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Zúčastnite sa aj eventu

Sociálne siete v HR
26.-27. september 2022
Nízke Tatry

KONTAKT
ROMAN RESEARCH, s.r.o., Letná 45, 040 01 Košice, Slovakia (EU)
Mobil: +421 910 777 885, Tel.: +421 55 694 10 20
e-mail: info@romanresearch.sk, www.romanresearch.sk
IČO: 36 195 570, IČ DPH: SK2021492396

PODMIENKY ÚČASTI
Prihlásením na školenie on-line prihláškou alebo e-mailom vysielajúca spoločnosť (ďalej „objednávateľ“) sa zaväzuje dodržať podmienky,
za ktorých spoločnosť ROMAN RESEARCH, s.r.o. prihlasuje účastníkov na školenia vrátane odstupného. Po prihlásení obdržíte potvrdenie.
Podmienkou účasti je zaplatený účastnícky poplatok alebo preukázanie bankového prevodu potvrdzujúci zaplatenie. Akceptujeme len
riadne prihlášky, predbežný záujem neakceptujeme. Objednávateľ prihlásením na školenie sa zaväzuje zaplatiť doplatok za zvýšené školné
v prípade, že nezaplatí zľavnené školné do termínu platnosti zľavneného školného alebo do termínu splatnosti faktúry. V prípade omeškania
platby sa zaväzuje objednávateľ zaplatiť 0,05% za každý deň omeškania. Odstúpenie je možné len písomnou formou. Zastúpenie účastníka
je možné. Pri odstúpení sa účtuje objednávateľovi manipulačný poplatok 140€, pri odstúpení neskôr ako 5 pracovných dní pred tréningom
je splatný celý účastnícky poplatok. Z nepredvídaných dôvodov si vyhradzujeme právo zmeny programu, termínu alebo miesta konania.
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využitie Balanced Scorecard v optimalizácií personálneho manažmentu  využitie a vývoj
vlastného systému Benchmarkingu personálnej práce  prepojenie HR KPI s HR stratégiou
a využitím benchmarkingových dát

4 dňový kurz v termínoch

21. - 22. september 2022, 5. - 6. október 2022
Alexandra Wellness Hotel Liptovský Ján
V dobe vysokej zamestnanosti využitie HR controllingu v personálnom manažmente je opodstatnené ako kedykoľvek predtým. Dobre nastaveným HR controllingom ľahšie dosiahnete
stabilný kmeň zamestnancov, optimalizáciu personálnych nákladov a beneﬁtov, zvýšenú úroveň poznatkov a celkové lepšie využitie potenciálu vašich zamestnancov.
MODUL A – POSTAVENIE A PLÁNOVANIE HR CONTROLLINGU

MODUL D – ZVYŠOVANIE EFEKTIVITY A ZNIŽOVANIE NÁKLADOV


manažérsko-personálny audit  zvyšovanie efektivity a znižovanie nákladov - hodnotenie
výkonu zamestnancov  účinné riadenie personálnych nákladov a ich optimalizácia (plánovanie, nábor a výber, riadenie pracovného výkonu, odmeňovanie a zamestnanecké výhody,
vzdelávanie)  hodnotenie investícií do náborov a ich kľúčové ukazovatele  controlling personálneho rozvoja  manažérska inventúra a kvalita organizácie  kvaliﬁkačná úroveň organizácie a učenie sa rastu  vyhodnotenie účinnosti vynaložených investícií do vzdelávania 
hodnotenie výkonnosti zamestnancov a výkonnosti organizácie  produktivita práce v kontexte HR Scorecard a riadenia ľudských zdrojov.

 základy HR controllingu - HR controlling v organizačnej štruktúre  posilnenie strategického

významu manažmentu ľudských zdrojov pomocou HR controllingu  ako sa naučiť realizovať
controllingový prístup pre oblasť ľudských zdrojov  plánovanie HR controllingu vo ﬁrme 
procesný manažment a procesná analýza v riadení ľudských zdrojov
MODUL B – NÁSTROJE HR CONTROLLINGU A PERSONÁLNE NÁKLADY
 HR controlling v rámci controllingu ﬁrmy  práca s personálnymi štatistikami a ukazovateľmi  zabezpečenie údajov prostredníctvom dotazníkov  audit riadenia ľudských zdrojov,
personálne audity a analýzy  personálne náklady  personálny controlling a náklady  ako
plánovať a optimalizovať personálne náklady  ekonomická analýza a HR  práca s personálnym rozpočtom  efektivita HR procesov a ich analýza  implementácia personálneho
controllingu

MODUL C – HR UKAZOVATELE
 strategická mapa HR Scorecard a jej zostavenie  HR Scorecard a väzby na Balanced Score-

card  zostavenie tabuľky HR Scorecard a tvorba KPI  kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI)
a úspory nákladov  ako na nastavenie a tvorbu HR ukazovateľov  HR ukazovatele strategické, HR ukazovatele procesov a činností  voľba KPI a rozpoznanie kľúčových ukazovateľov

ORGANIZÁCIA ŠKOLENIA
Školné zaplatené
do 14.9.2022

Školné (4 dni)

Strava (plná penzia)

899 €

999 €

149 €

Pri 3 účastníkoch tretí zľava 15% zo školného.

Ubytovanie
na jednu noc
89 €/noc (samostatne)
59 €/noc (na dvojke)

Ceny sú uvedené bez DPH

Výsledná cena je súčtom školného, stravy a ubytovania. Výslednú cenu je možné fakturovať aj v jednej
položke. Prvý tréningový deň trvá od 9:00 do 15:30, druhý do 14:00. Účastnícky poplatok s DPH (výslednú cenu s DPH 1471,20 € / jeden účastník s ubytovaním na 2 noci resp. 1684,80 € / jeden účastník
s ubytovaním na 4 noci; DPH na ubytovanie 10%) je možné uhradiť priamo na účet vedený v Slovenskej
sporiteľni, a.s., SWIFT GIBASKBX, IBAN SK81 0900 0000 0001 7613 6577, variabilný symbol: 600601 alebo na základe nami vystavenej faktúry. Prihlásiť sa môžte ON-LINE na www.romanresearch.sk. Training
Manager: +421 910 777 885.

