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OBSAH PREZENTÁCIE

Školský  manažment I., II.

◼ Východiská  riadenia škôl a školských zariadení (školského 

manažmentu, resp. manažmentu vzdelávania)

◼ Prínos teórií manažmentu a ich predstaviteľov pre rozvoj školského 

manažmentu, resp. manažmentu vzdelávania

◼ Špecifiká riadenia podnikovej a školskej organizácie

◼ Špecifiká riadenia škôl a školských zariadení s právnou  

subjektivitou

◼ Výsledky výskumov a kľúčové  determinanty riadenia školských 

organizácií

◼ Manažérska príprava a riadenie školských organizácií v zahraničí

◼ Vízie, perspektívy a súčasný  stav prípravy školských manažérov 



OBSAH PREZENTÁCIE

Školský  manažment I., II.

◼ Význam manažérskych funkcií pre úspešné  riadenie školskej 

organizácie

◼ Manažérska funkcia plánovanie (strategické, taktické, akčné...)

◼ Manažérska funkcia rozhodovanie (metódy rozhodovania...)

◼ Manažérska funkcia vedenie ľudí (motivačné  stratégie, štýly 

vedenia, komunikácia, hodnotenie, riešenie konfliktov, skryté 

vodcovstvo, tímová  práca...)

◼ Manažérska funkcia organizovanie (sebariadenie a riadenie 

zamestnancov...)

◼ Školský  marketing (marketingové premenné, marketingové  

stratégie...)

◼ Manažérska funkcia kontroling (časť: externá  evalvácia)
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MANAŽMENT = RIADENIE ≠ VEDENIE

„Manažment je vedecky overená teória a prax 

riadenia organizácií v podmienkach trhového 

mechanizmu.“ (M. Majtán)

„Manažment je proces realizácie manažérskych 

funkcií prostredníctvom manažérov a ostatných 

zamestnancov s cieľom dosiahnuť ciele 

organizácie v meniacom sa prostredí.“
(R. Kreitner)
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SVETOVÉ MANAŽÉRSKE SYSTÉMY

A ICH VPLYV NA ŠKOLSKÝ  MANAŽMENT

◼ Americký manažment (pragmatizmus, empíria)

◼ Západný manažment (špecifiká: škandinávske 

krajiny, Nemecko...)

◼ Japonský manažment (precíznosť, kariérny 

rast)
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HLAVNÍ PREDSTAVITELIA VŠEOBECNÉHO 

MANAŽMENTU A ICH DOSAH NA KREOVANIE 

ŠKOLSKÉHO  MANAŽMENTU

◼ Frederick Wislow Taylor – zakladateľ moderného 

manažmentu (riadenie na úrovni dielne)

◼ Henry Ford – zavedenie inovácií, zavedenie hromadnej 

a pásovej výroby v automobilovom priemysle 

dehumanizácia práce robotníkov

◼ Tomáš Baťa – monitoring efektivity práce robotníkov
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HLAVNÍ  PREDSTAVITELIA VŠEOBECNÉHO  

MANAŽMENTU A ICH DOSAH NA KREOVANIE 

ŠKOLSKÉHO  MANAŽMENTU

◼ Henry Fayol – efektivita, metódy normovania, prvá 

definícia manažérskych funkcií 

chápanie robotníka ako stroja

◼ Max Weber – tvorba prísnej deľby práce, pevných 

noriem, pravidiel a povinností, centrálne byrokratické 

riadenie firmy 

nezáujem o osobnosť robotníka

◼ Abraham Maslow – teória hierarchie potrieb, teória 

motivácie, akademické poznatky manažmentu
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VÝCHODISKÁ RIADENIA ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ
Školský  manažment  rozvíjali a rozvíjajú:  Z. Obdržálek,  F. Bacík, R. Capaul, L. Cimbálníková, M. Cirbes, L. Eger, D. Elsner, A. Hašková, K. 

Horváthová, E. Hoyle, J. Kalous, B. Kosová, J. MacBeath, A. Malach, J. Malach, R. Mortimore, D. Nezvalová, O. Obst, I. Pavlov, M. Pisoňová,  

M. Pol, G. Porubská (Petrová), Š. Porubský, M. Prášilová, K. Rýdl, L. Slavíková, H. Seitz, J. Světlík, J. Svoboda, V. Trojan, J. Vašťatková, M. 

Zelina a ďalší 

ŠKOLY MANAŽMENTU
OBDOBIE ROZVOJA 

A HLAVNÍ  PREDSTAVITELIA

PRÍNOS PRE PROCES  RIADENIA 

ŠKOLSKEJ ORGANIZÁCIE 
TRADIČNÁ (KLASICKÁ)  TEÓRIA 

MANAŽMENTU (Taylorizmus, 

Fordizmus, Batizmus, Byrokratizmus)

1900-1940 

F. W. Taylor, L. Urwick, H. Fayol, H. 

Ford, T. Baťa, M. Weber a ďalší

definovanie manažérskych funkcií; uplatňovanie 

inovačných procesov; efektivita práce; 

organizácia práce; duálne vzdelávanie...

TEÓRIA MEDZIĽUDSKÝCH VZŤAHOV 

(behavioristická, neoklasická teória 

manažmentu)

1900-1970

M. P. Follettová, E. Mayo, CH. 

Bernard, D. McGregor, A. Maslow a 

ďalší

význam medziľudských vzťahov; význam 

osobnosti človeka v pracovnom procese; 

motivačné stratégie; pracovná klíma; pracovné 

podmienky...

PRÍSTUP ZAMERANÝ NA ČLOVEKA 

(Person Centred Approach - PCA)

1940- doteraz

C. R. Rogers, E. Meadows, H. J. 

Freiberg, E. Sollárová, a ďalší 

implementácia teórie PCA a PCE do procesu 

vedenia ľudí (Leadesrship) v školskej organizácii; 

východisko pre facilitáciu osobnostnej  zmeny a 

rozvoj (Selfmanagement) školského lídra...  

MODERNÁ ŠKOLA MANAŽMENTU

Systémový (kybernetický)  prístup 

v manažmente

1950-1970

L. von Bertalanffy, CH. Barnard, H. 

Simon, N. Wiener a ďalší

tvorba a regulácia procesov v systémoch riadenia 

školstva a školy; tvorba a implementácia 

školských reforiem; uplatňovanie rozhodovacích 

modelov v riadení...

EMPIRICKÁ (PRAGMATICKÁ) ŠKOLA 

MANAŽMENTU

1950-1990

P. F. Drucker, A. Chandler, H. 

Mintzberg, T. J. Peters, R. H. 

Waterman a ďalší

uplatňovanie koncepcie riadenia školy podľa 

cieľov (MBO); tvorba strategických cieľov školy;

tvorba pravidiel a návodov na úspešné  riadenie 

školy...

TEÓRIA MANAŽÉRSTVA KVALITY 1950 – doteraz

T. Ohno, K. Ishikawa,  W. E. Deming, 

J. M. Juran, P. B. Crosby a ďalší

uplatňovanie systémov manažérstva kvality 

v školstve (dôraz na procesný prístup); tvorba 

noriem radu ISO 9000, modelov TQM, EFQM a 

ďalších na účely posudzovania kvality škôl...



ŠPECIFIKÁCIA RIADENIA PODNIKOVEJ ORGANIZÁCIE 

A ŠKOLSKEJ ORGANIZÁCIE (PISOŇOVÁ, M., 2018)

INDIKÁTORY
ŠPECIFIKÁ  RIADENIA PODNIKOVEJ

ORGANIZÁCIE

ŠPECIFIKÁ RIADENIA 

ŠKOLSKEJ ORGANIZÁCIE

ZISKOVOSŤ dôraz kladený  na finančný zisk dôraz kladený na účinky procesu edukácie

SPOTREBA krátkodobý  efekt spotreby (tovar) dlhodobý efekt účinnosti (služba)

MERANIE KVALITY Jednoduché metódy  merania kvality tovaru 

(kvantitatívna analýza) 

zložité  metódy merania kvality výchovy 

a vzdelávania (kvalitatívna analýza)

VÝKON PRÁCE dôraz kladený  na výrobný  proces (pásová  

výroba bez  potreby kreatívneho myslenia 

(homogenita)

dôraz kladený na duševnú a kreatívnu prácu 

(heterogenita)

FINANCOVANIE financovanie podniku je determinované 

úspešnosťou predajnosti tovaru

financovanie školy je podmienené alokačnou  

úlohou štátu bez dôrazu na úspešnosť školy

ORGANIZAČNÁ  

ŠTRUKTÚRA

organizačná štruktúra podniku je flexibilná –

reaguje na úspešnosť podnikania

organizačná štruktúra školy je historicky 

a legislatívne vymedzená – s výnimkou 

súkromných školských organizácií

MOTIVAČNÉ  

STRATÉGIE

uplatňovanie motivačných stratégií s akcentom 

na  zvýšenie kvality a kvantity tovaru 

(hmotného  produktu = tovaru)

uplatňovanie motivačných stratégií s akcentom na  

zvýšenie kvality edukačného  procesu - edukácie 

(nehmotného produktu = služby)

HODNOTENIE PRÁCE 

MANAŽÉRA

v prípade neúspešného  riadenia podniku  

hrozba straty pozície

v prípade neúspešného riadenia školy nehrozí 

bezprostredná strata pozície

AUTONÓMNE 

ROZHODOVANIE

miera autonómneho rozhodovania je určená top 

manažmentom podniku

miera autonómneho rozhodovania je určená 

legislatívou



INTERDISCIPLINÁRNY ASPEKT RIADENIA ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH 

ZARIADENÍ V KONTEXTE VEDNÝCH ODBOROV A DISCIPLÍN 

(Zdroj: PISOŇOVÁ, M. A kol. Školský  manažment - terminologický a výkladový  slovník. 

Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISBN  978-80-8168-660-3)





RIADIA MUŽI LEPŠIE AKO ŽENY?

Štatistické rozdiely s malým praktickým významom 

(sila efektu = 0.18)

- ženy → vyššie hodnoty v dosahovaní cieľa v oblasti kontroly,

komunikácie, motivácie a v uplatňovaní empatie

- muži → väčšie úspechy v rozvoji predstáv, strategickom myslení 

a v oblasti emocionálnej zdržanlivosti

Záverečný predpoklad:  na základe výskumných zistení 

je možné predpokladať, že neexistujú významné rozdiely 

v riadení školskej organizácie medzi mužmi  a ženami



AKTUÁLNE POSTULÁTY A DETERMINANTY PROCESU RIADENIA 

ŠKOLSKEJ ORGANIZÁCIE



PROCES, NÁSTROJE A EFEKTY RIADENIA ŠKOLSKEJ 

ORGANIZÁCIE
(PISOŇOVÁ, M. 2004, 2006, 2011, 2014, 2017, 2020 PODĽA WIENER, N., 1950)
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ZLOŽITOSŤ SYSTÉMU RIADENIA SPOJENEJ ŠKOLY
(PISOŇOVÁ, M. 2005, 2008, 2011, 2017, 2020 PODĽA WIENER, N., 1950)



KOMPARÁCIA OBSAHU RIADENIA 

ŠKOLSKEJ ORGANIZÁCIE – SLOVENSKO

A ZAHRANIČIE



ŠTÁTY

POSKYTOVATELIA
NÁZOV PROGRAMU UKONČENIE PROGRAMU

ČESKÁ  REPUBLIKA

univerzity, inštitúty

Školský  management ▪ Bakalár (Bc.)

▪ osvedčenie FŠ I., FŠ II.

HOLANDSKO

univerzity, inštitúty

Educational
management

▪ Master in Educational
Management

NOVÝ  ZÉLAND

univerzity

Educational Leadership ▪ Master in Educational
Leadership

ŠVÉDSKO

univerzity

Educational Leadership ▪ Master in School
Leadership

ŠVAJČIARSKO (štandard)

univerzity, akadémie

Führung einer

Bildungsorganisation
▪ Master of Educational

Studies (MAS)

▪ certifikát

SPOJENÉ ŠTÁTY 

AMERICKÉ (štandard)

univerzity

Educational Leadership ▪ Principal of Educational
and Educational Leadership

▪ Master of Educational and 
Educational Leadership



PRIORITY V RIADENÍ ŠKÔL V NAJÚSPEŠNEJŠÍCH 

KRAJINÁCH A NAJRÝCHLEJŠIE SA ZLEPŠUJÚCICH 

KRAJINÁCH PODĽA HODNOTENIA PISA (SPRACOVANÉ PODĽA 

ZÁVEROV TEACHING INTERNATIONAL SUMMIT ON THE TEACHING PROFESSION 2011 - 2017)

◼ Permanentné  monitorovanie a vyhodnocovanie kvality 

edukačného  procesu.

◼ Podmienkou výkonu riadiacej funkcie je väčšinou 

pedagogická prax.

◼ Permanentné monitorovanie riadiaceho a vodcovského 

potenciálu učiteľov a podpora ich rozvoja.

◼ Výstupy odbornej prípravy riaditeľov škôl majú výrazný 

praxeologický a aplikačný charakter.

◼ Aktívne rozvíjanie osobnostného potenciálu riaditeľov 

podľa ich individuálnych potrieb.



AKTUÁLNE PROBLÉMY V RIADENÍ ŠKOLSKÝCH 

ORGANIZÁCIÍ

ZAMERANIE VÝSKUMU 1

Organizácia práce riaditeľa základnej školy (Time management)

HLAVNÉ  CIELE VÝSKUMOV

1. Zistiť nedostatky v organizácii vlastnej práce 

ČIASTKOVÉ  CIELE VÝSKUMOV

1. Zistiť mieru uplatňovania participatívneho štýlu  vedenia 

delegovaním (Eisenhowerov princíp).

2. Zistiť príčiny vyrušovania a autovyrušovania (Efekt pílového rezu, 

kongruentná  správa)...

VÝSKUMNÉ  A ŠTATISTICKÉ METÓDY

Focus - Group Interviews, dotazník, neparametrická korelácia Kendall tau

koeficient, kvalitatívna komparatívna analýza dát



ZOBRAZENIE NEPARAMETRICKEJ KORELÁCIE 

OVEROVANÝCH HYPOTÉZ 

Kendal tau koeficient: 0,456148 Kendal tau koeficient: 0,481372



AKTUÁLNE PROBLÉMY V RIADENÍ ŠKOLSKÝCH 

ORGANIZÁCIÍ

ZAMERANIE VÝSKUMU 2

Osobnostný potenciál riaditeľov stredných škôl a ich rozvojové možnosti 

HLAVNÝ CIEĽ  VÝSKUMU

Zistiť úroveň riadiacich, sociálnych a výkonových kompetencií riaditeľov 

škôl zo Slovenskej republiky

ČIASTKOVÉ  CIELE VÝSKUMU 

1. Vypracovať a porovnať ideálny profil riaditeľov s priemerným profilom 

riaditeľov zo Slovenskej republiky a zahraničí

2. Určiť možnosti rozvoja osobnostného potenciálu riaditeľov škôl zo 

Slovenskej republiky

VÝSKUMNÉ NÁSTROJE

profilová analýza, analýza vývojového profilu (podľa metodiky GARUDA 
(GARUDA Research Institute v Dánsku v spolupráci s poradenskou spoločnosťou ARMSTRONG 

Competence Consulting)



KONKRETIZÁCIA PRIEMERNÉHO VÝVOJOVÉHO PROFILU -

RIADITEĽA ŠKOLY



LEGENDA:

LEGENDA: farebné plochy – priemerný profil; šrafované plochy – ideálny profil

KOMPARÁCIA IDEÁLNEHO A PRIEMERNÉHO PROFILU RIADITEĽOV 

ŠKÔL  ZO SLOVENSKEJ  REPUBLIKY



VÍZIE, PERSPEKTÍVY A SÚČASNÝ  STAV PRÍPRAVY 

ŠKOLSKÝCH MANAŽÉROV 

PRIPOMIENKY K NÁVRHU  KONCEPCIE „UČIACE SA 

SLOVENSKO“

◼ 4.02. Riadenie výchovy a vzdelávania

◼ 4.03.04, 4.02.13, 4.02.07 → aby riaditeľ neučil, ale manažoval 

školu...; nedostatočný obsah funkčného  vzdelávania najmä pre 

riaditeľov škôl s právnou subjektivitou, resp. spojené  školy...;

◼ 4.03.04 → riaditeľ by mal učiť, aby poznal žiakov...;

◼ 4.03.04 → riaditeľ by mal byť  vo  funkcii max. 2 funkčné obdobia...;

◼ 4.02.13 → riaditelia sa dopúšťajú bossingu a tolerujú mobbing na 

pracovisku...;

◼ 8.03.03 → aj vysokoškolskí funkcionári by mali mať manažérske 

vzdelanie... .



NÁVRH KONCEPCIE „UČIACE SA SLOVENSKO“ 

OBLASŤ 4-02. RIADENIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

OBLASŤ 4-03. SPOLUPRÁCA AKTÉROV VÝCHOVY 

A VZDELÁVANIA

◼ Riaditeľ školy ako líder a manažér zmien na úrovni  školy

◼ Zaradenie do samostatnej  manažérskej pozícii (manažérska 

zmluva)

◼ Povinné  absolvovanie kvalitnej manažérskej prípravy 

zameranej na realizáciu riadiacich procesov nie na 

administratívnu prácu a výklad legislatívnych noriem

◼ MŠVVŠ SR pripraví profesijný  štandard riaditeľa školy

◼ Zosúladenie edukačných cieľov s ekonomickými, 

personálnymi, právnymi, projektovými a ďalšími 

manažérskymi úlohami... 



VÝCHODISKÁ TVORBY ZÁVÄZNÝCH POŽIADAVIEK NA 

PRÍPRAVU VEDÚCICH PEDAGOGICKÝCH A VEDÚCICH 

ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV

◼ Kto by mal riadiť školu a školské zariadenie?

◼ Akým osobnostným a odborným potenciálom by mal 

disponovať riaditeľ školy či školského riadenia?

◼ Akú formu  prípravy by mal  absolvovať riaditeľ školy a 

školského zariadenia?

◼ S akým obsahom?...



VÍZIE PROCESU SKVALITŇOVANIA MANAŽÉRSKEJ 

PRÍPRAVY NA SLOVENSKU

ZÁVÄZNÉ POŽIADAVKY NA TVORBU OBSAHU FUNKČNÉHO  

VZDELÁVANIA VEDÚCICH PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

A VEDÚCICH ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV

ZÁKLADNÝ 
MANAŽÉRSKY MODUL

VZDELÁVACIA 
POLITIKA

ŠKOLSKÉ PRÁVNE 
NORMY 

A PREDPISY

ZÁKLADY 
ŠKOLSKÉHO 

MANAŽMENTU

ŠPECIFIKÁ RIADENIA 
PEDAGOGICKÝCH 

A ODBORNÝCH 
ČINNOSTÍ

PERSONÁLNE 
RIADENIE ŠKÔL 
A ŠKOLSKÝCH 

ZARIADENÍ

EKONOMICKÉ 
RIADENIE ŠKÔL 
A ŠKOLSKÝCH 

ZARIADENÍ



VÍZIE PROCESU SKVALITŇOVANIA MANAŽÉRSKEJ 

PRÍPRAVY NA SLOVENSKU

ZÁVÄZNÉ POŽIADAVKY NA TVORBU OBSAHU FUNKČNÉHO  

VZDELÁVANIA VEDÚCICH PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

A VEDÚCICH ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV

VOLITEĽNÉ 
MANAŽÉRSKE 

MODULY

SEBARIADENIE
A MANAŽÉRSKA ETIKA

EVALVÁCIA
A AUTOEVALVÁCIA ŠKÔL 
A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

PROJEKTOVÝ MANAŽMENT
VEDENIE ĽUDÍ V ŠKOLE 

A V ŠKOLSKOM ZARIADENÍ



FUNKČNÉ  VZDELÁVANIE - SÚČASNÝ  STAV
(CELOŽIVOTNÉ  VZDELÁVANIE)

◼ ZÁKLADNÝ  MODUL = 90 hodín

◼ ROZŠIRUJÚCE MODULY = 230 hodín

◼ OBHAJOBA ZÁVEREČNEJ PRÁCE A ZÁVEREČNÁ  

SKÚŠKA

◼ SPOLU: 320 hodín



NÁHRADA FUNKČNÉHO VZDELÁVANIA – SÚČASNÝ  

STAV 
VYSOKOŠKOLSKÉ  (UNIVERZITNÉ) VZDELÁVANIE § 47 (2)

◼ a) 1. Študijný program zameraný na školský  manažment 

◼ a) 2. Učiteľský  študijný program zameraný  na manažment 

školy

◼ Iba  buď Bc., alebo Mgr. štúdium nahrádza základný a všetky 

rozširujúce moduly funkčného vzdelávania

↓↓↓
Študijný  program Bc. a Mgr.

Manažment vzdelávania a verejnej správy
s rozšírenou  ponukou uplatnenia v praxi

Pedagogická  fakulta UKF v Nitre

Od AR 2020/2021



MANAŽMENT VZDELÁVANIA A VEREJNEJ SPRÁVY (Bc., Mgr.)

◼ Bc. alebo/a Mgr. študijný program (postačuje iba jeden stupeň!) pre súčasných pedagogických a odborných 

zamestnancov - potenciálnych riaditeľov a vedúcich zamestnancov, ktorí neabsolvovali funkčné ani funkčné 

inovačné vzdelávanie - uvedený študijný program nahrádza funkčné vzdelávanie aj funkčné inovačné 

vzdelávanie, resp. základný modul aj všetky rozširujúce moduly, ktorých absolvovanie pred nástupom do 

funkcie je podmienkou). 

◼ Bc. alebo/a Mgr. študijný program (postačuje iba jeden stupeň!) pre súčasných riaditeľov a vedúcich 

zamestnancov, ktorí neabsolvovali funkčné ani funkčné inovačné vzdelávanie - uvedený študijný program 

nahrádza funkčné vzdelávanie aj funkčné inovačné vzdelávanie, resp. základný modul a všetky rozširujúce 

moduly). 

◼ Bc. alebo/a Mgr. študijný program (postačuje iba jeden stupeň!) pre súčasných riaditeľov, vedúcich 

pedagogických a vedúcich odborných zamestnancov, ktorí ešte neabsolvovali funkčné inovačné vzdelávanie 

(iba funkčné vzdelávanie), uvedený študijný program nahrádza funkčné inovačné vzdelávanie.

◼ manažérske pozície na všetkých úrovniach v systéme riadenia školstva, škôl a školských zariadení s 

rôznou zriaďovateľskou pôsobnosťou (verejná správa, resp. štátna správa, samospráva, ako aj v ďalších 

oblastiach verejnej správy...);

◼ manažérske pozície v inštitúciách zabezpečujúcich vzdelávanie dospelých (profesijné, podnikové, 

firemné a celoživotné vzdelávanie...);

◼ manažérske a špecializované pozície v oblasti personálneho manažmentu a manažmentu ľudských 

zdrojov na všetkých úrovniach;

◼ manažérske pozície v personálnych a headhuntingových agentúrach...

◼ manažérske pozície vo verejnej správe, tj. štátnej správe, samospráve na všetkých úrovniach;

◼ kontrolné činnosti vo verejnej správe tj. štátnej správe, samospráve...

KONTAKT V PRÍPADE BLIŽŠÍCH INFORMÁCIÍ

Tel. +421 905 525 166; www.pf.ukf.sk.



KĽÚČOVÉ SCHOPNOSTI ŠKOLSKÉHO MANAŽÉRA

KONCEPČNÉ 
tvorba strategického plánu školy na základe dôkladnej identifikácie 
súvislostí, príčin a následkov problematiky riadenia

↑          
Diagnostické

schopnosť identifikovať príčiny problémov na základe dôkladnej analýzy → 
následné určenie diagnózy = definovať súčasný stav

↑                   
Analytické 

schopnosť identifikovať a analyzovať kľúčové faktory a vidieť ich vo 
vzájomných súvislostiach 



UPLATŇOVANIE MANAŽÉRSKYCH FUNKCIÍ

V ŠKOLSTVE

SÚČASNÉ DELENIE MANAŽÉRSKYCH FUNKCIÍ 

(H. Fayol, M. Armstrong, J. Veber, M. Sedlák, M. Majtán, F. Bělohlávek a ďalší)

◼ Plánovanie (Management by Objectives)

◼ Rozhodovanie (rozhodovacie akty)

◼ Organizovanie (vlastnej práce a iných)

◼ Vedenie ľudí (Leadership)

◼ Marketing (marketingový mix, stratégie, prieskum...)

◼ Kontrola a evalvácia (kontroling a autoevalvácia...)



ŠKOLSKÝ MANAŽÉR V PROCESE 

STRATEGICKÉHO PLÁNOVANIA

Algoritmus tvorby strategického plánu školy

1. Poslanie

2. Formulácia predpokladaných cieľov 

3. Analýza externého a interného prostredia

4. Voľba strategických cieľov - stratégie → rastová,

útlmová

5. Implementácia zvolenej stratégie

6. Kontrola



 

 

 
 

Poslanie školy 

 

Prognóza 

budúceho 

stavu školy  

 

Súčasný 

stav školy 

 

Analýza 

 

Voľba strategických 

cieľov – stratégie   

Implementácie 

zvolenej stratégie 
školy 

Kontrola plnenia 

strategických cieľov 

školy  

Formulácia  

predpokladaných 

cieľov 



ŠKOLSKÝ MANAŽÉR V PROCESE 
STRATEGICKÉHO PLÁNOVANIA

SWOT analýza

◼ silné stránky (Strengths) → príležitosti (Opportunities)

◼ slabé stránky (Weaknesses) → hrozby (Threats)



Silné stránky
Oblasti vyžadujúce zlepšenie 

(slabiny)

• Kvalifikovaní zamestnanci školy

• Optimálne pracovné podmienky 

• Dobrá pracovná klíma školy

• Parkovacie plochy, kvalitná      

vybavenosť učební, dodržiavanie 

etických princípov a pod.

• Nekvalifikovaní zamestnanci školy

• Nevyhovujúce pracovné  podmienky

• Nevyhovujúca pracovná klíma školy

• Absencia parkoviska, nedostatočná  

vybavenosť učební, nedodržiavanie 

etických princípov a pod.

Možnosti - príležitosti Hrozby - ohrozenia

• Kvalitné výsledky žiakov

• Záujem učiteľov v škole pracovať

• Vyšší záujem žiakov o školu a pod.

• Nekvalitné výsledky žiakov

• Nezáujem učiteľov v škole pracovať

• Znižovanie záujmu žiakov o  školu a 

pod.



ŠKOLSKÝ MANAŽÉR V PROCESE 

STRATEGICKÉHO PLÁNOVANIA

Systém RADAR

◼ uplatňovanie princípu pravdy 

◼ uplatňovanie princípu komplexnosti

◼ uplatňovanie princípu jednotnej metodiky 

hodnotenia

◼ uplatňovanie princípu podpory vedenia

◼ uplatňovanie princípu vonkajšieho pohľadu



ŠKOLSKÝ MANAŽÉR V PROCESE 

STRATEGICKÉHO PLÁNOVANIA

Voľba navrhovanej stratégie

◼ rastová stratégia = (príležitosti + silné stránky)

◼ útlmová stratégia = (hrozby + slabé stránky)



INOVÁCIE A TRENDY VO VEDENÍ

ZAMESTNANCOV ŠKOLY

„Vedenie ľudí je súčasťou procesu riadenia. Zameriava na 

vedenie ľudí (zamestnancov) v organizácii.“ (M. Sedlák)

„Vedenie zamestnancov školy je definované ako proces 

ovplyvňovania ľudí (zamestnancov) takým spôsobom, aby 

ich činnosť prispievala k dosahovaniu vlastných cieľov 

a cieľov školy.“ (M. Pisoňová)

NA ČLOVEKA ZAMERANÝ PRÍSTUP (PCA)



SÚČASTI MANAŽÉRSKEJ FUNKCIE 

VEDENIE ĽUDÍ (LEADERSHIP)

◼ Štýly vedenia

◼ Predchádzanie a riešenie konfliktov

◼ Komunikácia

◼ Motivácia

◼ Hodnotenie



PREDPOKLADY PRE ÚSPEŠNÉ VEDENIE ĽUDÍ

Vedúci s vysokou potrebou výkonu

◼ motivuje ho súťaživosť a neustále prekonávanie prekážok

◼ potrebuje mať spätnú väzbu od spolupracovníkov

◼ uprednostňuje primerane náročné úlohy, s primeranou 
mierou rizika

◼ jeho spokojnosť vyplýva z dobre vykonanej vlastnej práce 
a práce svojich spolupracovníkov

◼ finančné ohodnotenie je skôr potvrdením jeho úspešnosti



PREDPOKLADY PRE ÚSPEŠNÉ VEDENIE ĽUDÍ

Vedúci s vysokou potrebou „priateľstva“

◼ ku svojej spokojnosti potrebuje byť „s každým kamarát“

◼ nevie pracovať samostatne

◼ preceňuje v pracovnom kolektíve priateľské vzťahy nad 
pracovným výkonom 

◼ atmosféra „priateľstva“ je hlavným zdrojom jeho motivácie



PREDPOKLADY PRE ÚSPEŠNÉ VEDENIE ĽUDÍ

Vedúci s vysokou potrebou moci

◼ je dominantný typ so snahou všetkých riadiť podľa svojich 
predstáv

◼ ovplyvňuje konanie iných bez ohľadu na ich názor



PREDPOKLADY PRE ÚSPEŠNÉ VEDENIE ĽUDÍ

◼ vedúci s vysokou potrebou výkonu

◼ vedúci s vysokou potrebou „priateľstva“

◼ vedúci s vysokou potrebou moci



SKUPINA VERZUS PRACOVNÝ TÍM 
(ADAIR, J., GUZZO, R. – DICKSON, M., McKENNA, HARTL, P. – HARTLOVÁ, H., 

HANDY, CH., SCHEIN, E. H., McGRATH J. E., VÝROST, J. – SLAMĚNÍK, I. a kol., 

ŘEHAN, V. a ďalší) 



ROZDIELY MEDZI SKUPINOU A TÍMOM

ZNAKY SKUPINA TÍM

Aké sú záujmy?
Väčšinou  sa sledujú 

vlastné záujmy
Všetci ťahajú za jeden povraz

Aké  sú ciele? Sledujú  sa rôzne ciele Všetci sledujú jeden cieľ

Aké  sú priority?
Príslušnosť  k tímu je 

druhoradá
Príslušnosť  k tímu je najväčšia priorita

Aká  je organizácia?
Organizácia je voľná a 

nezáväzná
Organizácia je pevná a záväzná

Aká je motivácia?

Predbiehanie sa v tom, kto 

najlepšie a najrýchlejšie  

splní príkaz nadriadeného

Motivácia prichádza zvnútra – človek 

chce

Aká je konkurencia?
Jednotlivci navzájom 

súperia
Jednotlivci spolupracujú



TÍMOVÉ ROLY PODĽA M. BELBINA (1981)

ŠPECIALISTA

DOKONČOVATEĽ

REALIZÁTOR

INOVÁTOR

STMEĽOVAČ

HĽADAČ 

ZDROJOV A 

PRÍLEŽITOSTÍ

KOORDINÁTOR

FORMOVAČ

POZOROVATEĽ/

VYHODNOCOVAČ



◼ Doplniť tabuľku rolí



PRIEMERNÉ ZASTÚPENIE TÍMOVÝCH ROLÍ ČLENMI 

PEDAGOGICKÝCH RÁD 



UPLATŇOVANIE TEÓRIÍ MOTIVAČNÉHO 

PROCESU V PRÁCI RIADITEĽA ŠKOLY

◼ Teória spravodlivosti, rovnosti, resp. spravodlivej 

odmeny (J. S. Adams)

◼ Teória očakávania (V. Vroom)

◼ Teória posilnenia (B. F. Skinner)

↓
DOSAHOVANIE LEPŠÍCH PRACOVNÝCH VÝKONOV, 

VYTVÁRANIE VHODNEJ KLÍMY ŠKOLY



ZÁKLADNÉ ŠTÝLY VEDENIA ĽUDÍ

◼ Autokratický (dominantný, direktívny) štýl

Vyznačuje sa uplatňovaním vôle vedúceho bez ohľadu na 
názory a schopnosti podriadených, k čomu používa mocenské 
prostriedky. 

◼ Participatívny štýl – demokratický (delegovanie)

Charakterizuje ho obojstranná komunikácia medzi vedúcim 
a spolupracovníkmi. V styku so zamestnancami dáva 
všeobecné pokyny a málo času venuje dohliadaniu na ich 
výkon. Necháva zamestnancov, aby pracovali svojim 
spôsobom a zameriava sa na konečný výsledok. 

◼ Štýl Laissez-Faire – liberálny

Vedúci len občas využíva svoju moc, spolupracovníkom 
ponecháva veľkú voľnosť v konaní, takže sú značne nezávislí.  
Pri styku so zamestnancami ich oboznámi s tým, čo treba 
urobiť, usmerňuje ich len zriedkavo, alebo vôbec nie. 
Nedohliada na ich výkon. 



ĎALŠÍ ŠTÝL VEDENIA ĽUDÍ
K základným štýlom bol neskôr  pričlenený: 

◼ Konzultatívny štýl (koučovanie)

V styku so zamestnancami dáva vedúci špecifické inštrukcie. 
Povie im čo, kedy, kde a ako urobiť a tiež dozerá v hlavných 
fázach na plnenie úlohy. Zároveň podporuje zamestnancov 
tým, že im vysvetlí, prečo treba úlohu splniť a odpovie im na 
prípadné otázky.   

RESUMÉ:

Je potrebné si uvedomiť, že neexistuje žiadny najlepší  štýl 
vedenia, ktorý by vyhovoval všetkým skupinám a všetkým 
situáciám. Je potrebné mať o nich prehľad a ujasniť si ich 
možnosti využitia. 



POSTOJE VEDÚCICH ZAMESTNANCOV 

K SPÔSOBU VEDENIU ĽUDÍ
Teória X - ľudia a práca sa nie veľmi znášajú
◼ priemerný človek prácu nemá rád a vyhýba sa jej
◼ ľudia musia byť kontrolovaní, aby smerovali 

k dosiahnutiu cieľov
◼ ľudia majú malé pracovné ambície

Teória Y – úsilie v práci je pre človeka prirodzené
◼ vynakladanie fyzického alebo duševného úsilia je v práci 

pre človeka rovnako prirodzené ako hra alebo odpočinok
◼ väčšina ľudí preferuje samostatnosť
◼ ľudia chcú prijímať a vyhľadávať zodpovednosť 

(D. McGregor) 



VEDÚCI ZAMESTNANEC V PROCESE 

RIEŠENIA PROBLÉMOV

TAKTIKA ROZHODOVACÍCH ŠTÝLOV
(R. Kreitner, A. Kinicki)

◼ Integrujúci štýl (hľadanie spoločného ideálneho riešenia pre 
všetkých zainteresovaných - konsenzus)

◼ Poslušný štýl (prispôsobenie želaniam spolupracovníkov, 
rozhodovanie iba podľa návrhov spolupracovníkov)

◼ Dominujúci štýl (zdôrazňovanie svojho postavenia, 
rozhodovanie iba podľa seba)

◼ Vyhýbavý štýl (snaha neriešiť konflikt, vyhýbanie sa otvorenej 
diskusii)

◼ Kompromisný štýl (vzájomné vyrovnanie „zlatou strednou 
cestou“ na základe vzájomných ústupkov – kompromis)



CHARAKTERISTIKA NEFORMÁLNYCH 

VODCOV

◼ bývajú o niečo inteligentnejší, ako členský priemer 
v skupine

◼ prevyšujú svojimi vedomosťami priemer skupiny, sú 
považovaní za vynikajúcich odborníkov

◼ vyvíjajú zvýšenú aktivitu tiež mimo organizácie, odkiaľ 
čerpajú nové skúsenosti, ktoré potom uplatňujú vo svojej 
práci

◼ vyznačujú sa vyššou mierou vytrvalosti, rýchlo sa 
dokážu prispôsobiť novým podmienkam

◼ sú citliví k potrebám členov skupiny, sú k nim 
ústretoví, dokážu ich aktivizovať, ale aj manipulovať 



UPLATŇOVANIE PCA V PRÁCI RIADITEĽA 

ŠKOLY (C. R. ROGERS)

◼ AKCEPTÁCIA seba a spolupracovníkov

◼ EMPATICKÉ POROZUMENIE – empatické počúvanie (empating

listening)

◼ KONGRUENCIA - základný kameň PCA



UPLATŇOVANIE AKCEPTÁCIE V PRÁCI 

RIADITEĽA ŠKOLY

◼ Akceptácia → bezpodmienkové prijatie

◼ Akceptácia → názorov a postojov spolupracovníkov

◼ Akceptácia → nemajetnícka pozornosť

↓↓↓↓

AKCEPTÁCIA SI NEVYŽADUJE SÚHLAS, ALE 

REŠPEKT (SEBA A INÝCH ĽUDÍ)



UPLATŇOVANIE EMPATICKÉHO POROZUMENIA 

V PRÁCI RIADITEĽA ŠKOLY

◼ Empatické porozumenie → porozumenie pocitom 

a príčinám správania sa zamestnanca

↓↓

◼ Empatické počúvanie (empating listening) → 

vytvorenie podmienok na rozhovor, prejav záujmu o 

zamestnanca, potlačenie posudzovania a hodnotenia, 

parafrázovanie

↓↓↓↓

RIEŠENIE NAVRHUJE ZAMESTNANEC NIE RIADITEĽ



KONGRUENTNÉ ROZHODOVANIE ZAMESTNANCOV 

A RIADITEĽA ŠKOLY – PREVENCIA 

SYNDRÓMU VYHORENIA

◼ Schopnosť reálneho sebahodnotenia → vedomie 

vlastnej ceny a možností, resp. poznanie vlastných

silných  a slabých stránok, poznanie hraníc svojich 

možností, svojho potenciálu

◼ Schopnosť znášať dôsledky svojich rozhodnutí



KONGRUENTNÉ ROZHODOVANIE ZAMESTNANCOV 

A RIADITEĽA ŠKOLY – PREVENCIA SYNDRÓMU 

VYHORENIA

◼ Schopnosť rozhodovať sa kvôli sebe a nie kvôli iným

◼ Schopnosť konať v zhode so sebou samým 

◼ Schopnosť formulovať adekvátne osobné ciele a ciele  

školy

◼ Schopnosť použiť kongruentnú správu



MANAŽÉRSKA FUNKCIA ORGANIZOVANIE

◼ Koordinácia organizácie vlastnej  práce manažéra 

(Selfmanagement, Time management...)

◼ Koordinácia organizácie práce vedúcim pedagogickým 

zamestnancom (organizačné  štruktúry...)



MANAŽÉR (VEDÚCI) V PROCESE 

ORGANIZOVANIA

EISENHOWEROV PRINCÍP
◼ Je technika nazvaná podľa bývalého amerického 

generála, neskôr prezidenta Dwinga Eisenhowera

◼ Jej podstatou je tvrdenie, že dôležitosť má vždy 
prednosť pred naliehavosťou

◼ Na základe tohto vysvetlenia vypracoval D. Eisenhower 
nasledovnú kategorizáciu úloh: 



EISENHOWEROV PRINCÍP



BLUDNÝ KRUH ODKLADANIA ÚLOH



PRINCÍP PARETOVHO PRAVIDLA

◼ Pravidlo 80:20 prvýkrát charakterizoval
taliansky ekonóm Vilfredo Pareto v 19. 
storočí. Štatistickým výskumom zistil, že 20% 
obyvateľstva vlastnilo 80% majetku. Platnosť 
tohto pravidla označovaného tiež ako Paretov
princíp bol potvrdený aj v mnohých iných 
oblastiach života, školstvo  nevynímajúc.



Často už  20% strategicky správne 

využitého času a energie prináša 80% 

výsledkov 

◼ 20% času stráveného na porade ovplyvní 80% bodov 

uznesenia

◼ 20% práce za PC vedie k 80% pracovných úspechov

◼ 20% zákonných zástupcov žiaka je autorom 80% 

sťažností

◼ 20% zamestnancov školy vykoná 80% práce

◼ 20% výrobných chýb spôsobuje 80% zmätkov

◼ 20% novín obsahuje 80% dôležitých informácií...



20%

80%

20%

80%

Čas Výsledky

Čas Výsledky



DENNÁ KRIVKA VYRUŠENÍ



EFEKT PÍLOVÉHO REZU



AKO ELIMINOVAŤ VYRUŠOVANIE 

A AUTOVYRUŠOVANIE?

◼ Vedieť povedať „nie“ – kongruentná správa

◼ Rozmiestnenie nábytku

◼ Vypnutie telefónu, zapnutie záznamníka

◼ Neponúkať rušiteľovi stoličku

◼ Dodržiavať intervaly kontroly pošty

◼ Dôkladné riešenie požiadaviek v určenom čase

◼ Voľno/nevyrušovať

◼ Načasovanie vybavovania telefonátov

◼ Využívanie prestávok na relax...



GRAF PRODUKTIVITY PRÁCE



VÝKONOSTNÁ KRIVKA RANNÉHO TYPU



VÝKONNOSTÁ KRIVKA VEČERNÉHO 

TYPU



ZÁSADY ÚSPEŠNEJ ORGANIZÁCIE 

PRÁCE (orientačné usmernenie)

◼ Na deň si nikdy neplánujte viac ako 10 úloh

◼ Naplánujte si denne približne 3 hod. na 1 až 2 

najvyššie priority A

◼ Asi 1 hod. denne naplánujte na 2 až 3 priority 

B

◼ Na priority C si denne rezervujte približne 45

min.



ZÁSADY ÚSPEŠNEJ ORGANIZÁCIE 

PRÁCE

◼ Plánujte si maximálne 60% vášho 

pracovného času

◼ Čas na úlohy si plánujte tak, aby ste ich 

riešili postupne

◼ Náročné úlohy si rozdeľte na čiastkové ciele

◼ Naučte sa robiť presné odhady času

potrebného na úlohy, pravidelne svoj plán 

revidujte



MANAŽÉR V PROCESE TVORBY 

ORGANIZAČNÝCH ŠTRUKTÚR

„Poslaním organizačných štruktúr je  deľba práce 

medzi zamestnancami (jednotlivcami a skupinami) 

v záujme plnenia cieľov organizácie.“

(M. Sedlák)



MANAŽÉR V PROCESE TVORBY 

ORGANIZAČNÝCH ŠTRUKTÚR 

PYRAMÍDOVÉ ORGANIZAČNÉ ŠTRUKTÚRY

▼

◼ Vysoká organizačná štruktúra

◼ Široká (plochá) organizačná štruktúra



PLOCHÁ ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 
(príklad)

Konateľ/riaditeľ
Konateľ/riaditeľ

Obchod-marketing

Obchodný manažér

Výroba

Vedúci výroby

Logistika

Zásobovač-skladník

Výroba

Majster

Odelenie údržby

Údržbár

Učtáreň

Ekonóm

Servisné oddelenie

Servisný technik



PLOCHÁ ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Výhody pre manažérov (vedúcich)

◼ krátka vzdialenosť medzi najnižším a najvyšším 
stupňom riadenia → presnosť prenosu informácií

◼ nižšie náklady na riadenie

◼ predpoklady pre lepšiu deľbu práce v rámci útvaru

Nevýhody (riziká) pre manažérov (vedúcich)

◼ tendencia zvyšovať počet zamestnancov priamo 
podriadených jednému vedúcemu → strata možnosti ich 
účinného vedenia



VYSOKÁ ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 
(príklad)

Generálny riaditeľ
Generálny riaditeľ

Obchodno-ekonomický úsek

Obchodno-ekonomický

riaditeľ

Výrobno-technický úsek

Výrobno-technický

riaditeľ

Oddelenie konštrukcie

Hlavný konštruktér

Výroba

Vedúci výroby

Odelenie údržby

Vedúci údržby

Výroba odliatkov

Hlavný majstrer

Obrobňa

Hlavný majster



VYSOKÁ ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 

Výhody pre manažérov (vedúcich)

◼ garantuje vysokú efektívnosť v prípade centralizovaného 

systému riadenia organizácie (prevaha príkazov a nariadení 

bez možnosti voľby postupu riešenia)

Nevýhody pre manažérov (vedúcich)

◼ veľký počet stupňov zvyšuje náklady na riadenie

◼ predlžuje a komplikuje sa cesta príkazov a nariadení

◼ vytráca sa osobný kontakt medzi zamestnancami



TVORBA VNÚTORNÝCH 

ORGANIZAČNÝCH NORIEM (VON)

◼ vydanie VON musí byť odôvodnené

◼ adresátom VON musí byť jasné prečo sa vydáva

◼ existencia VON by mala mať pre zamestnancov viac výhod 
ako nevýhod

◼ cieľ VON musí byť reálny, dosiahnuteľný a 
akceptovateľný

◼ VON nesmie odporovať platným legislatívnym normám

◼ VON musí obsahovo dopĺňať a nadväzovať na iné VON a 
nesmie byť s nimi v rozpore

◼ VON musí byť jasná, zrozumiteľná, kontrolovateľná, 
stručná  a úplná



TVORBA VNÚTORNÝCH 

ORGANIZAČNÝCH NORIEM (VON)

◼ Z VON musí byť jasná osobná pôsobnosť (koho 

zaväzuje), miestna pôsobnosť (konkretizácia útvaru 

organizácie), časová pôsobnosť (trvanie účinnosti) a 

vecná pôsobnosť (čoho sa VON týka)

◼ VON by mala obsahovať inštruktáž, alebo komentár, aby 

sa zabránilo jej nesprávnemu pochopeniu

◼ čím zásadnejší a zložitejší problém VON rieši, tým 

naliehavejšie tu vystupuje do popredia potreba vytvoriť ju 

tímovo



TVORBA VNÚTORNÝCH 

ORGANIZAČNÝCH NORIEM (VON)

◼ čím zásadnejší a zložitejší problém VON rieši, 

tým naliehavejšia je potreba vytvoriť ju 

tímovo!!!



MANAŽÉRSKA FUNKCIA ROZHODOVANIE

Metódy rozhodovania

◼ empiricko - intuitívne rozhodovanie

intuícia + skúsenosť = jednoduché rozhodovacie akty

◼ empiricko - analytické rozhodovanie

intuícia + skúsenosť + informácia = zložité rozhodovacie 

akty



VEDÚCI ZAMESTNANEC V PROCESE 

RIEŠENIA PROBLÉMOV

„Informácie, ktoré človek má obyčajne nie sú tie, ktoré 
potrebuje. Informácie, ktoré potrebuje, obyčajne nie sú 
dostupné.“ (M. Nadler)

Subjektívne informácie (nebezpečenstvo)

◼ nevedomé alebo vedomé falšovanie informácií

◼ predčasné, neuvážené informovanie „per huba“

Objektívne resp. overené informácie (nevyhnutnosť)

◼ časová a priestorová vlastnosť (aktuálnosť, frekvencia...)



RIEŠENIE PROBLÉMOV PODĽA AKRONYMU 

DITOR (M. Zelina)

◼ D - prvý krok: definuj problém (v jednej vete)

◼ I - druhý krok: získaj informácie o probléme (ako sa 
problém doteraz riešil, či sa vôbec riešil, ak áno ako bol 
vyriešený?...)

◼ T - tretí krok: tvor riešenia, nápady, hypotézy (čím viac, 
tým lepšie)

◼ O - štvrtý krok: ohodnoť návrhy a riešenia, vyber ten/tie 
najlepšie (SMART)

◼ R - piaty krok: realizuj vybrané riešenia v praxi



ŠTVRTÝ KROK – OHODNOŤ NÁVRHY 

PODĽA PRAVIDLA SMART

PRAVIDLO SMART

◼ SPECIFIC = špecifický (posúdenie jedinečnosti návrhu)

◼ MEASURABLE = merateľný (určenie meradiel a kritérií 
hodnotenia postupného dosahovania cieľa)

◼ AGREED = akceptovateľný (všetci zainteresovaní 

musia s návrhom súhlasiť)

◼ REALISTIC = reálny (musí byť realizovateľný -
dosiahnuteľný)

◼ TIMING = sledovateľný v čase (určenie etapizácie a 
časového ohraničenia začiatku a konca riešenej úlohy)



Ďakujem za pozornosť

prof. PaedDr. Mária Pisoňová, PhD.
mpisonova@ukf.sk


