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• Benchmarkovanie pracovných pozícií – predstavenie 
produktov/služieb pre porovnanie odmeňovania pozícií vo 
verejnom sektore s obdobnými pozíciami v súkromnom sektore. 
Očakávame tu aj informáciu o veľkosti a štruktúre vzorky, ktorou 
Vaša firma disponuje ako aj o metóde párovania/zabezpečenia 
porovnateľnosti pozícií.

• Personálny audit (organizačno-procesného typu) – predstavenie 
služieb pre zvýšenie efektivity/zníženie mzdových nákladov 
zmenou procesov organizácií v inštitúciách verejnej správy alebo 
v nevýrobnej sfére všeobecne.

Ciele stretnutia



• Centire je slovenská poradenská spoločnosť
• poskytuje služby od roku 1994
• pôsobí v SR a realizuje medzinárodné projekty s pôsobením napr. v 

Maďarsku, Rakúsku, Nemecku, Veľkej Británii, Taliansku, Španielsku, ... 

• Vybrané referencie v oblasti procesných auditov servisných 
organizácií

• MFSR, MDPTSR, MHSR, MVRR, MOSR, MKSR
• MVSR – optimalizácia procesov vybraných životných situácií
• Národné divadlo, Sociálna poisťovňa
• Samospráva 
• Česká pojišťovna, Home credit, Allianz SP, VUB, OTP Banka, ČSOB Pojišťovna
• Slovak telecom
• Vodárenské spoločnosti
• Malé a stredné firmy

Predstavenie spoločnosti



Východiskový stav

• MVSR realizovalo projekt „Optimalizácie procesov VS“
• MVSR vytvorilo metodiku na optimalizácie procesov a nacenenie odhadovaných 

úspor
• Prebiehajú samostatné iniciatívy na niektorých úradoch

Dva prístupy optimalizácie procesov:
- prístup optimalizácie organizácie VS
- prístup optimalizácie cez životné situácie naprieč organizáciami VS

Vlastný prístup kompatibilný s metodikou MVSR



• Odporúčame ako najvhodnejšie realizovateľný interný 
benchmarking v rámci verejnej správy

• Externý benchmarking so súkromnou sférou - realizovateľný na 
úrovni podporných a prierezových pozícií

• Problematickejšie na úrovni špecializovaných pozícií -
neexistujúce ekvivalenty v privátnej sfére (možná cielená 
benchmarkingová štúdia, ktorá by zohľadnila rôzne faktory ako 
jedinečnosť pracovnej pozície, konkurenčné pracovné pozície v 
privátnej sfére, vzdelanie a i.)

Benchmarking pracovných pozícií



• Priemerná mesačná mzda zamestnanca
• Štruktúra nákladov nemocníc
• Priemerný náklad na hospitalizáciu
• Priemerný mzdový náklad na hospitalizáciu

Príklady interného benchmarkingu-zdravotníctvo



• Sila autority šéfa organizácie a záväzok implementovať závery auditu

• Existencia dlhodobej stratégie danej organizácie

• Riešenie postavené na exaktných faktoch, poctivo zozbierané dáta k 
výkonnosti, početnostiam, náročnostiam

• Súčasťou implementácie by mal byť aj systém ďalšieho merania a 
vyhodnocovania výkonnosti ideálne vrátane zavedenia základných 
princípov riadenia kvality

• Dostatok času na návrh a implementáciu riešenia

• Ochota ísť aj do zmien v kompetenciách rezortov

• Ochota vytvárať synergie medzi rôznymi projektami optimalizácie

Procesný audit – aké sú predpoklady úspechu?



Základné fázy optimalizácie procesov VS

1. Vytvorenie /analýza 

stratégie organizácie

2. Analýza súčasného 

stavu

3. Optimalizácia 

procesov a návrh na 

dizajn budúceho stavu

4. Implementácia 

budúceho stavu 

procesov

5. Meranie a 

kontinuálne zlepšovanie 

organizácie



Fázy projektu

2. Analýza súčasného 

stavu

- mapovanie a analýza procesov (interview, pripomienkovanie)

- zozbieranie atribútov procesov (časofond, početnosti, normy)

- legislatívne východiská procesov

Výstup: Rekapitulácia hlavných zistení, Prehľadový model procesov 

organizácie

1. Vytvorenie / Analýza 

stratégie organizácie

- analýza / tvorba strategických zámerov organizácie

- koncepcia rozvoja, plánované programy a projekty

- definovanie očakávaní od projektu

Výstup: (Strategické priority organizácie, akčný plán,) plán projektu



Ukážka zberu atribútov procesov



Fázy projektu

3. Optimalizácia 

procesov a návrh na 

dizajn budúceho stavu

- návrhy optimalizácie a automatizácie procesov 

- predpokladané úspory implementácie optimalizačných návrhov

- návrhy úpravy legislatívy

- požiadavky na technické vybavenie, vnútorná logistika

Výstupy: 

Zoznam odporúčaní, návrh organizačnej štruktúry, návrh optimalizácie procesov a návrh početnosti 

zamestnancov (FTE), návrh KPI procesov a matice zodpovednosti, kapacitný model



Vyhodnotenie FTE a časofondov

12



Príklady stanovených AAT

Aktivita Časofond AAT

Zaúčtovanie úhrady faktúry

40 min 20 min

Vystavenie platobného príkazu

5 hod 30 min

Vypracovanie ad hoc reportov

30 hod 17 hod

Vypĺňanie dotazníka pre rating

38 dní 12 dní

Spracovanie súťažných podkladov

11 dní 4 dni

Zabezpečenie tlmočenia a prekladov

4,8 hod 1,5 hod



Optimalizácia potreby práce

Optimalizovaných 240 aktivít, ktoré tvoria
20% počtu definovaných aktivít
80% objemu celkového časofondu

K = (AAT/CF) * P
K – optimalizačný koeficient
AAT – priemerná doba potrebná na vykonávanie aktivity
CF – množstvo časofondu aktivity
P – početnosť 

Príklad :
CF = 100 hod
P = 5   => čas na 1 výstup 20 hod
garantom stanovené AAT= 10 hod
K = 0,5  tzn. optimalizácia o 50%



Kapacitné plánovanie



Fázy projektu

4. Implementácia 

budúceho stavu 

procesov

- implementácia zmien v organizácii

- projektová podpora pri riadení zmien 

- tvorba interných smerníc

5. Meranie a 

kontinuálne zlepšovanie 

organizácie

- pravidelné meranie procesov (KPI) a ich porovnanie v čase

- zlepšenie kontrolingu a reportingu

- zavedenie systému merania a vyhodnocovania procesov

- riadenie výkonnosti

- procesne orientované riadenie kvality (napr. EFQM)



Ukážka výstupov 
optimalizácie procesov



Ukážka kalkulácie nákladov 
pracovných pozícií a 

procesov



Diskusia


