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Výsledky pre Slovensko
Náborové očakávania zamestnávateľov na júl - september 2021
Slovenskí zamestnávatelia majú v 3. štvrťroku pre uchádzačov o
prácu povzbudivé správy. Hlásia najsilnejšie náborové prostredie
za posledné dva roky. Čistý Index trhu práce* má hodnotu +11
percetných bodov.**

15% 4%

77% 4%

PLÁNUJE
PRIJÍMAŤ
NOVÝCH
ZAMESTNANCOV

PLÁNUJE
UDRŽAŤ
EXISTUJÚCI
STAV

PLÁNUJE
ZNIŽOVAŤ
POČET
ZAMESTNANCOV

+11%

NEVIE SA
VYJADRIŤ

** uvádzame údaj bez sezónneho očistenia dát. Po sezónnom očistení dát má Čistý Index trhu práce hodnotu +7 percentných bodov.

 Nedostatok talentov s potrebnými
zručnosťami je najvyšší za posledných 15
rokov
 Pracovníci s potrebnými tvrdými a mäkkými
zručnosťami sa hľadajú ťažšie ako
kedykoľvek predtým
V 42 zo 43 skúmaných krajín a teritórií
zaradených v prieskume vládne náborový
optimizmus a očakáva sa zvyšovanie počtu
pracovných miest v 3. kvartáli 2021. Zároveň
však až 69% firiem v týchto krajinách hlási
nedostatok talentov.

kvalifikovaní pracovníci

V týchto nepredvídateľných časoch je jedna vec
istá - táto kríza by mala byť katalyzátorom novej
budúcnosti práce, kde bude viac miesta pre
flexibilitu, rozmanitosť, ochranu zdravia a
duševnej pohody v rozmeroch väčších ako sme
si doteraz vôbec dokázali predstaviť.

COVID-19 mení požadované zručnosti
Najväčšie preskupovanie pracovných síl a nové
prerozdelenie zručností od čias druhej svetovej vojny
odštartovalo v roku 2020. Aj zručnosti, ktoré boli v ranej
fáze krízy najžiadanejšie, sa líšia od tých, ktoré sú v
hľadáčiku zamestnávateľov v súčasnosti, a tiež od tých,
aké sa očakávajú sa v budúcnosti.
V súčasnosti až 68% slovenských zamestnávateľov hlási ťažkosti s obsadzovaním
pracovných pozícií.
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TOP 5 pracovných pozícií, ktoré je
najťažšie obsadiť
Najťažie obsaditeľné profily zamestnancov boli
rozdelené do ôsmich základných skupín a sú zoradené
podľa podielu firiem, ktoré uvádzajú problémy s
obsadením týchto pozícií. Na trhu práce je
predovšetkým nedostatok ľudí s technickým vzdelaním
všetkých úrovní. Zamestnávatelia hľadajú tú správnu
kombináciu technických a mäkkých zručností.
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odborníci na kybernetickú
obchodní zástupcovia,
manažéri, grafickí dizajnéri, bezpečnosť, správcovia sietí,
marketing špecialisti
technická podpora

operátori výroby,
strojov

Význam mäkkých zručností
stále narastá
Po odznení pandémie získajú
zručnosti ako reziliencia a schopnosť
spolupráce ešte väčšiu dôležitosť.

1. Zodpovednosť,
spoľahlivosť,
disciplína

ADMINISTRATÍVA/
ADMINISTRATÍVNA
PODPORA
asistenti, recepční

2. Odolnosť,
schopnosť
zvládať stres,
prispôsobivosť

3. Schopnosť
argumentovať a
riešiť problémy
4. Kreativita,
originalita
5. Spolupráca
a tímová práca

Prehlbovanie nerovností: Čo plánujú zamestnávatelia
vs. Čo chcú zamestnanci
3 zo 4 slovenských zamestnávateľov požadujú,
aby aspoň 50% ich pracovnej sily vykonávalo
prácu výlučne na pracovisku po celý čas alebo
majoritu času, v súvislosti s typom pracovnej
pozície. Väčšina slovenských zamestnávateľov
zatiaľ pracuje na budovaní nových druhov
flexibility pre pozície, ktoré sa tradične považujú
za "neflexibilné":***
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FLEXIBILNÝ ZAČIATOK A KONIEC
PRACOVNEJ DOBY
FLEXIBILNÁ/KONDENZOVANÁ
PRACOVNÁ DOBA
KOMBINÁCIA PRÁCE Z DOMU
S PRÁCOU NA PRACOVISKU
ZAMESTNANEC SI MÔŽE VYBRAŤ
MIESTO, Z KTORÉHO BUDE PRACOVAŤ
ZDIEĽANÉ PRACOVNÉ MIESTA - JOB
SHARING

Po obavách o svoje zdravie a život, najväčšou
obavou zamestnancov je obava z návratu k
starému spôsobu práce a strata
novoobjavenej flexibility, a tiež z toho, že
zamestnávatelia budú požadovať ich úplný
návrat na pracoviská
(Future for Workers By Workers).

9 z 10

pracovníkov hovorí, že udržať si prácu považujú
za najdôležitejšie

91%

zamestnancov hovorí, že udržať si prácu je top
prioritou pre pracovníkov vo všetkých krajinách a
sektoroch, okrem pracovníkov v oblasti IT, ktorí si
najviac vážia flexibilitu

8 z 10

zamestnancov si želá väčšiu mieru rovnováhy medzi
pracovným a osobným životom

NEPONÚKNE ANI JEDNU Z
UVEDENÝCH MOŽNOSTÍ

43%

NEVIE SA VYJADRIŤ

***Zamestnávatelia mohli označiť viaceré z ponúkaných možností.

zamestnancov dúfa, že sa blíži koniec klasickej
pracovnej doby 8-16, väčšina by rada dochádzala do
práce 2 až 3 dni v týždni

Návrat na pracoviská: Zamestnávatelia stále preferujú prácu na
pracovisku, a to aj v prípade pracovných pozícií, ktoré je možné
vykonávať na diaľku, čo súvisí s obavami zo zníženia produktivity práce.
81 % slovenských zamestnávateľov plánuje návrat svojich zamestnancov na pracovisko po
celý pracovný čas. Pre porovnanie, v minulom, 2. štvrťroku sa k úplnému návratu na
pracovisko vyjadrilo len 61% z nich.
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práca výlučne na pracovisku
hybridný model, väčší podiel
práce na pracovisku
hybridný model, väčší podiel
práce na diaľku
práca len na diaľku
nevie sa vyjadriť

Aké najväčšie obavy majú
slovenskí zamestnávatelia v
súvislosti s prácou na diaľku?

20% PRODUKTIVITA
13% SPOLUPRÁCA
9% ZDRAVIE A POHODA ZAMESTNANCOV
6% FIREMNÁ KULTÚRA
2% NOVÉ NÁPADY
3% INÉ
24% NEMÁ ŽIADNE OBAVY
25% NEVIE IDENTIFIKOVAŤ

Príležitosť tvoriť lepšiu budúcnosť sveta práce:
5 spôsobov, akými môžu zamestnávatelia prispieť k
lepšiemu "novému normálu" pre všetkých
Príležitosť znovu definovať svet práce je práve tu. Máme šancu priblížiť
svet práce želaniam zamestnancov a vytvoriť tak lepšiu budúcnosť,
kde bude viac miesta pre to, čo zamestnanci naozaj chcú: viac
flexibility, viac možností pre virtuálnu prácu, viac dôvery vo vzťahu
zamestnávateľ - zamestnanec, viac rovnováhy medzi prácou a
súkromím. A čo firmy? Môžu profitovať tiež: viac flexibility im umožní
využívať talenty, ktoré dokážu pracovať z ktorejkoľvek časti sveta.
Úlohy, o ktorých sme si mysleli, že sa nikdy nedajú
zvládnuť na diaľku, sa transformovali cez noc účtovníctvo, spracovanie miezd, zákaznícky servis a
dokonca aj informačná bezpečnosť. Takže je načase pýtať
sa, prečo sa vrátiť na pracoviská. Čo manažéri potrebujú,
aby mohli viesť ľudí na diaľku? Ako môžu byť zamestnanci
produktívnejší pri práci z domu? Pomôžte svojim
manažérom, aby pochopili potreby každého zamestnanca,
aby sa vyhli nepodloženým domnienkam a podvedomým
predsudkom pri hodnotení výkonu pracovníkov.
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Prečo sa vrátiť
do práce?

02

Zručnosti
sa vyvíjajú
– buďte
pripravení

Zručnosti, ktoré zamestnávatelia budú potrebovať v
budúcnosti, budú iné ako doteraz. Podporujte kultúru
kontinuálneho učenia a vyzývajte pracovníkov naprieč
všetkými úrovňami, aby zvyšovali svoju kvalifikáciu a
prehlbovali zručnosti. Podporujte všetky formy
vzdelávania zodpovedajúceho zručnostiam, ktoré vaše
podnikanie potrebuje.
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Flexibilita &
rovnováha pre
mnohých, nie
iba časť
zamestnancov

Ponúkať zamestnancom možnosť pracovať na diaľku nie
je jediný spôsob, ako umožniť ľuďom flexibilnú prácu a
vyváženie pracovného a osobného života. V prípade
pracovných pozícií, ktoré je potrebné vykonávať na
pracovisku, ponúknite svojim zamestnancom možnosť
flexibilného začiatku a konca pracovnej doby, plánujte
pružnejšie a načúvajte svojim ľuďom. Zistite, aké sú ich
priority, aby mohli svoju prácu vykonávať s plným
nasadením.
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Fyzická &
psychická
pohoda =
nové BOZP

Pandémia COVID-19 so sebou priniesla pocity izolácie,
stresu, strachu a úzkosti, a tiež viedla k prehodnoteniu
významu zdravia, pohody, rodiny a komunity. Na
emocionálnu pohodu je potrebné klásť rovnaký dôraz
ako na bezpečnostné, či organizačné opatrenia (napr.
meranie teploty, udržiavanie odstupu), aby ste dokázali
zaistiť zdravie, bezpečnosť a produktivitu svojich
zamestnancov.
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Budujte
odolnosť –
v ľuďoch i
vo firme

Firmy musia budovať dôveru, načúvať ľuďom a reagovať
na ich potreby, aby pomohli svojim zamestnancom
správne určovať priority a naučiť sa prácu striedať s
oddychom. V čase, keď sa hladina stresu zvyšuje a
najväčšou obavou zamestnancov je, že prídu o prácu sa
kľúčovým stáva silné vedenie (i na diaľku), transparentná
a častá komunikácia, kultúra, ktorá umožňuje
kombinovať prácu na pracovisku s prácou z domu, a
podpora zdravia a bezpečnosti.

Zistite viac o globálnom prieskume Nedostatok talentov na
manpowergroup.com/talent-shortage
Kompletné výsledky globálneho prieskumu ManpowerGroup Employment Outlook Survey sú
dostupné na stiahnutie na: manpowergroup.com/workforce-insights
* Hodnotu čistého Indexu trhu práce získame odčítaním percenta zamestnávateľov, ktorí predpovedajú pokles náborovej činnosti od percenta
zamestnávateľov, ktorí očakávajú v budúcom štvrťroku nárast zamestnanosti. Index môže mať kladnú alebo zápornú hodnotu. V krajinách a teritóriách, kde sa
údaje zhromažďujú najmenej za 17 štvrťrokov, sa hodnota indexu upraví tak, aby zohľadňovala sezónne výkyvy, vykoná sa tzv. sezónne očistenie dát.
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