. BERÁNEK, J., KOTEK. P. 2007. Řízení hotelového provozu. Praha : GRADA Publishing. 

2007. 204 s. ISBN 978-80-87624-30-0. 

6. HITKA, M., et al. 2013. Rozvoj ľudských zdrojov II. Zvolen : Technická univerzita vo 

Zvolene, 2013. 265 s. ISBN 978-80-228-2614-3. 

7. Hory, 2005. [online]. [cit. 2019-02-10]. Dostupné na internete: https://www.jasna.sk/ 

8. HRUBALOVÁ, L. 2015. Základy hotelierstva. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa 

v Nitre. 2015. 110 s. ISBN 978-80-558-0750-8. 

9. KACHAŇÁKOVÁ, A. et al. 2007. Riadenie ľudských zdrojov. Bratislava : Sprint - 

vydavateľská, filmová a reklamná agentúra, 2007. 207 s. ISBN 978-80-89085-83-5. 

10. KOUBEK, J. 2015. Řízení lidských zdrojů. Praha : Management press, 2015. 399 s. ISBN 

978-80-7261-288-8. 

11. MALÍKOVÁ, K. 2010. Podnikanie v cestovnom ruchu. Bratislava : Progressus, 2010. 302   

s. ISBN 978-80-970510-0-6. 

12. PÁSKOVÁ, M., ZELENKA, J. 2012. Cestovný ruch : Výkladový slovník, Praha : Linde, 

2012. 768 s. ISBN 978-80-72018-80-2. 

13. PATÚŠ, P., GÚČIK, M. 2005. Manažment ubytovacej prevádzky hotela. Banská Bystrica 

: Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2005. 125 s. ISBN 80-88945-81-X. 

14. Policy, 2018. [online]. [cit. 2018-10-10]. Dostupné na internete: 

<www.oxforddictionaries.com >. 

15. PROPERTY HOLDING, a.s. [online]. [cit. 2019-02-10]. Dostupné na internete: 

<http:www.profesia.sk>. 



21 

 

16. STN EN ISO 18513: 2003. Služby cestovného ruchu. Hotely a iné druhy ubytovacích   

zariadení cestovného ruchu. Terminológia. 

17. VETRÁKOVÁ, M. 1996. Personálny manažment. Banská Bystrica : Univerzita Mateja 

Bela Ekonomická fakulta, 1996. 206 s. ISBN 80-88825-82-2. 

18. VETRÁKOVÁ, M. et al. 2006. Ľudské zdroje v organizácii. Banská Bystrica : 

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2006. 230 s. ISBN 80-8083-193-9. 

19. Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú  

klasifikačné  znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried. 

20. WELLNESS HOTEL CHOPOK [online]. [cit. 2019-02-10]. Dostupné na internete: 

<https://www.hotelchopok.sk>. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

PRÍLOHY 

 

Príloha 1 Poloha Wellness Hotela Chopok na mape Slovenska .........................................23 

Príloha 2 Fotografia hotela ..................................................................................................23 

Príloha 3 Dotazník pre zamestnancov..................................................................................24 

Príloha 4 Otázky pre riaditeľa hotela ..................................................................................26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

Príloha 1 Poloha Wellness Hotela Chopok na mape Slovenska 

 

Zdroj : https://www.hotelchopok.sk/, 2019. 

 

Príloha 2 Fotografia hotela 

 

Zdroj : https://www.hotelchopok.sk/galeria/, 2019. 
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Príloha 3 Dotazník pre zamestnancov 

 

Vážený zamestnanec hotela, 
 
som študentkou cestovného ruchu na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici a spracovávam diplomovú prácu 
s názvom „Potreba personálnej politiky a jej prínosy vo vybranom hoteli“. Chcela by som Vás poprosiť o vyplnenie 
anonymného dotazníka týkajúceho sa personálnej politiky vo Wellness Hotel Chopok. Výsledky prieskumu 
použijem výlučne za účelom spracovania diplomovej práce. 
 
Za ochotu a spoluprácu Vám vopred ďakujem.               Bc. Alica Albertová 
 

1. Pohlavie                                        2.   Vek                                      3.   Dosiahnuté vzdelanie 

Žena                                                      18-25                                         Základné 

Muž                                                       26-35                                         Stredné 

                                                              36-45                                         Vyššie odborné 

46-60                            Vysokoškolské 

                                                              61  viac 

4.  Ako dlho pracujete v hoteli a na akej pracovnej pozícii ? 

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

5. V akom pracovnom pomere ste so svojim zamestnávateľom? 

Trvalý pracovný pomer na dobu neurčitú 

Trvalý pracovný pomer na dobu určitú 

Dohoda o vykonaní práce 

Dohoda o brigádnickej práci študenta 

6. Odkiaľ ste sa dozvedeli o výberovom konaní na Vašu pracovnú pozíciu ?  

Rodina, priatelia, známi 

Sociálne siete 

Internetová stránka  

Iné, uveďte .......................................................................................................................................................... 

7.  Boli ste spokojní s priebehom výberového konania ? 

Áno 

Nie (zdôvodnenie)................................................................................................................................................  

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

8. Boli ste spokojní s priebehom prijímacieho konania ? 

Áno 

Nie (zdôvodnenie)............................................................................................................ ..................................... 

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

9. Pri nástupe na pracovnú pozíciu som bol/a zaškolený/á. 

Súhlasím 

Neviem sa vyjadriť 

Nesúhlasím 

10. Máte vypracovaný popis práce ? 

Áno 

Nie 
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11.  Ako ste  spokojní s hodnotením Vášho pracovného výkonu ? 

Veľmi spokojný 

Spokojný 

Nespokojný  

Veľmi nespokojný 

12. Vždy viem čo mám robiť a aké sú moje povinnosti a zodpovednosť. 

Súhlasím 

Neviem sa vyjadriť 

Nesúhlasím 

13. Motivuje Vás prostredie, v ktorom pracujete k lepším výkonom? 

Áno 

Nie 

Neviem sa vyjadriť 

14. Zabezpečuje Vám zamestnávateľ zvyšovanie vašej  kvalifikácie ? 

Áno (ako) ........................................................................................................................................................... 

Nie  

15. Ste spokojní s prístupom Vášho priameho nadriadeného ? 

Veľmi spokojný 

Spokojný 

Nespokojný 

Veľmi nespokojný 

16. Ako často sa Váš nadriadený zaujíma o Vašu spokojnosť so zamestnaním ? 

Nikdy 

Občas (akým spôsobom) ....................................................................................................... ............................. 

Pravidelne (akým spôsobom) .............................................................................................................. ............... 

17. V ktorej z uvedených oblastí, by ste uvítali zlepšenie a systematický prístup ? 

Oblasť Áno Nie Neviem sa vyjadriť 

Kultúra spoločnosti    

Leadership    

Talent manažment    

Meranie spokojnosti    

Motivácia    

Popis pozície, ciele, úlohy    

Kontrola    

Adaptačný a rozvojový plán    

Výberové konanie    

Kompetenčné úrovne    

Prijímacie riadenie    

18. Návrhy na zmenu 

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

.....................................................................................................................................................................................  
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Príloha 4 Otázky pre riaditeľa hotela 

 

1. Otázka - Máte vypracované nejaké čiastkové postupy/nástroje/zásady, na základe 

ktorých pristupujete k zamestnancom? Aké?  

2. Otázka - Ako často a akým spôsobom s nimi oboznamujete vašich zamestnancov? 

3. Otázka - Aký je váš terajší prístup k priebehu výberového konania (zverejnenie, 

požiadavky na uchádzačov, priebeh výberu uchádzačov, pohovor)? 

4. Otázka - Aký je váš terajší prístup k priebehu prijímacieho konania (aké informácie 

poskytujete)? 

5. Otázka - Aký je váš terajší prístup k zaškoleniu zamestnancov (kto ho praktizuje, 

dĺžka, adaptačný proces)? 

6. Otázka - Aký je váš terajší prístup k hodnoteniu zamestnancov (formy mzdy, 

nefinančné odmeňovanie)? 

7. Otázka - Aký je váš terajší prístup k formulovaniu opisu a obsahu práce pre jednotlivé 

pracovné pozície  (vedia vaši zamestnanci aké majú kompetencie, riešenie sťažností, 

zodpovednosť, nadriadení)? 

8. Otázka - Aký je váš terajší prístup k motivácii zamestnancov (finančné, nefinančné)? 

9. Otázka - Akým spôsobom pomáhate svojim zamestnancom so zvyšovaním 

kvalifikácie (kurzy, školenia, finančne, talent management)? 

10. Otázka - Ako často a akým spôsobom sa zaujímate o spokojnosť zamestnancov  

(hodnotenie, podmienky, vzťahy na pracovisku, konflikty)? 

11. Otázka - Aký prístup vedenia zamestnancov preferujete  (názor zamestnancov na 

vedenie)? 

12. Otázka - Máte vypracovanú víziu podniku a ujasnenú podnikovú kultúru (sú s ňou 

zamestnanci oboznámení)? 

13. Otázka - V ktorej oblasti vidíte priestor na inováciu, zlepšenie? 

14. Otázka - V čom vidíte prínos, ak by hotel mal vypracovaný systém personálnej 

politiky? 

 

 


