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Angažovanosť zamestnancov je jednoznačnou prioritou v oblasti talent 
manažmentu na Slovensku 

  
Bratislava, 15. mája 2014 - Krátky prieskum v oblasti talent manažmentu organizovaný Oddelením 

poradenstva pre ľudské zdroje PwC vznikol s cieľom získať pohľad na prioritné oblasti talent 

manažmentu v roku 2014, ako aj získať prehľad o vývine prioritných oblastí od roku 2013. 

 

„Z prieskumu vyplýva, že prioritou číslo jeden, bez ohľadu na sektor, sa v roku 2014 stala 

angažovanosť zamestnancov, ktorú označilo až 57% spoločností. Od minulého roka narástol počet 

spoločností, ktoré venujú pozornosť tejto oblasti o 19%.“ 

 

„Firmy si uvedomujú, že zvýšená angažovanosť zamestnancov zvyšuje návratnosť investícií do 

ľudského kapitálu a znižuje fluktuáciu. Na identifikáciu primárnych indikátorov, ktoré na mieru 

angažovanosti vplývajú, využívajú firmy najmä prieskumy angažovanosti. Tento nástroj im pomáha 

robiť správne rozhodnutia ohľadom pracovnej sily – či už v oblasti vzdelávania, kariérneho rastu, či 

odmeňovania.“  hovorí Patrícia Šimák Badačová z oddelenia Poradenstvo pre ľudské zdroje v PwC. 

 

Medzi ďalšie oblasti, na ktoré spoločnosti sústreďujú svoju pozornosť, patrí:  

 motivácia a spokojnosť zamestnancov, 

 rozvoj vedúcich pracovníkov, 

 riadenie pracovného výkonu 

 a udržanie talentovaných zamestnancov. 

Z vyššie uvedených oblastí najväčší nárast oproti minulému roku (17%) zaznamenala oblasť udržania 

talentovaných zamestnancov - vzhľadom na to, že nároky na zabezpečenie a udržanie najlepších ľudí 

v organizáciách sa každoročne zvyšujú. 
 
Z prieskumu ďalej vyplýva, že iniciátorom aktivít v oblasti talent manažmentu je v spoločnostiach 
primárne HR oddelenie (68%), ktoré týmto aktivitám venuje 10-25% času. Pri formovaní stratégie 
talent manažmentu a realizácii jednotlivých aktivít, 55% spoločností využíva kombináciu interných 
a externých zdrojov. 
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Zaujímavým faktom je aj 19%-ný nárast v oblasti atraktivity organizácie ako zamestnávateľa. Kým 
minulý rok venovali tejto oblasti pozornosť len 4% spoločností, v roku 2014 je to až 23%. 
 
Naopak oblasti, ktorým účastníci prieskumu plánujú  v roku 2014 venovať minimálnu pozornosť resp. 
nevenovať sa im vôbec, sú: 

 assessment centrá, 

 development centrá 

 a nastavenie kompetenčného modelu. 
 
Na prieskume  sa zúčastnilo 47  spoločností zo Slovenska. Primárne  bolo sledovaných  nasledujúcich 
18 oblastí talent manažmentu: 

 Atraktivita organizácie ako zamestnávateľa 

 Pripravenosť zamestnancov na zmeny 

 Nastavenie kompetenčeného modelu 

 Nábor talentovaných zamestnancov 

 Motivácia a spokojnosť zamestnancov 

 Angažovanosť zamestnancov 

 Riadenie pracovného výkonu 

 Zvyšovanie produktivity práce 

 Zlepšenie internej komunikácie 

 Identifikovanie talentovaných zamestnancov 

 Vzdelávanie zamestnancov 

 Vzdelávanie kľúčových zamestnancov 

 Assessment centrá 

 Development centrá 

 Vypracovanie nástupníckych plánov 

 Rozvoj vedúcich pracovníkov 

 Efektivita a výkonnosť manažmentu 

 Udržanie talentovaných zamestnancov 
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Firmy PwC pomáhajú organizáciám i jednotlivcom vytvárať tú hodnotu, ktorú hľadajú. Sme sieťou 

firiem v 157 krajinách s vyše 184 000 pracovníkmi, ktorí robia všetko pre to, aby poskytovali kvalitné 

audítorské, daňové a poradenské služby. Viac sa dozviete na našej webovej stránke 

www.pwc.com/sk. 

 
Označenie PwC sa vzťahuje na sieť PwC a/alebo jednu či viacero jej členských firiem, z ktorých každá 
je samostatným právnym subjektom. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.pwc.com/structure. 
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