
1 

VÝKONNOSŤ, SPOKOJNOSŤ, ROVNOVÁHA 
 
Ako sa máte? Pýtala som sa v poslednom období mladých manažérov. So smútkom hovoria: 
Máme veľa práce. Veľa pracujeme. Koľko pracujú iní manažéri? Pýtam sa na ich spokojnosť 
a oni mi hovoria o práci. Spokojnosť spájajú s prácou. 
 
Prečo sú manažéri nespokojní s prácou? Naozaj pre množstvo práce? Mohli by byť šťastní, 
ak majú v dnešnej dobe prácu. Platy majú vysoké. Problém asi nebude v peniazoch. 
Manažéri namajú čas na seba, svoje rodiny, priateľov, oddych, lebo musia ťažko - výkonne 
pracovať. Na otázku, prečo je manažovanie také ťažké, najčastejšie dostávam odpoveď: 
Lebo pracujeme s ľuďmi, musíme ich kontrolovať, zadávať úlohy, koordinovať, denne čítať 
100 mailov ... 
 
Celkom ma to zaujalo, preto sa prosím pozrime na to, čo je výkonnosť, spokojnosť a ako 
tieto dva pojmy najvzájom medzi sebou súvisia.  
 
Výkonnosť 
 

Výkonnosť je miera dosahovaných výsledkov jednotlivcami, tímami, 
procesmi a systémami. Pracovný výkon je výsledok určitej pracovnej 
činnosti človeka dosiahnutý v danom čase a za daných podmienok. 
Pracovná výkonnosť je obecnejšie a dlhodobejšie vyjadrenie pracovného 
výkonu, ktoré sa týka určitého subjektu - jedinca.  

Poznáme:  
 

- Výkonnosť organizácie 
- Výkonnosť procesov 
- Výkonnosť zamestnancov 
- Výkonnosť manažérov 
 
Výkonnosť súvisí s produktivitou a kvalitou. Ich hodnoty pre organizáciu a procesy je možné 
ľahko vypočítať. Výkonnosť zamestnancov a manažmentu nie je iba číslo. Pokiaľ výkonnosť 
ľudí nesmeruje k ich spokojnosti, je systém merania výkonnosti neúčinný. Celé snaženie 
firiem a manažérov by malo smerovať k tomu, aby sa ľuďom lepšie žilo.   
 
Spokojnosť 

Akcionár je spokojný, keď má v dlhodobo dobrú návratnosť vloženého 
kapitálu. Zákazníci sú spokojní, ak (suma úžitkov - náklady) je čo 
najväčšie číslo. Spokojnosť zamestnancov a manažérov je o udržaní 
rovnováhy v dôležitých aspektoch pracovného a súkromného života. 
Nech uvažujeme o úspechu, vzťahoch, zdraví, ekonomike, financiách, 
dostaneme sa nakoniec vždy k požiadavke určitej vyváženosti: 
 

 súkromie-zamestnanie 

 blahobyt-skromnosť 

 práca-odpočinok 

 náklady-zisk 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.krajciova.sk/MANAZER/3_VykonnostOrganizacie_V1.pdf
http://www.krajciova.sk/MANAZER/3_VykonnostOrganizacie_V1.pdf
http://www.krajciova.sk/MANAZER/19_VykonnostProcesov_V1.pdf
http://www.krajciova.sk/MANAZER/L4_RiadenieVykonnosti_V1.pdf
http://www.krajciova.sk/MANAZER/M7_ManazerskeKompetencie_V1.pdf
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Rovnováha 
 
Nie je iba to dobré. Rovnováha je boj s protikladmi. 
 
Úspech a neúspech 

 Úspech poteší, ale stagnujeme. 

 Neúspech bolí, ale štartuje nové riešenia. 

 Obidva majú rovnakú cenu, preto sa namiesto trápenia rýchlo 
poučme a sústreďme na zmenu. 

 
Deň a život 

 Hľadať rovnováhau v jednom dni je nemožné, odkazovať sa stále na budúcnosť je 
nekonečné. 

 Hľadajme rovnováhu v období, ktoré naša myseľ ľahko obsiahne - v týždni. 
 
Stres a nezáujem 

 Obidva znižujú sústredenie. 

 Hľadajme a sami si dávkujme mierny tlak. 

 Potom môžeme očakávať kvalitné výsledky. 
 
Podrobný plán a nič 

 Hľadajme rámcovo pevný, ale v podrobnostiach voľný plán, ktorý upozorňuje na dôležité 
veci, ale zároveň ponecháva priestor na zmenu, tvorivosť a nepredvídané situácie. 
 

Našu dlhodobú spokojnosť môže zaistiť dynamická rovnováha v troch oblastiach života: 
 
Vzťahy 

 Rovnováha medzi našimi dôležitými životnými rolami. 

 Rovnováha energie, ktorú im venujeme a rovnováha medzi ich kvalitou. 
 
Kondícia 

 Rovnováha medzi tým, akú energiu vydávame (práca) a ako sa o seba staráme. 
 
Potreby 

 Rovnováha v dosahovaní dôležitých životných potrieb.    
 
Ako sa máte vy milí čitatelia?  
 
Veľmi by som si želala, aby ste boli v práci spokojní, primerane výkonní, aby ste poznali 
mieru vašej spokojnosti a tiež výkonnosti. Preto sú potrebné tri veci: dobre poznať svoju 
prácu, dobre poznať svoje možnosti a vedieť dosiahnuť medzi nimi rovnováhu.  

 
V priebehu blížiacich sa veľkonočných sviatkov vám prajem pekné 
jarné prechádzky v prírode, oddych a malé zamyslenie nad 
otázkami vašej spokojnosti aj výkonnosti. 
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