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Komplexná analýza a porovnanie 
kľúčových HR indikátorov 

Comprehensive analysis and comparison 
of key HR indicators 



HR Scorecard Porovnanie vašej spoločnosti s trhom v danom indikátore

Company market comparison in selected indicator

Zvolená vzorka a úroveň porovnania

Chosen sample and benchmark level

HR Controlling vám umožňuje porovnať efektívnosť riadenia ľudského kapitálu s najlepšími spoločnosťami na trhu
na báze takmer 100 indikátorov,  ktoré sú prepojené na výkon celej organizácie.  Tento nástroj vám pomôže
nastaviť HR procesy tak, aby podporovali strategické ciele firmy. V roku 2013 sa prieskumu HR Controlling
zúčastnilo 116 spoločností z 10 sektorov. 

Human Resource Controlling 
Strategický nástroj na efektívne riadenie ľudského kapitálu

Diagnóza riadenia ľudských zdrojov, vďaka ktorej si lepšie určíte priority:

• Je naše HR oddelenie efektívne?
• Ako ovplyvňujú HR procesy výkon celej spoločnosti?
• Investujeme do našich ľudí? Využívame ich znalosti?
• Sme atraktívni pre nové talenty?
• Čo robí naša konkurencia? 
• Sme pripravení na nové výzvy?

Plná verzia štúdie obsahuje:

1. Správa HR Controlling
Kompletná analýza takmer 100 kľúčových HR indikátorov analyzovaných podľa kategórií:

2. HR Scorecard
• Výkaz o personálnom riadení
• Umožňuje individuálne porovnanie nastaveného systému riadenia ľudských zdrojov s trhovými výsledkami.
• Obsahuje vybrané ukazovatele a môže slúžiť ako hlavný výkaz o riadení ľudských zdrojov pre  vrcholový manažment spoločnosti

3. HR Barometer
Nástroj, ktorý poskytuje celkový pohľad na výsledky spoločnosti prehľadným semaforovým zobrazením hlavných indikátorov a
zobrazením vzájomného vplyvu jednotlivých indikátorov.

Rozdelenie indikátorov a ich konkrétne príklady:
Firemné výsledky

• Obrat, náklady a zisk na
zamestnanca

• Produktivita práce a pridaná hodnota 
(návratnosť investície)

Odmeňovanie a zamestnanecké výhody
• Náklady na odmeňovanie
• Štruktúra odmeňovania
• Pozícia na trhu odmeňovania
• Zvyšovanie miezd
• Podiel variabilnej zložky
• Zamestnanecké výhody

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

zamestnancov

Nábor a výber
• Interný a externý nábor
• Náklady na obsadenie jednej pozície
• Úspešnosť obsadenia voľnej pozície

Organizačná štruktúra
• Počet zamestnancov na jedného

personalistu
• Náklady HR oddelenia
• Miera outsourcingu

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

Náš prístup k zberu a spracovaniu
dát:

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

Naši odborníci zabezpečujú
správnosť a jednotnosť údajov.

Dotazníky sú chránené užívateľským
heslom a všetky údaje sú v databáze
spracované anonymne.

• Pracovné kategórie
• Prehľadné grafické a tabuľkové zobrazenie kvantitatívnych

a kvalitatívnych údajov
• Metodika výpočtu indikátorov 

• Sektor
• Celý slovenský trh
• Veľkosť spoločnosti
• Obrat spoločnosti



HR Barometer – súhrn kľúčových výsledkov

HR Controlling enables you to compare the human capital management efficiency with the best companies in the
market based on almost 100 performance indicators. HR Controlling can help you set up HR processes to support
the strategic goals of your company. In 2013, HR Controlling analysed data from 116 companies in 10 sectors. 

Human Resource Controlling 
Strategic tool for efficient management of human capital

Human resource management diagnosis which will allow you to set priorities for improvements:

• Is our HR department effective enough?
• How HR processes affect the performance across the company?
• Do we invest into our people? Do we use their knowledge?
• Are we attractive for new talents? 
• How our competitors perform?
• Are we ready for new challenges?

Full study version contains:

1. HR Controlling report
A complete analysis of almost 100 key HR indicators analysed by the following categories:

2. HR Scorecard
• Report on personnel management
• Allows the individual comparison of your internal set-up of the HR management system to market results
• Includes selected  indicators and serves as the main report on HR management for the top management

3. HR Barometer
Tool that provides an overview of company results with a traffic light transparent display of key indicators and displaying impact of
individual indicators.

Indicators breakdown and examples:
Corporate results

• Turnover, costs and profit per
employee

• Labour productivity and HR Added-
Value Index (Return on Investment)

Remuneration and employee benefits
• Remuneration costs
• Remuneration structure
• Market position in remuneration
• Salary increases
• Variable salary component
• Employee benefits

Behaviour within the organization
• Employee turnover
• Absence 
• Monitoring employees’ motivation

and satisfaction

Recruitment and selection
• Internal and external recruitment
• Cost per hire
• Successful hiring rate per position

Organizational structure
• Number of employees per HR

specialist
• Costs of HR department 
• Outsourcing rate

Training and development
• Induction trainings
• Training costs
• Overall time spent on trainings 
• Training penetration
• External and internal trainings
• Talent mobility

Our approach to data collection and
data processing:

PwC Saratoga – An empirically proved
model for measuring performance in HR,
which i sused in more than 35 countries.

Our professionals ensure the correctness
and homogenity of data.

Questionnaires are protected by a user
password and all data are processed
anonymously. 

• Jab categories
• Clear graphic and tabular illustration of quantative

and qualitative data
• Methodology of the indicator’s calculation

• Sector
• Entire Slovak market
• Company size
• Company turnover



3. ročník ocenenia, kde opätovne vyhodnotíme spoločnosti  s najefektívnejším riadením ľudského kapitálu
v jednotlivých sektoroch.

Ocenenie: Leading HR Organisation 2014
Spoločnosť s najefektívnejším riadením ľudského kapitálu

Hodnotiť budeme ukazovatele v nasledovných štyroch oblastiach: 

HR Leading
• Počet hodín školení na jedného

zamestnanca
• Náklady na odmeňovanie na jedného

zamestnanca
• Miera povýšení, a iné

HR Lagging
• Miera absencie 
• Miera dobrovoľnej fluktuácie
• Veľkosť skupiny nástupcov, a iné

Organizačná štruktúra 
• Náklady podporných oddelení
• Počet zamestnancov na jedného

personalistu
• Náklady HR oddelenia, a iné

Produktivita a finančné ukazovatele 
• Pomer osobných nákladov k celkovým

výnosom
• Pomer osobných nákladov k celkovým

nákladom, a iné

Víťazi Leading HR
Organisation 2013:

• Strojárstvo 
MEDEKO CAST s.r.o.

• Informačné technológie 
Erste Group IT SK, spol. s r. o.

• Farmácia 
GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

• Bankovníctvo 
Československá obchodná
banka, a.s.

• Energetika 
Slovenský plynárenský
priemysel, a.s.

• Informačné a komunikačné
technológie
Orange Slovensko, a.s.

• Automobilový priemysel 
Kia Motors Slovakia s.r.o.

• Výroba
PROTHERM PRODUCTION
s.r.o.

Radi vám pomôžeme:

• s vypĺňaním dotazníka
• s interpretáciou výstupov štúdie
• s riešením špecifických požiadaviek

We will help you with:

• questionnaire filling
• interpreting survey results
• solving specific issues

Patrícia Šimák Badačová patricia.simak.badacova@sk.pwc.com
Jana Steskalová jana.steskalova@sk.pwc.com
Peter Pavlík peter.pavlik@sk.pwc.com
Ivana Mesárošová ivana.mesarosova@sk.pwc.com
Oldřich Vaňous oldrich.vanous@sk.pwc.com
Peter Lackó peter.lacko@sk.pwc.com

PwC
Poradenstvo pre ľudské zdroje
Námestie 1. mája 18, 815 32 Bratislava 
Tel.: 02/59 35 01 11
Fax: 02/59 35 02 22

www.pwc.com/sk/poradenstvo-ludske-zdroje
www.saratogapwc.com
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Podmienkou súťaže je účasť (platená/
bezplatná) v štúdii HR Controlling
2014.


