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Skúsenosti s využívaním  

HR Controllingu v malej firme 

 



 

 Slovenská rodinná firma 

 

  

 Ročný obrat 49 mil € 

 

 

 150 zamestnancov 

 

 Založená v roku 1994 



 

Zameranie firmy: 

 

  

 Výroba zliatin z farebných kovov 

 

 

 Výroba presných odliatkov 

 

 Obchod s farebnými kovmi 

 

 Opracovanie 

 



HR Controlling    

SEPTEMBER 2014 

  rečou čísel ukáže, v čom sme dobrí  a v čom máme     

    rezervy 

identifikácia silných a slabých stránok firmy 

  ľahko komunikovateľné  pre všetky riadiace zložky firmy 



Nami sledované ukazovatele: 

SEPTEMBER 2014 

1. Náklady na odmeňovanie  

3. Náklady na vzdelávanie 

4. Fluktuácia 

2. Náklady na sociálny program 

5. Absencia 



ABSENCIE 

SEPTEMBER 2014 

 Tvoria ťažko predikovateľnú nákladovú položku  

 Snaha o analýzu  a prevenciu absencie  

–  v našej spoločnosti časté PN pre poruchy        

     pohybového aparátu a dlhodobé PN 

  



ABSENCIE 

SEPTEMBER 2014 

 

 benefity nadstavené na regeneráciu (wellnes služby  

   v kúpeľoch, akupunktúra...) 

 organizácia prednášok s lekárom fyzioterapeutom 

 rotácia zamestnancov vo výrobe pre zníženie záťaže 

13. a 14. plat je priamo úmerne krátený o počet dní    

  absencie 

Výstup : 



FLUKTUÁCIA 
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 za rok 2013 sme mali fluktuáciu 

- celkovú 11,8 % 

- dobrovoľnú 5,9 % 

 Analýza fluktuácie 

-nárast odchodov zamestnancov  zamestnaných 

   > 5-10 rokov > 



FLUKTUÁCIA 
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   rotácia na pracoviskách pre výrobné pozície 

 
   pre THP pozície pripravujeme hodnotenie potenciálu 

Výstup : 

- kam ich posúvať -  často nie je možný priestor na kariérny rast  

 vzhľadom na štíhlu organizačnú štruktúru 



NÁKLADY NA VZDELÁVANIE 
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 výhodou je dobrá predikovateľnosť 

   v roku 2013 strávil v priemere náš každý     

   zamestnanec 2 dni na školení 

 vysoká podpora vzdelávania za podmienok    

   súladu cieľmi firmy a zamestnancov 



NÁKLADY NA VZDELÁVANIE 
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 Využívame štandardné nástroje na efektivitu     

   vzdelávania   

-  zdieľanie vedomostí (workshopy) 

-  organizovanie interných školení (napr. základné PC kurzy pre   

   výrobných pracovníkov) 

-  pri externých školeniach hodnotenie účastníkmi interným    

   dotazníkom 

- 1 x ročne zhodnotenie prínosu školenia priamym nadriadeným 

Výstup : 



NÁKLADY NA SOCIÁLNY PROGRAM 
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 výhodou je dobrá predikovateľnosť 

   Pre našich zamestnancov poskytujeme: 

- využívanie wellnes 

- bezplatné jazykové kurzy počas pracovnej doby 

- príspevky na firemné akcie 

- firemný ples, Rodinno-športový deň 

- MT na súkromné hovory 

- atď. 



NÁKLADY NA SOCIÁLNY PROGRAM 
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 sledujeme využívanie jednotlivých benefitov  

    

 podpora aktivít zameraných na zlepšenie  

   zdravotného stavu , rozvoja zamestnancov a    

   kolektívu  

Výstup : 



NÁKLADY NA ODMEŇOVANIE 
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 najsledovanejšie položka manažérov 
  

 najväčšia nákladová položka 

 najväčšie nároky na efektivitu 



NÁKLADY NA ODMEŇOVANIE 
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Efektivita v odmeňovaní v MEDEKU: 

   interná spravodlivosť 

 napojenie odmeny na výkon zamestnanca 

 napojenie odmeny na dosiahnutý HV u každého  

   zamestnanca 



NÁKLADY NA ODMEŇOVANIE 
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Interná spravodlivosť 

  

 stanovené mzdové triedy pre jednotlivé pozície 

 nadstavenie základnej mzdy 



NÁKLADY NA ODMEŇOVANIE 
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Napojenie odmeny na výkon zamestnanca  

  
Napojenie odmeny na dosiahnutý HV u každého  

zamestnanca 

+ 

= 
Prémiová zložka mzdy 



NÁKLADY NA ODMEŇOVANIE 
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 oceňuje osobnú výkonnosť 

Prémiová zložka mzdy 

 dovoľuje podieľať sa na úspechu firmy 

 ponúka zarobiť si navyšše 



NÁKLADY NA ODMEŇOVANIE 
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Napojenie mesačnej odmeny na výkon 

  

Hrubá mzda 

Základná mzda 
Prémiová zložka 

80 % zo ZM  

20 % zo ZM  za HV 

strediska 

80 % zo ZM  za 

individuálny výkon 



NÁKLADY NA ODMEŇOVANIE 
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Napojenie 13. a 14. platu na výkon 

  
Individuálne 
hodnotenie  

34% 

HV úseku; 
33% 

HV firmy; 
33% 

 individuálne hodnotenie  

   môže byť od 0 do 150 % 

 hodnotenie je výstup   

   hodnotiaceho pohovoru  



Diskusia... 
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ďakujem za pozornosť... 

SEPTEMBER 2014 


