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Prieskum pracovných preferencií študentov a zamestnancov

Prieskum prebiehal v období od 15. septembra 2020 do 31. januára 2021.
K pracovných preferenciám sa v štúdii vyjadrilo viac ako 1 800 respondentov. 
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Závery vyplývajúce z prieskumu

Najdôležitejšie pracovné preferencie pre ľudí na Slovensku sú 
flexibilita pracovného času a výška základného platu

Vplyvom aktuálnej situácie si mnohé firmy i zamestnanci uvedomili, aký typ a
množstvo práce je možné vykonávať z pohodlia domova. Možnosť plánovať svoj
pracovný čas, určiť si, kedy a ako pracovať, je pre ľudí na Slovensku číslom 1.
Druhým najdôležitejším elementom je výška základného platu, ktorá je na
druhom mieste z 55 skúmaných pracovných preferencií. Dôraz na výšku
základného platu je o niečo vyšší v ostatných regiónoch v porovnaní s
Bratislavou.

Mladí ľudia uprednostňujú variabilitu, práca v zahraničí pre nich
nie je motiváciou

Ľudia vo veku 16 – 28 rokov dávajú väčší dôraz na variabilitu vo viacerých
oblastiach okrem pracovného času. Možnosť prispôsobiť sa svojim
individuálnym potrebám sa týka i benefitov. Pozitívnym zistením je, že mladí
ľudia si uvedomujú dôležitosť sporenia do dôchodkového veku a benefity s tým
spojené. V porovnaní s minulosťou pre mladých ľudí, naopak, nie sú motivujúce
možnosti cestovať v rámci práce do zahraničia. Vychádzame z toho, že v
období pred pandémiou bolo možné vycestovať za dostupné ceny takmer
kamkoľvek. Preto klesla táto položka na rebríčku hľadaných výhod ponúkaných
pri práci.

Diverzita a inklúzia stále nie sú medzi zamestnancami v kurze

Téma, ktorá sa najmä v oblasti ľudských zdrojov vyskytuje často, je na rebríčku 
pracovných preferencií takmer na poslednom mieste. Neznamená to však, že 
zamestnanci majú k tejto téme negatívny postoj. Indikuje to skôr, že väčšiny 
zamestnancov sa táto téma priamo netýka vo väčšej miere, resp. má minimálny 
vplyv na ich prácu. Najmä v porovnaní s prvými dvoma bodmi.

Muži sa od žien líšia v prístupe k technológiám

Celkovo sme nezaznamenali výrazný rozdiel medzi preferenciami mužov a žien 
na Slovensku. Najväčšie odlišnosti boli vo vnímaní technológií a rozvoja s nimi 
spojeného. Medzi top 10 elementmi mužov sú dostupnosť najnovších 
technológií a rozvoj technických i digitálnych zručností. Na druhej strane, u žien 
bola dostupnosť najnovších technológií v práci nepodstatná (umiestnila sa 
medzi poslednými piatimi preferenciami), ženy, naopak, kladú o niečo väčší 
dôraz na medziľudské vzťahy s kolegami a priamym nadriadeným.
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sily 2020
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Iné výhody
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V prieskume sme analyzovali 12 oblastí týkajúcich sa práce

V prieskume meriame preferencie zamestnancov vo všetkých oblastiach, ktoré sú
pri výbere zamestnania rozhodujúce a ktoré by mohli mať vplyv na vnímanie
firemnej značky. Na základe našich mnohoročných skúseností, medzinárodných
znalostí, spätnej väzby od našich klientov a trendov na pracovnom trhu sme vybrali
12 oblastí, na ktoré sme sa v prieskume zamerali. 

Plat a bonusy

Firemná povesť a značka

Denná práca

Firemná kultúra

Osobný a profesionálny 
rozvoj

Kariéra

Rovnováha pracovného
a osobného života

Ľudia v práci

Transparentné obchodné
operácie

Internacionálnosť 

Fyzické pracovné
prostredie
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Výsledky preferencií
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Slovensko 1 806
účastníkov

POZNÁMKA: Výsledky prieskumu neznamenajú, že ktorýkoľvek z pozorovaných prvkov je vnímaný negatívne. Zvýrazňujú prvky, ktoré majú na spokojnosť a 
motiváciu zamestnancov na pracovisku najväčší vplyv alebo ktoré naozaj uprednostňujú. 
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Internacionálnosť
Firemná povesť a značka

Firemná kultúra
Fyzické pracovné prostredie

Transparentné obchodné…
Denná práca

Ostatné benefity
Kariéra

Osobný a profesionálny rozvoj
Ľudia v práci

Rovnováha pracovného a…
Plat a Bonusy

Význam 12 oblastí pracovných preferencií 
pre ľudí na Slovensku

Najdôležitejšie preferencie Slovákov na pracovisku
sú spojené s: 

 balíkom odmeňovania,
 flexibilitou pri udržiavaní rovnováhy medzi

pracovným a osobným životom, 
 vzťahom ku kolegom a k lídrovi tímu, 
 osobným rozvojom a kariérnymi možnosťami.

Dlhodobá i krátkodobá práca v zahraničí nie je 
elementom, ktorý by ľudí na Slovensku motivoval.

Taktiež sa zaujímame menej o značku či povesť firmy. 
Dôležité je najmä firemné prostredie a pracovné
podmienky, ktoré nás každodenne ovplyvňujú. 
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Najdôležitejšie preferencie

Slovensko 1806
účastníkov

Flexibilný pracovný čas

Výška základného platu

Povyšovanie na základe výkonu s dôveryhodným a férovým hodnotením

Práca z domu

Štýl riadenia priameho nadriadeného 

Vychádzajúc z odpovedí od účastníkov, ich top preferenciami sú: Vychádzajúc z odpovedí od účastníkov, ich preferenciami
s najnižšou dôležitosťou sú:

Ostatní ľudia, s ktorými spolupracujete (klienti, iní kolegovia)

Rôznorodosť a inklúzia

Čiastočný úväzok a neštandardné pracovné režimy 

Činnosť spojená s korporátnou sociálnou zodpovednosťou

Kariérne možnosti vo firme mimo domovskej krajiny #4

#5

#1

#2

#3

#4

#5

#1

#2

#3
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Generačné rozdiely vo vnímaní preferencií
1806

účastníkov

Flexibilná pracovná doba a pracovný
čas

Základný plat

Povyšovanie na základe výkonu s 
dôveryhodným a férovým hodnotením

Práca z domu

Štýl riadenia priameho nadriadeného

Ostatní ľudia, s ktorými spolupracujete
(klienti,  iní kolegovia)

Rôznorodosť a inklúzia

Čiastočný úväzok a neštandardné
pracovné režimy

Kariérne možnosti vo firme mimo 
domovskej krajiny 

Činnosť spojená s korporátnou
sociálnou zodpovednosťou

Flexibilná pracovná doba a pracovný 
čas

Základný plat 

Povyšovanie na základe výkonu s 
dôveryhodným a férovým hodnotením

Možnosť prispôsobiť/vybrať si benefity

Priami spolupracovníci

Rôznorodosť a inklúzia

Ostatní ľudia, s ktorými spolupracujete 
(klienti,  iní kolegovia)

Čiastočný úväzok a neštandardné
pracovné režimy

Mobilný telefón na osobné používanie

Činnosť spojená s korporátnou
sociálnou zodpovednosťou

Flexibilná pracovná doba a pracovný 
čas

Základný plat 

Práca z domu

Povyšovanie na základe výkonu s 
dôveryhodným a férovým hodnotením

Štýl riadenia priameho nadriadeného 

Ostatní ľudia, s ktorými spolupracujete
(klienti,  iní kolegovia)

Rôznorodosť a inklúzia

Kariérne možnosti vo firme mimo 
domovskej krajiny 

Vízia a stratégia firmy

Čiastočný úväzok a neštandardné 
pracovné režimy 

Flexibilná pracovná doba a pracovný 
čas

Základný plat

Práca z domu

Štýl riadenia priameho nadriadeného 

Bonus

Ostatní ľudia, s ktorými spolupracujete
(klienti,  iní kolegovia)

Kariérne možnosti vo firme mimo 
domovskej krajiny 

Rôznorodosť a inklúzia

Možnosť stráviť čas prácou v zahraničí

Transparentná a predvídateľná kariéra

Celkovo 16 – 28 29 – 35 36 – 45
#1

#2

#3

#4

#5

#1

#2

#3

#4

#5
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M - 723, Ž - 1030
účastníkov*

Flexibilná pracovná doba a pracovný
čas

Základný plat 

Povyšovanie na základe výkonu s 
dôveryhodným a férovým hodnotením

Rozvoj digitálnych zručností

Rozvoj obchodných/technických 
zručností

Spolupracovníci mimo tímu

Rôznorodosť a inklúzia

Činnosť spojená s korporátnou
sociálnou zodpovednosťou

Čiastočný úväzok a neštandardné 
pracovné režimy 

Možnosť práce mimo domovskej krajiny

Flexibilná pracovná doba a pracovný
čas

Základný plat 

Práca z domu

Povyšovanie na základe výkonu s 
dôveryhodným a férovým hodnotením

Štýl riadenia priameho nadriadeného 

Spolupracovníci mimo tímu

Rôznorodosť a inklúzia

Možnosť práce mimo domovskej krajiny

Najnovšie dostupné technológie

Čiastočný úväzok a neštandardné 
pracovné režimy 

Poznámka: účastníci mali v demografickej
časti prieskumu možnosť neoznačit rod. 

Preferencie mužov a žien

Muži Ženy

#4

#5

#1

#2

#3

#4

#5

#1

#2

#3

#4

#5

#1

#2

#3

#4

#5

#2

#3

#1
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1806
účastníkov-zamestnancov 

Rozdiely v preferenciách medzi regiónmi

Flexibilná pracovná doba a pracovný 
čas

Základný plat 

Povyšovanie na základe výkonu s 
dôveryhodným a férovým hodnotením

Rozvoj digitálnych zručností

Rozvoj obchodných/technických 
zručností

Rôznorodosť a inklúzia

Ostatní ľudia, s ktorými spolupracujete 
(klienti,  iní kolegovia)

Kariérne možnosti vo firme mimo
domovskej krajiny

Čiastočný úväzok a neštandardné
pracovné režimy

Vízia a stratégia firmy

Základný plat

Flexibilná pracovná doba a pracovný 
čas

Povyšovanie na základe výkonu s 
dôveryhodným a férovým hodnotením

Kolegovia v tíme

Śkolenia – obchodné/technické
zručnosti

Rôznorodosť a inklúzia

Čiastočný úväzok a neštandardné
pracovné režimy

Kariérne možnosti vo firme mimo
domovskej krajiny

Ostatní ľudia, s ktorými spolupracujete 
(klienti,  iní kolegovia)

Mobilný telefón na osobné používanie

Bratislava Iné regióny

#4

#5

#1

#2

#3

#4

#5

#1

#2

#3

#4

#5

#1

#2

#3

#4

#5

#2

#3

#1



Ako môžete zistenia zo štúdie
využiť vo vašej spoločnosti?
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Rod

Študijná oblasť

Preferovaný typ spoločnosti

Veková skupina

Záujem o konkrétne odvetvieSúčasná lokalita

Jazykové zručnosti

Mobilita (v domovskej krajine a 
presťahovanie sa do zahraničia)

Súčasné zamestnanie

Filter

Na základe 17 rôznych kritérií dokážeme vybrať a detailne
analyzovať skupinu ľudí, ktorá je pre vašu spoločnosť zaujímavá, 
a pomôžeme vám vytvoriť postup na jej oslovenie.

Všetky kritériá sa dajú analyzovať samostatne alebo kombinovať
medzi sebou podľa požiadavky klienta.

Akú skupinu potenciálnych zamestnancov chcete osloviť?
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Kompletná skladačka pracovných preferencií 

Je pre vás prioritou nábor a výber zamestnancov? Zistite, aké preferencie má vaša cieľová skupina. 
Či už ide o región, pracovné skúsenosti, vyštudovaný odbor alebo ochotu cestovať za prácou.

Zaujímajú vás priority mileniálov, absolventov špecificky vo vašom regióne?

Zaujímajú vás preferencie súčasných zamestnancov? Prieskum preferencií môžeme zorganizovať u vás
interne. Prostredníctvom získaných informácií dokážete posilniť internú firemnú kultúru a podporiť
motiváciu svojich zamestnancov, následne zamerať ich schopnosti na plnenie firemnej stratégie.  

Chcete znížiť fluktuáciu? Zlepšiť firemné prostredie? 

Zaujíma vás spokojnosť vašich zamestnancov? 

Chystáte sa prilákať nové talenty?



Kontaktujte nás



Poradenstvo pre ľudské zdroje

Roman Rác
HRS Senior Konzultant
0910 878 413
roman.rac@pwc.com

Dagmar Haklová
TLS Partner & HRS Líder 
dagmar.haklova@pwc.com

Michal Frtús
HRS Senior Konzultant
0910 878 415
michal.frtus@pwc.com

Jana Steskalová
HRS Senior Konzultant
0911 330 087
jana.steskalova@pwc.com

Martina Izakovičová
HRS Konzultant
0901 717 988
martina.izakovicova@pwc.com

Máte záujem o analýzu Vami vybranej vzorky?

Analýza individuálnej cieľovej skupiny 1000 €*

*ceny nezahŕňajú DPH



www.pwc.com/sk/sk/poradenstvo-ludske-zdroje

Ďakujeme

© 2021 PricewaterhouseCoopers Tax, k.s. Všetky práva vyhradené. Názov “PwC” v tomto dokumente označuje spoločnosť PricewaterhouseCoopers 
Tax, k.s.,ktorá je členom siete firiem PricewaterhouseCoopers International Limited, z ktorých každá je samostatným a nezávislým právnym subjektom.
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