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Prehľad komplexných platových údajov 
a zamestnaneckých výhod na Slovensku.

Overview of comprehensive salary statistics 
and employee benefits in Slovakia.



Sektorovo orientovaná štúdia PayWell skúma úroveň odmeňovania a poskytovaných benefitov v spoločnostiach na
Slovensku. V roku 2013 sa prieskumu PayWell zúčastnilo 272 spoločností zo 17 sektorov.

PayWell 
Nástroj na plánovanie odmeňovania

Výstupy štúdie zároveň pomáhajú  pri prehodnocovaní stratégie odmeňovania, vrátane:

• klasifikácie pracovných pozícií
• prípravy rozpočtu mzdových nákladov
• vytváraní štruktúry a úrovní platov
• identifikácie nefinančných stimulov
• návrhov riešení v súvislosti s daňovou optimalizáciou
• prepojenia odmeňovania na hodnotenie výkonu zamestnancov
• získavania, udržania a motivácie zamestnancov

Plná verzia štúdie obsahuje:

1. Kompletné platové štatistiky analyzované podľa kategórií: 
• sektor
• región
• kombinácia sektor a región
• celý slovenský trh
• veľkosť firiem podľa počtu zamestnancov
• ročný obrat firiem
• krajina pôvodu kapitálu

2. Katalóg pracovných pozícií 
Popisy štandardných a sektorovo špecifických pracovných pozícií.  

3. JobPage 
Prehľadná analýza platov pre každú zanalyzovanú pozíciu. Poskytuje komplexný prehľad o odmeňovaní
jednotlivých pracovných pozícií.  

4. Individuálne porovnanie 
Interaktívne porovnanie platových úrovní vašej spoločnosti v rámci sektoru, regiónu i celej vzorky
účastníkov. Umožní vám modelovať stratégiu odmeňovania vo vašej spoločnosti a vytvárať reporty
podľa vlastných kritérií. 

5. Správa o zamestnaneckých výhodách 
Prehľadne obsahovo a graficky spracované analýzy prinášajú pohľad na benefity poskytované na
slovenskom trhu, v sektore a podľa pracovných kategórií.

6. Individuálne porovnanie poskytovaných benefitov 
Porovnanie balíka poskytovaných benefitov vo vašej spoločnosti s celým trhom aj sektorom.

JobPage

Trhový plat v celej vzorke
spoločností

Market salary in the 
whole sample

Trhový plat v sektore
Market salary in the sector

Trhový plat v regióne
Market salary in the region

Náš prístup k zberu a spracovaniu dát

Naši odborníci zabezpečujú správnosť
a jednotnosť údajov.

Do analýzy vstupujú len reprezentatívne
a štatisticky významné dáta. 

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

Používanie metódy Integrovanej faktorovej
analýzy (IFA), ktorá umožňuje objektívne
zhodnotiť a následne zaradiť jednotlivé pracovné
pozície do tried (JOSS úrovne) v závislosti od
bodového ohodnotenia na základe faktorov:
odbornosť, zodpovednosť, samostatnosť
a pracovné podmienky.



Individuálne porovnanie 
Individual benchmark

Plat vášho zamestnanca
Your employee’s salary

Možnosť prispôsobiť 
trhové dáta v čase
Possibility to age 
the market data

Porovnateľný plat na trhu
Comparable market salary

Cieľová a skutočne 
vyplatená variabilná zložka

Target and actual variable pay

PayWell is a sector-oriented study evaluating remuneration and employee benefits in companies within Slovakia.
In 2013, PayWell analysed 272 companies in 17 sectors.

PayWell
Remuneration planning tool

The results are also helpful in remuneration strategy reviews, including:

• job grading
• staff cost budgets preparation
• salary structures and levels set-up
• non-monetary benefits identification
• tax optimisation preposition
• the link between remuneration and staff performance evaluations
• recruitment, retention and motivation of employees   

Full study version contains:

1. Outputs of the survey include salary data analysed by:
• sector
• region
• a combination of sector and region
• the entire Slovak market
• company size, measured by the number of employees
• annual turnover
• origin of company capital

2. Job position catalogue
Standard job positions and job positions specific to a given sector.

3. JobPage
Detailed salary statistics for each position analysed. It gives you a comprehensive overview of how
 individual job  positions are remunerated. 

4. Individual benchmark
An interactive comparison of salary levels in your company by sector, region, and the total sample 
of participants. It allows you to model the remuneration strategy in your company and prepare reports
according to your own  criteria.

5. Report on employee benefits
Detailed overview of employee benefits offered in the Slovak market, in the given sector, 
and by individual job  categories. 

6. Individual benefits comparison 
Employee benefits offered in your company compared to the entire market, as well as to the sector.

Our approach to data collection and data
 processing

Our professionals ensure the correctness and
uniformity of data, and are always available for
consultations.

Only statistically significant and representative
data enters the analysis.

Questionnaires are protected by a user password
and salary data is processed anonymously in the
database.

The Integrated Factor Analysis (IFA) method allows
an objective assessment and subsequent
classification of individual job positions into levels
(JOSS level) according to the scores received,
based on the following factors: expertise,
responsibility, independency, and labour
conditions. 
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Radi vám pomôžeme:

• s priraďovaním pozícií ku katalógovým pozíciám
• s interpretáciou výstupov prieskumu
• s riešením špecifických požiadaviek

We will help you with: 

• job matching 
• interpreting survey results 
• solving specific issues

ECCO Slovakia, a.s.
Yveta Brcková , HR manažér

„Poskytnuté výsledky  mali veľmi dobrú vypovedaciu
hodnotu, hlavne regionálne porovnanie a porovnanie
z hľadiska zahraničných investorov bolo veľmi  užitočné.
Tiež sme ocenili ústretovosť a komunikáciu pri
nastavovaní špecifických parametrov.“ 

Sberbank Slovensko, a.s. 
Andrea Hazuchová, Head of Human Resources 

„Udržať si konkurencieschopnosť odmeňovania voči sektoru, ale
aj v rámci regiónu, je pre našu spoločnosť veľmi dôležité. Pri
rozhodnutiach o nastavení výšky jednotlivých zložiek
odmeňovania a benefitov nám už dlhoročne pomáha štúdia
PayWell. Veľmi oceňujeme bohaté skúsenosti konzultantov PwC
v oblasti odmeňovania, ktoré sme využili aj pri tvorbe
a aktualizácii nášho súčasného systému odmeňovania.“ 

Eissmann Automotive Slovensko s.r.o. 
Vladimír Polák 
Vedúci personálneho oddelenia / Personalistika 

„Výsledky štúdie PayWell nám pomohli pri
prehodnocovaní úrovne platov na jednotlivých pracovných
pozíciách v našej spoločnosti. Získali sme z nej kvalitné
dáta s možnosťou rôznych úrovní porovnania s trhom,
najmä možnosť porovnania platov na základe popisu
práce a tiež na základe úrovne náročnosti pracovnej
pozície. Zároveň oceňujeme profesionalitu a individuálny
prístup konzultantov PwC.“ 

Telefónica Slovakia, s.r.o. 
Mária Rapanová, Human Resources Director 

„Prostredníctvom štúdie PayWell získavame pravidelne
informácie o odmeňovaní v sektore, vďaka čomu
dokážeme udržiavať atraktivitu odmeňovania v našej
spoločnosti. Taktiež nám poskytnuté dáta pomáhajú
nastavovať úroveň odmeňovania nových pozícií. Okrem
mzdových informácií je pre nás prínosom aj rozsiahla
správa o zamestnaneckých výhodách.“


