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Komplexná analýza a porovnanie 
kľúčových HR indikátorov 



HR Controlling vám umožňuje porovnať efektívnosť riadenia ľudského kapitálu s najlepšími spoločnosťami na trhu na báze 
viac ako 80 indikátorov, ktoré sú prepojené na výkon celej organizácie. Tento nástroj vám pomôže nastaviť HR procesy tak, 
aby podporovali strategické ciele firmy. V roku 2017 sa do prieskumu HR Controlling zapojilo 82 spoločností z 10 sektorov.

1.   Správa HR Controlling

      Kompletná analýza viac ako 
80 kľúčových HR indikátorov 
analyzovaných podľa kategórií:

• Sektor

• Celý slovenský trh

• Veľkosť spoločnosti

• Obrat spoločnosti

2.  HR Dashboard 

•  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

     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

• Efektivita spracovania miezd

     Organizačná štruktúra

•  Počet zamestnancov na jedného 
personalistu

• Náklady HR oddelenia

• Miera outsourcingu

     Nábor a výber

• Interný a externý nábor

•  Náklady na obsadenie jednej pozície

•  Úspešnosť obsadenia voľnej pozície

     Správanie v organizácii

• Fluktuácia

• Absencia

•  Sledovanie motivácie a spokojnosti 
zamestnancov

     Vzdelávanie a rozvoj

• Vstupné školenia

• Náklady na školenia

• Čas strávený na školeniach

• Penetrácia školení

• Externé a interné školenia

• Mobilita talentov
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• Je naše HR oddelenie efektívne?
•  Ako ovplyvňujú HR procesy výkon celej spoločnosti?
•  Sme atraktívni pre nové talenty?
• Investujeme do našich ľudí? Využívame ich znalosti?
• Ako si udržať konkurencieschopnosť?

© 2018 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.

Human Resource Controlling 

Ocenenie: Leading 
HR Organisation 
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Strategický nástroj na efektívne riadenie ľudského kapitálu

Spoločnosť s najefektívnejším 
riadením ľudského kapitálu

Plná verzia štúdie obsahuje

Rozdelenie indikátorov a ich konkrétne príklady

Analýza riadenia ľudských zdrojov, vďaka ktorej si lepšie 
určíte priority

Leading 
HR 

Organization

2018

AWARDS

7. ročník udeľovania cien spoločnostiam 
s najefektívnejším riadením ľudského 
kapitálu v jednotlivých sektoroch.

Do súťaže zaraďujeme všetky spoločnosti, 
ktoré sa zúčastnili štúdie HR Controlling.


