
Výhody mzdového  
outsourcingu

Kvôli situácii, ktorú 
spôsobil koronavírus, 
sa posledné mesiace 
množstvo podnika-
tel’ov borilo s rôzny-
mi malými či väčší-
mi problémami ako 
spracovanie žiadostí 
o štátne príspevky na 
udržanie zamestna-
nosti, kde bolo nejas-
né hlavne vyčíslenie 

tržieb a ich poklesu, či vykazovanie počtu 
zamestnancov, evidovanie pracovného 
času. Taktiež sa museli rýchlo zoriento-
vat’ vo vel’mi náročnej „korona“ legis-
latíve, ktorá často obsahovala neúplné  
a neprehl’adné informácie. 

Práve klienti, ktorí sa rozhodli v tomto 
turbulentnom období pre mzdový out-
sourcing, získali vel’kú pridanú hodno-
tu. Tým, že sa nám rozhodli dôverovat’ 
a zverili sa nám do rúk, ušetrili nielen 
svoj čas, pracovnú silu, ale aj pe-
niaze. V tomto náročnom období zís-
kali naši klienti výhodu aj vd’aka tomu, 
že ako ich poskytovatelia poradenstva  
v oblasti miezd, účtovníctva, daní a au-
ditu máme neustále k dispozícii odbor-
níkov, ktorí dané problematiky priebežne 

sledujú, podiel’ajú sa na pripomienkova-
ní a tvorbe zákonov, prinášajú praktické 
riešenia nielen na základe vedomostí  
a znalostí, ale aj z vlastnej podnikatel’skej 
skúsenosti. 

Spracovanie miezd formou outsour-
cingu je v každom období pre klienta 
komplexnejšie, rýchlejšie a efek-
tívnejšie. Našou úlohou je klientom 
pomôct’ a odbremenit’ ich tak, aby sa 
mohli naplno sústredit’ na rozvoj svojich 
podnikatel’ských aktivít. Dokážeme klien-
tovi poradit’ aj z hl’adiska procesného  
a ponúknut’ mu technologické inová-
cie tak, aby v čo najväčšej možnej miere 
odbúral administratívne úkony spoje-
né napríklad so spracovaním mzdovej 
agendy či evidencie pracovného času. 
Vd’aka vel’kému portfóliu klientov, kto-
rých máme z rôznych oblastí, ako je sek-
tor nehnutel’ností, hotelierstvo, turizmus, 
doprava a logistika, priemysel, obchod, 
výroba, získavame rozhl’ad a množstvo 
skúseností, ktoré d’alej investujeme do 
starostlivosti o našich klientov. 

Významným zdrojom nášho know-how 
je skutočnost’, že sme súčast’ou medzi-
národnej skupiny TPA Group a nezávislým 
členom Baker Tilly  
Europe Alliance.
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