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Plná verzia štúdie obsahuje:

1. Správa HR Controlling
Kompletná analýza takmer 1 ových HR indikátorov analyzovaných 
pod a kategórií:
• Sektor
• Celý slovenský trh
• Ve k
•
• Pracovné kategórie
• Preh adné gr cké a tabu kové zobrazenie kvantitatívnych a kvalitatívnych údajov
• Metodik kátorov 

2. HR Scorecard
• Výkaz o personálnom riadení u ovnanie nastaveného systému 

r ých zdrojov s trhovými výsledkami
• Obsahuje vybrané ukazovat ko hlavný výkaz o r ých zdrojov pre 

vrcholo

Rozdelenie indikátorov a ich konkrétne príklady

Firemné výsledky
• Obrat, náklady a zisk na zamestnanca
• Produktivita práce a pridaná hodnota 

(návratnos  investície)

Odme ovanie a zamestnanecké výhody
• Náklady na odme ovanie
• Štruktúra odme ovania
• Pozícia na trhu odme ovania
• Zvyšovanie miezd
• Podiel variabilnej zložky
• Zamestnanecké výhody
• Efektivita spracovania miezd

Správanie v organizácii
• Fluktuácia
• Absencia
• Sledovanie motivácie a spokojnosti

zamestnancov

Nábor a výber
• Interný a externý nábor
• Náklady na obsadenie jednej pozície
• Úspešnos  obsadenia vo nej pozície

Organiza ná štruktúra
• Po et zamestnancov na jedného

personalistu
• Náklady HR oddelenia
• Miera outsourcingu

Vzdelávanie a rozvoj
• Vstupné školenia
• Náklady na školenia
• as strávený na školeniach
• Penetrácia školení
• Externé a interné školenia
• Mobilita talentov

PwC Saratoga – empiricky overený model merania výkonnosti v riadení udských zdrojov, ktorý sa používa vo viac ako 35 krajinách sveta.

Human Resource Controlling 
Strategický nástroj na efektívne r kého kapitálu

o f r kého kapitálu s na ami na trhu 
na báze takmer 100 indikátorov,  ktoré sú prepojené na výkon celej organizácie.  Tento nástroj vám pomôže

V roku 2016 sa do prieskumu HR Controlling
 

nasta tak, aby podporovali strategick rmy. 

Diagnostika riadenia 
udských zdrojov, v aka 

ktorej si lepšie te priority:

• Je naše HR oddelenie efektívne?
• rocesy výkon celej

sti?
• Inves

Využívame ich znalosti?
• Sme atraktívni pre nové talenty?
• Ako si udr rencieschopnos

Radi vám pomôžeme:

• otazníka
• s interpretáciou výstupov štúdie
• s r ckých požiadaviek
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