
Technológie a talenty 
menia biznis

87 % 96 %61 %

Dôvera slovenských CEOs v rast tržieb dosiahla 
najvyššiu úroveň od roku 2012

Slovenský CEO prieskum 2017 – 8. ročník
Poradenská spoločnosť PwC a magazín Forbes zisťovali, ako 
uvažujú biznis lídri o vplyve technológií  a talentov na biznis, 
a o tom, ako sa podniká na Slovensku. 
Až 163 CEOs vyjadrilo svoj názor.

CEOs očakáva, že ich 
tržby budú budúci rok 
rásť

CEOs tvrdí, že globalizácia 
nepomohla zmenšiť 
priepasť medzi bohatými 
a chudobnými

CEOs považuje za 
najdôležitejšie mať 
na Slovensku kvalifikovanú, 
vzdelanú a adaptabilnú 
pracovnú silu  

www.pwc.com/sk/sk/ceo-prieskum
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Dôvera výrazne zosilnela, 
firmy očakávajú dobré 
časy

Daniam venujú CEOs 
veľkú pozornosť

Viac nových ľudí, viac 
inovácií

Podnikateľské prostredie             
na Slovensku má pred 
sebou stále rovnaké výzvy

Nástup nových technológií 
sa zrýchľuje



Impériá budúcnosti budú 
impériami mysle
Šéfovia firiem na Slovensku očakávajú, že sa ich biznisom bude 
dariť. Ekonomický vývoj vo svete sa až nad očakávania dobre 
pozviechal, akciovým trhom sa darí, hrozba finančnej krízy 
v eurozóne sa momentálne neskloňuje. Človek by si povedal, 
že vyhliadky vyzerajú takmer idylicky. Až na tých ľudí.
Firmy sa nechystajú prepúšťať, naopak, viac ako polovica bude 
potrebovať ľudí prijímať a najmä, budú potrebovať niektoré kvality, 
ktoré zďaleka nie sú bežné. Takých, ktorí dokážu riešiť problémy 
(extrémne ťažké získať). Takých, ktorí dokážu spolupracovať (vôbec 
nie jednoduché nájsť). Takých, ktorí sa dokážu prispôsobiť (opäť 
veľmi komplikované). A k tomu ešte musia byť kreatívni, novátorskí, 
s vodcovskými schopnosťami a s veľkou dávkou emocionálnej 
inteligencie.

Jednoducho, hoci do biznisu preniká automatizácia, digitalizácia, 
umelá inteligencia a machine learning, ľudský faktor zatiaľ žiadny 
biznis nedokázal vytisnúť. Práve v tejto situácii sa ukáže naplno 
výnimočnosť lídrov i nastavenia ich celej firmy.
V rýchlo rastúcich firmách sa HR často rieši len ako nástroj 
prijímania nových ľudí. Podpisujú zmluvy, zadávajú inzeráty. Alebo 
sa HR zmení na vytváranie „fancy“ prostredia, aby ľudia mali pocit, 
že firma je cool a chcú v nej pracovať.
Pritom prilákanie talentu, ktoré CEOs považujú za jeden 
z kľúčových problémov, je len začiatkom celého procesu. Dôležité je 
tieto talenty ďalej rozvíjať, dávať im šancu riešiť skutočné problémy, 
pomýliť sa a opraviť.

Ak by ste sa spýtali ktoréhokoľvek CEO, na čom stojí a padá 
úspech jeho firmy, zrejme by neváhal a v prvej alebo druhej vete 
by povedal – na jej ľuďoch. Ale ani veľké firmy na Slovensku 
stále nemajú dostatočne vybudovaný systém, ako svojim ľuďom 
pravidelne pomáhať prispôsobiť sa rýchlo sa meniacej dobe. Inak 
však z nej nebudú vedieť vyťažiť maximum.
Debata na Slovensku sa vedie o systéme vzdelávania, veľkej reforme 
školstva, potrebách trhu práce, požiadavkách veľkých firiem. 
V skutočnosti už opäť prebieha preskakovanie z firmy do firmy 
za zvýšenie platu, dovážanie pracovníkov zo zahraničia, pretože nie 
sú ľudia. Viaceré firmy musia marketingovo prezentovať dramatické 
zvyšovanie platov, aby vedeli prilákať toľko ľudí, koľko potrebujú.
Aj krajiny s veľkým nerastným bohatstvom alebo silným domácim 
dopytom si uvedomujú, akí dôležití sú pre ich ekonomiku šikovní 
ľudia. Pre malé krajiny bez veľkých zásob surovín, takmer úplne 
odkázaných na zahraničný obchod, je kvalita ľudí otázkou prežitia.
Winston Churchill povedal, že impériá budúcnosti budú impériami 
mysle. Odpovede CEOs dokazujú, že budúcnosť je už tu.

Aj v dobrých časoch treba 
odvahu meniť firmy zvnútra
Slovenskí CEOs majú v súčasnosti veľkú dôveru v úspech svojich 
firiem a v rast ekonomiky a veria svojim schopnostiam a svojim 
firmám. Je potešujúce, že po niekoľkých rokoch finančnej 
krízy zažívajú firmy svoje lepšie časy. Nové technológie však 
v čoraz rýchlejšom tempe prinášajú okrem množstva nových 
príležitostí aj úplne nové riziká, ktorým firmy musia čeliť. Takisto 
do práce prichádza nová generácia, ktorá je výzvou nielen 
pre oddelenia ľudských zdrojov, ale aj pre všetkých manažérov 
na rôznych úrovniach riadenia. Vidíme, že firmy menia a musia 
zmeniť personálne stratégie tak, aby reflektovali nastupujúce 
digitálne generácie, ich schopnosti a súčasne zavádzanie 
technológií.  Nielen oni, ale aj samotní zamestnanci vyžadujú 
od svojich zamestnávateľov viac nielen po finančnej stránke, 
ale aj v oblasti manažmentu ľudských zdrojov a takisto prístupu 
firiem k spoločenskej zodpovednosti. Z prieskumu a všetkých 
dostupných informácií vidíme, že kvalita ľudských zdrojov a ich 
schopnosť akceptovať a implementovať nové technológie je a bude 
najdôležitejší faktor úspechu na trhu. Zároveň aj najväčšia výzva, 
ktorá trápi lídrov vo svete najviac a na Slovensku obzvlášť. Tým 
sa v budúcnosti budú líšiť firmy: schopnosťou zaujať talenty, získať 
ich a udržať. Nespokojnosť slovenských lídrov s kvalitou školstva 
je viditeľná už niekoľko rokov nielen v našom prieskume a zvyšuje 
sa vzhľadom na príliš malé pokroky v tejto oblasti. Rovnako 
na prvých miestach medzi obavami CEOs stále figuruje zvyšovanie 
daňového a odvodového zaťaženia, ktoré už teraz patrí k najvyšším 
v regióne. 

Náš prieskum sa zaoberal aj otázkou, čo prináša globalizácia 
spoločnosti, a lídri vo svete aj na Slovensku jednoznačne kvitujú 
pozitíva pre medzinárodný obchod, ekonomiky a firmy, ale aj pre 
vzdelávanie ľudských zdrojov a zlepšovanie infraštruktúry. Sú však 
skeptickí k príspevku globalizácie v oblasti zmierňovania rozdielov 
medzi bohatými a chudobnými, v oblasti spravodlivosti daňových 
systémov a odvrátenia systematických zlyhaní. Tu sa otvára otázka, 
nakoľko môžu lídri firiem ovplyvniť tieto výzvy v spoločnosti. 
A ich odpoveď je v spolupráci s vládou a štátnymi inštitúciami 
a spoločným dialógom. Význam spoločenskej zodpovednosti firiem 
bude rásť a pôsobenie firiem v tejto oblasti bude vyvolávať veľkú 
pozornosť u verejnosti, zamestnancov, talentov a predovšetkým 
zákazníkov. 
Firmy žijú dobré časy, ale výziev pribúda a zvyšuje sa aj obťažnosť 
ich riešenia. 

Rád by som sa poďakoval všetkým CEOs, ktorí sa zúčastnili 
prieskumu, a aj Vám, ktorých zaujímajú závery z neho vyplývajúce. 
Stoja za zamyslenie, pretože v dobrých časoch sa musíme pripraviť 
na tie ťažšie. Prajem Vám veľa úspechov pri riešení Vašich výziev. 

Juraj Porubský
Šéfredaktor 
Forbes

Todd Bradshaw
Country Managing Partner
PwC
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Dôvera výrazne zosilnela, firmy očakávajú 
dobré časy
Slovenskí CEOs výrazne viac veria v rast tržieb aj v rast svetovej ekonomiky

Oproti minulému roku zaznamenal CEO prieskum 2017 nárast optimizmu slovenských 
lídrov. Vyše 40 % slovenských CEOs predpokladá, že tempo rastu ekonomiky vo svete 
sa zrýchli. Lídri vo svete sú však k tempu neutrálnejší a viac ako polovica z nich tvrdí, 
že sa nezmení. Oproti minulému roku sú však slovenskí lídri výrazne optimistickejší, 
pred rokom očakávala tretina CEOs zhoršenie ekonomickej situácie vo svete a zlepšenie 
len 22 %. 

41 %

Zrýchli sa

Slovensko Svet

Nezmení sa Spomalí sa

29 %

38 %

53 %

17 % 17 %

Graf č. 1:  Slovenskí CEOs počítajú s väčším zrýchlením rastu než globálni CEOs

Domnievate sa, že sa tempo globálneho ekonomického rastu zrýchli, nezmení alebo spomalí v nasledujúcich 
12 mesiacoch?

Graf č. 2:   Výrazne vzrástla medziročne dôvera slovenských CEOs v rast svojej 
spoločnosti 

Ako silno veríte tomu, že vaša spoločnosť má dobré vyhliadky na rast tržieb v nasledujúcich 12 mesiacoch?
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„Súčasná ekonomická situácia firiem sa vyvíja veľmi 
pozitívne, lídri by mali v tejto rastovej fáze podnikania myslieť 
na budúcnosť, investovať do nových technológií a vzdelávania 
ľudských zdrojov a pripravovať sa na digitalizáciu biznisu 
a tiež zmeny, ktoré prinesie nepriaznivý demografický vývoj 
na Slovensku.“

Alica Pavúková
Partner, líder auditu

1
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Slovenskí CEOs výrazne viac veria svojim firmám, až 58 % 
CEOs veľmi verí v rast tržieb v nasledujúcich 12 mesiacoch 
oproti 33 % v minulom roku a 38 % lídrov vo svete. 
Je to zároveň najvyššia úroveň dôvery, akú CEO prieskum 
nameral za posledných šesť rokov. Pričom najmenej 
verili slovenskí lídri v rast tržieb minulý rok pod vplyvom 
migračnej krízy, možného zrušenia Schengenu či vtedy 
hroziacemu brexitu.

Výrazne vyššiu dôveru majú CEOs aj v horizonte troch 
rokov, čo svedčí o veľmi optimistickej nálade vo firmách 
v súčasnosti a absencii reálnych potenciálnych hrozieb.        
Až 57 % CEOs na Slovensku veľmi verí v rast tržieb vo firme             
v najbližších troch rokoch oproti 34 % v minulom roku           
a 51 % lídrov vo svete. 

Graf č. 3:   Dôvera slovenských CEOs v rast tržieb je 
najvyššia od roku 2012

Ako silno veríte tomu, že vaša spoločnosť má dobré vyhliadky na rast tržieb 
v nasledujúcich 12 mesiacoch?

Graf č. 4:  Dôvera slovenských CEOs vzrástla aj 
v horizonte troch rokov

Ako silno veríte tomu, že vaša spoločnosť má dobré vyhliadky na rast tržieb 
v nasledujúcich 3 rokoch?

38 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

20 %

10 %

0 %

29 %

2012 2013 2014 2015 2016 2017

45 %

48 %

33 %

58 %

30 %

40 %

50 %

60 %

20 %

10 %

1 %
4 %

1 %

5 %

14 %

7 %

35 %

48 %

41 %

57 %

34 %

51 %

0 %

Slovensko 2017 Slovensko 2016 Svet

Vôbec tomu
neverím

Veľmi tomu
neverím

Trochu tomu
verím

Veľmi tomu
verím



Silná dôvera v rast firiem sa premieta na Slovensku 
a aj vo svete do zvyšovania počtu zamestnancov, až polovica 
počíta s jeho zvýšením a tretina firiem neočakáva zmenu. 
Oproti minulému roku sa o tretinu znížil podiel firiem, ktoré 
plánujú znížiť počet zamestnancov, z 21 % na 14 %, pričom 
polovica z nich tvrdí, že dôvodom zníženia určite nie je 
zavádzanie automatizácie a nových technológií. 

Graf č. 5:   Viac ako polovica firiem očakáva zvýšenie 
počtu zamestnancov na Slovensku a aj vo svete

Očakávate, že sa počet zamestnancov vo vašej spoločnosti v nasledujúcich 
12 mesiacoch zvýši, zníži alebo zostane rovnaký?

14 %

34 %

52 %

Zníži sa Ostane rovnaký Zvýši sa

Firmy plánujú zvyšovať počet zamestnancov

Graf č. 6:   Automatizácia a technológie nie sú dôvodom 
znižovania počtu zamestnancov

Do akej miery bude zníženie počtu zamestnancov dôsledkom automatizácie 
a zavedenia iných technológií?
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Vôbec nie Do istej miery Do veľkej miery Neviem
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Graf č. 7:   CEOs sa obávajú širokej palety digitálnych rizík 
a ich vplyvu na ich biznis

Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte, v kontexte čoraz digitalizovanejšieho 
sveta, s nasledujúcimi tvrdeniami?

Graf č. 8:   Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte, 
v kontexte čoraz digitalizovanejšieho sveta, 
s nasledujúcimi tvrdeniami?
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Výpadky a narušenia informačných 
technológií

Narušovanie ochrany osobných údajov 
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Narušenia kybernetickej bezpečnosti 
postihujúce obchodné informácie či 
životne dôležité systémy
Riziká vyplývajúce z využívania 
sociálnych médií

Nejasnosti týkajúce sa toho, kto vlastní 
digitálne aktíva
Neistota týkajúca sa toho, ako sa 
daňová legislatíva aplikuje na digitálne 
aktíva
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(vrátane blockchainu)
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Dve tretiny CEOs tvrdia, že je ťažšie udržať si 
dôveru 

Globálny CEO prieskum realizuje PwC už 20 rokov a nikdy 
nebola dôvera taká dôležitá hodnota v biznise, ako je teraz. 
Až do roku 2002 sme sa nepýtali lídrov na dôveru, ale začali 
sme sledovať ich obavy potom, ako sa objavili na scéne 
účtovné podvody, dotcom bublina a kolaps finančných trhov. 
Dovtedy lídri nevyjadrovali obavy o dôveru verejnosti a jej 
vplyve na úspech ich firiem. Po finančnej kríze začali obavy 
CEOs o dôveru rásť. V roku 2013 len 37 % CEOs obávalo, 
že by nedostatok dôvery mohol ohroziť rast ich firiem.                 
V tomto roku sa zvýšil ich podiel na 58 %. Až 69 % lídrov    
vo svete považuje za ťažšie získať a udržať dôveru ľudí                                                                                                                   
v čoraz viac digitalizovanej dobe. Dokonca 87 % CEOs 
vo svete a 77 % na Slovensku tvrdí, že by sociálne médiá 
mohli mať negatívny vplyv na úroveň dôvery v ich odvetví 
v najbližších piatich rokoch. Ako prichádzajú nové 
technológie a nové využitie existujúcich technológií, nové 
nebezpečenstvá sa rozširujú a pôvodné sa zhoršujú. 

„Dôvera je najdôležitejšia hodnota, ktorú by firmy mali 
zvažovať. Zákazníkom, zamestnancom, kapitálovým trhom 
záleží na dôvere, ktorú môže ľahko zničiť jedna chyba. Počet 
hrozieb sa zvyšuje vďaka technológiám a novým formám 
komunikácie, ktoré zároveň zvyšujú náklady na bezpečnosť.“

Daniel Webster
Partner, líder pre US GAAP pre strednú a východnú Európu

„Najväčšie obavy majú CEOs z výpadkov informačných 
technológií, ochrany osobných údajov a kybernetickej 
bezpečnosti. Obzvlášť finančné inštitúcie sa musia sústrediť 
na tieto riziká a investovať do technológií a do ich bezpečnosti. 
Riziká vzrastú, keď vstúpi do platnosti smernica PSD2, ktorá 
umožní vstup tretích strán k údajom o zákazníkoch. CEOs by 
mali digitalizovať množstvo interných a externých procesov 
a posilniť tak okrem iného aj bezpečnosť informačných 
technológií.“ 

Juraj Tučný
Partner
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Je dôležitejšie mať jasný predmet 
podnikania, ktorý sa odráža v našich 
hodnotách, našej kultúre a našom 
správaní

Je dôležitejšie viesť našu firmu 
spôsobom, ktorý zohľadňuje 
očakávania širších záujmových 
skupín

Pre firmu je ťažšie získať a udržať 
si dôveru

Odlišovať nás bude to, ako 
dokážeme spravovať osobné údaje 
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Základom rastu je pre firmy rovnako na Slovensku, ako aj   
vo svete organický rast. Pozitívne očakávania sa odzrkadlili 
aj pri plánovaní znižovania nákladov, minulý rok 68 % 
CEOs očakávalo znižovanie nákladov a tohto roku 40 %. 
Tohtoročný prieskum znovu potvrdil, že firmy vo svete 
omnoho viac rozmýšľajú aj o iných formách rastu – nových 
strategických alianciách a spoločných podnikoch, fúziách 
a akvizíciách, outsourcingu alebo predaji firmy či odchode       
z trhu. 

Graf č. 9:   Lídri vo svete plánujú viac aktivít na podporu 
rastu než slovenskí

Ktoré z nasledujúcich činností plánujete realizovať v nasledujúcich 
12 mesiacoch, aby ste podporili rast vašej spoločnosti, resp. jej ziskovosť?

„Menej firiem plánuje znižovanie nákladov, lídri očakávajú 
pozitívny vývoj svojich firiem a viac plánujú nárast počtu 
zamestnancov. Ale zároveň 78 % CEOs očakáva, že do piatich 
rokov technológie úplne a významne zmenia hospodársku 
súťaž v odvetví. Firmy žijú dobré časy, ale o tých spomínaných 
päť rokov budú úspešné len tie, ktoré si dnes vytvárajú priestor 
na investície do nových technológií a na vzdelávanie svojich 
ľudí.”

Alex Šrank
Partner, líder poradenstva

Organický rast

Zníženie nákladov

Nové fúzie a akvizície

Predaj podniku alebo 
odchod z trhu

Nové strategické 
aliancie či spoločné 
podniky

Spolupráca s inými 
podnikateľmi alebo 
start-upmi

Outsourcing (vyčlene-
nie procesov alebo 
funkcií mimo firmy)
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Znižovať náklady sa chystá menej firiem 
na Slovensku ako minulý rok
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Zjednodušenie pohybu kapitálu, osôb, tovaru a služieb
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Harmonizácia predpisov

Príprava kvalifikovanej a vzdelanej pracovnej sily

Univerzálny prístup k infraštruktúre a základným službám

Riadenie geopolitických rizík

Dodržiavanie štandardov pre ochranu a etické využívanie údajov

Plná a zmysluplná zamestnanosť

Odvrátenie klimatických zmien a nedostatku zdrojov

Zmenšovanie priepasti medzi bohatými a chudobnými

Spravodlivosť a integrita globálnych daňových systémov

Odvrátenie systematických zlyhaní

Vôbec nie Trochu Veľmi

Globalizácia priniesla zjednodušenie pohybu kapitálu, osôb, 
tovaru a služieb, ale nepomohla zmenšiť priepasť medzi bohatými 
a chudobnými

Slovenskí lídri a aj lídri vo svete uznávajú globalizáciu, že umožnila  celosvetové prepojenie   
a zjednodušenie vzájomnej výmeny a do určitej miery priniesla aj univerzálny prístup 
k infraštruktúre a základným službám a prispela k príprave kvalifikovanej a vzdelanej 
pracovnej sily. Ale sociálny rozmer jej neprisudzujú, nepomohla zlepšiť ani priepasť medzi 
bohatými a chudobnými a ani spravodlivosť a integritu globálnych daňových systémov, len 
trochu pomohla odvrátiť systematické zlyhania. Pričom 44 % generálnych riaditeľov súhlasí  
s tvrdením, že je pre nich čoraz ťažšie nájsť rovnováhu medzi súperením na otvorenom 
globálnom trhu a trendmi smerujúcimi k uzavretejšej národnej politike. 

Graf č. 10:   Globalizácia pomáha slobode podnikania, ale nepomohla zmenšiť priepasť 
medzi bohatými a chudobnými

Čo si myslíte, do akej miery pomohla globalizácia s nasledujúcimi oblasťami?

„Centrá podnikových služieb na Slovensku pomáhajú slovenskej 
ekonomike zapojiť sa do globálnej. Centrá zamestnávajú 
dnes už viac ako 25-tisíc ľudí a tak už významne prispievajú 
k zamestnanosti na Slovensku. Až 87 % centier na Slovensku 
plánuje rozširovať rozsah svojich služieb alebo portfólio svojich 
zákazníkov alebo obidvoje v blízkej budúcnosti. Najväčšími 
výzvami pre centrá v regióne je zvýšený dopyt po kvalifikovanej 
pracovnej sile a zvyšujúce sa platové požiadavky.”

Asif N. Khoja
Partner



Z výsledkov prieskumu je silne cítiť obavy slovenských 
generálnych riaditeľov zo zvýšenia daňového zaťaženia,    
a to výrazne viac ako u lídrov vo svete. Vo výsledkoch 
prieskumu sa odzrkadlili skúsenosti slovenských lídrov 
s neočakávanými a častými zmenami daňových zákonov. 
Väčšie obavy vyjadrili slovenskí lídri aj z budúcnosti 
eurozóny a z protekcionizmu, keďže slovenská ekonomika 
je veľmi otvorená a exportne orientovaná. Naopak, 
zástupcovia slovenských firiem neriešia kolísanie výmenných 
kurzov, sociálnu nestabilitu a prístup k cenovo dostupnému 
kapitálu do tej miery ako lídri vo svete. Slovenskí CEOs 
aj v tejto otázke potvrdili, že sú si istejší rastom svojich firiem 
než lídri vo svete. 

Graf č. 11:   Slovenskí CEOs považujú za väčšie hrozby zvýšenie daňového zaťaženia 
a protekcionizmus a budúcnosť eurozóny

Do akej miery vás znepokojujú nasledovné potenciálne hrozby?
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Svet Slovensko

Daniam venujú CEOs veľkú 
pozornosť

10

2

52 %

67 %
89 %

81 %

80 %
80 %

58 %
79 %

82 %
70 %

78 %
66 %

37 %
57 %

57%
53 %

39%
52 %

51 %
65 %

73 %

34 %
46 %

33 %

44 %
28 %



Graf č. 12:   Až 83 % CEOs považuje za dôležitú 
transparentnosť a vyhnutie sa zlej publicite 
súvisiacej s platením daní

Do akej miery súhlasíte s nasledovnými tvrdeniami týkajúcimi sa daní?

„Výsledky prieskumu jednoznačne dokazujú, že slovenskí 
CEOs sú vystavení väčšej neistote v daňovej oblasti než lídri 
vo svete, najmä neočakávaným zmenám daňových zákonov. 
Firmy sa dostávajú pod väčší tlak aj kvôli zvyšujúcemu sa tlaku 
na transparentnosť, nutnosti poskytovať väčšie množstvo 
údajov daňovej správe a tiež zvyšujúcim sa výdavkom 
v súvislosti s plnením daňových povinností a vykazovaním.“

Christiana Serugová
Partner, líder oddelenia daňového poradenstva
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Odstránenie stropov na zdravotné odvody 
a zvýšenie stropov na sociálne odvody

Transparentnosť a vyhnutie sa zlej 
publicite súvisiacej s platením daní sú   
pre nás dôležité

Poskytujeme daňovej správe stále viac 
kvalitatívnych údajov o našom podnikaní

Celková výška zaplatených daní 
je pre nás kľúčová

Daňové plánovanie považujeme za bežný 
spôsob optimalizácie nákladov

Pociťujeme silnejúci tlak daňových správ 
na vykazovanie v štátoch, kde podnikáme

Očakávame, že naše náklady na správu 
daní sa v najbližších 12 mesiacoch zvýšia

Rozhodne nesúhlasím

Rozhodne súhlasím
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Graf č. 13:   Dostupnosť kľúčových schopností a zručností je najväčšia podnikateľská 
hrozba z pohľadu lídrov vo svete aj na Slovensku

Do akej miery vás znepokojujú nasledovné podnikateľské hrozby?

Graf č. 14:   Inovácie a ľudský kapitál sú jednoznačne oblasti, ktoré lídri chcú najviac 
posilniť

Vzhľadom na podnikateľské prostredie, v ktorom pôsobíte, ktorú z nasledujúcich oblastí chcete čo najviac posilniť, aby ste 
čo najviac využili nové príležitosti?

Viac nových ľudí, viac nových technológií 
Najdôležitejšie elementy súčasného podnikania: talenty, kľúčové schopnosti 
a ľudský kapitál, ktorý prináša inovácie

Kvalitu školstva v minuloročnom CEO prieskume označili slovenskí CEOs za jednu 
z najväčších hrozieb a v najviac vyžadovali zmeny v školstve. Aj v tohtoročnom prieskume        
sa lídri biznisu vyjadrujú rovnako a považujú práve dostupnosť kľúčových schopností 
za primárnu hrozbu v podnikaní a inovácie a ľudský kapitál za oblasti, ktoré je nevyhnutné 
posilniť. Talentom venujú a budú venovať firmy na Slovensku a aj vo svete veľkú pozornosť. 
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Noví hráči na trhu

Slovenskí lídri si jednoznačne uvedomujú výrazne viac ako CEOs vo svete, že inovácie 
a ľudský kapitál sú jednoznačne tie najdôležitejšie oblasti, ktorým musia venovať svoju 
pozornosť. Slovenskí CEOs však nepovažujú digitálne a technologické zručnosti a skúsenosti 
zákazníkov za také dôležité ako ich kolegovia vo svete.
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Lídri iniciujú zmeny v personálnej stratégii a investície do talentov   
a uvažujú o zapojení strojov a umelej inteligencie 

Až 70 % slovenských a 78 % CEOs vo svete potvrdilo, že menia personálnu stratégiu, aby 
zohľadňovala zručnosti a štruktúry zamestnanosti, ktoré potrebujú do budúcnosti. Polovica 
firiem na Slovensku a 59 % vo svete prehodnocuje fungovanie svojich personálnych oddelení. 
Firmy presúvajú talenty kam je treba. 

Rovnako vo svete aj na Slovensku sa firmy rozhodne v personálnej politike nespoliehajú 
na dodávateľov, freelancerov a outsourcing. Až 88 % firiem vo svete a 84 % na Slovensku 
podporuje rôznorodosť a začleňovanie nových talentov. Takmer tretina firiem vyhľadáva 
najtalentovanejších pracovníkov bez ohľadu na demografické či geografické limity. 

Takmer polovica slovenských firiem už zvažuje vplyv umelej inteligencie na budúce potrebné 
zručnosti a skúma výhody, ktoré prináša spoločná ľudská a strojová práca. Viac ako dve 
tretiny firiem využívajú technológie, aby zvýšili pohodlie a pohodu svojich pracovníkov.

Graf č. 15:   Firmy venujú talentom veľkú pozornosť

Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi tvrdeniami týkajúcimi sa činnosti talentovaných pracovníkov 
vo vašej spoločnosti?
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a štruktúry zamestnanosti, ktoré potrebujeme do budúcna
Vyhľadávame najtalentovanejších pracovníkov bez ohľadu 
na demografické či geografické limity
Využívame analýzu dát, aby sme nových pracovníkov našli, rozvíjali 
a udržali si ich

Do našich vzdelávacích programov sme pridali digitálne školenia
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Zvažujeme vplyv umelej inteligencie na budúce potrebné zručnosti
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„Automobilový priemysel na Slovensku rastie, aj výrobné 
firmy a aj dodávatelia. To je vyjadrenie dôvery investorov 
k podnikateľskému prostrediu na Slovensku a potvrdzuje 
to atraktivitu Slovenska ako “autokrajiny”. Súčasne však 
ďalší rast môže byť limitovaný nedostatkom kvalifikovanej 
pracovnej sily. Až 37 % dodávateľov v automobilovom 
priemysle sa vyjadrilo, že má problémy získavať nové projekty 
vďaka nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily. Dostupnosť 
ľudských zdrojov a technologická transformácia bude výzvou 
pre automobilový priemysel na Slovensku.”

Jens Hőrning 
Partner, líder pre automobilový priemysel pre strednú a východnú 
Európu 
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Najťažšie sa firmám hľadajú kreatívni a inovatívni ľudia a ľudia 
s vodcovskými schopnosťami, ktorých roboty nenahradia

Len 14 % firiem na Slovensku očakáva zníženie počtu zamestnancov a z nich len 9 %             
do veľkej miery a tretina do istej miery sa nazdáva, že dôvodom zníženia je zavádzanie 
automatizácie a robotizácie (Graf č. 6)

Graf č. 16:   Riešenie problémov, schopnosť spolupracovať a prispôsobivosť 
sú najdôležitejšie schopnosti

Do akej miery sú pre vašu firmu okrem odborných obchodných znalostí dôležité i nasledujúce schopnosti a zručnosti?

Riešenie problémov

Schopnosť spolupracovať

Prispôsobivosť

Kreativita a novátorstvo

Vodcovské schopnosti

Emocionálna inteligencia

Veľmi dôležité schopnosti a zručnostiJe veľmi ťažké získať ľudí s týmito zručonsťami 
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Graf č. 17:   Technológie výrazne zmenili hospodársku súťaž

Do akej miery zmenili technológie hospodársku súťaž vo vašom odvetví ...?

Graf č. 18: Technológie významne ovplyvnia hospodársku súťaž v najbližších piatich rokoch

Do akej miery zmenia podľa vás technológie hospodársku súťaž vo vašom odvetví o ďalších 5 rokov?

Nástup nových technológií sa 
zrýchľuje, ale slovenskí CEOs 
si veria
78 % CEOs očakáva, že do piatich rokov technológie 
úplne a významne zmenia hospodársku súťaž v odvetví

Dve tretiny CEOs tvrdia, že za posledných 5 rokov 
technológie úplne a významne zmenili hospodársku súťaž 
v odvetví, kde pôsobia. Neprekvapí, že za posledných 20 
rokov to tvrdí 79 % CEOs a 78 % to očakáva v najbližších 
piatich rokoch. Cyklus inovácií sa zrýchľuje a CEOs musia 
pripravovať svoje firmy na ešte väčšiu digitalizáciu biznisu 
vo všetkých procesoch naprieč celou firmou. Zavádzanie 
nových technológií však vyžaduje kontinuálne pripravovať 
firmu na neustále zmeny a takisto dostatočný počet 
kvalifikovaných a adaptabilných ľudí, ktorí budú schopní 
technologických zmien. Digitalizácia prináša so sebou 
transparentnosť a to je nepochybne pozitívne pre spoločnosť. 
A na druhej strane zvyšuje nároky na získanie a udržanie 
dôvery a riadenie rizík vo firme. 

Podľa prieskum Digital IQ 2015 slovenské a české firmy 
sa sústreďujú pri zavádzaní digitálnych technológií 
viac na znižovanie nákladov a interné procesy 
a podceňujú význam vplyvu digitálnych technológií 
na zvyšovanie a generovanie nových tržieb. Firmy 
v západnej Európe a hlavne vo Veľkej Británii pristupujú 
k zavádzaniu a využívaniu digitálnych technológií 
systematickejšie – budujú špeciálne tímy s vlastnými 
kompetenciami, rozpočtom, úlohami a prípadne aj 
s laboratóriami na vývoj nových prototypov. Oproti tomu 
slovenské a české firmy sa spoliehajú skôr na ad hoc 
príležitosti a networking s inými lídrami.
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Graf č. 19:   Slovenskí CEOs veria svojim firmám

Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi tvrdeniami o využívaní moderných technológií vo vašej firme?

Graf č. 20:    Slovenskí CEOs digitálni aj v osobnom živote 

Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi tvrdeniami o vašom osobnom využívaní moderných 
technológií?

Naša schopnosť pritiahnuť technologické talenty v porovnaní 
s našimi potrebami je ... Využívam domáce automatizačné systémy

Technologické zručnosti našich zamestnancov v porovnaní 
s našimi potrebami sú ...

Osobne robím väčšinou nákupov online

Pripravenosť využívať nové technológie našou spoločnosťou 
v porovnaní s inými spoločnosťami  v našom odvetví vo svete je ...

Som veľmi digitálne zručný

Pripravenosť využívať nové technológie našou spoločnosťou 
v porovnaní s inými spoločnosťami  v SR je ...

Viac sledujem digitálne médiá než tlačené

Súčasné využívanie technológií našou spoločnosťou v porovnaní 
s inými spoločnosťami v našom odvetví vo svete je ...

Používam doma robotickú techniku (napr. vysávač, kosačku)

Súčasné využívanie technológií našou spoločnosťou v porovnaní 
s inými spoločnosťami v SR je ...

Som aktívny na sociálnych médiách

Som aktívnym hráčom

Podstatne nižšie 

Súhlasím

Mierne nižšie

Jednoznačne súhlasím

Rovnaké Mierne lepšie Výrazne lepšie

„Firmy v súčasnosti musia zavádzať nové digitálne technológie 
a musia čeliť aj zvýšeným rizikám a nákladom z toho 
vyplývajúcim, inak neobstoja v konkurencii. Je nevyhnutné 
pripravovať firmy na budúcnosť systematicky a nie náhodne.”

Ivo Doležal 
Partner
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„Firmy budú čeliť obrovským výzvam pri implementácii nových 
technológií v najbližších rokoch a CEOs sú si vedomí týchto 
zmien. Tri štvrtiny CEOs vo svete a na Slovensku predpovedajú, 
že technológie zmenia úplne alebo významne konkurenciu v ich 
odvetví.

Karsten Hegel 
Partner



Za posledný rok sa na priečkach najväčších hrozieb pre podnikanie na Slovensku nedejú 
žiadne zmeny. Naprieč celým prieskumom sa cez viaceré otázky potvrdzuje, že kvalifikovaná 
pracovná sila a talenty sú najväčšou výzvou pre slovenské firmy. Stálicou medzi hrozbami 
je tradične vymáhateľnosť práva bez akýchkoľvek zmien, ktoré by slovenskí lídri zachytili.
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Kvalifikovaná, vzdelaná a adaptabilná pracovná sila 

Jednoduchý, stabilný a efektívny daňový systém

Dostatočná fyzická a digitálna infraštruktúra
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Rozmanitosť pracujúcich a inklúzia

Obmedzenie vplyvu na životné prostredie 

Ochrana pri používaní osobných údajov

Na scéne sa objavili nové hrozby, ako je potenciálne vystúpenie krajín z Európskej únie 
a geopolitické zmeny vo svete pod vplyvom zmeny zahraničnej politiky USA a tiež 
nedostatočné zavádzanie moderných technológií do biznisu a výroby. 

Graf č. 22:   Priority slovenských CEOs sa nezmenili – najdôležitejšia je kvalifikovaná, 
vzdelaná a adaptabilná pracovná sila a jednoduchý, stabilný a efektívny 
daňový systém

Ktoré tri z nasledujúcich výsledkov sú podľa vás najdôležitejšie pre dnešnú spoločnosť na Slovensku?
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Vymáhateľnosť práva na Slovensku

Kvalita stredného školstva 

Kvalita univerzitného vzdelania 

Kvalita učňovského školstva 

Zvyšujúce sa daňové a odvodové zaťaženie

Zrušenie Schengenu 

Demografický vývoj

Vystúpenie krajín z EÚ 

Nedostavané diaľnice 

Geopolitické zmeny vo svete pod vplyvom zmeny zahraničnej politiky USA

Deficit verejných financií 

Konflikt na Ukrajine 

Migračná kríza 

Nedostatočné zavádzanie moderných technológií do biznisu a výroby

Graf č. 21:   Vymáhateľnosť práva na Slovensku a kvalita školstva a daňový systém 
sú najväčšie hrozby 

Ktoré z nasledujúcich faktorov ohrozujú úspech v podnikaní na Slovensku?
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Podnikateľské prostredie na Slovensku má 
pred sebou stále rovnaké výzvy
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Slovenská spoločnosť v súkromnom vlastníctve
Mierne vzrástli (do 15 %)Menej než 5 mil. €

Mierne sa znížili (do 15 %)

100 – 250 mil. € Významne sa znížili (o viac než 30 %)

Viac než 250 mil. €

Významne vzrástli (o viac než 30 %)

15 – 30 mil. €

Dcérska spoločnosť alebo org. zložka zahraničnej materskej spoločnosti Nezmenili sa (+/- 5 %)5 – 15 mil. €

Vzrástli (od 15% do 30 %)30 – 100 mil. €

Znížili sa (od 15% do 30 %)

Vlastníctvo:

54 %

46 %

39 %

30 %
24 %

22 %
18 %
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6 %

3 %3 %3 %

Graf č. 23:   Vlastníctvo Graf č. 25:  Medziročná zmena v tržbáchGraf č. 24:    Výška tržieb v € za posledný finančný rok

Charakteristika firiem zastúpených v prieskume
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5 - 15 rokov

Menej než 5 rokov

15 - 25 rokov

Viac než 25 rokov

42 %

34 %

21 %

4 %

Graf č. 26:   Obdobie podnikania spoločnosti na Slovensku



Slovenský CEO prieskum 2017

Prieskum realizovala poradenská spoločnosť PwC v spolupráci so slovenskou edíciou 
magazínu Forbes po ôsmykrát. Oslovení CEOs odpovedali prostredníctvom on-line alebo 
tlačenej verzie dotazníka v období od 23. januára do 3. marca 2017. Prieskumu sa zúčastnilo 
163 generálnych riaditeľov firiem pôsobiacich na Slovensku z rôznych odvetví: finančné 
služby (bankovníctvo a poisťovníctvo), priemyselná výroba, stavebníctvo, automobilový 
priemysel, maloobchod a distribúcia, spotrebný tovar, doprava a logistika, informačné 
technológie, telekomunikácie, energetika a sieťové odvetvia a iné. 

Zber dát 20. ročníka globálneho prieskumu prebiehal v októbri a novembri 2016 na vzorke 
viac ako 1 300 generálnych riaditeľov a jeho výsledky boli zverejnené pri otvorení Svetového 
ekonomického fóra v Davose 16. januára 2017. 

Cieľom tejto publikácie je priniesť čitateľovi iba všeobecné informácie a pomôcť mu získať základný obraz 
o veciach, o ktoré sa zaujíma, a nie poskytnúť mu profesionálne poradenstvo. Nikto by sa pre-to nemal riadiť 
výlučne informáciami, ktoré sú v nej obsiahnuté, ale mal by sa zakaždým opierať o špecifické odborné rady. 
Nevydávame nijaké vyhlásenie či záruku (či už explicitnú alebo implicitnú), pokiaľ ide o presnosť či úplnosť 
informácií uvedených v tejto publikácii. Pokiaľ to zákon povoľuje, PwC neprijíma ani nepreberá na seba nijakú 
povinnosť, zodpovednosť či povinnú starostlivosť za akékoľvek následky voči komukoľvek, kto by konal alebo 
nekonal podľa informácií uvedených v tejto publikácii, a ani za akékoľvek rozhodnutia prijaté na jej základe.

O magazíne Forbes 

Forbes Slovensko je mesačná slovenská edícia magazínu Forbes vydávaná 
spoločnosťou Business Consulting & Media, s.r.o., podľa licenčnej zmluvy 
s Forbes Media LLC. Forbes Media zahŕňa Forbes, najväčšiu značku 
medzi biznis médiami, Forbes.com, ako aj 32 licencovaných edícií. 
Viac informácií nájdete na www.forbes.sk.

O PwC

Spoločnosti siete PwC pomáhajú budovať dôveru v spoločnosť 
a prispievajú k riešeniu dôležitých spoločenských problémov. 
Naše kancelárie v 157 krajinách sveta s vyše 223 000 zamestnancami 
poskytujú vysokoodborné audítorské, daňové a poradenské služby. 
Viac sa dozviete na našej webovej stránke www.pwc.com/sk.

www.pwc.com/sk/sk/ceo-prieskum.html
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