
Kvalitatívne hodnotenie 

 

Číslo 

otázky 

Otázka Váha 

(v %) 

1. Aká je Vaša úloha v manažmente spoločnosti? Za riadenie ktorých činností zodpovedáte a aký 

veľký tím riadite (počet priamych podriadených, najlepšie aj ich funkcie, celkový počet 

zamestnancov v úsekoch, ktoré zastrešujete)? 

 

Aké sú Vaše najdôležitejšie KPI? 

 

Ak je Vaša spoločnosť súčasťou väčšej skupiny, ktoré z činností za ktoré zodpovedáte, sú 
usmerňované z centrály skupiny a v ktorých vidíte najväčší priestor na vlastnú realizáciu? 
Stručne popíšte, ako sa vo Vašej firme uskutočňuje zosúladenie priorít finančného oddelenia 
so strategickými prioritami celej firmy. 

 

20 

2. Aká je Vaša zodpovednosť za získavanie finančných zdrojov Vašej spoločnosti? Sú tieto zdroje 

interné (napr. poskytnuté materskou spoločnosťou) alebo externé (získané z finančných 

a kapitálových trhov)? 

 

15 

3. Ktoré Vaše iniciatívy, projekty, či rozhodnutia z uplynulého obdobia (1 – 3 roky) považujete 

za najvýznamnejšie z hľadiska prínosu pre Vašu spoločnosť? Môžete výsledky týchto iniciatív 

/ projektov aj kvantifikovať? 

 

15 

4. Aká fluktuácia je na úsekoch, ktoré riadite (v % ročne)? Aké nástroje motivácie ľudí využívate 

a ktoré považujete za najdôležitejšie? Zisťujete spokojnosť manažérov a zamestnancov vo 

Vašom úseku, prípadne ich podnety, námety na zlepšenie? Akými spôsobmi? Ako manažujete 

talent? Máte vytvorený plán na nástupníctvo a kontinuitu procesov v prípade fluktuácií? 

. 

10 

5. Je podpora duálneho systému vzdelávania (kombinácia teórie a praxe) súčasťou Vašej 

agendy? Na akých odborných fórach (konferenciách, seminároch), príp. na ktorých 

odborných školách/univerzitách/vysokých školách ste prezentovali svoju 

spoločnosť/prednášali v rámci minulého roka? (Súčasťou odpovede môže byť aj špecifikácia 

Vašej publikačnej činnosti v minulom roku).  

  

5 

6. Ktoré legislatívne zmeny by zvýšili  celkovú efektívnosť Vašej práce? Podieľate sa na 

tvorbe/pripomienkovaní legislatívnych návrhov v oblasti podnikových financií (dane, 

účtovníctvo, obchodný zákonník, zákonník práce, iné zákony)? Aké zmeny by prispeli 

k zlepšeniu podnikateľského prostredia na Slovensku a k zvýšeniu  ekonomického rastu 

Slovenska, ako aj odvetvia, v ktorom pôsobíte?  

 

10 

7. Aké opatrenia / zmeny / inovácie ste zaviedli ako reakciu na nové podmienky 

podnikateľského prostredia a s akými výsledkami (napr. opatrenia na zníženie 

prevádzkových nákladov; opatrenia v rámci obstarávania externých služieb; využívanie 

outsourcingu; zmeny v oblasti financovania prevádzkových a kapitálových výdavkov; 

centralizovanie služieb a aktivít)? V ktorých oblastiach riadenia vášho podnikania vidíte 

najväčší priestor na zavedenie inovačných prístupov a ako vnímate Vašu úlohu pri ich 

realizácii? (v oblasti regulácií, technologických zmien, zákazníckej spokojnosti, využití 

dátovej analytiky, spolutvorby podnikovej stratégie, ...) 

 

15 

8. Je Etický kódex súčasťou Vašej firemnej stratégie? Aká je Vaša úloha pri stanovovaní 

pravidiel a zásad definovaných v uvedených dokumentoch, resp. aké opatrenia presadzujete/ 

aká je Vaša angažovanosť v rámci dodržiavania princípov etického správania vo Vašej 

spoločnosti? 

10 

 


