
Registračný formulár na prihlásenie do programu Slovakia
Best Managed Companies 2023

Gratulujeme vám k prvému kroku na ceste medzi Slovakia Best Managed
Companies. Na nasledujúcich stránkach vás vyzveme vyplniť základné údaje o
vašej spoločnos�, ktoré potvrdia jej spôsobilosť na účasť na tomto programe.

Podaním prihlášky vyjadrujete svoj súhlas s pravidlami programu a s tým, že
informácie o vašej spoločnos� a jej predstaviteľoch uvedené v prihláške či v rámci
vašej účas� na programe budú sprístupnené porote a partnerom programu na účely
organizácie a vyhodnotenia súťaže, ako aj s prípadnou účasťou na akciách spojených
s programom Best Managed Companies.

Zároveň ako dotknutá osoba beriete na vedomie Informácie o spracúvaní osobných
údajov na účely vašej účas� na programe a zaväzujete sa poskytnúť ďalším
dotknutým osobám �eto informácie o podmienkach spracúvania ich osobných
údajov tak, ako sú podrobne opísané v tejto informácii.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese
deloi�esk@deloi�eCE.com alebo na telefónnom čísle +421 905 265 336.

Tu si môžete s�ahnuť off-line pdf náhľad otázok v tomto registračnom formulári.

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sk/Documents/bmc/Pravidl%C3%A1_a_podmienky_programu_Slovakia_Best_Managed_Companies_2023.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sk/Documents/suhlas/Informacie%20o%20spracov%C3%A1n%C3%AD%20osobnych%20%C3%BAdajov%20BMC-%20SK.pdf
mailto:deloittesk@deloitteCE.com
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sk/Documents/about-deloitte/SK_Best_Managed_Companies_2022.pdf


Základné údaje o spoločnos�

* Všetky polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.

*Obchodná spoločnosť:

(podľa OR)

*Názov:

(používaný na marke�ngové účely)

*Adresa:

*Mesto/obec:

*PSČ:

*Telefón:



Webová stránka:

*Rok založenia:

*Počet zamestnancov:

*IČO:

Kontakty

Generálny riaditeľ (CEO)

* Všetky polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.

Titul:

*Meno:

*Priezvisko:



Názov pozície:

(používaný v spoločnos�)

*Pracovná e-mailová adresa:

*Pracovné telefónne číslo:

*Zakladateľ spoločnos�:

Áno

Nie

Asistent/ka generálneho riaditeľa

Titul:

Meno:



Priezvisko:

Názov pozície:

(používaný v spoločnos�)

Pracovná e-mailová adresa:

Pracovné telefónne číslo:

Finančný riaditeľ (CFO)

Titul:

*Meno:

*Priezvisko:



Názov pozície:

(používaný v spoločnos�)

*Pracovná e-mailová adresa:

*Pracovné telefónne číslo:

**CXO 1

** ďalší členovia vrcholového vedenia (napr. obchodný riaditeľ (Chief Sales Officer), marke�ngový riaditeľ
(Chief Marke�ng Officer), riaditeľ pre stratégiu (Chief Strategy Officer) a pod.)

Titul:

Meno:

Priezvisko:

Názov pozície:



(používaný v spoločnos�)

Pracovná e-mailová adresa:

Pracovné telefónne číslo:

**CXO 2

Titul:

Meno:

Priezvisko:

Názov pozície:

(používaný v spoločnos�)



Pracovná e-mailová adresa:

Pracovné telefónne číslo:

Spôsobilosť spoločnos� na účasť na programe

Sme obchodná spoločnosť založená v Slovenskej republike, ktorej podiely vo
výške aspoň 50 % vlastnia slovenskí alebo českí súkromní koneční vlastníci.
Spoločnosť zároveň dosahuje ročný obrat minimálne vo výške 10 mil. EUR, má
aspoň 15 zamestnancov a na trhu už pôsobí aspoň 3 roky.

Vzhľadom na podmienky sa na programe nemôžu zúčastniť najmä nasledujúce
spoločnos� a subjekty (potvrďte, že medzi ne nepatríte): spoločnos�
obchodovateľné na verejných trhoch s viac než 50 % akcií alebo podielov
obchodovateľných na týchto trhoch, finančné inš�túcie (napr. banky a
poisťovne), prevádzkovatelia hazardných hier, družstvá, spoločnos� regulované
Komisiou pre cenné papiere a burzy (SEC), t. j. podniky registrované komisiou
SEC a ich spriaznené spoločnos�, dcérske spoločnos� zahraničných
nadnárodných spoločnos�, spoločnos� vo vlastníctve štátu alebo subjekty
verejnej správy, neziskové organizácie, spoločnos� založené na iný ako
podnikateľský účel.

Deloi�e si vyhradzuje právo po vyhodnotení podmienok vyradiť prihlásenú
spoločnosť z účas� na programe z uvedených alebo ďalších relevantných
dôvodov bez uvedenia dôvodu. Ak si nie ste is�, či je vaša spoločnosť spôsobilá
na účasť na programe, kontaktujte nás na e-mailovej adrese:
deloi�esk@deloi�eCE.com alebo tel. čísle: +421 905 265 336.

Obrat spoločnos� 



Obrat uveďte v miliónoch EUR (napr.: 10.4). Ročný obrat musí predstavovať aspoň 10 mil. EUR (min. za rok
2020). Uveďte hodnoty vždy za obdobie 12 mesiacov. Za rok 2022 stačí uviesť predpokladaný ročný obrat.
       

Celkový obrat:

*2022:

*2021:

*2020:

Zisk spoločnos� (EBITDA):

 Za rok 2022 stačí uviesť predpokladaný ročný zisk.

*2022:

*2021:

*2020:



Ako by ste najlepšie opísali vlastnícku štruktúru vašej firmy? Nižšie uveďte
percentuálne podiely vlastníkov.

*(Napr. rodina vlastní 60 %, private equity vlastní 30 %, zamestnanci vlastnia 10 %.) Suma
musí predstavovať 100 %.

Odvetvové zameranie spoločnos�

*Primárne odvetvie:

*Profil spoločnos�:

Opíšte predmet svojho podnikania (max. 700 znakov).

Dodatočné informácie o spoločnos�



1. Ako ste sa dozvedeli o programe Slovakia Best Managed Companies?

Z nižšie uvedených možnos� vyberte všetky vyhovujúce odpovede.

a. Webová stránka Deloi�e

c. E-mail alebo direct e-mail o programe od Deloi�e

d. Reklama v médiách

e. Článok v médiách

f. Sociálne médiá

g. Z poču�a

2. Z akých dôvodov prihlasujete vašu firmu do tohto ročníka programu Slovakia Best
Managed Companies?

Z nižšie uvedených možnos� vyberte všetky vyhovujúce odpovede.

a. Zvýšenie angažovanos� a lojality zamestnancov

b. Zvýšenie kvality rozhodovacieho procesu

c. Zlepšenie povedomia zákazníkov

d. Zlepšenie marke�ngu

e. Posilnenie náboru nových zamestnancov

f. Väčšia pozornosť zo strany bánk a potenciálnych investorov

b. Kontaktoval nás zástupca Deloi�e (upresnite)

h. Kontaktoval nás jeden z partnerov programu (upresnite)

i. Iné (upresnite)



f. Väčšia po ornosť o strany bánk a potenciálnych investorov

g. Lepšia možnosť porovnania s konkurenciou a prístup k osvedčeným postupom

h. Zvýšenie záujmu médií

3. Aké sú podľa vás kľúčové silné stránky vašej spoločnos�, ktoré vám pomáhajú
presadiť sa medzi konkurenciou na trhu?

Vyberte maximálne tri z nižšie uvedených možnos�.

a. Zdravá firemná kultúra

b. Osobná angažovanosť rodiny a/alebo vlastníkov

c. Prepracovaná obchodná stratégia

d. Mimoriadne alebo jedinečné produkty a služby

e. Vynikajúce riadenie vzťahov so zákazníkmi

f. Silný marke�ng a programy predaja

g. Manažérsky �m spoločnos�

h. Ponuka priebežných vzdelávacích programov pre zamestnancov

i. Podpora zamestnaneckých inovačných inicia�v

j. Inves�cie do technológií a inovácií

k. Inova�vny obchodný model

l. Vynikajúce materiálne zdroje (napr. suroviny, stroje, energie)

m. Priaznivá štruktúra nákladov

n. Vysoká úroveň udržateľnos�

o. Oddaní a angažovaní zamestnanci

i. Iné (upresnite)



p. Zameranie na sociálny dopad a CSR

4. Aké sú podľa vás najväčšie výzvy, ktorým čelíte pri ďalšom úspešnom raste vašej
spoločnos�?

Vyberte maximálne tri z nižšie uvedených možnos�.

a. Získavanie kapitálu na ďalší rast

b. Znižovanie nákladov

c. Plánovanie odovzdania firmy ďalšej generácii a nástupníctva

d. Rozvoj manažérskeho �mu

e. Vytvorenie silnej marke�ngovej stratégie a stratégie predaja

f. Vývoj nových produktov a služieb

g. Expanzia do zahraničia

h. Nové IT systémy

i. Mone�zácia digitálnych služieb a produktov

j. Obrana pro� kyberne�ckým útokom

k. Udržanie kvalitného zákazníckeho servisu

l. Nové regulačné a legisla�vne požiadavky

m. Iden�fikácia, nábor a udržanie kvalifikovaných zamestnancov

n. Budovanie firemnej infraštruktúry

o. Dlhodobé udržanie angažovanej firemnej kultúry

p. Úspešné riadenie firmy v období ekonomického spomalenia a počas krízových
situácií



5. Ktorú z nasledujúcich tak�k plánujete využiť na podporu rastu obratu vašej
spoločnos� v horizonte ďalších 5 rokov?

Vyberte maximálne tri z nižšie uvedených možnos�.

a. Fúziu alebo akvizíciu

b. Expanziu do nových segmentov trhu

c. Strategické aliancie a partnerstvá

d. Založenie nového startup biznisu

e. Expanziu do zahraničia

f. Vývoj nových produktov a služieb

g. Uvedenie spoločnos� na burzu (IPO) alebo vstup private equity

h. Outsourcing vedľajších činnos� (non-core)

i. Zameranie na maržu na zvýšenie konkurencieschopnos�

j. Organický rast

Stratégia

Odpovedzte na nasledujúce otázky týkajúce sa celkovej stratégie vašej spoločnos�.

6. Má vaša spoločnosť sformulované firemné ciele, víziu a misiu?

a. Áno

b. Nie



c. Neviem

7. Ktoré z nasledujúcich zdrojov predstavujú vo vašej spoločnos� kľúčové vstupy pre
vypracovanie stratégie?

Z nižšie uvedených možnos� vyberte najvhodnejšiu odpoveď.

Prieskum trhu

Nikdy

Zriedka

Príležitostne

Väčšinou

Vždy

Zákaznícka spätná väzba

Nikdy

Zriedka

Príležitostne

Väčšinou

Vždy

Zamestnanecká spätná väzba

Nikdy

Zriedka

Príležitostne

Väčšinou



Vždy

Vstupné informácie dodávateľov

Nikdy

Zriedka

Príležitostne

Väčšinou

Vždy

Predstavenstvo a vedenie spoločnos�

Nikdy

Zriedka

Príležitostne

Väčšinou

Vždy

Dátová analy�ka

Nikdy

Zriedka

Príležitostne

Väčšinou

Vždy

S.W.O.T. analýza

Nikdy

Zriedka



Príležitostne

Väčšinou

Vždy

8. Ktoré z nasledujúcich konkurenčných výhod sú najdôležitejšie pre vypracovanie
stratégie vašej spoločnos�?

Z nižšie uvedeného zoznamu vyberte všetky vyhovujúce možnos�.

a. Vývoj nových produktov a/alebo služieb

b. Zvýšená produk�vita

c. Priaznivá štruktúra nákladov

d. Inovácie obchodného modelu

e. Digitálna transformácia (umožnenie prevádzkových zmien prostredníctvom
nasadenia so�véru)

f. Fúzie a akvizície

g. Strategické aliancie a kooperácie

h. Rast na existujúcich trhoch

i. Inicia�vy change management/zmena firemnej kultúry

j. Posilnenie manažérskeho �mu

k. Rôznorodý a inkluzívny �m pracovníkov

l. Iné (upresnite):     



9. Ako často hľadá vaša spoločnosť v krajinách okrem Slovenska nasledujúce typy
príležitos�?

Z nižšie uvedených možnos� vyberte najvhodnejšiu odpoveď.

Spolupráca s inými firmami alebo organizáciami (napr. spoločné podniky, partnerstvá)

Nikdy

Zriedka

Príležitostne

Väčšinou

Vždy

Vhodní pracovníci

Nikdy

Zriedka

Príležitostne

Väčšinou

Vždy

Odbyt

Nikdy

Zriedka

Príležitostne

Väčšinou

Vždy

Hľadanie dodávateľov



Nikdy

Zriedka

Príležitostne

Väčšinou

Vždy

Lokality na umiestnenie prevádzkových funkcií (napr. výroba, distribúcia)

Nikdy

Zriedka

Príležitostne

Väčšinou

Vždy

10. V akom rozsahu sa podľa vás podniková stratégia spoločnos� komunikuje v rámci
organizácie?

a. Komunikuje sa iba na úrovni výkonného vedenia.

b. Komunikuje sa iba na úrovni vedenia a vyššie.

c. Komunikuje sa na vybraných úrovniach organizácie.

d. Komunikuje sa na všetkých úrovniach organizácie.

e. Neviem.



11. Pri pohľade na uplynulých 12 mesiacov, ktoré z nasledujúcich tvrdení najlepšie
vys�huje úspech vašej spoločnos� pri realizácii celkovej stratégie (implementácie a
presadzovania)?

a. Stratégia sa plne realizovala (100 %).

b. Stratégia sa realizovala (50 až 75 %).

c. Stratégia sa čiastočne realizovala (25 až 50 %).

d. Stratégia sa skoro nerealizovala (1 až 25 %).

e. Stratégia sa vôbec nerealizovala (0 %).

12. Ako sa vyhodnocuje a meria realizácia celkovej stratégie vašej spoločnos�?

Z nižšie uvedených možnos� vyberte najvhodnejšiu odpoveď.

a. Spoločnosť zaviedla tzv. balanced scorecard alebo podobný dynamický rámec
na monitorovanie stratégie.

b. Spoločnosť má merateľné ukazovatele KPI, ktoré odrážajú dosiahnutý pokrok.

c. Spoločnosť má vypracovaný akčný plán.

d. Spoločnosť síce nemá na tento účel žiadne formalizované čiastkové ciele, o
pokroku však diskutuje na �mových poradách.

e. Spoločnosť nemá zavedené žiadne monitorovanie ani kontrolný proces.

13. Ktoré z nasledujúcich prístupov vaša spoločnosť využíva na prispôsobenie
podnikovej stratégie aktuálnemu ekonomickému a konkurenčnému vývoju?

Z nižšie uvedeného zoznamu vyberte všetky vyhovujúce možnos�.



a. Pravidelné prehodnocovanie a aktualizácia stratégie

b. Monitorovanie KPI na meranie strategického pokroku

c. Príprava scenárov „what-if" v prípade zmien prostredia na trhu/externého
prostredia

d. Účasť vedúcich pracovníkov na špecializovaných konferenciách/seminároch
zameraných na dané odvetvie, aby mali prehľad o aktuálnych trendoch a
novinkách

e. Priebežné vyhodnocovanie meniacich sa potrieb a demografie zákazníkov

g. Nič z uvedeného

Produk�vita a inovácie

Odpovedzte na nasledujúce otázky súvisiace s produk�vitou a riadením inovácií vo vašej spoločnos�.

14. Do akej miery sú pre vašu spoločnosť dôležité nasledujúce kompetencie a
zdroje?

Kapitál

Nie je vôbec dôležité

Skôr nedôležité

Ani nedôležité, ani dôležité

Skôr dôležité, resp. zásadné

Práca/HR

Nie je vôbec dôležité

Skôr nedôležité

f. Iné (upresnite):



Skôr nedôležité

Ani nedôležité, ani dôležité

Skôr dôležité, resp. zásadné

Pozemky/budovy

Nie je vôbec dôležité

Skôr nedôležité

Ani nedôležité, ani dôležité

Skôr dôležité, resp. zásadné

Stroje/technické vybavenie

Nie je vôbec dôležité

Skôr nedôležité

Ani nedôležité, ani dôležité

Skôr dôležité, resp. zásadné

Suroviny

Nie je vôbec dôležité

Skôr nedôležité

Ani nedôležité, ani dôležité

Skôr dôležité, resp. zásadné

Energie

Nie je vôbec dôležité

Skôr nedôležité

Ani nedôležité, ani dôležité

Skôr dôležité, resp. zásadné



Technológie

Nie je vôbec dôležité

Skôr nedôležité

Ani nedôležité, ani dôležité

Skôr dôležité, resp. zásadné

Nehmotné zdroje

Nie je vôbec dôležité

Skôr nedôležité

Ani nedôležité, ani dôležité

Skôr dôležité, resp. zásadné

15. Do akej miery sú pre vašu spoločnosť dôležité inves�cie do zvýšenia
produk�vity?

a. Nie sú vôbec dôležité

b. Skôr nedôležité

c. Ani nedôležité, ani dôležité

d. Skôr dôležité

e. Zásadné



16. Do ktorej z nasledujúcich oblas� investovala vaša spoločnosť v uplynulých 12
mesiacoch s cieľom zvýšiť produk�vitu?

a. Stroje/zariadenia

b. Technológie

c. Op�malizácia procesov

d. Počet zamestnancov

e. Organizačná štruktúra

f. KPI

g. Dodávateľský reťazec

h. Nič z uvedeného

17. Prostredníctvom ktorého z nasledujúcich opatrení dosiahla vaša spoločnosť v
uplynulých 12 mesiacoch zvýšenie produk�vity?

Z nižšie uvedeného zoznamu vyberte všetky vyhovujúce možnos�.

a. Zvýšenie objemu výroby

b. Zvýšenie kvality

c. Zvýšenie dostupnos� zdrojov

d. Zníženie počtu pracovných hodín

e. Zníženie množstva použitého materiálu

f. Skrátenie odstávok

g Zníženie počtu strojových hodín

i. Iné (upresnite):     



g. Zníženie počtu strojových hodín

h. Zníženie počtu zamestnancov

i. Zníženie nákladov vo všeobecnos�

k. Nič z uvedeného

18. Má vaša spoločnosť v súvislos� s inováciami zavedený formalizovaný proces
podporujúci a umožňujúci iden�fikáciu nových podnikateľských nápadov (napr.
zdokonalenie procesov, nové produkty)?

a. Áno

b. Nie

c. Neviem

19. Do akej miery opisujú nižšie uvedené tvrdenia súčasný stav vo vašej spoločnos�?

Proak�vne iden�fikuje oblas�, kde sú potrebné inovácie.

Vôbec

Zle

Ani zle, ani dobre

Dobre

Perfektne

Stanovuje jasné ciele na tvorbu nových nápadov, produktov a služieb.

j. Iné (upresnite):     



Vôbec

Zle

Ani zle, ani dobre

Dobre

Perfektne

V prípade potreby poskytuje zdroje na vývoj nových produktov a služieb.

Vôbec

Zle

Ani zle, ani dobre

Dobre

Perfektne

Priťahuje nové talenty nevyhnutné na zrýchlenie zavádzania nových produktov a
služieb.

Vôbec

Zle

Ani zle, ani dobre

Dobre

Perfektne

Poskytuje s�muly, ktoré odmeňujú inova�vne podnety.

Vôbec

Zle

Ani zle, ani dobre

Dobre

P f k



Perfektne

Spolupracuje s externými partnermi (napr. vysokými školami, spoločnými podnikmi) s
cieľom uľahčiť inovácie.

Vôbec

Zle

Ani zle, ani dobre

Dobre

Perfektne

20. Na ktoré z nasledujúcich oblas� zamerala vaša spoločnosť svoje inovačné úsilie v
priebehu uplynulých 12 mesiacov?

Z nižšie uvedeného zoznamu vyberte všetky vyhovujúce možnos�.

a. Výskum a vývoj

b. Získavanie alebo vývoj pokročilých technológií

c. Prevádzkové riadenie

d. Marke�ng

e. Dodávky produktov alebo služieb

f. Služby zákazníkom

g. Finančné procesy a repor�ng

h. Riadenie talentu

j. Nič z uvedeného

i. Iné (upresnite):     



21. Ktoré z nasledujúcich technologických trendov budú mať podľa vás v horizonte
najbližších 12 mesiacov najvýraznejší dopad na vaše podnikanie?

Z nižšie uvedeného zoznamu vyberte tri hlavné možnos�.

a. Internet vecí (IoT)

b. Kyber-fyzikálne systémy

c. Virtuálna realita

d. Umelá inteligencia (AI)

e. Big data (dátová analy�ka)

f. Informačná bezpečnosť (kyberinteligencia)

g. Cloud compu�ng

h. Automa�zácia podnikových procesov

i. Sociálne pla�ormy/sociálne médiá

j. Mobilné zariadenia

l. Nič z uvedeného

Firemná kultúra 

Odpovedzte na nasledujúce otázky týkajúce sa zamestnaneckej praxe vo vašej spoločnos�.

k. Iné (upresnite):     



22. Do akej miery je pre úspech vašej spoločnos� strategicky dôležitá firemná
kultúra?

a. Veľmi dôležitá

b. Dôležitá

c. Ani dôležitá, ani nedôležitá

d. Nedôležitá

e. Úplne nedôležitá

f. Neviem

23. Do akej miery je pre úspech vašej spoločnos� zásadná vaša obchodná značka
(interne a externe)?

a. Veľmi dôležitá

b. Dôležitá

c. Ani dôležitá, ani nedôležitá

d. Nedôležitá

e. Úplne nedôležitá

f. Neviem

24. Do akej miery je pre vašu spoločnosť dôležitá téma udržateľnos�?



a. Nie je vôbec dôležitá

b. Skôr nedôležitá

c. Ani dôležitá, ani nedôležitá

d. Skôr dôležitá

e. Zásadná

25. Hrá vo vašej firemnej kultúre dôležitú úlohu rodina zakladateľa?

a. Áno

b. Nie

c. Neviem/v našom prípade to nie je relevantné

26. Je budovanie kultúry rešpektujúcej rozmanitosť a inklúziu strategickou prioritou
vašej spoločnos�?

a. Áno

b. Nie

c. Neviem/v našom prípade to nie je relevantné



27. Ktoré z nasledujúcich ak�vít podporujúcich angažovanosť zamestnancov
uskutočnila vaša spoločnosť v uplynulých 12 mesiacoch?

Z nižšie uvedeného zoznamu vyberte všetky vyhovujúce možnos�.

a. Školenia zamestnancov v príslušných odborných oblas�ach

b. Spoločenské akcie pre zamestnancov

c. Program uznania a ocenenia zamestnancov

d. Doplnkové programy pre zamestnancov (napr. osobný kariérny rozvoj, fitness
program a pod.)

e. Ak�vity zamerané na budovanie a posilnenie �mu (teambuilding)

f. Ak�vity zamerané na rozvoj �movej spolupráce

g. Manažérske rozvojové programy

h. Inves�cie do podpory rozmanitos� a inklúzie

j. Nič z uvedeného

28. Aké percento (%) �mu vašich vedúcich pracovníkov a členov predstavenstva
tvoria ženy?

a. 100 %

b. 51 % až 75 %

c. 26 % až 50 %

d. 1 % až 25 %

e. 0 %

i. Iné (upresnite):     



29. Uskutočnila vaša spoločnosť v uplynulých 12 mesiacoch prieskum spokojnos�
zamestnancov?

a. Áno

b. Nie

c. Neviem

30. Vzhľadom na uvedený prieskum spokojnos� zamestnancov, ktorý uskutočnila
vaša spoločnosť, ako by ste opísali celkovú úroveň spokojnos� zamestnancov vo
vašej organizácii?

Z nižšie uvedeného zoznamu vyberte najvhodnejšiu odpoveď.

a. Úplne nespokojní

b. Skôr nespokojní

c. Ani spokojní, ani nespokojní

d. Skôr spokojní

e. Veľmi spokojní

f. Nehodí sa

31. Do akej miery vys�huje každé z uvedených tvrdení súčasný stav vo vašej
spoločnos�?



Je schopná prilákať najlepších kandidátov na voľné pozície a obsadiť ich.

Nevys�huje

Vys�huje zle

Ani jedno z uvedeného

Vys�huje dobre

Vys�huje perfektne

Prináša rôzne perspek�vy do rozhodovacieho procesu.

Nevys�huje

Vys�huje zle

Ani jedno z uvedeného

Vys�huje dobre

Vys�huje perfektne

Podporuje a využíva unikátne silné stránky zamestnancov a ich kvalifikáciu.

Nevys�huje

Vys�huje zle

Ani jedno z uvedeného

Vys�huje dobre

Vys�huje perfektne

Op�malizuje rozvoj schopnos� a kompetencií svojich zamestnancov.

Nevys�huje

Vys�huje zle

Ani jedno z uvedeného

Vys�huje dobre



Vys�huje perfektne

Rozvíja svojich najlepších zamestnancov prostredníctvom rozšírenej zodpovednos�
a/alebo náročnejších rolí alebo úloh.

Nevys�huje

Vys�huje zle

Ani jedno z uvedeného

Vys�huje dobre

Vys�huje perfektne

Priebežne formálne hodno� výkon zamestnancov.

Nevys�huje

Vys�huje zle

Ani jedno z uvedeného

Vys�huje dobre

Vys�huje perfektne

Poskytuje zamestnancom koučing a mentoring.

Nevys�huje

Vys�huje zle

Ani jedno z uvedeného

Vys�huje dobre

Vys�huje perfektne



32. Koľkokrát do roka zhruba dochádza k formálnemu vyhodnoteniu osobného
výkonu každého zamestnanca?

a. Raz za rok

b. Dvakrát až trikrát za rok

c. Štyrikrát za rok

d. Tak často, ako je to potrebné

e. Neviem

33. Ktorú z nasledujúcich inves�cií do talentu uskutoční vaša spoločnosť v najbližších
12 mesiacoch?

Z nižšie uvedeného zoznamu vyberte všetky vyhovujúce možnos�.

a. Školenia v odborných oblas�ach

b. Školenia v rozvoji manažérskych zručnos�

c. Nábor

d. Program uznania a ocenenia zamestnancov

e. Školenia v oblas� rozmanitos� a inklúzie

g. Nič z uvedeného

f. Iné (upresnite):  



34. Ktorý z nasledujúcich prvkov odmeňovania sa poskytuje zamestnancom vo vašej
spoločnos�?

Z nižšie uvedeného zoznamu vyberte všetky vyhovujúce možnos�.

a. Základný plat

b. Preplácanie nadčasov

c. Variabilná zložka mzdy (provízie, bonusy atď.)

d. Cestovné

e. Akcie spoločnos�

f. Zamestnanecké benefity (napr. sick days, dlhšia dovolenka, rodičovská
dovolenka atď.)

g. Flexibilná pracovná doba

35. Aká bola priemerná miera fluktuácie zamestnancov vo vašej spoločnos� v
uplynulých 12 mesiacoch?

Z nižšie uvedeného zoznamu vyberte najvhodnejšiu odpoveď.

a. Menej než 5 %

b. 5 % až 9,9 %

c. 10 % až 14,9 %

d. 15 % až 19,9 %

e. 20 % až 24,9 %

f. 25 % až 29,9 %

h. Iné (upresnite):     



g. Viac než 30 %

36. Myslíte si, že vzhľadom na potrebu ďalšieho rozvoja a rastu vašej spoločnos�
disponujete tým správnym �mom vedúcich pracovníkov?

a. Áno

b. Nie

c. Neviem

37. Ako by ste charakterizovali prípadný rozsah zmien, ktoré by bolo potrebné urobiť
vo vašom manažérskom �me, aby ste podporili schopnosť vašej organizácie ďalej sa
rozvíjať?

Z nižšie uvedeného zoznamu vyberte najvhodnejšiu odpoveď.

a. Nie sú potrebné žiadne zmeny.

b. Sú potrebné iba malé zmeny.

c. Sú potrebné výrazné zmeny.

d. Neviem

Riadenie a finančné výsledky 

Odpovedzte na nasledujúce otázky týkajúce sa štruktúry riadenia (governance) a finančného riadenia
vašej spoločnos�.



38. Má vaša spoločnosť externú dozornú radu, správnu radu alebo iný poradný
orgán?

a. Áno

b. Nie

c. Neviem

39. Uveďte, či má táto rada alebo iný orgán poradnú úlohu alebo je súčasťou
štruktúry riadenia.

a. Poradná úloha

b. Fiduciárna povinnosť/riadiaca úloha

c. Neviem

d. Nehodí sa

40. Ktoré z nasledujúcich riadiacich mechanizmov v súčasnos� využíva vaša
spoločnosť?

Z nižšie uvedeného zoznamu vyberte všetky vyhovujúce možnos�.

a. Riadenie rizík

b. Vnútorný kontrolný systém (VKS)

c. Poradné orgány alebo výbory

d. Dôsledná kontrola vlastníkmi/spoločníkmi/akcionármi

e. Formálne periodické porady



e. Formálne periodické porady

f. Interný audit

g. Odmeňovanie súvisiace s plnením KPI/strategických cieľov spoločnos�

h. Formálny proces implementácie odporúčaní v oblas� štruktúry riadenia
(governance)

i. Monitorovanie pokroku pri dosahovaní misie, vízie a hodnôt spoločnos�

k. Nič z uvedeného

41. Ktoré z nasledujúcich osvedčených postupov využíva vaša spoločnosť v rámci
riadenia podnikateľských rizík?

Z nižšie uvedeného zoznamu vyberte všetky vyhovujúce možnos�.

a. Účinný proces finančného riadenia na zabezpečenie likvidity a rastu

b. Udržiavanie silnej súvahy a výkazu ziskov a strát

c. Reinvestovanie zisku do kapitálových/inves�čných výdavkov či financovania
inovácií

d. Silné vzťahy so skupinami zainteresovaných strán (napr. dodávatelia, zákazníci,
financujúce banky, poradné výbory atď.) na zabezpečenie finančnej stability

f. Nič z uvedeného

42. Ako ste celkovo spokojní so svojím systémom podnikového riadenia
(governance)?

j. Iné (upresnite):    

e. Iné (upresnite):    



a. Veľmi spokojní

b. Pomerne spokojní

c. Ani spokojní, ani nespokojní

d. Trocha spokojní

e. Nespokojní

43. Ktoré z nasledujúcich ukazovateľov v súčasnos� využívate na meranie finančných
výsledkov spoločnos�?

Z nižšie uvedeného zoznamu vyberte všetky vyhovujúce možnos�.

a. Rast tržieb

b. Podiel na trhu

c. Ekonomická pridaná hodnota (EVA)

d. Hodnota imania spoločnos�

e. Aktuálne výsledky vs. rozpočet a prognóza

f. Peňažné toky (cash flow)

g. Ziskovosť/marža

h. EBIT

i. EBITDA

j. Súvahové pomerové ukazovatele

k. Výdavky na výskum a vývoj

l. Prispôsobené ukazovatele

m. Zostatok na bankových účtoch



o. Nič z uvedeného

44. Odkiaľ získavate informácie na výpočet svojich ukazovateľov?

Z nižšie uvedeného zoznamu vyberte všetky vyhovujúce možnos�.

a. Výpisy z bankových účtov

b. Finančné údaje zo systému ERP

c. Prispôsobené ukazovatele

e. Nič z uvedeného

45. Ako ste celkovo spokojní s kvalitou finančného repor�ngu vo vašej spoločnos�?

a. Sme veľmi nespokojní

b. Skôr nespokojní

c. Ani spokojní, ani nespokojní

d. Skôr spokojní

e. Veľmi spokojní

n. Iné (upresnite):    

d. Iné (upresnite):



46. Ako by ste opísali prístup k riadeniu príležitos� a rizík vo vašej spoločnos�?

a. Cielene vyhľadávame riziká.

b. Skôr inklinujeme k vyhľadávaniu rizík.

c. Ani jedno z uvedeného.

d. Nie sme príliš ochotní podstupovať riziká.

e. Vôbec nie sme ochotní podstupovať riziká.

>>
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