
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HR Pulse: Elektronizácia HR služieb 

Prieskum spoločnosti PwC a biznis magazínu Profit 

www.pwc.com/sk/hr-pulse 

Oddelenie Poradenstva pre ľudské zdroje spoločnosti PwC 
v spolupráci s biznis magazínom Profit zrealizovalo v 
apríli 2014 prieskum názorov HR riaditeľov na tému 
„Elektronizácia HR služieb“.  
 
Zisťovali sme, aké sú hlavné oblasti elektronizácie HR 
služieb a aká je rola HR oddelenia pri zavádzaní týchto 
trendov. 
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Výstupná správa z prieskumu HR Pulse na tému 
„Elektronizácia HR služieb“ 

 
 
 
Rola HR v digitalizačných projektoch 
 
Digitalizácia najmä v oblastiach rozvoja, riadenia výkonu, odmeňovania a 
náboru zamestnancov 
 
Analýza 13 iniciatív v oblasti digitalizácie 
 
Súčasnosť a budúcnosť digitalizácie HR 
 
Elektronizácia stravných lístkov 
 
Ako na úspešnú implementáciu digitálnej stratégie? 
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Digitálne technológie a sociálne 
médiá menia svet okolo nás. Mení sa 
aj spôsob, akým spoločnosti 
podnikajú, komunikujú a efektívne 
riadia interné procesy. Tí, ktorí 
nepodniknú kroky, aby boli súčasťou 
tohto trendu, môžu voči konkurencii 
rýchlo zaostať. Víťazmi budú tí, ktorí 
dokážu efektívne využiť moderné 
nástroje na to, aby v spolupráci  so 
svojimi partnermi vytvárali novú 
hodnotu pre zákazníkov. HR by malo 
byť  nepochybne súčasťou tohto 
procesu. Cieľom elektronizácie HR 
služieb je zefektívniť súčasné 
procesy, zvýšiť flexibilitu 
zamestnávania a zdynamizovať 
interakciu v rámci firmy a taktiež 
medzi zamestnancami a  externým 
prostredím.  

 
Zámerom nášho prieskumu „HR Pulse: Elektronizácia HR služieb“ bolo zmapovať 
stav týchto celosvetových trendov vo firmách na Slovensku, identifikovať hlavné 
oblasti elektronizácie HR služieb a rolu HR oddelenia pri zavádzaní týchto zmien. 
V tejto správe vám prinášame hlavné zistenia našej iniciatívy. Verím, že táto správa 
bude pre Vás zaujímavým a inšpiratívnym čítaním. 
 
 
 
 
Peter Lackó 
Senior manažér 
líder oddelenia Poradenstva pre ľudské zdroje, PwC 
 
 

Slovo na úvod 
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53% 

10% 

34% 

3% 

HR je iniciátorom týchto projektov - 53%

HR je koordinátorom týchto projektov - 10%

HR je účastníkom projektov (podpora
zodpovednému útvaru/projektu) - 34%

HR nie je súčasťou týchto projektov - 3%

  

Hlavným cieľom digitalizácie je využívanie informačných 
technológií na zefektívnenie komunikácie vašej 
organizácie so svojimi externými a internými zákazníkmi 
tak, aby generovala pridanú hodnotu. Je to spôsob, ako 
uľahčiť a vylepšiť zdieľanie znalostí, podporovať 
kolaboratívne prostredie a zvyšovať produktivitu naprieč 
celou organizáciou – vrátane HR. 
 
Podľa nášho prieskumu je digitalizácia HR už v tomto 
roku súčasťou stratégie 64% firiem. Dominuje najmä 
v sektoroch ako IT, telekomunikácie, farmácia či finančné 
služby.  
 

 „Z našej praxe pozorujeme, že digitalizácia HR 
na Slovensku prebieha v dvoch  vlnách. Prvou 
je nahrádzanie papierových dokumentov 
elektronickou formou, elektronizácia 
manuálnych procesov a znižovanie 
administratívy HR. Hlavným cieľom je 
znižovanie nákladov a zavádzanie tzv. 
paperless, čiže bezpapierovej firemnej kultúry. 

Druhá vlna je zameraná na hľadanie pridanej 
hodnoty pre biznis. Ide o digitalizáciu procesov 
a zavádzanie nových druhov spolupráce medzi 
zamestnancami a inými skupinami, aby  
vytvárali nové služby, produkty a zvyšovali 
hodnotu firmy.  

HR je nevyhnutnou súčasťou tohto procesu 
a potrebuje nastaviť svoju stratégiu 
digitalizácie v súlade s firemnou stratégiou.“ 

Peter Lackó, senior manažér, PwC 
 

Rola HR v digitalizačných projektoch 
 

Aká je prevažujúca rola HR oddelenia v procese elektronizácie HR služieb? 

Rola HR oddelení je v digitalizačných projektoch aktívna 
– vo viac ako polovici (53%) firiem je HR samotným 
iniciátorom týchto projektov a tretina (34%) je na 
projektoch zúčastnená. Toto zistenia iba potvrdzuje 
aktuálnosť a relevantnosť tejto témy. 
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15% 

20% 

22% 

24% 

41% 

42% 

47% 

51% 

Iné

Spolupráca, networking, knowledge manažment

Talent manažment

Zamestnanecké výhody

Nábor a výber zamestnancov

Odmeňovanie

Riadenie výkonu

Rozvoj a vzdelávanie

 

  

Digitalizácia najmä v oblastiach rozvoja, 
riadenia výkonu, odmeňovania a náboru 
zamestnancov 

Ktoré oblasti HR môžu byť digitalizované? 
V podstate každá z klasických HR oblastí sa 
postupne mení vďaka digitalizácii. V súčasnosti si 
ťažko vieme predstaviť nábor bez sociálnych sietí, 
vzdelávanie bez e-learningu alebo riadenie 
výkonnosti bez  automatizovanej on-line aplikácie. 
Je možné digitalizovať každú HR oblasť.  
 
 
 

„Digitálna stratégia by mala byť u každej 
spoločnosti iná. Musí  zohľadniť podstatu 
podnikania, úroveň vybavenia IT, úroveň 
IT znalostí zamestnancov a predovšetkým 
budúcu stratégiu obchodných útvarov. 
Keďže s digitalizáciou je typicky spojená 
vysoká finančná investícia, je vhodné, aby 
sa HR zameralo na 2-3 najvhodnejšie 
projekty ročne.“ 

Peter Lackó, senior manažér, PwC 
 

Ktoré oblasti HR sú Vaším primárnym cieľom 

elektronizácie v tomto roku? Respondenti 

označovali všetky relevantné oblasti. 

Sektorové zaujímavosti 

 

 Farmácia - výraznejšia investícia do 

digitalizácie oblastí talent management 

(71%) a zamestnanecké výhody (57%) 

 Finančné služby a obchod - viac 

zamerané na spoluprácu, networking a 

knowledge management (40%, resp. 

38%) 

 ICT - oblasť talent manažmentu nie je 

typicky súčasťou digitalizačných projektov 

(0%) 

Jedným z cieľov nášho prieskumu bolo zistiť, ktoré 
oblasti HR sú, resp. budú predmetom elektronizácie 
v blízkej budúcnosti na Slovensku. Prieskum ukázal, 
že polovica firiem (51%) elektronizuje rozvoj 
a vzdelávanie zamestnancov a takmer polovica 
(47%) riadenie výkonu. Častými oblasťami, ktoré 
prechádzajú elektronizáciou, sú aj nábor a výber 
zamestnancov a odmeňovanie (obe okolo 40%).  
 
Veľkou výzvou je HR digitalizácia vo výrobných 
spoločnostiach, kde väčšina zamestnancov nemá 
žiadne IT zariadenia. Možností však aj v tomto 
prípade neustále pribúda. Zároveň je vhodné 
spomenúť, že vďaka digitalizácii sa postupne budú 
meniť aj samotné požiadavky na HR špecialistov. Tí 
budú musieť nielen rozumieť novým technológiám, 
ale ich vedieť aj využívať pre zlepšovanie interného 
prostredia a podporu dosahovania celkových 
výsledkov firmy. 
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analyzované oblasti/projekty digitalizácie HR súčasnosť budúcnosť 

práca z domu alebo akéhokoľvek iného miesta 61% 17% 

pripojenie vlastného mobilného zariadenia do firemnej siete (mobil, tablet, 
notebook) 

59% 7% 

prístup na sociálne siete z firemných zariadení 59% 10% 

elektronizácia stravných lístkov (karty namiesto lístkov) 27% 36% 

elektronizácia objednávania zamestnaneckých výhod cez intenet/intranet 19% 32% 

elektronizácia procesu zaškolenia nového zamestnanca (e-learning, e-
mentoring, networking cez interné a externé komunity) 

49% 36% 

gamification - využívanie interaktívnych hier 2% 12% 

využívanie CLOUD riešení 15% 34% 

zdieľanie skúseností (knowledge manažment) prostredníctvom jednotnej 
elektronickej platformy 

27% 47% 

zlepšenie internej komunikácie prostredníctvom prvkov ako blogging, video 
messaging a pod. 

24% 44% 

zlepšenie internej spolupráce prostredníctvom internej sociálnej siete, 
budovanie komunít 

39% 34% 

spolupráca zákazníkov so zamestnancami so zámerom zvýšiť znalosť firmy, 
produktov, podporiť inovácie a zákaznícku spokojnosť (napr. formou 
virtuálnych skupín / komunít) 

17% 44% 

V rámci HR Pulse sme definovali 13 typických 

iniciatív v oblasti digitalizácie HR a zaujímali sme sa 

o to, či firmy tieto oblasti: 

 majú zavedené, 

 plánujú implementovať v budúcnosti, alebo 

 neplánujú implementovať vôbec. 

 

Zaujímavým výsledkom je skutočnosť, že väčšina 

zapojených spoločností už implementovala 

projekty zamerané na zlepšenie flexibility práce. 

Konkrétne práca mimo kancelárie, napojenie 

vlastného zariadenia do IT siete (‘bring your own 

device’) alebo prístup na sociálne siete z firemných 

zariadení sú už bežné. Taktiež často využívané je aj 

zaškoľovanie zamestnancov formou e-learningu 

alebo e-mentoringu. 
 
V prieskume sme sa pozreli aj na to, ktoré oblasti nie 
sú na Slovensku ešte vôbec predmetom 
elektronizácie. 86% firiem sa vyjadrilo, že neplánujú 
využívať interaktívne hry, tzv. gamification a 51% 
neplánuje využívať cloudové riešenia v rámci HR. 
 
Vo svete sú však gamification aj cloud čoraz 
využívanejšie a i keď na Slovensko zatiaľ penetrujú 
iba minimálne, možno predpokladať, že minimálne 
v prípade nadnárodne pôsobiacich firiem dôjde 

k zvýšeniu ich využívania aj na Slovensku. 
 

Analýza 13 iniciatív v oblasti digitalizácie 

Ktoré z nasledovných prvkov digitalizačných projektov realizujete alebo plánujete realizovať v skorej budúcnosti? 

Sektorové zaujímavosti 

 

Farmácia  

 86% firiem už v súčasnosti zaškoľuje 

zamestnancov elektronickou formou 

 71% má implementované interné sociálne siete 

 71% plánuje elektronizovať stravné lístky a 57% 

objednávanie benefitov 

Finančné služby 

 70% inštitúcií vo finančníctve zaškoľuje 

zamestnancov elektronicky 

 60% plánuje elektronizovať stravné lístky, 

implementovať cloudové riešenia a zintenzívniť 

spoluprácu zákazníkov so zamestnancami cez 

virtuálne komunity 

Výroba 

 67% plánuje digitalizačné projekty v oblasti 

knowledge manažmentu  

 60% prejde na elektronické zaškoľovanie 

zamestnancov 

 

Ak vás zaujímajú detailnejšie sektorové zistenia z nášho 

prieskumu, obráťte sa na nás a radi ich s vami 

skonzultujeme.  
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  „Firmy na Slovensku sa v súčasnosti pozerajú 
na to, ktoré funkcie z core biznisu má zmysel 
digitalizovať a zavádzajú transformačné 
stratégie aj v oblasti elektronizácie HR. 
Väčšina týchto projektov je zároveň aj silnou 
zmenou firemnej kultúry, nakoľko starší 
zamestnanci nemusia byť v oblasti IT veľmi 
skúsení a ťažšie prijímajú nové digitálne 
novinky.  

Výsledky nášho HR Pulse potvrdili, že 
digitalizácia na Slovensku sa presadzuje. 
Niektoré oblasti, ktoré neboli predmetom 
elektronizácie, sú už dnes samozrejmosťou, 
iné ostávajú výzvou.  Napríklad  práca 
z domu bola ešte pred pár rokmi veľkou 
obavou či už kvôli zabezpečeniu 
technologickej bezpečnosti alebo z pohľadu 
kontroly nad zamestnancom. Dnes je to už 
realita, ktorá sa bežne využíva  a nepochybne 
prináša výhody tak pre zamestnancov, ako aj 
pre firmu.“ 

Peter Lackó, senior manažér, PwC 
 

 

Pohľad na plány firiem v oblasti digitalizácie HR 

je zaujímavý – plánom dominuje knowledge 

manažment, zlepšenie internej komunikácie 

(blogging a video messaging) a podpora 

spolupráce a komunikácie zákazníkov so 

zamestnancami. 

 

Toto sú všetko oblasti s významnou pridanou 

hodnotou pre budúcnosť firmy. Výrazným 

trendom vo svete je zameranie digitalizačných 

projektov na využívanie interných a externých 

sociálnych sietí pre aktívnu spoluprácu 

zamestnancov a zákazníkov. Zamestnanci sú 

čoraz viac zainteresovaní do stratégie, do tvorby 

nových služieb, do kontaktu so zákazníkmi a tak 

sa stávajú pre vedenie spoločnosti silnejšími 

partnermi pri budovaní ich spoločnej budúcnosti. 

Spoločnosť môže takto významne podporiť 

angažovanosť zamestnancov aj samotné 

výsledky firmy. Práve tu hrá HR veľmi dôležitú 

úlohu. 

 

 

 

Súčasnosť a budúcnosť digitalizácie HR 
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27% 

36% 

37% 

áno, máme zavedené - 27%

plánujeme implementovať - 36%

neplánujeme implementovať - 37%

 

  

eGastrolístky 

Trendom v európskych krajinách je zavádzanie 

elektronických stravných lístkov – najmä z dôvodu 

procesnej jednoduchosti a ľahšej prenosnosti a 

distribúcii. eGastrolístky sú tiež atraktívne pre 

generáciu Millennials, odpadá pri nich problém 

s vracaním nevyužitých stravných lístkov 

a praktickou výhodou pre používateľov je aj to, že 

nemusia minúť celú hodnotu stravného lístka. 

Papierové gastro lístky, ktoré majú viac než 15 ročnú 

tradíciu, však v najbližšej dobe plne nenahradia. 

Dôvodom je nedostatočné pokrytie reštauračnými, 

stravovacími a maloobchodnými sieťami, ako aj 

obavy z nutnosti ďalších investícií. 

 

„Pohľad na elektronizáciu klasických 
stravovacích poukážok na Slovensku je 
zaujímavý. Tretina firiem uviedla, že už 
v súčasnosti má zavedenú elektronickú 
formu stravných lístkov a ďalšia tretina ich 
plánuje v budúcnosti zaviesť. 
 
V tejto oblasti sme očakávali vyššiu úroveň 
elektronizácie - aj vzhľadom na fakt, že 
elektronické karty ponúkajú mnoho výhod a 
stravovacie spoločnosti ich už dlhšiu dobu 
na Slovensku ponúkajú. Zrejme doterajšia 
zvyklosť zamestnancov „platiť papiermi“ je 
silná.“ 
 
Patrícia Šimák Badačová, 
Senior konzultant, PwC 

 

Elektronizácia stravných lístkov (karty namiesto lístkov) 
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Ako na úspešnú implementáciu digitálnej 
stratégie? 

Digitalizácia HR služieb bezpochyby prináša 
benefity pre zamestnávateľov aj zamestnancov. 
Nie každý digitalizačný projekt je však dotiahnutý 
do úspešného konca. Je dôležité uvedomiť si, že 
nejde iba o technologickú zmenu, ale aj o zmenu 
kultúry. Pre dosiahnutie želaného obchodného 
výsledku sú rozhodujúce detailnejšie aspekty 
podnikateľských zmien, akými sú zmena 
správania, zainteresovanosť zamestnancov, 
rozvoj schopností zamestnancov, riadenie 
ľudských rizík a organizačná reštrukturalizácia. 
 
Zmenám sa neprispôsobujú len samotné 
organizácie, ale najmä ľudia v nich. Napriek tomu 
existuje riziko prehliadania ľudského elementu pri 
akejkoľvek iniciatíve na zmenu. Mnoho  
programov zameraných na organizačné zmeny 
zlyhá a často je to z dôvodu, že zamestnanci sa 
cítia byť vynechaní z tohto procesu a nezískajú 
potrebnú motiváciu, schopnosti a vedomosti, aby 
sa prispôsobili novým systémom a postupom. 
 

Peter Lackó 
Llíder oddelenia Poradenstva pre ľudské zdroje 

Peter je lídrom oddelenia Poradenstva pre ľudské zdroje v poradenskej 

spoločnosti PwC na Slovensku. Vedie tím konzultantov a manažérov PwC a 

dohliada na realizované projekty, v úzkej spolupráci s regionálnou sieťou PwC.  

Peter má viac ako 15-ročné skúsenosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov, 

vrátane vzdelávania a rozvoja, z toho viac ako 7 rokov vo vedúcich HR 

pozíciách. Jeho skúsenosti zahŕňajú prácu s internými aj externými klientmi. 

Väčšinu svojho profesionálneho života pracoval v odvetví bankovníctva, IT a 

telekomunikáciách. 
 
Kontakt 

Peter Lackó 

Senior manažér 

Poradenstvo pre ľudské zdroje, PwC 

+421 2 59350 660 

peter.lacko@sk.pwc.com 

 

Taktiež je dôležité spomenúť, že úspech HR 
digitalizácie spočíva v správnom prepojení HR 
priorít so strategickými zámermi jednotlivých 
obchodných útvarov. Znalosť týchto útvarov 
a rola HR biznis partnera sa stáva čoraz 
dôležitejšia. Pokiaľ nový projekt neprinesie 
vyčísliteľnú pridanú hodnotu pre firmu, bude 
pre HR ťažké ho presadiť. 
 
Preto v počiatočnom štádiu definovania 
digitálnej HR stratégie je vhodné využiť služby 
konzultanta. Ten dokáže pomôcť v procese 
selekcie priorít vzhľadom na súčasnú prax, 
firemnú stratégiu a úroveň súčasnej 
digitalizácie HR vo firme.  
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 Informácie o prieskume 
„HR Pulse: Elektronizácia 
HR služieb“ 

 

Prieskum realizovalo oddelenie Poradenstva 

pre ľudské zdroje spoločnosti PwC v 

spolupráci s biznis magazínom Profit. 

Oslovení HR manažéri odpovedali 

prostredníctvom on-line dotazníka v období 

od 26. marca do 15. apríla 2014. Prieskumu 

sa zúčastnilo 59 HR manažérov firiem 

pôsobiacich na Slovensku z rôznych odvetví. 

 

Poradenstvo pre ľudské 
zdroje PwC 

Spoločnosť PwC poskytuje poradenské 

služby v oblasti ľudských zdrojov vo viac ako 

100 krajinách a zamestnáva viac ako 6 000 

špecialistov, čím patrí k najväčším globálnym 

spoločnostiam v HR poradenstve.  Oddelenie 

poradenstva pre ľudské zdroje na Slovensku 

funguje od roku 1992 a naším poslaním je 

zvyšovať úroveň riadenia ľudského kapitálu v 

spoločnostiach. 

Viac o nás sa dozviete na našej webstránke 

www.pwc.com/sk/poradenstvo-
ludske-zdroje. 
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Tax, k.s., ktorá je členom siete firiem PricewaterhouseCoopers International 
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