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Rola HR pri riadení zmien 

www.pwc.com/sk/hr-pulse 

Poradenská spoločnosť PwC v spolupráci s biznis magazínom 
Profit zrealizovali v decembri 2014 prieskum názorov HR 
riaditeľov „HR Pulse: Rola HR pri riadení zmien“.  

Zisťovali sme, aká je rola HR oddelení pri riadení zmien a do 
akej miery je na Slovensku HR oddelenie integrovanou 
súčasťou a ambasádorom change manažmentu. 
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Slovo na úvod 

Rýchlosť sa v modernom manažmente považuje za 

najdôležitejšiu ekonomickú veličinu. Inovácie, ktoré denno-denne 

nachádzajú pozitívnu odozvu u spotrebiteľov, rúcajú mýty o 

nemenných návykoch. Schopnosť človeka „prispôsobiť sa na 

lepšie“ je silno zakorenená a podobne ako s jedlom rastie chuť, 

aj očakávanie ľudí na novinky zvyšovania kvality života rastú, a 

to v každej oblasti. Firmy sú týmto trhovým charakterom 

prakticky nútené hľadať zlepšovania, aby udržali svoje pozície a 

mnohé aj existenciu samotnú.  

 

Pohľad do zoznamu úspešných a naďalej rastúcich firiem 

evokuje otázku o pôvode ich úspechu. Nejde teraz len o start-

upy, ale o zabehnuté firmy, s tradíciou. V pozorovaní je niekoľko 

parametrov, ako prevratný produkt, vizionár v čele organizácie, 

jedinečné procesy či výnimočný talent zamestnancov, ktorí 

navyše ešte aj spolupracujú. Príbehy úspešných potvrdili jedno 

kritérium, ktoré vyčnieva a ním je vnútorná schopnosť 

organizácií prispôsobiť sa zmenám a dostatočne rýchlo pretvoriť 

internú architektúru firmy na zmenené podmienky - prípadne v 

radikálnom prípade sú takto vybavené firmy pôvodcami zmien a 

tvoria nový trh. 

 

Celý príbeh zmien sa točí okolo ľudského kapitálu a systémov, 

ktoré ho ovplyvňujú. Rolu pri riadení zmien dokážeme pripísať v 

organizácii adresne každému, no miera zodpovednosti je 

odlišná. Preto sme na prelome rokov v spolupráci s magazínom 

Profit zrealizovali „flash prieskum“, kde sme niekoľko priamych 

otázok o zapojení sa do procesu organizačných zmien položili 

tým, ktorí by zmene mali rozumieť najkomplexnejšie – 

manažérom a expertom ľudských zdrojov. Práve oni formujú 

pravidlá náboru ľudí, ich adaptácie, odmeňovania, motivácie, 

samotnej náplne práce, tvoria pravidlá kariérneho smerovania a 

pod. Akou mierou sa však podieľajú na riadení zmien v plne 

strategickom význame? 

 

Rád by som poďakoval všetkým 45 lídrom HR oddelení, ktorí sa 

do nášho prieskumu zapojili a podelili sa s nami o ich skúsenosti 

s integráciou HR do procesu riadenia zmien v ich organizáciách. 

 

 

Ján Uriga 

senior manažér 

poradenská spoločnosť PwC Slovensko 
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  Posilnenie roly HR ako strategického 

Zhrnutie výsledkov prieskumu 

Už niekoľko rokov je HR prostredie na Slovensku 
konfrontované otázkami o svojej funkcii a pridanej 
hodnote. Mnohé firmy na základe objednávky biznisu a 
tlaku trhu upravilo svoje procesy, nastavili pro-zákaznícky 
orientovanú štruktúru a do hĺbky si naštudovali obsah 
hlavného biznisu firmy. Všetko sú to výborné správy. 
Jedna vec, ktorá však naďalej nedovoľuje dať HR 
oddeleniam pomyselnú zlatú medailu za zásluhy pri 
rozvoji firiem, je ich podiel na transformačnom – 
zmenovom procese firiem.  
 
To je jeden z najsilnejších záverov prieskumu, keďže 80 
% respondentov má v pláne posilniť rolu strategického 
zmenového partnera. V 42 % prípadov dnes existujú 
firmy, kde manažéri neboli preškolení na metódy riadenia 
zmien. Úzko to súvisí s faktom, že iba 1/3 opýtaných 
firiem používa change management ako bežný 
strategický nástroj a dokonca viac ako polovica nemá 
formálne entitu, kde by sa know-how o riadení zmien 
koncentrovalo. Len minimum zo vzorky (9 %) riadi zmeny 
vo firmách HR ľuďmi.  
 
Dobrým prísľubom je konštatovanie, že každý druhý v 
prieskume mal svojho HR reprezentanta zapojeného do 
dôležitého zmenového projektu. Tie sa sústreďovali 
primárne okolo zásadných procesných zmien, úpravy 
organizačnej štruktúry, implementáciou IT systémov a 
optimalizáciou nákladov. 

80 % 
 
HR lídrov má v pláne posilniť svoju rolu ako 
strategického zmenového partnera  
 
 

42 % 
 
firiem nemá manažérov preškolených na aplikáciu 
nástrojov change manažmentu 
 
 
 

51 % 
 
firiem zapája reprezentanta HR oddelenia do 
významných biznis zmien 
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„HR útvary sú pri riadení zmien 
bezpochyby dôležité, ich rola je však 
veľakrát primárne neviditeľná oku 
zamestnancov či zákazníkov. HR tak má 
pred sebou výzvu presadzovať do 
popredia zmien primárne svojich 
expertov či HR biznis partnerov a 
dokázať tak v praxi svoju erudíciu pri 
implementácii noviniek, ktoré firmu s 
menšími bolesťami posunie ďalej. 
Nástroje, schopnosti a ambície tu zjavne 
sú.“ 
 
Ján Uriga 
senior manažér, PwC 

partnera pri riadení zmien 
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34% 

13% 
31% 

22% 

Áno, change manažment je
súčasťou všetkých kľúčových
projektov v našej organizácii

Máme definovaný teoretický
koncept, ale nie je etablovaný

O change manažmente sa u
nás hovorí iba občas, keď sa
vyskytne nejaký konkrétny
problém

Nie

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Change manažment ako systematický 
nástroj riadenia zmien 

Približne 75 % všetkých programov zameraných na 

organizačné zmeny zlyhá. Často je to z dôvodu, že 

zamestnanci sa cítia byť vynechaní a nezískajú potrebnú 

motiváciu, schopnosti a vedomosti, aby sa prispôsobili 

novým systémom a postupom. Recept na úspešné 

riadenie zmeny je známy a zdanlivo jednoduchý – 

dosiahnuť súčinnosť ľudí, procesov a technológie 

prostredníctvom kvalitného vedenia a efektívnej 

podnikateľskej stratégie. 

 

Len tretina opýtaných firiem však potvrdzuje, že nástroje 

riadenia zmien sú prirodzenou súčasťou ich firemného 

života. Pre zvyšok to znamená príležitosť zamerať sa na 

implementáciu nových prvkov do riadenia firmy tak, aby 

sa zvýšili šance na úspešné dodania stratégie a 

zákazníckych prísľubov.  

 

 

„Prax potvrdzuje, že práve 
disciplinovaný a plánovaný proces 
zmien vykazuje silnejší predpoklad  
úspechu ako charizma inovátora či 
motivačná odmena pre členov tímu. 
Jasná distribúcia rolí a stanovenie 
konečného cieľa minimalizuje napätie 
plynúce z nejasne definovaného 
transformačného procesu.“ 
 
Ján Uriga 
senior manažér, PwC 
 

34 % 
 
HR lídrov uviedlo, že change manažment je súčasťou 
všetkých kľúčových projektov v ich organizácii 
 
 

22 % 
firiem na Slovensku nemá jasne zadefinovanú rolu 
change manažmentu 

Má vaša organizácia jasne zadefinovanú rolu change manažmentu ako 
systematického nástroja? 
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HR lídrov sme sa opýtali, či sledujú ukazovatele 
výkonnosti, ktorými rolu change manažmentu merajú. 
Viac ako polovica respondentov (54 %) uviedla, že sa 
meraním výkonových ukazovateľov spojených s riadením 
zmien nezaoberajú. Ide o riziko, keďže monitoring na 
pravidelnej báze poskytuje spätnú väzbu, či je zmena na 
správnej trajektórii. Sú prípady firiem, ktoré svoje zmeny 
úspešne doviedli do neúspešného konca, keďže sa 
počas realizácie nepozerali okolo a často naivne dúfali, 
že sa mýlia všetci okolo. Tvrdé fakty nepotrebujú 
vysvetlenia, hovoria jasnou rečou, preto meranie netreba 
v žiadnom prípade podceniť. 
 
Zisťovali sme aj to, ktoré KPIs firmy na Slovensku 
sledujú. Najčastejšie je vyhodnocovaná zákaznícka 
spätná väzba, projektové ukazovatele a návratnosť do 
investície (pozri graf nižšie). Akceptácia zmeny 
zamestnancami zaostáva – v tom vnímame pre 
organizácie výzvu, ktorú môže zastrešiť práve oddelenie 
ľudských zdrojov. Pre dosiahnutie želaného obchodného 
výsledku sú totiž rozhodujúce práve detailnejšie aspekty 
podnikateľských zmien, akými sú zmena správania, 
zainteresovanosť zamestnancov, rozvoj schopností 
zamestnancov, riadenie ľudských rizík a organizačná 
reštrukturalizácia. 

KPIs change manažmentu 

„Je úžasné konštatovať, že firmy pri 
meraní efektu zmien berú najviac do 
úvahy hlas zákazníka. V princípe 
neexistuje iný motív na zmenu, ako 
práve potreba zákazníka. V ďalšom 
slede sa samozrejme sledujú ukazovatele 
samotného zmenového procesu a pre 
akcionára/investora ide o položku 
návratnosť investície.“ 
 
Ján Uriga 
senior manažér, PwC 
 
   

Ktoré ukazovatele výkonnosti sledujete? Respondenti mali možnosť označiť všetky relevantné ukazovatele. 

2% 

4% 

13% 

35% 

50% 

57% 

59% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Iné, prosím špecifikujte

Štádium akceptácie zmeny zamestnancami

Nesledujeme žiadne ukazovatele

Index angažovanosti zamestnancov

Návratnosť investície – ROI 

Projektové ukazovatele spojené s časom
implementácie, kvalitou  a pod.

Zákaznícka spätná väzba
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52% 

22% 

9% 

9% 

4% 
4% 

0% 
Nemáme definovanú entitu,
ktorá by mala change
manažment v kompetencii
Projektový manažment

HR oddelenie

Strategická manažment

Organizačný rozvoj

Iné, prosím špecifikujte

Interný konzulting

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Change manažment často nemá pána 

Z nášho prieskumu vyplynulo, že najčastejšie je funkcia 
change managementu alokovaná do projektových 
kancelárií a reportuje sa priamo CEO. V mnohých 
ohľadoch (hlavne pri väčších organizáciách) je to 
osvedčená organizačná štruktúra. Vedúci predstavitelia 
spoločností berú na seba rolu ambasádorov zmien, aby 
zabezpečili, že sa zmena úspešne premietne do praxe 
naprieč organizáciou. 
 
Zaujímavé je pozorovanie, že v 9 % prípadov je change 
manažment súčasťou HR oddelenia. Naďalej platí fakt, 
že polovica firiem vo svojej štruktúre po change 
manažmente ani nechyruje. 
 
Sme presvedčení, že v dnešnej dynamickej dobe je 
nevyhnutné, aby mali firmy riadenie zmien formálne 
zastrešené a nepodceňovali ho. Neexistuje jeden model 
vhodný pre každú organizáciu, ale z našej praxe 
formalizácia procesu zmenových projektov výrazne 
zvyšuje ich úspešnosť. 

52 % 
 
firiem nemá definovanú entitu, ktorá by riadenie zmien 
v ich organizácii zastrešovala 

 

Do ktorej organizačnej jednotky je vo vašej spoločnosti change manažment ako interná entita integrovaný? 
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8% 

13% 

21% 

26% 

28% 

28% 

28% 

38% 

46% 

46% 

54% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Vyjednávanie s odbormi

Akvizícia

Vzťah so zákazníkmi

Inovačný manažment

Zmeny v odmeňovaní

Zvyšovanie výkonnosti

Zmena firemnej kultúry

Optimalizácia nákladov

Nasadenie nových IT systémov

Zmena organizačnej štruktúry

Zásadná zmena kľúčových procesov

 

 

  

Čo všetko chápeme ako zmenu vo firme a do ktorých 
typov projektov by mali byť zapojené systematické 
nástroje change manažmentu? Zaujímalo nás, aká je 
v tomto smere situácia na Slovensku.  
 
Bezpochyby a jednoznačne ide o každú zmenu 
v kľúčových procesoch – potvrdilo to 54 % našich 
respondentov. Niečo menej ako polovica systematicky 
riadi zmeny v organizačnej štruktúre a pri nasadzovaní 
nových informačných systémoch (zhodne po 46 %). 
 
Iba menej ako tretina opýtaných zapája expertov na 
riadenie zmien do projektov v oblastiach ako zmena 
kultúry, zmeny za účelom zvyšovania výkonnosti, či pri 
zmenách v odmeňovaní. 

Do ktorých významnejších organizačných projektov boli za posledných 12 mesiacov zapojené systematické nástroje change 
manažmentu? Respondenti mali možnosť označiť všetky relevantné projekty. 

„Je potrebné dodať, že práve zmeny 
v kľúčových procesoch či organizačné 
zmeny  sú tie najcitlivejšie a prinášajú 
mnoho emócií a diskusií, preto je viac 
ako dôležité v týchto typoch projektoch 
plne alokovať rolu expertov na 
riadenie zmien.“ 

 
Ján Uriga 
senior manažér, PwC 

Experti na riadenie zmien by mali byť 
súčasťou každej zmeny v procesoch 
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  Na otázku, či bol reprezentant HR oddelenia za 

posledných 12 mesiacov change manažérom nejakej 
významnej biznis zmeny, odpovedala kladne viac ako 
polovica respondentov. Išlo o projekty ako zmena 
firemnej kultúry, organizačnej štruktúry, resp. biznis 
modelu, v odmeňovaní, prípadne nasadenie nových IT 
systémov. Primárne ide o druh zmien, ktoré logicky 
svojou podstatou patria do zodpovednosti HR. Tento 
trend je dlhodobo nemenný. 
 
Naopak, druhá polovica opýtaných nemala za 
posledných 12 mesiacov svojho HR zástupcu ako 
manažéra významnej zmeny. 
 
Zapojenie HR do iného druhu projektov v pozícii lídra je 
veľkou výzvou spojenou s profilom človeka. Výnimočne 
dôležitá je finančná inteligencia, poznanie trhu a 
konkurencie, vplyv do vnútra organizácie a dostatok 
formálnych právomocí. 

51 % 
 
firiem stanovuje člena HR oddelenia ako manažéra 
projektov významných biznis zmien 
 
 

HR ako vedúca súčasť biznis zmeny 
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32% 

28% 

13% 

11% 

9% 

7% Nie

Áno, do 25 %
manažérov

Áno, do 50 %
manažérov

Áno, všetci kľúčoví
manažéri

Nie, ale zvažujeme
realizáciu v roku 2015

Áno, do 75 %
manažérov

50% 

30% 

13% 

7% 

Máme to v našej HR
stratégii ako dôležitý bod

Dobrý nápad, zamyslíme
sa nad tým

Tento rozmer je už pevne
zabudovaný do HR agendy

Neuvažujeme nad tým

 
  

Mať v organizácii špecialistov z radov manažérov 
vyškolených na riadenie zmien je na Slovensku už 
bežná prax. Aplikácia nástrojov change manažmentu 
si  totiž vyžaduje expertízu. Je potešujúce 
konštatovať, že počet manažérov, ktorí poznajú 
princípy riadenia zmien, rastie, i keď výsledky 
prieskumu hovoria o miernom optimizme a veľkom 
priestore na zlepšenie (pozri graf vedľa). 

 

 

 

„Posledná otázka prieskumu je 
vlastne analýza ambícií a plánov.  
Z nej jasne plynie, že HR potrebuje 
zlepšiť svoju pozíciu ako schopného 
a pripraveného partnera na 
úspešné riadenia zmien vo firmách. 
Mnohým to zlepší image vo firme a 
zvýši plat  .“ 

 
Ján Uriga 
senior manažér, PwC 

 

Zlepšenie pozície HR ako strategického 
partnera pre riadenie zmien  

Sú vo vašej organizácii manažéri vytrénovaní na aplikáciu nástrojov 
change manažmentu? 

Máte v pláne zlepšiť pozíciu HR v nasledujúcom roku ako 
strategického partnera pre riadenie zmien? 
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Inovácie a manažment zmien - chcete viesť, 
alebo byť vedení? 

Inovácie sú nevyhnutnosť a príležitosť zároveň. Pomôžeme vám odhaliť váš inovačný potenciál a spraviť tak 
prvý krok ku kultúre, ktorá podporuje inovácie.  Ako klienti profitujú z našej práce: 

Ján Uriga 

Senior manažér v PwC, špecialista na riadenie zmien, strategický 
rozvoj firemnej kultúry a manažment inovácií. 

Ján Uriga získal PhD. na Ústave experimentálnej psychológie SAV, kde sa 
zaoberal výskumom a aplikáciou sociálnej inteligencie a rozhodovacích 
procesov lídrov. Od 2003 do 2009 pracoval ako HR manažér vo verejnej 
správe a medzinárodných korporáciách. Od roku 2010 sa venuje 
konzultačným projektom v oblasti strategického riadenia zmien, 
inováciám, leadershipu a rozvoju firemnej kultúry. Externe vyučuje na 
FSEV a vedie MBA kurzy change managementu a leadershipu na 
Viedenskej technickej univerzite. V PwC je zodpovedný za vedenie a rozvoj 
kompetenčného centra v oblasti firemných transformácií na Slovensku a v 
Českej republike. 

Inovácie vo firme 

Rámec pre riadenie inovačného cyklu z dielne PwC 

umožňuje lídrom transformovať kultúru organizácie 

tak, aby bola potreba inovácií zabudovaná do DNA 

zamestnancov. Pomáhame identifikovať odchýlky 

medzi súčasnými štruktúrami a poprednými 

inovačnými postupmi s cieľom vytvoriť také procesy a 

takú kultúru, ktorá by umožňovala spontánny vznik 

inovácií. 

 

Nárast inovácií 

Úspešné stratégie rastu sú založené na uvedení takých 

nutných, významných a radikálnych inovácií na trh, 

ktoré sú novými zdrojmi hodnôt. Pomáhame lídrom 

identifikovať zlyhanie na trhu a citlivé miesta, ktoré je 

nutné vystaviť inovovaniu. Následne pomáhame 

navrhnúť a rozvíjať inovácie s významnou pridanou 

hodnotou a kvantifikovať ich krátkodobý a dlhodobý 

prínos pre organizáciu. 

 

Zníženie rizika 
Náš prístup uľahčuje učenie sa na vlastných chybách a 
urýchľuje komerčné využitie inovácií, čím znižuje 
riziko zbytočného investovania zdrojov do stratégií, 
ktoré sú skôr novátorské ako naozaj inovatívne. 

 
 

Nižšie náklady 
Pomáhame klientom skrátiť dĺžku cyklu učenia sa a 
zvýšiť frekvenciu úspechov s nižšími nákladmi na 
inováciu. Robíme to tak, že pomáhame lídrom 
aplikovať inovačnú disciplínu vo svojich stratégiách, 
aby znížili náklady, zlepšili operačné procesy a 
dosahovali rastové ciele úsporne a daňovo efektívne. 
 
Lepšie udržanie si talentovaných pracovníkov 
Vďaka zameraniu sa na inovácie sa prehĺbia odborné 
skúsenosti zamestnancov firmy, čím sa zvyšuje 
schopnosť udržať si tých najtalentovanejších z nich. 
Keďže ťažisko nášho záujmu sa sústreďuje na 
posilnenie pracovnej sily ako hnacieho motora 
inovácií, nejde tu o štrukturálnu zmenu, ale skôr o 
uznanie a odmeňovanie talentovaných ľudí v kultúre 
vyznačujúcej sa podporou inovácií. 
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O prieskume 
 
Informácie o prieskume „HR Pulse: Rola HR pri riadení zmien“ 

Prieskum realizovala poradenská spoločnosť PwC v spolupráci s biznis magazínom Profit. Oslovení HR manažéri 
odpovedali prostredníctvom on-line dotazníka v období od 26. novembra do 19. decembra 2014. Prieskumu sa 
zúčastnilo 45 HR manažérov firiem pôsobiacich na Slovensku z rôznych odvetví. 

www.pwc.com/sk/hr-pulse 

 

Kontakty 

Ján Uriga Ivo Doležal  
senior manažér, PwC partner, poradenstvo, PwC 
+421 2 59350 605 +421 2 59350 560 
jan.uriga@sk.pwc.com ivo.dolezal@sk.pwc.com 

 

Poradenská spoločnosť PwC 

Firmy PwC pomáhajú organizáciám i jednotlivcom vytvárať tú hodnotu, ktorú hľadajú. Sme sieťou firiem v 158 
krajinách s vyše 195 000 pracovníkmi, ktorí robia všetko pre to, aby poskytovali kvalitné audítorské, daňové a 
poradenské služby. Viac sa dozviete na našej webovej stránke www.pwc.com/sk. 

 

PwC Bratislava PwC Košice 
Námestie 1. mája 18 Protifašistických bojovníkov 11 
815 32 Bratislava 040 01 Košice 
Tel.: +421 (0)2 59350 111  Tel.: +421 (0)55 3215 311 

 

http://www.pwc.com/sk/hr-pulse
http://www.pwc.com/sk
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Táto publikácia poskytuje iba všeobecné informácie a základný prehľad o danej téme, ale nenahrádza profesionálne 
poradenstvo. Nikto by sa preto nemal riadiť výlučne informáciami, ktoré sú v nej obsiahnuté, ale mal by sa zakaždým opierať 
o špecifické odborné rady. Presnosť alebo úplnosť informácií uvedených v tejto publikácii nie je zaručená (či už explicitne 
alebo implicitne), a preto – pokiaľ to zákon povoľuje - PwC neprijíma ani nepreberá nijakú povinnosť, zodpovednosť či 
povinnú starostlivosť za akékoľvek následky voči komukoľvek, kto by konal alebo nekonal na základe informácií uvedených v 
tejto publikácii, a ani za akékoľvek rozhodnutia prijaté na ich základe. 
 
 
© 2015 PricewaterhouseCoopers Services s.r.o. Všetky práva vyhradené. Názov "PwC” v tomto dokumente označuje 
spoločnosť PricewaterhouseCoopers Services s.r.o., ktorá je členom siete firiem PricewaterhouseCoopers International 
Limited, z ktorých každá je samostatným a nezávislým právnym subjektom. 

www.pwc.com/sk 
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