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PRIDANÁ HODNOTA AKO ZÁKLAD INOVÁCIE
PODNIKATEĽSKÉHO MODELU V CESTOVNOM RUCHU
VALUE ADDED AS THE BASIC UNIT OF INNOVATIVE BUSINESS MODEL IN
TOURISME

Richard Bednár

Abstrakt
Základom každého podnikania je uvedomenie si, akú pridanú hodnotu spoločnosť ponúkne
zákazníkovi tak, aby si produkt alebo službu kúpil. Hospodárska kríza riešenie tejto
problematiky vyhrotila tak, že firmy, ktoré nezačali prebudovávať svoje modely,
schrachovali. V našej práci sa venujeme výsledkom výskumu, v ktorom sme skúmali
hodnoty, na ktorých si firmy postavili svoje podnikania, aby sme tak dali inšpiráciu firmám
v cestovnom ruchu. Následne formou prípadovej štúdie poukazujeme na konkrétnu cestovnú
kanceláriu, ktorá svoje podnikanie vytvorila práve vďaka novej hodnote, ktorú ponúkla
v odvetví.
Kľúčové slová: Cestovná kancelária. Pridaná hodnota. Inovatívny podnikateľský model.
Hospodárska kríza.

Abstract
The basic unit of every business is knowledge, which value added we offer to satisfy
customer. Economic crisis has exacerbated solving of this problem. The companies, which
have not started to rebuild their models, failed. In our paper we describe companies and their
values, to give inspiration in tourism sector. In the end we added case study about company,
which was build on innovative basis of value added.
Key words: Travel agency. Value added. Innovative business model. Economic crisis.
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1. Úvod do problematiky
Hospodárska kríza bola obdobím očistenia podnikaní v každom odvetví. Niektoré
spoločnosti zanikli, iné hľadali nové možnosti ako zmeniť svoj podnikateľský model tak, aby
sa udržali na trhu. Zníženie nákladov, nové dizajny, lákavé ceny, prístupnosť či rast výkonu,
to sú len niektoré z hodnôt, ktoré bolo treba nanovo vybudovať.
2. Metodológia
Náš príspevok sme rozdelili do dvoch častí. V prvej chceme ponúknuť inšpirácie
pridaných hodnôt z rôznych odvetví, z ktorých podniky v cestovnom ruchu môžu čerpať a tak
rozvinúť svoje podnikanie i v čase krízy. Ide o výsledky výskumu, ktorý bol uskutočnený
v roku 2011 na vzorke 208 podnikov, kde sme koncepčne skúmali podnikateľské modely, ich
trendy a odchýlky. V druhej časti sme vytvorili prípadovú štúdiu, kde opisujeme inovatívny
podnikateľský model spoločnosti Zájazdy.sk v odvetví cestovného ruchu, ktorý sa vzoprel
kríze a využil moderné technológie na rekonštrukciu svojho podnikania.

3. Výsledky a diskusia
Základom každého podnikania je uvedomenie si, aké potreby a problémy bude firma
riešiť. Viacerí psychológovia sa pokúšali vytvoriť rebríčky potrieb, no podľa nás tu pôjde
o niečo ďaleko hlbšie. Firma Baťa rieši problém obuvy na chôdzu po rozličných povrchoch.
Avšak ten istý problém rieši i obchodník na trhovisku, firma Louis Vitton, ako i Franz Baron.
Rodziel medzi nimi je v hodnote, ktorú ponúkajú. Primárne všetky štyri riešia predaj obuvy.
Predajňa na trhovisku je zameraná na nízku cenu na úkor ostatných hodnôt. Firma Baťa sa
snaží nájsť kompromisy medzi cenou, kvalitou, dizajnom a pohodlím. Louis Vitton kladie
práve dôraz na dizajn a značku. Spoločnosť Franz Baron, ktorá ponúka ručné šité pánske
topánky, kladie dôraz na prestíž a eleganciu, kde kvalita je samozrejmosťou. Môžme
konštatovať, že pri každom podnikaní treba dôkladne určiť hodnotu, ako i cieľovú skupinu,
ktorej bude ponúkaná. Tým sa dajú podnikateľské modely zatriediť do jednotlivých skupín,
v závislosti od hodnoty, na ktorú kladú dôraz.
V našom výskume sme hľadali hodnoty, na ktoré sú podniky najviac zamerané. Šlo o
pridané hodnoty, ktoré firmy ponúkajú zákazníkom. Spoločnosti mohli označiť viacero
možností, pretože pri výrobkoch často ide o spojenie viacerých hodnôt. Mali na výber novosť,
12

výkon, prispôsobenie, dizajn, značka, cena, znižovanie nákladov, zníženie rizika, prístupnosť,
pohodlie a iné.
Najviac podnikov označilo predajnú cenu (46,15%) za hodnotu, ktorú vnimajú ako
najpodstatnejšiu pre zákazníka a na ktorú kladú dôraz. Pre cenovo citlivých zákazníkov
znamená nižšia cena vyššiu pridanú hodnotu. Nedá sa presne špecifikovať, pre ktoré odvetvie
je cena najdôležitejšia, pretože v každom sa nájdu podniky, ktoré su zamerané na nízku cenu.
Azda najviac sa táto hodnota v našom výskume vyskytuje v odvetví obchodu, a v priemysle
(najmä vo výrobe potravín a nápojov). Odvetvie potravín je citlivé i na malé výkyvy cien a
zákazníci neustále vyhľadávajú možnosti, ako ušetriť. V roku 2010 podľa Slovenského
štatistického úradu bol nárast cien vo veľkoobchodnej činnosti 2,6%1 a v maloobchodnej
činnosti bol zaznamenaný pokles -2,2%. V priemyselnom odvetví vo výrobe potravín
a nealkoholických nápojov bol zaznamenaný rast vo výške 1,6 %. V tom istom roku bola
inflácia 1%. Tesco Store SR a.s. (odvetvie maloobchodu, 8300 zam., 2 300 mil. €) je
maloobchodná spoločnosť, ktorá prevádzkuje sieť obchodných jednotiek, čerpacích staníc
a distribučných centier. Okrem pohodlia (veľké množstvo a rôzne druhy produktov pod
jednou strechou) je zameraná na cenu. Ponúka široký sortment výrobkov za nízke ceny, ktoré
sú dostupné každému. Cieľovou skupinou sú cenovo citliví zákazníci, kde nízka cena
predstavuje pridanú hodnotu. Spoločnosť o.i. predáva i výrobky vlastných značiek (Tesco
Value, Tesco Standard, Tesco Healthy Living, Light Choices, Organic, ako aj značku odevov
Cherkokee a F&F), všetky so zameraním na dostupné ceny. Špeciálne značka Tesco Value
vychádza z idei ponúknuť široký sortiment čerstvých a trvanlivých potravín, ako aj
nepotravinový tovar za najnižšiu cenu v danej kategórii.
Ďalšou dôležitou hodnotu pre podniky je prispôsobenie, ktoré označilo 43,75%
spoločností, čo kopíruje zastúpenie špecializovaného trhu v predchádzajúcej kapitole
(43,27%). Produkty alebo služby šité na mieru síce neprinášajú úspory z rozsahu, avšak
zvyšujú pridanú hodnotu a teda i cenu. Ide tu najmä o priemyselnú výrobu, konkrétne
o výrobky z gumy a plastov, výroba strojov a zariadení, spracovanie kovu a výroba produktov
z tohto materiálu a iné. Prispôsobenie však označili i finančné inštitúcie, banky, ako
i podniky, ktoré ponúkajú služby. Okrem týchto podnikov môže ísť i o exkluzívne výrobky
pre klientelu, ktorá sa chce odlíšiť. Spoločnosť Car exklusive s.r.o. (automobilové odvetvie,
4 zam., 3 mil. €) sa venuje predaju a prenájmu exkluzívnych automobilov v spojení so
1

Informácie zo Slovenského štatistického úradu, Vývoj indexov spotrebiteľských cien v roku 2011 oproti
rovnakému obdobiu minulého roka, 21.3.2012 dostupné online na:
[http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=30668]
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sprostredkovaním servisu. Ide o značky Aston Martin, Bentley, Lamborghini, Ferrari,
Maserati, Porsche a iné. Každý model je vyrábaný na základe špecifikácie klienta.
Starostlivosť o zákazníka je prispôsobená jeho potrebám. Nákup vozidla je automaticky
spojený s dovozom, prihlásením a prvotným uvedením vozidla do prevádzky. Na mieru je
taktiež stavaný servis. Po zakúpení auta získava zákazník balík služieb servisovania vozidla
na kľúč, ktoré spočíva v expresnom servise vozidla, ktorý zabezpečia zamestnanci
spoločnosti, pričom zákazník nemusí nikam s vozidlom chodiť. Z dôvodu umiestnenia
servisných stredísk mimo Slovenskú republiku je to veľkým pozitívom pre zákazníkov.
Niektorí zákazníci si môžu nájsť hodnotu v značke (39,9%). Tá je symbolom
a vyjadrením statusu používateľa. V priemyselnej výrobe je výhodou, ak sa podnik preukáže
silnými partnermi, či na strane odberateľov alebo dodávateľov. V bežnom spotrebiteľskom
svete je značka vyjadrením tradície, statusu, či imidžu používateľa, ale tiež môže ísť o návyk
spotreby jedného produktu počas dlhej doby. Spoločnosti Phillip Morris Slovakia s.r.o.
(tabakové odvetvie, 140 zam., 3,9 mil. €) distribuuje tabakové výrobky od materskej firmy
Phillip Morris International na Slovensko. Pre cigarety je značka základnou hodnotou (okrem
kvality). Fajčiarov si získa a následne sú jej verní takmer po celý fajčiarsky život. Cigarety
tejto spoločnosti sú zatriedené do viacerých tried. Spolu ide o 46 značiek. Na slovensku sú
distribuované najmä tieto: premium segment - Marlboro a Virginia Slims, high segment Sparta, middle segment - Petra, low segment - L&M, cheap segment - Red & White a RGD.
Ide o segmentáciu na základe ceny spolu so zameraním na imidž používateľa. Napríklad
cigarety Marlboro mali počas socializmu príchuť západu. Známa je reklama Marlboro muža,
ktorá sa na reklamnom trhu držala od roku 1954 do 1999. Najprv v začiatkoch promovala
filtrované cigarety. Neskôr zdorazňovala slobodu, ktorú zosobňoval kovboj, ktorý žije
v absulútnej symbióze s prírodou a občas si pofajčí cigaretu.
Urobiť službu alebo produkt rýchlo dostupným, je ďalším spôsobom, ako vytvárať
hodnotu. Prístupnosť označilo 35,10% firiem. Pivovar Šariš a.s. (potravinársky priemysel,
550 zam., 50 mil. €) je najväčším z hľadiska objemu výroby. Od 1. januára 2007 je súčasťou
pivovarníckej spoločnosti Pivovary Topvar, ktorá je výsledkom zlúčenia spoločností Pivovar
Šariš a.s. a Topvar a.s. a vlastní ju druhá najväčšia pivovarnícka spoločnosť na svete,
juhoafrický SABMiller. Vlajkovou ľoďou tohto pivovaru je pivo Šariš. 2 Môžete si ho zakúpiť
takmer v každom obchode na Slovensku a načapovať v najmenej 1044 podnikov.
Najrozšírenejšie je na východnom Slovensku. Dostupnosť je v tomto segmente kľúčová. Buď

2

Do portfóia výrobkov patrí i Smädný mních. Licenčne vyrába i Gambrinus a Veľkopopovický kozel.
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ide o domácich spotrebiteľov, ktorí si pivo kúpia v potravinách, alebo o pubových
spotrebiteľov, ktorí si ho kupujú čapované v krčmách a reštauráciách3.
Vytvoriť pohodlie (33,17%) pri nákupe môže byť pre zákazníkov významnou
hodnotou. Ak si chce klient vybrať z finančných služieb, či sa poistiť, musí si obehnúť všetky
inštitúcie a nájsť tú najlacnejšiu a najkvalitnejšiu. Firma Partners Group s.r.o. (finančné
poradenstvo, 470 zam., 60 mil. €) je finančným sprotredkovateľom a je dvojkou na
Slovenskom trhu4. Ponúka produkty 74 spoločností. Klientovi ponúka osobnú finančnú
analýzu a následne finančný plán5, kde mu vyberie zo všetkých produktov tie najvhodnejšie.
Tým klient nielen šetrí čas pri porovnávaní produktov všetkých firiem a vybavení formalít,
ale je mu taktiež poradené, ktorý z produktov je najvhodnejší práve pre jeho problémy
a potreby. Miesta a časy stretnutí sú prispôsobené klientovi.
Výkon (32,69%), lepšie povedané zlepšenie výkonnosti produktu alebo služby, ktorá
je už zaužívaná, je asi najštandardnejším nástrojom, ako vytvoriť hodnotu. Aquapark
Poprad s.r.o. (cestovný ruch, 160 zam., 16 mil. €) predstavuje najekologickejšie rekreačné
stredisko na svete s celosezónnou prevádzkou. Vďaka získavaniu tepla a energie z prírodných
ekologických zdrojov stredisko šetrí milióny eur ročne a na rozdiel od stredísk využívajúcich
fosílne palivá, zabraňuje tomu, aby sa denne 27 ton emisií CO2 uvoľnilo do ovzdušia.
Aquapark spája relaxačné a ubytovacie služby s business a wellness centrom. Narozdiel od
svojich konkurentov má výhodu v polohe. Vďaka letisku Poprad sa zameriava na
zahraničných návštevníkov. Cieľovým trhom sú zahraniční návštevníci, najmä z Ruska,
Anglicka a Poľska.
Nové (28,85%) produkty alebo služby uspokojujú potreby alebo riešia problémy, ktoré
predtým zákazníci vôbec nevnímali. Väčšinou to súvisí s novými technológiami.
Telekomunikačné spoločnosti ešte prednedávnom poskytovali hlasové služby. Nástupom
internetu sa intenzívne premýšlalo nad rozšírením i na dátový trh, avšak až nástupom
smartfónov a tabletov sa tento typ trhu stal pre mobilných operátorov masovým. ,,Podľa
odhadov analytickej firmy Ovum, mobilní operátori v roku 2011 stratili v tržbách z SMS pod
vplyvom z nárastu komunikácie cez sociálne siete a aplikácie ako Viber, či WhatsApp 13,9
miliardy dolárov. Do straty firma nezapočítala nárast tržieb z datových paušáloch, ktoré sú pre

3

Na webstránke http://www.srdcomvychodniar.sk/pub-lokator.php nájdete aplikáciu Pub lokátor, ktorá Vám
po zadefinovaní lokality nájde všetky dostupné podniky, ktoré čapujú značku Šariš.
4
Jednotkou je firma OVB Allfinanz Slovensko. Spoločnosť Partners Group vznikla odtrhnutím sa od OVB.
5
Zadarmo. Protihodnotou je poskytnutie 16 kontaktov na svojich známych, či rodinných príslušníkov.
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využívanie komunikačných aplikácií nevyhnutné.“6 Na porovnanie, spoločnosť Telefónica
O2 Slovakia s.r.o. (telekomunikačné odvetvie, 415 zam., 111,7 mil. €) vo svojom
najrozšírenejšom paušále O2 Fér ponúka sms za 0,06 €. Jedna sms má 160 bajtov. Z tohto
prepočtu vyplýva, že 100 bajtov predávajú za 0,0375 €. Pri zakúpení dátovej služby vychádza
500 MB dát 6 €. 500MB je približne 525 mil. B. Teda ak za 6 € pošleme cez hlasový paušál
100 sms, cez dátový je to 3 281 250 sms. Samozrejme, tu nerátame, ak niekto posiela cez wifi
sieť, alebo má paušál s neobmedzenými dátami.
Dizajn (26,92%) pridáva na hodnote a príťažlivosti, najmä v oblasti módy
a elektronického priemyslu. Spoločnosť Spleen s.r.o. (módny priemysel, 24 zam., 4,6 mil. €)
so sídlom v Bratislave sama seba definuje ako predajcu, ktorý nepredáva iba šperky, ale
i pocit výnimočnosti a jedinečnosti. Každý jeden výrobok je dizajnovaný ako originál, čo
zvyšuje hodnotu produktu a zároveň je starostlivo navrhnutý, aby zodpovedal najnovším
módnym trendom.
Pre podnikateľa, ale i pre fyzickú osobu je vždy výhodou, ak sa nájde produkt, alebo
služba, ktorá im pomôže znížiť náklady (26,96%). Spoločnosť DHL Logistics Gáň s.r.o.
(logistika, 185 zam., 5,289 mil. €) je jednou z troch špecializovaných prevádzok spoločnosti
DHL Logistics Slovakia s.r.o.. Jej poslaním je zabezpečovanie logistických služieb pre
jediného zákazníka Tesco a.s., ako i zásobovanie jeho distribučných centier a obchodných
domov na Slovensku, v Čechách, v Maďarsku, v Poľsku a v Turecku. Okrem samotnej
logistiky sa venuje i sekundárnym logistickým službám pre tohto klienta, akými sú colné
služby, štítkovanie, rework a iné. DHL Logistics Gáň prostredníctvom špecializovaných
pracovísk pri každom veľkom svetovom prístave, letisku a hraničnom priechode vie v mene
zákazníka rýchlo a efektívne riešiť akékoľvek problémy, ktoré prináša medzinárodný obchod.
Zároveň ovláda špecifiká colného obchodu, má vytvorené vlastné centrum bezpečnosti na
zaistenie ochrany majetku zákazníka pri preprave a skladovaní a vďaka úsporám z rozsahu vie
ponúknuť klientovi nízke ceny pri udržaní vysokej kvality, vďaka čomu pomáha Tescu
znižovať náklady. Sezónne kolísanie dopytu, zavádzanie nového produktu, zmeny
požiadaviek maloobchodníkov, model just in time, to všetko znamená, že Tesco potrebuje
partnera, ktorý mu poskytne konfigurácie a lokality, aby svoje produkty boli načas, rýchlo
a rentabilne distribuované.
Zníženie rizika (18,75%) vie oceniť každý zákazník. Spoločnosť Betamont s.r.o.
(stavebníctvo, 165 zam., 20,09 mil. €) je výrobná a zhotoviteľská organizácia s produktovým
6

Číslo dňa: Operátori krvácajú na SMS správach, 23.2.2012 [dostupné aj na
http://ekonomika.etrend.sk/svet/cislo-dna-operatori-krvacaju-na-sms-spravach.html]
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zameraním na oblasť železničnej a cestnej dopravy. Zaoberá sa vývojom, projekciou,
montážom, servisom a údržbou technológií pre riadenie dopravy na cestách, diaľniciach
a v tuneloch, ako i systémov na určenie evidenčného čísla, celkovej hmotnosti, rozmerov
a rýchlosti vozidiel v cestnej sieti a mestách a mnohé ďalšie. Okrem hodnoty novosti (výroba
a vývoj produktov, ktoré predtým na trhu neexistovali), ako i výkonu (inovácia a primát na
trhu v tejto oblasti) je zameraná na zníženie rizika pre svojich odberateľov. Ponúka záruky
dlhšie, ako stanovuje zákon (v závislosti od produktu), čím znižuje riziko a okrem predaja
výrobkov sama vykonáva servis a údržbu svojich zariadení priamo na cestách. Firma
Meditrade s.r.o. (zdravotníctvo, 30 zam., 260 mil. €) je výhradným distribútorom vybraných
svetových výrobcov zdravotníckeho materiálu pre liečbu srdcovo – cievnych ochorení,
a zároveň poskytuje riešenia v oblasti arytmológie, intervenčnej kardiológie, rádiológie, ako
i srdcovej a cievnej chirurgie a intenzívnej medicíny. Ako svoju primárnu hodnotu označuje
zníženie rizika pre odberateľa. Vysvetľuje to tým, že ponúka najšpičkovejšie a najkvalitnejšie
výrobky na trhu. Tým sa nemocnice môžu spoľahnúť, že výrobky, ktoré si zakúpia, budú
jednoducho aplikovateľné, bezpečné, kvalitné, funkčné a počas celého procesu, od
objednania, cez logistiku, až po inštaláciu a zaškolovanie pracovníkov nebudú mať žiadne
problémy. Tým, že firma nie je len obyčajným predajcom, ale poskytuje zároveň
i vzdelávanie a osvetu v oblasti kardiostimulačnej, defibrilačnej, resynchronizačnej a ablačnej
liečby aritmií a to na úrovni ako laickej (pacienti), tak aj odbornej (lekári), je odbornosť firmy
zaručená.
Agentúra Zájazdy.sk
Agentúra Zájazdy.sk, s.r.o. je cestovnou kanceláriou, ktorá pôsobí v súčasnosti
v Čechách a na Slovensku v odvetví cestovného ruchu. Jej hlavným predmetom činnosti je
sprostredkovanie predaja poznávacích zájazdov, pobytových dovoleniek pri mori, na horách
a v exotických krajinách, kúpeľných pobytov od 50 slovenských, českých a jednej nemeckej
cestovnej kancelárie. V roku 2009 bol ročný obrat spoločnosti na úrovni 3 mil. EUR na
Slovensku a v Čechách dosiahla spoločnosť až 515 mil. Kč.
Cestovné kancelárie ako CK Satur, Kartago Tours, Satur Travel, Ruefa Reisen
a mnohé iné využívajú štandardný model podnikania: uzatvoria zmluvy s hotelmi
a dopravnými spoločnosťami a následne prostredníctvom svojich kamenných predajní,
webstránky alebo infolinky predávajú dovolenky svojim klientom. Aby sa konkurenčne
odlíšili, zameriavajú sa od širokého portfólia pobytových zájazdov (Seneca Tours), cez
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poznávacie zájazdy (Bubo Travel Agency), až po špecifické dovolenkové destinácie a pobyty
šité na mieru pre náročnejších klientov (VIP Travel).
Agentúra Zájazdy.sk využíva konkurenčnú výhodu všetkých spomenutých spoločností
a vytvára synergiu pre klienta v tom, že ich spája do jedného celku. Vytvára tak silné portfólio
ponuky pre zákazníka, ktorý si v jednej chvíli môže vybrať z niekoľko stoviek ponúk.
Zároveň akceptuje trend nákupu cez internet v pohodlí domova. Podnik kladie dôraz na predaj
cez internet, čím znižuje náklady, ktoré vytvárajú kamenné predajne. Nevyhýba sa však ani
priamemu kontaktu so zákazníkmi priamo v pobočke v Senici a Bratislave. Klientovi je
k dispozícii bezplatná infolinka. Tržby spoločnosti sú tvorené výhradne z provízií za
sprotredkovanie predaja dovoleniek cestovných kancelárií, pričom agentúra garantuje, že cena
je rovnaká ako v cestovnej kancelárii. Platba sa uskutočňuje hlavne internetbankingom, ale i
priamou platbou alebo v hotovosti v pobočke spoločnosti.
Pri predaji agentúra nezverejňuje názov cestovnej kancelárie, lebo i napriek tomu, že
agentúra zdôrazňuje rovnosť ceny u nej a u cestovnej kancelárie, stávalo sa, že si zákazník
kúpil nakoniec dovolenku priamo v cestovnej kancelárii. Spoločnosť teda neinformuje, v akej
cestovnej kancelárii sa nachádza daný produkt, avšak, ak si zákazník túto informáciu vyžiada,
cestovná agentúra ju poskytne.
Tabuľka 1 Podnikateľský model – Zájazdy.sk
Kľúčoví

Kľúčové

Hodnota,

Vzťahy

partneri

aktivity

ktorú

zákazníkmi

1. Ruefa Reisen
2. Kartago
Tours
3. CK Satur
+ 50
slovenských,
českých a jedna
nemecká
kancelária

1. vytváranie
partnerstiev
2. tvorba CRM

Kľúčové
zdroje
1. značka
2. IT
3. predajcovia

Štruktúra nákladov
1. zabezpečenie komunikácie
2. mzdové náklady
3. kamenné predajne

podnik prináša
Spojenie ponúk
viacerých
cestovných
kancelárii do
jedného
prehľadného
celku.

so

Segmenty
zákazníkov

osobná
asistencia

Kanály

žiadne

1. internet
2. infolinka
3. kamenné
predajňe

Toky príjmu
1. provízia zo sprostredkovania
dovoleniek a zájazdov

Zdroj: Vlastné spracovanie.
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Výnimočnosť tohto podnikateľského modelu spočíva synergii spojenia ponuky viac než
päťdesiatich dodávateľov a ich ponúk do jedného homogénneho celku, čím uľahčuje klientovi
výber a zároveň garantuje rovnakú cenu ako v cestovnej kancelárii.

Záver
Inovácia podnikateľských modelov je základom pre udržanie si svojej pozície
v každom odvetví. Cestovný ruch je však výnimočný v tom, že to je jedna z prvých služieb,
ktorú zákazníci prestanú využívať v čase krízy. Práve preto je na dômyselnosti manažérov
a vlastníkov týchto spoločností, aby sa naučili inovovať a tvoriť svoje podnikania
dostupnejšie pre každého potencionálneho klienta. Iba tak sa môžu udržať na trhu, ba až rásť.
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EFEKTÍVNY VÝMENNÝ KURZ A METODIKA JEHO VÝPOČTU
TAUX DE CHANGE EFFECTIF RÉEL ET LA MÉTHODE DE SON CALCUL
Lucia Dujavová

Abstrakt
Stať determinuje metodiku a výpočet efektívneho reálneho výmenného kurzu pre slovenskú
ekonomiku. Na začiatku je charakterizovaný výber relevantných obchodných partnerov
Slovenska na základe jeho teritoriálnej štruktúry obratu zahraničného obchodu, popis vzorca
na výpočet efektívneho reálneho výmenného kurzu využívajúceho váhy jednotlivých
partnerských krajín SR a ďalšie vstupné údaje na jeho zostavenie. Efektívny výmenný kurz
slúži na hodnotenie vývoja konkurencieschopnosti domácich výrobcov vo vzťahu k jeho
najvýznamnejším obchodným partnerom.
Kľúčové slová: CPI. PPI–manufacturing. Reálny efektívny výmenný kurz. Zahraničný
obchod SR.

Abstrait
L' article présenté détermine la méthode et le calcul détaillé du taux de change effectif réel
conçu pour l' économie slovaque. Le taux de change effectif réel peut être définit comme le
taux de change effectif nominal d' une monnaie ajusté par un indicateur de prix, ou de coûts,
des principaux partenaires commerciaux. Le champ des pays pris en compte dans le calcul des
indices de taux de change effectif de l' euro par rapport à l' échantillon de pays correspond au
poids de chaque pays sur la valeur total du commerce extérieur. La mesure du taux de change
effectif réel de la monnaie sert à l' analyse de la compétitivité-prix d' un pays par rapport à l'
ensemble de ses principaux partenaires commerciaux.
Mots clés: IPC. IPP. Taux de change effectif réel. Commerce extérieur slovaque.
1. Úvod do problematiky
Menový kurz patrí medzi významné ekonomické kategórie. Z mikroekonomického
hľadiska chápeme menový kurz ako cenu, ktorej zmeny významne ovplyvňujú racionálne
správanie a rozhodovanie spotrebiteľov alebo podnikov vstupujúcich do zahraničnoobchodných vzťahov. Z makroekonomického hľadiska zmeny menového kurzu môžu
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ovplyvňovať vývoj inflácie v domácej ekonomike, čo následne vplýva na konkurenčnú
schopnosť statkov, ktoré sú predmetom exportnej aktivity danej krajiny. Zmena objemu ich
vývozu tak môže ovplyvniť objem reálneho produktu ekonomiky a spôsobiť zmenu
menového kurzu (Soukup, 2010, s. 222). Slovenská ekonomika patrí medzi malé vysoko
otvorené ekonomiky, ktorej produkt významne závisí najmä od úrovne zahraničného
dôchodku, pomeru domácej a zahraničnej cenovej hladiny, preferencií spotrebiteľov, úrovne
nominálneho výmenného kurzu, zavedenia podporných alebo reštriktívnych opatrení zo
strany vlády. Z dôvodu väzby hospodárskej aktivity SR s jej proexportnou výkonnosťou je
nevyhnutné sledovať vývoj reálneho výmenného kurzu domácej meny v čase najmä vo
vzťahu k menám najvýznamnejších obchodných partnerov SR, vyhodnocovať príčiny
volatility nominálneho kurzu, ktorý je súčasťou reálneho výmenného kurzu, a to aj v situácii,
keď euro predstavuje menu podstatnej časti obchodných partnerov SR. Efektívny reálny
výmenný kurz predstavuje významný nástroj porovnávania fluktuácie a pružnosti domácich
cien v konfrontácii s cenami strategických obchodných partnerov SR.

2.Metodológia
Cieľom state je na základe metodiky Národnej banky Slovenska vypočítať efektívny
reálny výmenný kurz (REER) pre slovenskú ekonomiku v rokoch 2009 – 2011, zhodnotiť
jeho vývoj v sledovanom období a navzájom porovnať získané časové rady indexov
vypočítané pre 7, resp. 15 najvýznamnejších obchodných partnerov SR. V stati podrobne
charakterizujeme postup výpočtu indexu REER, ktorého vstupné údaje predstavujú bilaterálne
nominálne výmenné kurzy domácej meny k menám vybraných obchodných partnerov SR
a domáce, resp. zahraničné ukazovatele inflácie. Výsledné reálne efektívne menové kurzy
zostavené na báze indexu spotrebiteľských cien a indexu cien priemyselnej výroby pre
slovenskú ekonomiku sú v stati vyjadrené v podobe štvrťročných bázických indexov pre
obdobie 2009 – 2011. Materiál, ktorý je predmetom skúmania, sme získali z domácich
a zahraničných sekundárnych zdrojov. Pri ich spracovaní vychádzame z údajov Štatistického
úradu SR, Národnej banky Slovenska a OECD. Získané informácie sme podrobili analýze,
syntéze, komparácii a dedukcii.
3. Výsledky a diskusia
Menový kurz patrí medzi významné ekonomické veličiny na makroekonomickej, ale aj
mikroekonomickej úrovni. Zmeny menového kurzu môžu ovplyvňovať vývoj cenovej hladiny
v domácej ekonomike (a naopak), čo následne vplýva na relatívnu konkurenčnú schopnosť
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najmä tých statkov, ktoré sú predmetom zahranično-obchodnej výmeny. Cena domácej meny
vo vzťahu k menám jej najvýznamnejších obchodných partnerov tak môže ovplyvniť dopyt
zahraničných a domácich ekonomických subjektov po tovaroch a službách, čo významne
podporuje hospodársku výkonnosť domácej ekonomiky vyjadrenej objemom HDP, mierou
inflácie, nezamestnanosti, vonkajšou rovnováhou, či životnou úrovňou domáceho
obyvateľstva (Soukup a kol., 2010, s. 222). Vplyv výmenného kurzu na výkonnosť domácej
ekonomiky rastie v prípade malej otvorenej ekonomiky, akou slovenská ekonomika určite je.
Po vstupe SR do eurozóny a prijatí jednotnej, stabilnej meny euro sa výrazne znížila riziková
prémia zahrnutá do ceny vyvážaných statkov, ktorá kompenzovala riziko zmeny ceny
domácej meny k menám zahraničných obchodných partnerov, čo taktiež prispelo k posilneniu
konkurenčnej schopnosti domácich exportérov na zahraničných trhoch.
Reálny efektívny výmenný kurz predstavuje vážený priemer relatívnych cien meraných
napr. indexom spotrebiteľských cien (CPI), indexom cien priemyselných výrobcov (PPI),
indexom cien priemyselnej výroby (PPI–manufacturing), jednotkovými nákladmi práce
(ULC) alebo deflátorom HDP v domácej ekonomike a partnerských krajinách vyjadrený
v jednej mene (Gylánik, 2011, s. 4). Pôvodná metodika zostavenia reálneho efektívneho
výmnného kurzu pre slovenskú ekonomiku využívala vážený aritmetický priemer
percentuálnych zmien bilaterálnych kurzov obchodných partnerov SR a zmeny cenových
indexov oproti predchádzajúcemu obdobiu. Váhy predstavovali podiel jednotlivých
obchodných partnerov na obrate celkového zahraničného obchodu, avšak nezohľadňovali ich
aktuálny podiel, resp. ich rastúcu alebo klesajúcu tendenciu na celkovom zahraničnom
obchode SR. Súčasná metodika výpočtu REER oproti predchádzajúcej metodike aktualizuje
a rozšíruje výber obchodných partnerov z pôvodných 9 na 15, čo umožnilo zvýšiť pokrytie
zahraničného obratu z 57 % na viac ako 80 % a detailnejšie kopírovať vývoj medzinárodných
obchodných vzťahov so zahraničnými partnermi. Tabuľka 1 charakterizuje 7 relevantných
obchodných partnerov SR, ktorých sme zahrnuli do výpočtu REER na základe kritéria
dosiahnutého relatívneho podielu každej krajiny na obrate zahraničného obchodu v rokoch
2009 – 2011. Podiel jednotlivých krajín na zahraničnom obchode SR musel prevyšovať
referenčnú hodnotu 2 % v priemere za sledované obdobie. Pri stanovení váh jednotlivých
obchodných parnerov pre potreby výpočtu REER sme však do úvahy brali len vývoz a dovoz
tovarov, ktoré patria do skupiny tried 5 – 8 Standard International Trade Classification
(SITC): chemikálie, trhové výrobky, stroje a zariadenia, priemyselné výrobky. Váhy
zvolených obchodných partnerov sa menia každý rok podľa vývoja teritoriálnej štruktúry
zahraničného obchodu SR, sú variabilné, a teda presnejšie vyjadrujú zmenu podielu
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jednotlivých krajín na zahraničnom obchode SR. Súčet podielov jednotlivých obchodných
parterov na celkovom obrate zahraničného obchodu SR v sledovaných rokoch je rovný 1.
Váhy jednotlivých obchodných partnerov sme vypočítali podľa nasledujúceho vzťahu:

wi =

Xi  Mi

 X
7

i 1

i

 Mi 

wi – váha obchodného partnera i,
Xi – export tovarov z tried 5 – 8 SITC zo SR do krajiny i,
Mi – import tovarov z tried 5 – 8 SITC z krajiny i do SR.
Nasledujúca tabuľka 1 charakterizuje absolútny (v mil. eur) a relatívny podiel vybraných
obchodných partnerov na obrate zahraničného obchodu SR za sledované obdobie 2009 –
2011.
Tabuľka 1 Váhy obchodných partnerov SR
Rok
Obchodný partner
Slovenskej republiky
Nemecko
Česká republika
Taliansko
Rakúsko
Poľsko
Maďarsko
Francúzsko
Spolu
Pokrytie obratu ZO

2009
11 385,745
7 916,640
3 178,888
2 819,110
3 530,068
3 806,962
3 959,574
36 596,987
56,17 %

2010
0,31
0,22
0,09
0,08
0,10
0,10
0,11
1,00
-

13 873,754
9 496,816
3 546,209
3 764,293
4 560,499
4 370,226
4 190,400
43 802,197
55,10 %

2011
0,32
0,22
0,08
0,09
0,10
0,10
0,10
1,00
-

16 828,863
11 350,150
3 831,338
4 400,494
5 261,467
5 162,862
4 562,459
51 397,633
56,00 %

0,33
0,22
0,07
0,09
0,10
0,10
0,09
1,00
-

Prameň: Vlastné výpočty z údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky,www.statistics.sk
Poznámky: „-“ nelogický údaj.
Teritoriálna a SITC štruktúra zahraničného obchodu SR vyjadrená podielom 7
najvýznamnejších obchodných partnerov dosahuje v sledovanom období v priemere 55,80 %
z obratu celkového zahraničného obchodu SR. Vývoj váh v období rokov 2009 – 2011 je
stabilný v prípade Českej republiky, Poľska a Maďarska, ktoré spolu so Slovenskou
republikou predstavujú ekonomické zoskupenie V4. Stabilné obchodné vzťahy medzi
krajinami tohto hospodárskeho zoskupenia sú dôsledkom pretrvávajúcich politických a
ekonomických väzieb susedných štátoch a historického vývoja v strednej Európe. Váha
Talianska a Francúzska v čase postupne klesá, naopak podiel Nemecka a Rakúska na pokrytí
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obratu zahraničného obchodu SR sa zvýšil. Nemecko zaznamenalo v sledovanom období
nárast objemu (v absolútnom vyjadrení) zahraničnej výmeny so SR o takmer 48 %, Rakúsko
o viac ako 56 %, avšak jeho relatívny podiel bol v roku 2011 v porovnaní s predchádzajúcim
obdobím stabilný na úrovni 9 %.
Na výpočet reálneho efektívneho kurzu sa v súčasnosti namiesto váženého aritmetického
priemeru používa v dôsledku premenlivých váh reťazenie vážených geometrických priemerov
medzimesačných alebo medzikvartálnych (v prípade REER na báze ULC) relatívnych zmien
bilaterálnych nominálnych kurzov vynásobených relatívnymi zmenami pomerov cenových
indexov za domácu ekonomiku k zodpovedajúcim indikátorom za jednotlivých obchodných
partnerov (Gylánik, 2011, s. 8). Na výpočet REER použijeme bilaterálne výmenné kurzy
domácej meny k menám 7 zvolených obchodných partnerov. Tabuľka 2 charakterizuje
bilaterálny nominálny výmenný kurz domácej meny k mene obchodných partnerov, ktorí nie
sú členmi eurozóny.
Tabuľka 2 Bilaterálny nominálny výmenný kurz vyjadrený formou nepriamej kotácie
Rok

CZK/EUR

PLN/EUR

HUF/EUR

4Q 2008
1Q 2009
2Q 2009
3Q 2009
4Q 2009
1Q 2010
2Q 2010
3Q 2010
4Q 2010
1Q 2011
2Q 2011
3Q 2011
4Q 2011

26,7475
27,2309
25,8812
25,1642
26,4717
25,4444
25,6915
24,6009
25,0618
24,5286
24,3448
24,7545
25,7879

4,1634
4,6213
4,4526
4,2297
4,1032
3,8772
4,1484
3,9857
3,9736
3,9887
3,9917
4,4044
4,4586

265,4793
304,1400
271,5497
269,7000
270,4200
265,9011
286,0012
275,7493
277,9515
267,1001
266,1090
292,5506
314,5787

Prameň: Vlastné výpočty z údajov Národnej banky Slovenska, www. nbs.sk.
Ďalšími vstupnými údajmi pre výpočet REER sú domáce, resp. zahraničné cenové
indikátory. Z dôvodu lepšej porovnateľnosti výsledného časového radu indexov REER sme
využívali jednotný zdroj údajov – databázu OECD, pričom z dostupných údajov sme na
vyjadrenie vývoja inflácie v sledovanom období používali index spotrebiteľských cien - CPI
a index cien priemyselnej výroby bez spotrebnej dane – PPI-manufacturing. Nasledujúca
tabuľka 3 charakterizuje medzikvartálnu zmenu indexu spotrebiteľských cien v období 4Q
2008 – 4Q 2011, pričom bázickým rokom je rok 2005.
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Tabuľka 3 Vývoj indexu spotrebiteľských cien
CPI 2005=100
Rok

SR

Nemecko

ČR

Taliansko

Rakúsko

Poľsko

4Q 2008
1Q 2009
2Q 2009
3Q 2009
4Q 2009
1Q 2010
2Q 2010
3Q 2010
4Q 2010
1Q 2011
2Q 2011
3Q 2011
4Q 2011

113,8
114,1
114,0
114,1
114,3
114,7
115,2
115,3
115,6
118,5
119,7
119,9
120,8

106,8
106,7
106,9
107,1
107,2
107,5
108,0
108,4
108,8
109,8
110,5
111,0
111,4

112,4
113,8
113,9
113,2
112,9
114,6
115,3
115,4
115,2
116,6
117,3
117,4
118,0

107,9
107,7
108,3
108,5
108,6
109,1
109,8
110,3
110,6
111,6
112,7
113,4
114,2

107,3
106,9
107,6
107,6
108,0
108,4
109,7
109,5
110,3
111,5
113,3
113,4
114,0

109,0
110,5
112,6
112,8
113,0
114,0
115,1
115,1
116,2
118,5
120,2
119,8
121,4

Maďarsko Francúzsko
119,5
120,8
123,7
125,7
125,7
128,1
130,3
130,6
131,2
133,5
135,6
136,0
136,5

106,2
105,7
106,3
106,2
106,5
107,1
108,0
107,9
108,3
109,0
110,2
110,2
110,9

Prameň: Vlastné spracovanie z údajov OECD, www.oecd.org.
Tabuľka 4 charakterizuje medzikvartálnu zmenu indexu cien priemyselnej výroby bez
spotrebnej dane v porovnaní s príslušnými cenami bázického roku 2005. Údaje zohľadňujú
vývoj daného indikátora v rovnakom časovom období, v ktorom sme sledovali aj vývoj
predchádzajúceho indikátora cenovej hladiny.
Tabuľka 4 Vývoj indexu cien priemyselnej výroby.
PPI-manufacturing 2005=100
Rok
4Q 2008
1Q 2009
2Q 2009
3Q 2009
4Q 2009
1Q 2010
2Q 2010
3Q 2010
4Q 2010
1Q 2011
2Q 2011
3Q 2011
4Q 2011

SR
102,3
99,1
97,3
96,8
96,8
96,6
97,3
98,0
98,2
100,4
102,0
102,0
101,6

Nemecko
106,8
104,5
104,0
104,1
104,4
105,1
106,7
107,4
108,3
110,5
111,9
112,1
112,1

ČR
105,9
102,9
101,5
100,8
100,6
101,4
102,9
103,5
104,2
107,0
109,3
109,4
110,0

Taliansko
109,9
106,2
106,1
106,8
107,2
108,3
110,5
110,9
111,9
115,0
116,5
116,8
116,9

Rakúsko
108,0
106,1
105,7
106,7
107,4
108,3
112,2
112,9
115,7
117,0
117,1
117,2
117,9

Poľsko
107,7
106,5
107,0
106,3
105,7
106,0
109,1
110,8
111,9
115,5
118,3
119,5
121,6

Maďarsko Francúzsko
119,9
109,4
119,4
103,8
120,0
103,5
119,7
104,0
119,6
104,1
122,2
105,5
126,4
107,2
127,5
107,4
129,5
108,9
133,4
112,1
136,6
113,8
137,7
114,0
142,5
114,3

Prameň: Vlastné spracovanie z údajov OECD, www.oecd.org.
Výsledný reálny efektívny výmenný kurz na báze CPI a PPI–manufacturing pre
slovenskú ekonomiku sme po zohľadnení váh zvolených obchodných partnerov SR
v jednotlivých rokoch vypočítali podľa nasledujúceho vzťahu:
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 Eit P t

7
Pi t

t
t–1
REER = REER   t  1 t  1
P
i  1 Ei

 Pt 1
i










wit

REER t - reálny efektívny výmenný kurz v aktuálnom období,
REER t  1 - reálny efektívny výmenný kurz v predchádzajúcom období,
E it - bilaterálny nominálny výmenný kurz domácej meny k mene krajiny i v aktuálnom

období vyjadrený vo forme hodnotovej kotácie (hodnota jednotky domácej meny
v zahraničnej mene),
Eit  1 -

bilaterálny

nominálny

výmenný

kurz

domácej

meny

k mene

krajiny

i v predchádzajúcom období,

P t - domáci cenový indikátor (CPI, PPI–manufacturing) v aktuálnom období,
P t  1 - domáci cenový indikátor v predchádzajúcom období,
Pi t - cenový indikátor krajiny i v aktuálnom období,
Pi t  1 - cenový indikátor krajiny i v predchádzajúcom období,

wit - váha krajiny i v aktuálnom období (Gylánik, 2011, s. 9).

Výsledný časový rad REER na báze CPI a PPI–manufacturing v podobe štvrťročných
indexov charakterizuje tabuľka 5. Indexy REER na báze CPI (REER_CPI) a PPI –
manufacturing

(REER_PPI_manufacturing)

zahŕňajú

7

alebo

15

najvýznamnejších

zahraničných obchodných partnerov SR, čo predstavuje rozhodujúci faktor disproporcie
medzi jednotlivými časovými radmi. REER_CPI vypočítaný pre 7 obchodných partnerov
(55,80 % pokrytie ZO) v porovnaní s REER_CPI, ktorý zohľadňuje podiel 15 krajín na
zahraničnom obchode SR (76,42 % pokrytie ZO), tak nezahŕňa vplyv rôznych cenových
hladín a nominálnych výmenných kurzov na reálny efektívny kurz tých krajín, ktoré sme
nezahrnuli do výpočtu REER: Anglicko, USA, Holandsko, Belgicko, Španielsko, Ruská
federácia, Čína a Kórejská republika. Podľa rastúceho, resp. klesajúceho podielu partnerských
krajín na zahranično-obchodných výmenných vzťahoch so SR je nevyhnutné vo
vykazovaných intervaloch aktualizovať podiel jednotlivých krajín na štruktúre zahraničného
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obchodu (váhy). Tabuľka 5 charakterizuje vypočítaný výsledný časový rad indexov REER na
báze CPI a PPI–manufacturing pre slovenskú ekonomiku v kvartálnych intervaloch.
Tabuľka 5 Vývoj bázického indexu REER v období rokov 2009 - 2011
Rok

REER_CPI (7
obchodných
partnerov SR)

REER_CPI (15
obchodných
partnerov SR)

REER_PPI_manufacturing (7 obchodných
partnerov SR)

REER_PPI_manufacturing (15 obchodných
partnerov SR)

1Q 2009
2Q 2009
3Q 2009
4Q 2009
1Q 2010
2Q 2010
3Q 2010
4Q 2010
1Q 2011
2Q 2011
3Q 2011
4Q 2011

196,649
190,213
188,600
190,330
184,737
187,072
183,724
186,579
187,529
187,266
191,545
195,302

209,851
206,381
204,442
204,379
198,378
196,765
196,228
195,944
198,503
198,814
200,304
200,926

133,409
128,179
127,164
128,176
124,750
125,109
123,029
122,450
121,192
120,937
123,370
124,158

141,825
137,135
135,676
135,537
129,977
128,124
128,294
126,575
126,206
126,459
126,540
126,103

Prameň: Vlastné výpočty a spracované údaje z Národnej banky Slovenska, www.nbs.sk.
Nasledujúce obrázky 1 a 2 graficky znázorňujú veľkosť disproporcie v pokrytí obratu
zahraničného obchodu SR v jednotlivých indexoch. Trajektória vývoja indexov REER však
v sledovanom období vykazuje rovnaký trend bez ohľadu na počet obchodných partnerov SR
zahrnutých do jeho výpočtu (REER_CPI, resp. REER_PPI_manufacturing).
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Obrázok 1 Porovnanie vývoja indexov REER_CPI pre 7 a 15 obchodných partnerov SR
Prameň: Vlastné spracovanie.
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Obrázok 2 Porovnanie vývoja indexov REER_PPI_manufact. pre 7 a 15 obch. partnerov SR
Prameň: Vlastné spracovanie.
Reálny efektívny výmenný kurz pomáha vyhodnotiť celkový vplyv vývoja nominálnych
výmenných kurzov k menám relevantných obchodných partnerov SR, domácej a zahraničnej
inflácie na cenovú konkurencieschopnosť domácich podnikov. Apreciujúca trajektória
reálneho efektívneho výmenného kurzu, prerušená v období hospodárskej krízy, súvisí podľa
Gylánika (2012) s postupnou nominálnou konvergenciou slovenskej ekonomiky k vyspelým
krajinám. Apreciáciu predstavuje rast indexu REER, čo prirodzene vyplýva zo spôsobu jeho
výpočtu (vyjadrenie bilaterálneho nominálneho výmenného kurzu vo forme nepriamej
kotácie). Pokles indexu REER predstavuje depreciáciu reálneho efektívneho výmenného
kurzu, dochádza k reálnemu znehodnoteniu domácej meny a rastu konkurencieschopnosti
domácich statkov na trhoch najvýznamnejších obchodných partnerov SR. Oslabenie domácej
meny môže byť taktiež dôsledkom poklesu domácej cenovej hladiny, resp. jej pomalšiemu
rastu

za

inak

nezmenených

podmienok

v porovnaní

s vývojom

cenovej

hladiny

v rozhodujúcich partnerských krajinách SR. Domáce statky sa tak stávajú lacnejšími pre
domáce, ako aj zahraničné ekonomické subjekty (Uramová a kol., 2009, s. 46). Depreciácia
reálneho výmenného kurzu podporuje vývoz statkov, ktoré sa stávajú v porovnaní so
zahraničnými statkami lacnejšími, čo sa pozitívne prejaví v raste čistého vývozu, HDP,
poklese nezamestnanosti a zvyšovaní životnej úrovne domáceho obyvateľstva. Reálny
efektívny výmenný kurz na báze CPI vykazoval v rokoch 2009 a v prvých troch štvrťrokoch
roku 2010 klesajúci trend, na prelome rokov 2010 a 2011 dochádza vplyvom nominálnej
apreciácie a inflačných diferenciálov k jeho apreciácii. Rastúca tendencia pokračovala
v priebehu celého roka 2011. Reálny efektívny výmenný kurz zostavený na báze cien
priemyselnej výroby deprecioval od začiatku sledovaného obdobia až do polovice roku 2011.
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Index cien priemyselnej výroby bol zvolený ako deflátor pri výpočte REER z dôvodu jeho
nepodliehania výkyvom cien zapríčineným administratívnymi rozhodnutiami (zmeny
nepriamych daní alebo vplyv regulovaných cien). V porovnaní s indexom REER_CPI
vykazuje REER_PPI_manufacturing rastúcu tendenciu až v poslednom polroku 2011.
Hlavným zdrojom volatility efektívnych výmenných kurzov sú však nominálne kurzy, preto
majú všetky indexy REER nezávisle od vyjadrenia relatívnej cenovej hladiny v podobe
rôznych cenových indexov – CPI, PPI, ULC či PPI–manufacturing, podobné obdobia
apreciácie a depreciácie. Príčinou apreciácie reálneho kurzu bez ohľadu na vývoj
nominálneho výmenného kurzu môže byť existencia diferenciálu rastu produktivity
obchodovateľného sektora voči neobchodovateľnému sektoru, tzv. Balassa-Samuelsonov
efekt. Ak v domácej ekonomike prebieha proces dobiehania, produktivita obchodovateľného
sektora sa zvyšuje rýchlejšie v porovnaní s neobchodovateľným sektorom. Rast produktivity
v obchodovateľnom sektore sprevádza rast miezd, pričom v dôsledku vyrovnávania miezd sa
diferenciál rastu produktivity premieta do inflačného diferenciálu. V transformujúcich sa
ekonomikách, medzi ktoré patrila aj SR, je produktivita práce obchodovateľného sektora
nižšia ako vo vyspelých ekonomikách, avšak v procese dobiehania rastie rýchlejšie
a vyvoláva vyšší inflačný diferenciál. Vyšší inflačný diferenciál sa za predpokladu podobného
vývoja cien obchodovateľných tovarov a stabilného nominálneho kurzu v oboch krajinách
premieta do vyššej celkovej inflácie v tranzitívnej ekonomike. Tento pozitívny inflačný
diferenciál sa následne premieta do apreciácie reálneho kurzu.
Záver
Efektívny výmenný kurz slúži na hodnotenie vývoja konkurencieschopnosti domácich
výrobcov vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom SR. Na zabezpečenie
objektívneho pohľadu na vývoj a hodnotenie vplyvu zmeny jednotlivých komponentov
reálneho výmenného kurzu na ekonomickú výkonnosť SR je nevyhnutné, aby efektívny kurz
zohľadňoval zmeny v teritoriálnej štruktúre zahraničného obchodu, ktoré súvisia s postupnou
konvergenciou Slovenska k vyspelým krajinám, so začlenením SR do Európskej menovej
únie, či s procesom globalizácie. V krátkom období môže byť zmena indexov efektívneho
reálneho výmenného kurzu vyvolaná najmä zmenou nominálneho výmenného kurzu
(v prípade pohyblivého kurzu), nepružné ceny niektorých statkov tak nedokážu adekvátne
absorbovať volatilitu nominálnych kurzov, čo spôsobuje nerovnováhu v ekonomike a tlak
na apreciáciu, resp. depreciáciu domácej meny. V dlhom období však vývoj reálneho
efektívneho výmenného kurzu vykazuje tendenciu smerujúcu k rovnovážnej úrovne.
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VYBRANÉ METÓDY ANALÝZY KONKURENCIESCHOPNOSTI
NA PRÍKLADE SPOLOČNOSTI RYSY GROUP S R. O.

SELECTED ANALYSIS METHODS OF COMPETITIVENESS ON THE EXAMPLE
OF COMPANY RYSY GROUP S. R. O.

Monika Knežníková, Jozefína Gildeinová

Abstrakt
Cieľom práce je analyzovať konkurencieschopnosť produktov predajní z pohľadu jeho
pozície v mysli zákazníka a vlastností v porovnaní s konkurenciou. Výskum bol vykonaný
v predajniach vystupujúcich pod spoločným názvom Sportrysy. Na základe vyhodnotenia
vykonaných analýz navrhneme opatrenia na zlepšenie konkurencieschopnosti produktu.
Kľúčové slová: Konkurencieschopnosť. Parametrická metóda. Scoring mapa. Pozičná mapa.

Abstract
The aim of the article is to analyze the competitiveness of products from the sight of the
costumer and his mind and to compare products characteristics with its competition
companies. The research was realized in stores with common trade name Sportrysy. From the
results of provided analysis we propose measures to improve the competitiveness of products.
Keywords: Competitiveness. Parametric method. Scoring map. Position map.

1. Úvod do problematiky
Sieť troch maloobchodných prevádzok vystupujúcich pod názvom Sportrysy
zastrešuje v Poprade spoločnosť Rysy Group, s r. o. Spoločnosť orientuje svoju obchodnú
činnosť na maloobchodný predaj rôznorodej športovej výstroje. Sortiment diferencuje tak,
aby bol uspokojený aj ten najnáročnejší zákazník s najšpecifickejšími požiadavkami. Medzi
priamych konkurentov v okrese Poprad patria predajne Intersport, Exisport, Hudysport,
Sportisimo, Uni junior, Alpine pro a OK sport. Predajne Intersport, Sportisimo, Exisport
ponúkajú rôznorodý sortiment tovarov aj v rôznych cenových kategóriách. Predajne
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Hudysport, Uni junior, Alpine pro a OK sport sa špecializujú na niekoľko sortimentných
skupín s vyššou hĺbkou.
2.Metodológia
Základom pre vypracovanie metód analýz konkurencieschopnosti je dotazníkový
prieskum orientovaný na spotrebiteľov športového tovaru vykonaný v Poprade. Metodika
dotazníka spočívala v jeho distribúcii stálym zákazníkom predajní Sportrysy a taktiež
potenciálnym zákazníkom predajní so športovým tovarom. Dotazník bol distribuovaný
prostredníctvom viacerých distribučných kanálov v čase od 10. 01. 2012 do 10. 02. 2012. Bol
rozosielaný prostredníctvom direct-mailu 300 náhodne vybraným zákazníkom spoločnosti.
Ďalšou metódou distribúcie dotazníka boli žiadosti o vyplnenie rozposielané 300 účastníkom
na stránkach sociálnych sietí venujúcim sa športu v okolí Popradu. Počet vyplnených
elektronických dotazníkov prostredníctvom direct-mailu je 117, čo predstavuje návratnosť
39 %. Pri dotazníkoch distribuovaných sociálnymi sieťami je návratnosť nižšia a predstavuje
72 vyplnených dotazníkov, teda 24 % návratnosť.
3. Výsledky a diskusia
Na zostavenie analýz konkurencieschopnosti sme využili metódy na určenie
konkurencieschopnosti prostredníctvom pozície v mysli zákazníka, ktoré zhrnul a popísal
autor Čichovský (2002):
- parametrická metóda konkurenčných výhod produktu,
- analýza silných a slabých stránok produktu,
- scoring mapa konkurenčných výhod,
- pozičná mapa konkurenčných výhod.
3.1 Analýza silných a slabých stránok produktu
Základom tejto metódy je zostavenie dvoch matíc. Prvá matica uvedená v tabuľke 1
má na vertikálnej osi uvedených analyzovaných producentov, na horizontálnej osi
posudzované úžitkové vlastnosti produktu v procese kúpy. Na základe dotazníkovej otázky:
„Ako hodnotíte nasledovné kritériá v jednotlivých prevádzkach, respektíve ktorý z obchodov
Vám vyhovuje podľa jednotlivých kritérií najviac z nasledujúcich?“ 189 respondentov určilo
vnímanie každej vlastnosti na stupnici od -2, čo predstavovalo najhoršie hodnotenie, po 2,
teda najlepšie hodnotenie. Priemer dosiahnutých hodnôt predstavuje orientáciu jednotlivých
vlastností, kde záporné číslo predstavuje slabú stránku a naopak.
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Tabuľka 1
Predajňa
Sportrysy
Hudysport
Intersport
Exisport
Sportisimo
Unijunior
Alpine pro
OK sport

Cena
-0,28
-0,15
-0,13
0,44
0,08
-0,19
0,21
-0,14

Silné a slabé stránky produktu
Kvalita Informácie pri kúpe Akcie, zľavy Reklama Servis
0,94
0,65
-0,16
-0,15
0,6
0,32
-0,31
0,11
-0,09
-0,04
0,18
-0,11
0,22
0,54
0,17
-0,2
-0,17
0,42
0,45
-0,29
0,13
0,37
-0,02
0,13
-0,15
0,15
0,21
-0,34
-0,39
-0,08
-0,08
0,25
0,64
-0,14
-0,38
0,17
0,27
-0,29
-0,44
-0,17

Zdroj: vlastné spracovanie

Silné a slabé stránky produktu

Servis

Reklama

Sportrysy
Akcie, zľavy

Hudysport
Intersport
Exisport
Sportisimo
Unijunior

Informácie pri kúpe

Alpine pro
OK sport

Kvalita

Cena

-0,5

-0,3

-0,1

0,1

0,3

0,5

0,7

0,9

Obrázok 1 Silné a slabé stránky produktu
Zdroj: vlastné spracovanie.
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Na základe získaných údajov sme vykonali porovnanie v obrázku č. 1, kde je možné
určiť konkurenčné výhody jednotlivých predajní, ich sortimentu. Cenovou konkurenčnou
výhodou disponuje firma Exisport, najväčšiu nevýhodu Sportrysy. Čo sa však kvality týka, je
výsledok presne opačný, teda najlepšiu kvalitu majú produkty predajní Sportrysy a najnižšiu
produkty v predajniach Exisport. Informácie o produkte sú najlepšie prezentované
v predajniach Sportrysy a najhoršie v predajni Hudysport. Akcie a zľavy na produkty sú
spotrebiteľmi najlepšie vnímané v predajni Alpine pro, najhoršie sa umiestnila obchodná sieť
Uni junior. Najlepšiu reklamnú kampaň organizuje sieť Intersport, najnevyhovujúcejšiu OK
sport. Sportrysy poskytuje svojim zákazníkom najlepší servis na produkty, naopak,
najhoršiemu sa zákazníkovi dostane v Alpine pro.
Druhá matica v tabuľke 2 má na vertikálnej osi taktiež posudzovaných konkurentov
a na horizontálnej osi tri kategórie: podiel producenta na trhu, podiel na vedomí a podiel na
obľube. Tieto údaje nám hovoria o pomere, v akom zákazníci nakupujú v jednotlivých
prevádzkach, ako ich poznajú a taktiež nám napovedajú o ich vernosti k sledovaných
obchodným sieťam.
Tabuľka 2
Posudzované predajne
Sportrysy
Hudysport
Intersport
Exisport
Sportisimo
Unijunior
Alpine pro
OK sport
Iné predajne

Matica posudzovaných predajní
Podiel na trhu
Podiel na vedomí
22,70
36,33
14,62
11,51
12,12
26,01
17,83
16,05
9,19
6,53
3,34
1,90
5,43
0,35
13,09
1,32
1,67
-

Podiel na obľube
22,36
10,41
9,56
7,45
13,22
7,45
6,61
18,57
4,36

Zdroj: vlastné spracovanie.

Podiel producenta na trhu sme vypočítali ako percentuálny podiel odpovedí na
dotazníkovú otázku „Kúpili ste už nejaký výrobok v niektorej z týchto predajní?“ Podiel na
vedomí sme získali na základe vyhodnotenia otázky „Označte podľa Vás dominantného
predajcu športových tovarov podľa jednotlivých kategórii tovaru.“ Podiel na obľube riešila
dotazníková otázka: „Vymenujte predajňu, v ktorej by ste si zakúpili športový tovar alebo
oblečenie, respektíve opakovali svoj nákup?“
Na základe výstupov matice môžeme povedať, že predajne Sportrysy majú na trhu so
športovým tovarom vysoký podiel na realizovaných tovaroch. Sportrysy je medzi
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spotrebiteľmi tohto sortimentu najznámejšia a najlepšie zakotvená v ich povedomí a taktiež
najobľúbenejšia.
Komparáciou oboch matíc sme zistili, že vďaka svojím najväčším konkurenčným
výhodám ponúkaného sortimentu sa na trhu najlepšie presadili predajne Sportrysy. Nevýhody
v podobe vyššej ceny teda zatiaľ neprevážili nad konkurenčnými výhodami.
3.2 Parametrická metóda NAJ
Na základe dotazníkovej otázky: „Ohodnoťte, nakoľko vnímate charakteristiku
ponúkaných produktov v predajni Sportrysy ako pravdivú“, sme zostavili tabuľku 3.
Priemerná hodnota podľa jednotlivých kategórii predstavuje hodnotu konkurencieschopnosti
produktov predávaných v predajniach Sportrysy k februáru 2012 v meste Poprad, s mierou
identifikácie 189.
Tabuľka 3 Výpočet parametrov NAJ
Naj...
Priemerná hodnota
Najlacnejšie
1,23
Najkvalitnejšie
2,71
Najkrajšie
1,64
Najmódnejšie
1,71
Najnovšie
1,90
Najinovovanejšie
2,20
Najlepšie na údržbu
1,54
Najlepšie zabalené
1,31
Najmenej kazové
1,40
Najlepšie prezentované
2,19

Poradie
10
1
6
5
4
2
7
9
8
3

Zdroj: vlastné spracovanie.

Na základe priemerných hodnôt pre jednotlivé stupne jednotlivých kategórii „naj...“
od 0 – nepravdivé až po 4 – úplne pravdivé, sme v obrázku 2 zostavili graf. Tento je
štatistickým vyhodnotením spektra konkurenčných výhod podľa priemeru. Tento model
určuje hodnotu konkurencieschopnosti predávaných tovarov všeobecne, podľa jednotlivých
konkurenčných výhod, avšak nie je tu možné identifikovať konkurenčné produkty, ktoré
respondenti porovnávali pri určení stupňov v matici NAJ charakteristík ponúkaných
produktov.
V porovnaní s ostatnými konkurenčnými výhodami je spoločnosť najpozitívnejšie
vnímaná z kvalitatívnej stránky. Najmenej pravdivé sa preukázalo tvrdenie, že ponúkané
produkty sú najlacnejšie. Zákazníci teda nezastávajú názor, že tovar v predajniach Sportrysy
je lacný. Zákazníci nepovažujú balenie, teda nákupnú tašku za vhodnú, či už po estetickej
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alebo praktickej stránke. Označili za takmer pravdivé tvrdenie, že sortiment ponúkaný
v prevádzkach je najinovovanejší a v predajni najlepšie prezentovaný.

Parametrická metóda NAJ
produktov predajní Sportrysy
Priemerná hodnota
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Obrázok 2: Parametrická metóda NAJ
Zdroj: vlastné spracovanie.

3.3 Scoring mapa konkurenčných výhod
Na základe dotazníkovej otázky: „Akú významnosť/úžitok pri kúpe podľa Vás majú
tieto vymenované konkurenčné výhody?“ sme v tabuľke 4 vypočítali vnímanú rolu pre kúpu,
rolu na vnímaní úžitku športového produktu a ich vynásobením sme zistili celkovú úžitkovú
hodnotu. Základom tejto metódy je podľa Knapa (2001) ohodnotenie desiatich
konkurenčných výhod v dotazníku.
Vnímanú rolu pre kúpu sme vypočítali ako priemerný stupeň pre každú konkurenčnú
výhodu, kde som použila stupnicu 1 (žiadnu) až 5 (vysokú). Táto charakteristika predstavuje
mieru, do akej je spotrebiteľ ochotný kúpiť si produkt.
Rolu na vnímaní úžitku produktu predstavuje podľa Suckrowa (1999) priemerný
stupeň pre jednotlivé konkurenčné výhody, kde bola použitá stupnica od -2 (nemá význam)
do 2 (maximálny význam). Faktor nám určuje mieru, do akej spotrebiteľ vníma úžitok
z produktu pri procese kúpy. Môže ísť o budúci úžitok, ktorý spotrebiteľ dosiahne alebo
minulý úžitok, ktorý už dosiahol, respektíve nedosiahol a ktorý ovplyvní jeho budúce
rozhodovanie, preto pri tomto faktore stupnica jeho hodnotenia môže dosahovať aj záporné
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hodnoty, ktoré nám potom znižujú celkový úžitok. Celkovú úžitkovú hodnotu jednotlivých
vlastností produktu sme vypočítali ako súčin vnímanej roly pre kúpu a roly na vnímaní úžitku
produktu. Táto výsledná hodnota predstavuje priemerne dosiahnutý celkový úžitok 3,45.
Tabuľka 4

Scoring mapa športového tovaru k februáru 2012
Vnímaná rola Rola na vnímaní úžitku Celková úžitková
Parameter
pre kúpu
produktu
hodnota
Nízka cena
4,54
0,99
4,49
Kvalita
5,31
1,77
9,40
Technológie
4,01
0,46
1,84
Módnosť
4,47
0,93
4,16
Servis
4,20
0,66
2,77
Poradenstvo pri kúpe
4,17
0,63
2,63
Umiestnenie produktu
4,27
0,73
3,12
Informácie o produkte
4,38
0,83
3,64
Balenie (nákupná taška)
3,74
0,20
0,75
Údržba
3,97
0,43
1,71
Priemer
4,31
0,76
3,45

Zdroj: vlastné spracovanie.

Najväčší úžitok spomedzi sledovaných konkurenčných výhod predstavuje pre
spotrebiteľa kvalita, ktorej sa prikladá až 94% dôležitosť. Ostatné prvky sledované pri nákupe
nedosahujú ani 50% dôležitosť, keďže sa nachádzajú pod hodnotou 5. Druhý dôležitý faktor
predstavuje cena, ktorej dôležitosť je 44,9 %. Medzi ďalšie dôležité faktory patrí módnosť
produktu, informácie o produkte a taktiež jeho vhodné umiestnenie v predajni. Zákazník
priraďuje najmenší význam tomu, ako je produkt zabalený.
3.4 Pozičná mapa konkurenčných výhod
Touto metódou sme sa snažili graficky vyjadriť dva najčastejšie a najdôležitejšie
elementy konkurencieschopnosti podľa metodiky Tomeka a Vávrovej (2001) a Dillera (1998),
a to kvalitu oproti cene. Dôležitosť týchto prvkov sme demonštrovali na základe výsledkov
dotazníkovej otázky, kde sa zo 189 respondentov nakupujúcich športové oblečenie a potreby
27,51 % vyjadrilo, že pri nakupovaní je pre nich najdôležitejšia kvalita, ďalších 19,58 %
považovalo za najdôležitejšiu cenu. Zvyšné percento predstavovalo iné faktory.
Cena a kvalita môžu byť buď výhodou alebo nevýhodou. Kým vysoká cena a nízka
kvalita predstavujú konkurenčnú nevýhodu, nízka cena a vysoká kvalita symbolizujú výhodu
oproti konkurencii. Preto sme tieto dva faktory zistené samostatne porovnali v tabuľke 5.
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Tabuľka 5
Predajňa
Sportrysy
Hudysport
Intersport
Exisport
Sportisimo
Uni junior
Alpine pro
OK sport

Hodnotenie ceny a kvality
Priemerná hodnota parametra konkurencieschopnosti produktu
Cena
Kvalita
-0,28
0,94
-0,15
0,32
-0,13
0,18
0,44
-0,2
0,08
0,13
-0,19
0,15
0,21
-0,08
-0,14
0,17

Zdroj: vlastné spracovanie.

Z pozičnej mapy (obrázok 3) je možné vyčítať, že predajne Sportrysy majú
v súčasnosti dominantné postavenie, čo sa týka kvality ponúkaných produktov. Táto je však
dosiahnutá na úkor vyššej ceny, keďže kvalitné a vysoko inovované produkty s najnovšími
technológiami sú v dnešnej dobe nákladné. Predajne Hudysport, Intersport, Uni junior a OK
sport vnímajú zákazníci tiež ako predajne s vyššími cenovými hladinami, avšak v porovnaní
s predajňami Sportrysy sú na tom lepšie, čo sa však už nedá povedať o výrazne nižšej kvalite,
ktorá však ešte postačuje zákazníkom. V mysli zákazníka má predajňa Sportisimo miesto
predajne s dobrým pomerom ceny a kvality. Predajne Alpine pro a Exisport sú nositeľmi
nízkych cenových relácií ponúkaných produktov.

Vysoká
kvalita

Vysoká
cena

Nízka
cena
Nízka
kvalita

Obrázok 3: Pozičná mapa ceny a kvality produktov
Zdroj: vlastné spracovanie.
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Predajne Sportrysy disponujú značnými kvalitatívnymi výhodami, poskytovaným
rozsahom sortimentu a servisu a pri procese kúpy poskytujú zákazníkovi dostatok cenných
informácií o produkte. Spoločnosť však musí zlepšiť propagáciu a reklamu svojich produktov,
aby boli zákazníci pravidelne informovaný o produktoch, zaujímavých akciách na vybrané
produkty. Spoločnosť by mala organizovať zaujímavé akcie, zľavy a výpredaje a tieto
propagovať prostredníctvom pravidelných letákov v schránkach obyvateľov mesta Poprad,
aby čo najviac zvýšila povedomie o cenových zvýhodneniach, aby sa v mysli zákazníka
predajne Sportrysy zakorenili ako predajne s prijateľnými cenami a najvyššou kvalitou. Toto
v konečnom

dôsledku

povedie

k zvýšeniu

tržieb

a zníženiu

kapitálu

viazaného

a znehodnocovaného v zásobách.
Sortiment respondenti charakterizujú ako najkvalitnejší, najinovovanejší a najlepšie
prezentovaný spomedzi konkurencie, avšak cenovo nie najdostupnejší. Preto navrhujeme, aby
spoločnosť zmenila cenovú politiku spoločnosti, aby medzi svoje produkty zaviedla aj menej
luxusné značky pri zachovaní porovnateľnej kvality. Spoločnosť by sa taktiež mala snažiť
zmeniť vzhľad a dizajn svojich nákupných tašiek, nakoľko súčasné tašky nie sú pre
zákazníkov vyhovujúce či už po praktickej alebo estetickej stránke. Odporúčame začať
používať aj čoraz módnejšie skladacie tašky z recyklovaného papiera, ktoré budú ozdobené
ilustráciou a logom predajní.
Spoločnosť by mala využiť príležitosti pre zlepšenie tých vlastností sortimentu, ktoré
zákazníci najviac uprednostňujú pri kúpe tovarov a služieb. Okrem už spomínanej kvality
a ceny tu patrí aj módnosť ponuky, informácie o produktoch a ich vhodné umiestnenie
v mieste predaja. Spoločnosť môže zvýšiť módnosť svojho sortimentu tým, že bude častejšie
a v širšej miere sortimentu obmieňať kolekcie oblečenia a obuvi a štýl prispôsobí mladým
ľuďom a aktuálnym trendom. To môže dosiahnuť aj likvidovaním starých kolekcií a zásob za
výhodné ceny. Spoločnosť by mala zvyšovať kvalifikáciu zamestnancov častejšími
a všestrannými školeniami zamestnancov, aby vedeli neustále lepšie informovať zákazníkov
o novinkách. Spoločnosť by sa mala snažiť vychovávať si takzvaných univerzálnych
zamestnancov, ktorí vedia poradiť zákazníkovi vo všetkých oblastiach a na všetkých
tematických oddeleniach v predajni, čím si vybudujú užší vzťah so zákazníkom a podporia
tak jeho lojálnosť.
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Záver
Aj napriek tomu, že predajne Sportrysy sú v mysli spotrebiteľa zakorenené ako
predajne s pomerne vysokými cenovými hladinami, zákazníci ju vnímajú ako dominantného
predajcu na trhu v Poprade. Taktiež prejavujú značný záujem nakupovať v sieti predajní aj
naďalej. Oporami podniku sú kvalita a vysoký servis poskytovaných tovarov.
Pre zvýšenie tržného podielu a zlepšenie pozície v mysli zákazníka sme navrhli
viacero možností na zlepšenie, ktoré sme odhalili dôslednou analýzou konkurencieschopnosti
produktu a spotrebiteľovými požiadavkami a preferenciami viazanými na produkt.
Veríme, že vypracované analýzy a odporúčania budú prínosom pre vedenie
spoločnosti Rysy Group a pomôžu predajniam Sportrysy rozšíriť okruh verných zákazníkov
a zlepšiť si pozíciu v mysli potenciálnych zákazníkov.
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INOVAČNÁ VÝKONNOSŤ SLOVENSKEJ A ČESKEJ REPUBLIKY
VO VZŤAHU K CESTOVNÉMU RUCHU
INNOVATION ACTIVITY OF SLOVAKIA AND CZECH REPUBLIC
IN RELATIONSHIP TO TOURISM

Jana Piteková, Monika Knežníková

Abstrakt:
Podniky cestovného ruchu musia v podmienkach globalizácie pružne reagovať na meniace sa
podmienky na trhu a hľadať nové spôsoby udržania si konkurencieschopnosti. Hybnou silou
rozvoja a zdrojom konkurenčnej výhody podnikov cestovného ruchu môžu byť práve inovácie.
Cieľom príspevku je vymedziť inovácie a ich väzbu s konkurencieschopnosťou podnikov
cestovného ruchu a porovnať inovačnú výkonnosť Slovenskej a Českej republiky.
Kľúčové slová: Inovácie. Podniky cestovného ruchu. Výdavky. Inovačná výkonnosť.

Abstract:
Tourism enterprises in the process of globalization have to respond dynamically to the changing
conditions in the market and look for new ways how to retain competitiveness. Motive force of
development and resource of the competitive advantage in the tourism enterprises are innovations.
The aim of the article is to determine innovation and its linkage to the competitiveness of tourism
enterprises and to compare innovation activity of Slovakia and Czech Republic.
Key words: Innovations. Tourism enterprises. Expenditures. Innovation activity.

1. Úvod do problematiky
Súčasný pohľad na inovácie má svoje korene v definícii inovácií, ktorej autorom je
rakúsko-americký ekonóm a sociológ Joseph Schumpeter. Schumpeter označoval inovácie
podnikateľov hybnou silou, ktorá by mohla zabezpečiť dlhodobý ekonomický rast podniku
tým, že deštruuje staré hodnoty podnikov. Téma inovácií bola aktuálna nielen v čase, keď
pôsobil Joseph Schumpeter, ale je aktuálna aj dnes. Intenzívne sa tejto téme venuje aj
Európska komisia. Najnovším dokumentom, v ktorom je zdôraznený význam inovácií je
dokument Európa 2020. V ňom sa sleduje okrem iného aj výdavková stránka inovácií
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a vynaložené prostriedky na vedu a výskum, ktoré s inováciami priamo súvisia. Cieľom state
je analyzovať inovačnú výkonnosť podnikov cestovného ruchu v Slovenskej a Českej
republike v časovom horizonte rokov 2006 až 2010 a poukázať na trend vo vývoji
investičných výdavkov ako ukazovateľa indikujúceho inovačnú výkonnosť podnikov.

2. Inovácie v cestovnom ruchu
Slovo inovácia pochádza z latinčiny a znamená „obnovenie“. Inovácie v cestovnom
ruchu majú určité špecifiká, ktoré vyplývajú zo znakov služieb cestovného ruchu. Gúčik
(2000) rozlišuje štyri všeobecné znaky služieb cestovného ruchu: nemateriálnosť, začlenenie
vonkajšieho faktora (zákazníka) do procesu produkcie služby a synchronizácia produkcie
služby s jej spotrebou a pominuteľnosť služby. Ďalej vymenúva päť špeciálnych znakov
služieb cestovného ruchu: časová a miestna viazanosť služby na primárnu ponuku,
komplexnosť a komplementarita, mnohoodborový charakter služieb a nevyhnutnosť ich
sprostredkovania, dynamika služieb a sezónnosť dopytu po službách, nevyhnutnosť
informácií o službách a ich kvalite. Autorka Kubičková (2009), ktorá sa venuje problematike
inovácií v cestovnom ruchu, okrem týchto znakov uvádza ďalšie charakteristické znaky
služieb cestovnom ruchu, ktorými sú práve inovatívnosť a zložitosť ochrany inovácií. Podľa
autorky je pre služby cestovného ruchu charakteristické aj to, že úspešnosť cestovného ruchu
je priamo závislá od efektívneho využívania informačných technológií. Služby cestovného
ruchu sú jedny z prvých, pri ktorých sa začali využívať jednotlivé formy elektronického
podnikania. Je to dôsledok základného princípu existencie cestovného ruchu – prekonávanie
vzdialenosti. Producenti však musia nájsť správny pomer medzi investovaním do
inovatívnych projektov informačných technológií a do projektov zdôrazňujúcich skúsenosť
klienta so službou cestovného ruchu.
3. Inovácie ako predmet záujmu Európskej únie
Inovácie a inovačné procesy sú predmetom neustáleho záujmu Európskej únie. Preto
Európska komisia túto tému ďalej rozpracovala v dokumente Európa 2020. Cieľom stratégie
Európa 2020 je inteligentný, inkluzívny a udržateľný rast. Práve cieľ „inteligentný rast“,
v sebe zahŕňa vzdelanie, vedomosti a inovácie. V rámci inovácií je podľa Európskej komisie
upraviť úroveň investícií do výskumu a vývoja, aby mala dosiahla 3 % HDP EÚ. Pre
naplnenie cieľov navrhla Komisia sedem hlavných iniciatív, ktoré budú podporovať pokrok v
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každej prioritnej oblasti. Jednou z iniciatív je tzv. „Inovácia v Únii“ slúžiaca na zlepšenie
rámcových podmienok a prístupu k financovaniu výskumu a inovácií s cieľom zabezpečiť,
aby inovatívne myšlienky viedli k vytvoreniu produktov a služieb, ktoré zabezpečia rast a
pracovné miesta. Cieľ zvýšenia výdavkov na výskum a vývoj upriamil pozornosť na potrebu
zvýšiť investície do výskumu a vývoja zo strany verejného a súkromného sektora, ale
zameriava sa viac na vstupy ako na výsledky. Je zrejmá potreba zlepšiť podmienky
súkromného výskumu a vývoja v EÚ a toto je cieľom viacerých opatrení navrhovaných
v stratégii Európa 2020. Európa sa musí sústrediť aj na vplyv a skladbu výdavkov na výskum
a zlepšiť podmienky pre výskum a vývoj v súkromnom sektore v EÚ. Zároveň sa pracuje na
vytvorení ukazovateľa, ktorý by odrážal intenzitu výskumu, vývoja a inovácií.
4. Výdavky na výskum a vývoj v SR a ČR
Výdavky na vedu a výskum sa v rámci štatistík členských krajín Európskej únie
nesledujú za každé odvetvie samostatne, ale sú zaznamenávané ako súhrnné výdavky za
všetky odvetia hospodárstva súčasne. Z toho dôvodu nie je možné sledovať osobitne výdavky
na vedu a výskum vynaložené podnikmi cestovného ruchu. Napriek tomu možno analogicky
odvodzovať inovačnú schopnosť podnikov cestovného ruchu, keďže v rámci celkovej
štatistiky sú tieto výdavky implicitne započítané.
V Slovenskej republike vnímame v oblasti inovácií značné nedostatky. Neuplatňuje sa
v dostatočnej miere ucelená inovačná politika, kladie sa slabý dôraz na aplikovaný výskum,
uplatňuje sa zúžený počet explicitných proaktívnych a systémových inovačných nástrojov v
porovnaní s krajinami EÚ. Jedným z ukazovateľov, ktoré vypovedajú o inovačnej výkonnosti
ekonomiky sú práve údaje o výdavkoch na výskum a vývoj. Údaje o Slovenskej republike
prezentuje tabuľka 1:
Tabuľka 1: Výdavky na výskum a vývoj v Slovenskej republike za roky 2006 - 2010
Rok
2006
2007
2008
2009
2010
Výdavky na výskum a vývoj spolu v tis. Eur
267 650 282 629 316 459 302 994 416 369
Podiel výdavkov na výskum a vývoj z HDP (%)
0,49
0,46
0,47
0,48
0,63
Výdavky na výskum a vývoj podľa zdrojov financovania v tis. Eur
-z verejných prostriedkov
160 986 164 161 178 368 166 714 238 697
-zo súkromných prostriedkov
106 664 118 468 138 091 136 280 177 672
Zdroj: www.statistics.sk.
Podiel výdavkov na výskum a vývoj predstavoval v Slovenskej republike v roku 2010
len 0,63 % HDP. V porovnaní s predchádzajúcim rokom stúpli výdavky na výskum a vývoj o
0,15 %. V sledovanom období rokov 2006 až 2010 mali výdavky na výskum a vývoj mierne
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rastúcu tendenciu, t.j. v priemere vzrástli 1,56 krát, ale podiel výdavkov na výskum a vývoj na
HDP Slovenskej republiky má tendenciu stúpať ešte miernejšie, index má hodnotu 1,29.
Na základe vývoja vo výdavkoch na výskum a vývoj a ich celkovom podiele na HDP
Slovenskej republiky môžeme konštatovať, že ide o nedostatočný vývoj, ktorý signalizuje aj
slabo vyvinuté inovačné prostredie v Slovenskej republike, v súvislosti s čím zdôrazňujeme
cieľovú hodnotu EÚ, ktorá sa rovná 3 % z HDP. Na základe údajov z tabuľky môžeme
sledovať, že výdavky na výskum a vývoj vychádzajú prevažne z verejných prostriedkov.
V roku 2010 bol podiel výdavkov z verejných zdrojov približne 57 %. V porovnaní s rokom
2006, kedy podiel verejných prostriedkov bol mierne nad 60 %, môžeme konštatovať, že
podiel súkromných prostriedkov rastie, ale iba miernym tempom. Index nárastu súkromných
výdavkov z roka 2006 na rok 2010 je 1,66.
V tabuľke 2 uvádzame hodnoty výdavkov na výskum a vývoj v Českej republike za
obdobie rokov 2006-2010.
Tabuľka 2: Výdavky na výskum a vývoj v Českej republike za roky 2006 - 2010
Rok
2006
2007
2008
2009
Výdavky na výskum a vývoj spolu v mil. Kč. 49 373 53 861 53 477 54 738
Podiel výdavkov na výskum a vývoj z HDP
(%)
1,53% 1,52% 1,45% 1,51%
Výdavky na výskum a vývoj podľa zdrojov financovania v mil. Kč.
-z verejných prostriedkov
20 166 23 287 23 306 25 606
-zo súkromných prostriedkov
29 207 30 574 30 171 29 132
Zdroj: Vlastné prepočty podľa www.czso.cz a www.kurzy.cz.

2010
58 571
1,60%
25 755
32 816

Podiel výdavkov na výskum a vývoj predstavoval v Českej republike v roku 2010
1,60 % HDP. V porovnaní s predchádzajúcim rokom stúpli výdavky na výskum a vývoj o
0,09 %. V sledovanom období rokov 2006 až 2010 mali výdavky na výskum a vývoj mierne
rastúcu tendenciu, t.j. v priemere vzrástli 1,19 krát, ale podiel výdavkov na výskum a vývoj na
HDP Českej republiky má tendenciu stúpať ešte miernejšie, index má hodnotu 1,05.
Na základe údajov z tabuľky môžeme sledovať, že výdavky na výskum a vývoj
pochádzajú v porovnaní so Slovenskou republikou prevažne zo súkromných prostriedkov.
V roku 2010 bol podiel výdavkov z verejných zdrojov približne 56 %. V porovnaní s rokom
2006, kedy podiel verejných prostriedkov bol 59 %, môžeme konštatovať, že podiel
súkromných prostriedkov poklesol, ale iba miernym tempom.
V porovnaní so Slovenskou republikou môžeme konštatovať, že Česká republika
vynakladá na výskum a vývoj približne 2,5-krát viacej prostriedkov v podiele na HDP a že na
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výskum a vývoj prispieva najmä súkromný sektor. Na Slovensku je to predovšetkým verejný
sektor. Ani jedna z krajín ale nedosahuje plánovaný podiel prostriedkov 3 % z HDP.
Index inovačnej výkonnosti je ďalší ukazovateľ, ktorý vypovedá o schopnosti krajiny
inovovať. Nesústredí sa iba na výdavky na vedu a výskum, nakoľko inovácie si nevyžadujú
nevyhnutne investície, najmä v oblasti služieb. Ukazovateľ nadobúda hodnoty od 0 do 1 je
súhrnným ukazovateľom. Spája v sebe 8 čiastkových dimenzií (podnikové investície,
podnikateľské prostredie, atraktívnosť výskumného systému, duševné vlastníctvo, finančná
podpora, ľudské zdroje, inovátori a ekonomické efekty). Za každú oblasť sledovaná krajina
dosiahne určitý počet bodov a konečné výsledky sa prepočítavajú na finálny ukazovateľ
inovačnej výkonnosti. Indexy inovačnej výkonnosti prezentuje graf 1 v časovom rozmedzí
uplynulých 5 rokov. Slovenská republika dosahuje približne polovičnú hodnotu ukazovateľa
inovačnej výkonnosti v porovnaní s priemernou hodnotou EÚ, čo sa v priebehu sledovaných 5
rokov výrazne nezmenilo. Ukazovateľ inovačnej výkonnosti Českej republiky zaznamenal
výraznejší rast a približuje sa k priemerným hodnotám krajín EÚ. Slovenská republika patrí
v oblasti výdavkov na výskum a vývoj a inovácií v rámci Európskej únie medzi zaostávajúce
krajiny. Slovensko na základe výsledkov grafu 1 patrí iba do skupiny tzv. „miernych
inovátorov“, pričom jeho nameraná inovačná výkonnosť bola o cca. 30 % nižšia ako priemer
v Európskej únii. Česká republika tiež patrí do kategórie „miernych inovátorov“, napriek
tomu sú jej výsledky lepšie o takmer 2 desatiny a približuje sa k priemerným hodnotám EÚ.

Graf 1: Inovačná výkonnosť štátov EÚ za rok 2010
Prameň: Innovation Union Scoreboard 2010.
Pokiaľ sledujeme trend vývoja inovačnej výkonnosti, Slovensko sa v tomto rebríčku
oproti roku 2009, ktorého hodnoty zachytáva graf 2, pokleslo a ukazovateľ inovačnej
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výkonnosti sa znížil o 0,016 bodu. Česká republika zaznamenáva medziročný rast o 0,038
bodu.

Graf 2: Inovačná výkonnosť štátov EÚ za rok 2009
Prameň: Innovation Union Scoreboard 2009.
Grafy 3 a 4 zobrazujú postavenie Slovenskej republiky a Českej republiky v rámci
Európskej únie za roky 2010 a 2009 pre dimenzie finančnej podpory inovácií a podnikových
investícií do inovácií, ktoré sú zložkami súhrnného indexu inovačnej výkonnosti.

Graf 3: Finančná podpora inovácií v krajinách EÚ za rok 2010
Prameň: Innovation Union Scoreboard 2010.

Graf 4: Podnikové investície do inovácií v krajinách EÚ za rok 2009
Prameň: Innovation Union Scoreboard 2009.
V oboch týchto dimenziách sa Slovensko nachádza na predposlednom mieste. Aj toto
umiestnenie negatívne ovplyvnilo celkovú inovačnú výkonnosť Slovenskej republiky a teda
možno konštatovať súvislosť medzi investíciami vynaloženými na inovácie a inovačnou
výkonnosťou krajiny.
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Balíčky opatrení, ktoré prijala ešte minulá vláda SR, obsahujú aj opatrenia v oblasti
podpory investícií do inovácií. Vláda sa pripojila k vyhláseniu EÚ o posilnení stability
a prijala zákon o ochrane vkladov, podporuje posilňovanie domácej produkcie veľkými
investičnými projektmi. Napriek tomu podnik, ktorý chce inovovať, čelí mnohým
špecifickým problémom v oblasti financovania. Patria k nim (Bobáková, 2009):


nové, inovačné technológie,



limitované zdroje, ktoré má podnik k dispozícii na tieto aktivity,



nízka hodnota fixných aktív, ktoré spravidla nestačia ako zábezpeka bankových
úverov.
Predpokladom účinného financovania inovácií je zainteresovanosť všetkých subjektov

inovačného procesu (vlastníkov, manažérov, zamestnancov) na realizácii inovácií. Príčin
nedostatku finančných zdrojov na financovanie inovácií je celý rad. Patria k nim aj:


nedostatočné poskytovanie finančných zdrojov pre samostatne zárobkovo činné osoby
a start-up podniky,



nízky pomer domácich úverov a garancií poskytnutých ako % z HDP,



nízky pomer faktoringu na HDP v porovnaní s priemerom EÚ,



nízky podiel investícií rizikového kapitálu na HDP, ako aj v porovnaní s inými
krajinami strednej a východnej Európy,



nízky pomer výdavkov na výskum a vývoj z HDP, slabé záznamy technologického
transferu,



neexistujúca sieť Business Angels (anjelov podnikania).

Záver
Slovenská republika prijala rôzne opatrenia na podporu vedy, výskumu a inovácií, no
napriek tomu je v celkových hodnoteniach a porovnaniach jednotlivých krajín Európskej únie
stále medzi poslednými krajinami s najhoršími výsledkami inovačnej výkonnosti. Súvisí to aj
s tým, že aj podiel financovania a investícií na inovácie je oproti ostatným členským krajinám
nízky. Zvýšenie podielu výdavkov v tejto oblasti by sa mohlo pozitívne odraziť v celkovom
výsledku Slovenskej republiky, čo je ale za súčasnej situácie, kedy práve vláda zvažuje
zníženie týchto výdavkov na úkor výstavby diaľnic, otázne. Ďalším riešením by bolo zvýšenie
týchto výdavkov zo strany súkromného sektora, ktorý by ale musel investovať efektívne a tak,
aby prostredníctvom pridanej hodnoty z inovácie dosiahol pozitívne efekty. Toto je ale
nevyhnutné, pokiaľ chce Slovenská republika byť konkurencieschopná medzi ostatnými
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krajinami nielen Európskej únie, ale aj krajín celého sveta. Na tieto skutočnosti poukazuje aj
dokument Európa 2020, v ktorom sa v jednom z hlavných cieľom práve podčiarkuje význam
inovácií a ich vplyv na ekonomický rast Európskej únie a jej jednotlivých krajín.
Na základe prezentovaných údajov môžeme konštatovať, že ani Slovenská republika,
ani Česká republika neplnia stanovené ciele určené v stratégii Európa 2020 a podiel výdavkov
na vedu a výskum v týchto krajinách nedosahuje 3 %. Pri porovnaní údajov sme zistili, že
podiel výdavkov je v Slovenskej republiky viac ako polovičný oproti Českej republike. Obe
krajiny zaznamenávajú pozitívny trend a podiel výdavkov rastie, napriek tomu by bolo
potrebné tento nárast zväčšiť. Jednou z možností je podnecovanie súkromného sektora do
investovania do inovácií, v čom je úspešnejšia Česká republika, kde podiel výdavkov na vedu
a výskum financovaný súkromným sektorom tvorí nadpolovičnú väčšinu.
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INOVÁCIE SLUŽIEB UBYTOVACÍCH ZARIADENÍ A SVETOVÁ
HOSPODÁRSKA KRÍZA
INNOVATION OF ACCOMMODATION FACILITIES SERVICES AND THE
GLOBAL ECONOMIC CRISES

Eva Smutná

Abstrakt
Hospodárska kríza sa prejavila poklesom kúpyschopného dopytu a následne poklesom
výkonov ubytovacích zariadení (pokles tržieb a počtu prenocovaní). Vyvoláva potrebu
uskutočniť strategické kroky na udržanie si stálych hostí alebo pritiahnutie nových. Stupňuje
sa dopyt po nových alebo zlepšených produktoch a kvalitnejších službách ubytovacích
zariadení. Hospodárska kríza tak prináša príležitosť na inovácie služieb ubytovacích
zariadení.
Kľúčové slová: Inovácie. Služby ubytovacích zariadení. Hospodárska kríza.

Abstract
The economic crises showed the decline in demand and consequently decline in outcome of
accommodation facilities (fall in turnover and the number of overnight stays). It activates the
need to take strategic steps to maintain permanent guests or pull new. It intensifies the
demand for new or improved products and services and better services of accommodation
facilities. The economic crisis brings in services of accommodation facilities the opportunity
to change (innovation).
Key words: Innovation. Accommodation facilities services. Economic crises.

1.

Úvod do problematiky
Problematikou inovácií podnikov, ktorá je v období hospodárskej krízy aktuálna, sa

zaoberal už v 20. stor. významný ekonóm Schumpeter. Schumpeter (1987) odhalil dynamiku
trhovej ekonomiky a jej fungovanie v dôsledku narúšania statickej rovnováhy a vymedzil 5
zmien vo výrobe a na trhu, ktoré považoval za základné druhy inovácií. Inovácie vymedzil
ako produktové, procesné a organizačné zmeny, pričom nemusí ísť o nový vedecký objav, ale
môžu predstavovať kombináciu existujúcich zdrojov.
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V roku 2010 bola publikovaná v Oslo Manuáli (2010, s. 31) definícia inovácií na úrovni
krajín OECD a EÚ ako „zavedenie nových, významne zlepšených produktov (tovarov alebo
služieb) alebo procesu, novej marketingovej metódy alebo novej organizačnej metódy
v podnikateľskej praxi vnútri organizácie alebo externých vzťahoch“. Z definície vyplýva
požiadavka na inovácie, že produkt, proces, marketingová metóda alebo organizačná metóda
musí byť nová alebo významne zlepšená.
Hjalager (2002, s. 474) poukazuje na to, že „obchod, infraštruktúra a inštitucionálne
systémy sú dynamickejšie v porovnaní so sektorom cestovného ruchu“. Sektor cestovného
ruchu nie je charakteristický vysokou inovatívnosťou, čo bolo spôsobené podľa Pompla,
Buera (2006) nízkym inovačným tlakom, ktorý redukuje pravdepodobnosť inovácie a z nich
vyplývajúceho úspechu na trhu cestovného ruchu. Cestovný ruch je dynamickým systémom
a pôsobia naň faktory z vonkajšieho ako aj vnútorného prostredia. Domnievame sa, že
neustále sa meniace prostredie v cestovnom ruchu začiatkom 21. storočia v dôsledku
globalizácie, rozvoja informačno – komunikačných technológií, svetovej hospodárskej krízy
a pôsobenia ďalších faktorov zvýšilo v rokoch 2008 - 2011 inovačný tlak aj v sektore
cestovného ruchu.
Svetová hospodárska kríza ako aj pôsobenie ďalších vonkajších faktorov (politické,
technologické,

sociálne,

zmeny konkurenčného

kultúrne,

prostredia.

globalizácia

Ubytovacie

a.i.)

zariadenia

sa

vyvolávajú

neustále

tak

presadiť

musia

v podmienkach neistoty a rizika v meniacom sa konkurenčnom prostredí. V prvotných
teóriách sa neistota vo vzťahu k organizačným zmenám chápala ako niečo negatívne, čo
muselo byť manažované (Chandler, 1962; Ansoff, 1965, 1971). Nové teórie považujú neistotu
za prostriedok zmeny, rýchlosti zmeny, učenia sa, kreativity a inovácií, ktorá prináša
konkurenčnú výhodu (Stacey 1993, 1995; Ejnatten, Simonse, 1999; Ejnatten, Gallen, 2002;
Meyer, Loch, Pich, 2002).
Podľa Simpsona a Burnarda (2000) neistota môže byť impulzom pre manažérov
ubytovacích zariadení k učeniu a procesom zmeny, zosilňujúcim adaptačné procesy
prinášajúcim kreativitu, výber a inováciu. Prikláňame sa k novým teóriám považujúcim
neistotu za prostriedok zmeny. V ubytovacích zariadeniach to môže byť impulz inovačnej
aktivity, ktorý môže viesť k získaniu konkurenčnej výhody na trhu a predstihnutiu
konkurencie.
Hall a Williams (2008, s. 4) uvádzajú, že „cestovný ruch nie je len pasívnym prijímateľom
inovácií vznikajúcich niekde inde v hospodárstve, ale je silným poháňačom inovácií
prostredníctvom správania podnikov“. Ubytovacie zariadenia sú nútené zvyšovať svoju
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konkurencieschopnosť na trhu cestovného ruchu a lepšie uspokojovať potreby zákazníkov,
pretože v súčasnosti sa návštevník v cestovnom ruchu stáva stále viac scestovaný, skúsený
a požaduje hodnotu za vynaložené finančné prostriedky, t.j. porovnáva vzťah „cena a kvalita“.
Ak chcú byť ubytovacie zariadenia úspešné na trhu cestovného ruchu a obstáť v konkurencií,
musia hľadať spôsoby ako si udržať konkurencieschopnosť, resp. predstihnúť konkurenciu.
Kubičková (2009, s. 56) uvádza, že inovácia v období fungovania ekonomiky založenej na
vedomostiach je považovaná za hlavný zdroj dosahovania konkurenčnej schopnosti podnikov,
odvetví i krajín. Inovácie podporujú konkurenciu a existencia konkurencie na trhu podporuje
inovačný rozvoj. Systematické a nepretržité inovácie môžeme považovať za kľúčový faktor
konkurencieschopnosti podniku (Kovaľová, 2010, s. 182). Zdrojom konkurenčnej výhody
môže byť odlíšenie sa a zmena ako aj ponuka nových produktov a služieb, resp. inovácie
služieb ubytovacích zariadení.
Hostia sa orientujú na charakteristické znaky ponuky služieb cestovného ruchu a hľadajú
emocionálny dodatočný prospech, majú vysoké požiadavky na zážitky a chcú si vyberať
z množstva komplementárnych služieb ponuky (Pikkemaat, 2001, s. 17). V praxi cestovného
ruchu je potrebné nadchnúť zákazníkov a zvyšovať kvalitu ich života, ako aj využívať
nástroje diferenciácie ponuky, pričom podľa Frehseho (2006, s. 246) práve inovácie ponúkajú
riešenie.

2.

Metodológia
Cieľom príspevku je analyzovať inovácie služieb ubytovacích zariadení v období

hospodárskej krízy v Banskobystrickom kraji a určiť pozitívne efekty inovácií. V novembri a
decembri 2011 sme uskutočnili kvalitatívny primárny prieskum riadenými rozhovormi,
telefonicky a dotazníkom s manažérmi ubytovacích zariadení v Banskobystrickom kraji.
Výberový súbor predstavuje 20 ubytovacích zariadení kategórie hotel, penzión a ubytovanie
v súkromí. Riadený rozhovor sme uskutočnili v dvoch penziónoch a jednom hoteli,
telefonicky sme získali odpovede od majiteľov 6 ubytovaní v súkromí, pričom oslovených
bolo 12 ubytovaní v súkromí. Dotazník bol doručený 70 ubytovacím zariadeniam
v Banskobystrickom kraji v dvoch kolách, z čoho vyplnených dotazníkov bolo 11, takže
návratnosť dotazníka predstavovala 15,7 %. Štruktúru výskumného súboru uvádzame
v tabuľke 1. Z výberového súboru 20 ubytovacích zariadení v Banskobystrickom kraji bolo 40
% kategórie hotel, motel, botel, 30 % kategórie penzión a 30 % zariadení tvorilo ubytovanie
v súkromí.

51

Tabuľka 1 Charakteristika výberového súboru ubytovacích zariadení v Banskobystrickom
kraji
Identifikačné údaje
Kategória
Hotel, motel, botel
Penzión
Turistická ubytovňa
Ubytovanie v súkromí
Iné
Počet lôžok
0 –
10
11 –
80
81 – 200
Viac ako 201
Počet izieb
0
–
5
6
–
40
41
– 100
Viac ako 101
Počet zamestnancov
0 –
9
10 –
49
50 – 250
Viac ako 250

Ubytovacie zariadenia (Abs.)

Ubytovacie zariadenia (%)

8
6
6
-

40
30
30
-

4
11
4
1

20
55
20
5

4
14
2
-

20
70
10
-

15
3
2
-

75
15
10
-

Prameň: Vlastné spracovanie, 2011.
Viac ako polovicu tvorili ubytovacie zariadenia s kapacitou 11 – 80 lôžok (55 %)
a počtom izieb 6 – 40 (70 %). Rovnako početné skupiny (20 %) predstavovali ubytovacie
zariadenia s kapacitou 0 – 10 lôžok (0 – 5 izieb) a 81 – 200 lôžok (41 – 100 izieb). Najmenšiu
skupinu tvorili ubytovacie zariadenia s kapacitou viac ako 201 lôžok (5 %). Kapacitu nad 101
lôžok nedosiahlo žiadne ubytovacie zariadenie výberového súboru. Najväčšou skupinou
výberového súboru podľa počtu zamestnancov boli ubytovacie zariadenia s počtom
zamestnancov 0 – 9 (75 %) a najmenej početnou skupinou boli ubytovacie zariadenia s 50 –
250 zamestnancami (10 %).
3.

Výsledky a diskusia
Analýza inovácií služieb ubytovacích zariadení v Banskobystrickom kraji v rokoch 2008 -

2011 poukazuje na nevyhnutnosť zavádzania inovácií práve v období hospodárskej krízy, ak
chcú ubytovacie zariadenia prežiť na trhu cestovného ruchu. Skúmanie inovácií umožňuje
poukázať na medzery a nedostatky v ich zavádzaní ako aj príležitosti zlepšovať produkt,
procesy, manažment a marketing v ubytovacom zariadení, a tým poskytovať hosťom
kvalitnejšie služby.
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3.1. Analýza inovácií služieb ubytovacích zariadení v Banskobystrickom kraji
Z prieskumu vyplynulo, že v Banskobystrickom kraji zaviedlo inovácie 18 ubytovacích
zariadení, čo predstavuje 90 % výberového súboru. Výsledky prieskumu poukazujú na
vysokú inovatívnosť vybraných ubytovacích zariadení Banskobystrického kraja, pričom
najinovatívnejšie boli kapacitne väčšie ubytovacie zariadenia kategórie hotel (100 %)
a penzión (100 %) a najmenej inovatívne boli kapacitne menšie ubytovacie zariadenia, t. j.
ubytovanie v súkromí (66,7 %).
Zisťovali sme intenzitu inovácií na úrovni produktu (ubytovacie, stravovacie a doplnkové
služby), ktoré boli zavedené v ubytovacích zariadeniach v rokoch 2008 – 2011. Intenzitu
zmeny sme merali ordinálnym znakom, pričom sme percentuálne určili jeho ohraničenia. Za
úplnú zmenu považujeme nový produkt (100 % zmena), významnou zmenou je podstatné
zlepšenie (viac ako 50 % zmena), malá zmena predstavuje malé zlepšenie (menej ako 50 %
zmena) a žiadna zmena znamená, že v zariadení sa vôbec nič nezmenilo (0 % zmena).
Najväčší počet ubytovacích zariadení zaviedol malú zmenu služieb, z toho v ubytovacích
službách 50 % v stravovacích a doplnkových službách (44,4 %). Nasledovali zariadenia, ktoré
zaviedli významnú zmenu služieb, z toho 27,8 % v ubytovacích a stravovacích službách
a 16,7 % v doplnkových službách.
Tabuľka 2 Intenzita inovácií služieb ubytovacích zariadení
Služba

Ubytovacie služby
Stravovacie služby
Doplnkové služby

Úplná zmena
Počet UZ
Abs.
%
5
27,8
3
16,7
4
22,2

Významná zmena
Počet UZ
Abs.
%
5
27,8
5
27,8
3
16,7

Malá zmena
Počet UZ
Abs.
%
8
44,4
9
50,0
8
44,4

Žiadna zmena
Počet UZ
Abs.
%
2
11,1
3
16,7

Prameň: Vlastné spracovanie, 2011.
Úplnú zmenu zaviedli ubytovacie zariadenia na prvom mieste v ubytovacích službách
(27,8 %), následne v doplnkových službách (22,4 %) a v stravovacích službách len 16,7 %.
Zaujímalo nás, aké inovácie ubytovacie zariadenia zaviedli v rokoch 2008 – 2011 podľa
Valentovho inovačného spektra (tabuľka 3).
Prieskum inovácií ubytovacích služieb poukazuje na to, že ubytovacie zariadenia zaviedli
najviac inovácií rádu I0 (38,9 %), kde ide o regeneračné zmeny ubytovacích služieb. Druhým
najpočetnejším druhom inovácií boli inovácie I4 (27,8 %), kde ide už o kvalitatívne zmeny
(nový variant), napríklad rekonštrukciu zariadenia. Inovácie najvyšších rádov I6, I7 ubytovacie
zariadenia výberového súboru v skúmanom období rokov 2007 – 2008 vôbec nezaviedli.
Zistili sme, že kapacitne menšie ubytovacie zariadenia (ubytovanie v súkromí) zaviedli
prevažne inovácie nižších rádov, a to I0 , I1. Išlo hlavne o výmenu opotrebovaného nábytku
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a inventára na izbách (regeneračné zmeny) ako aj rozšírenie ubytovacej kapacity
(kvantitatívne zmeny).
Tabuľka 3 Inovácie ubytovacích služieb podľa Valentovho inovačného spektra
Inovačný
rád
I-1
I0
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7

Názov inovácie
Degenerácia (degeneračné zmeny)
Regenerácia (regeneračné zmeny)
Extenzívne zväčšenie (kvantitatívne zmeny)
Zmena vzťahov (organizačné zmeny)
Adaptácia kvality (kvalitatívne zmeny)
Nový variant (variantné zmeny)
Nová generácia (generačné zmeny)
Nový druh (druhové zmeny)
Nový rod (rodové zmeny)

Ubytovacie zariadenia
Abs.
%
4
22,2
3
16,7
3
3
-

16,7
16,7
-

Prameň: Vlastné spracovanie, 2012.
Kapacitne väčšie ubytovacie zariadenia zaviedli aj inovácie vyšších rádov, najmä I3, I4
(kvalitatívne zmeny). Ide o adaptáciu kvality, napríklad zavedenie zliav (študentských,
rodinných) s ohľadom na vytvorenie novej cieľovej skupiny hostí. Takmer tretina zariadení
(27,8 %) rekonštruovala ubytovacie zariadenie / izby a začali poskytovať produktové balíky
k ubytovaniu (variantné zmeny).
Hotel Kaskády**** sa zameral na dobudovanie vybavenosti izieb ako aj ich
rekonštrukciu a k dispozícií sú aj zrekonštruované izby pre hendikepovaných hostí. Hotel
rozšíril kapacitu o novo pristavené apartmánové domy. V penzióne Kachelman*** zvýšili
kapacitu ubytovacieho zariadenia o apartmánové izby (tzv. francúzske izby) v podkroví. Ide
o izby s nábytkom vo francúzskom štýle a orientáciou na francúzsku klientelu. V penzióne
Príjemný oddych* vymenili v izbách opotrebovaný nábytok a inventár. Ubytovacie zariadenia
v súkromí zaviedli skôr finančne menej náročné inovácie a zamerali sa na výmenu
opotrebovaného nábytku, vymaľovanie interiéru alebo exteriéru, či zakúpenie nového
inventáru. Penzión Vyhne zmenil cieľovú skupinu na rodiny s deťmi, a preto pristavil
športové zariadenia pre deti (kĺzačka, trampolína, posedenie s altánkom).
Zaoberali sme sa aj inováciami stravovacích služieb, keďže sú súčasťou služieb
ubytovacích zariadení a kvalita odbytovej prevádzky taktiež ovplyvňuje spokojnosť hostí
s pobytom v ubytovacom zariadení (tabuľka 4). Rovnako ako v ubytovacích službách aj
v stravovacích službách zavádzali ubytovacie zariadenia predovšetkým regeneračné zmeny, t.
j. inovácie rádu I0 (22,2 %). Inovácie najvyšších rádov (I5, I6, I7) ubytovacie zariadenia
v stravovacích službách vôbec nezaviedli.
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Hotel Kaskády**** zvýšil kapacitu koliby a reštaurácie, vybudoval nový aqua bar,
určený hosťom využívajúcim welness služby. V penzióne Kachelman*** rozšírili kapacitu
reštaurácie o miesta na terase, pravidelne obmieňajú jedálny lístok a pripravujú špeciálne
menu na požiadanie zákazníkov. V záhrade penziónu Príjemný oddych* vybudovali altánok,
ktorý patrí k reštauračnej časti, hosťom je k dispozícii aj gril.
Tabuľka 4 Inovácie stravovacích služieb podľa Valentovho inovačného spektra
Inovačný
rád
I-1
I0
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7

Názov inovácie
Degenerácia (degeneračné zmeny)
Regenerácia (regeneračné zmeny)
Extenzívne zväčšenie (kvantitatívne zmeny)
Zmena vzťahov (organizačné zmeny)
Adaptácia kvality (kvalitatívne zmeny)
Nový variant (variantné zmeny)
Nová generácia (generačné zmeny)
Nový druh (druhové zmeny)
Nový rod (rodové zmeny)

Ubytovacie zariadenia
Abs.
%
4
22,2
3
16,7
3
16,7
3
16,7
-

Prameň: Vlastné spracovanie, 2012.
Súčasťou balíka služieb poskytovaných hosťom ubytovacím zariadením by mali byť aj
doplnkové služby, ktoré sú v súčasnosti ich neoddeliteľnou súčasťou a odlišujú ich od
konkurencie. Doplnkové služby významne ovplyvňujú kvalitu poskytovaných služieb
ubytovacieho zariadenia a v kategóriách vyššej triedy by mali byť prirodzenou súčasťou ich
ponuky (napr. welness program, animačný program, kultúrny program, služby športovorekreačných zariadení a ďalšie). Ak sa chcú ubytovacie zariadenia presadiť na trhu a získať
zákazníkov, ktorí sú stále scestovanejší a majú vyššie očakávania na kvalitu služieb, musia
inovovať aj doplnkové služby (tabuľka 5).
Tabuľka 5 Inovácie doplnkových služieb podľa Valentovho inovačného spektra
Inovačný
rád
I-1
I0
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7

Názov inovácie
Degenerácia (degeneračné zmeny)
Regenerácia (regeneračné zmeny)
Extenzívne zväčšenie (kvantitatívne zmeny)
Zmena vzťahov (organizačné zmeny)
Adaptácia kvality (kvalitatívne zmeny)
Nový variant (variantné zmeny)
Nová generácia (generačné zmeny)
Nový druh (druhové zmeny)
Nový rod (rodové zmeny)

Ubytovacie zariadenia
Abs.
%
1
5,6
5
27,8
7
38,9
1
5,6
-

Prameň: Vlastné spracovanie, 2012.
Zaujímavé je, že v doplnkových službách zaviedli ubytovacie zariadenia prevažne
variantné zmeny I4 (38,9 %). Ide predovšetkým o vybudovanie alebo rekonštrukciu športovo55

rekreačných zariadení, spoločenských priestorov, kongresových a seminárnych miestností ako
aj ponuku welness a kultúrnych programov, organizovanie svadieb a i. Nasleduje skupina
zariadení, ktorá zaviedla kvalitatívne zmeny tretieho rádu (27,8 %) a najmenej ubytovacích
zariadení zaviedlo organizačné zmeny (5,6 %).
Jedno ubytovacie zariadenie dokonca zaviedlo v doplnkových službách generačnú zmenu
5

I , a to poskytovanie služieb požičovne športových potrieb. Vyplynulo to z potreby hostí,
pretože ubytovacie zariadenie sa nachádza v horskom stredisku a návštevníci prichádzajú
kvôli zimným športom. Ubytovacie zariadenie sa stará aj o úpravu lyžiarskeho terénu
a zakúpilo na tieto účely ratrak. Inovácie doplnkových služieb nižších rádov (I-1, I0, I1 ) a
inovácie vyšších rádov ako I5 sa v ubytovacích zariadeniach nevyskytli.
3.2. Pozitívne efekty inovácií služieb ubytovacích zariadení
Strategický charakter inovácií sa prejavuje v dosiahnutí pozitívnych efektov z ich
zavedenia. Zisťovali sme pozitívne efekty a skúmali sme päť hlavných oblastí vplyvu
inovácií, a to na kvalitu, marketing, ekonomiku, ľudské zdroje a trh cestovného ruchu
(tabuľka 6).
Tabuľka 6 Pozitívne efekty inovácií služieb ubytovacích zariadení
Oblasť vplyvu inovácie
Kvalita
Zvýšenie kvality IKT
Zvýšenie kvality technológií (jedlá a nápoje)
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb
Marketing
Posilnenie imidžu
Efektívnejšia komunikácia so zákazníkmi
Lepšie vzťahy so širšou verejnosťou
Ekonomika
Zníženie nákladov
Zníženie administratívneho zaťaženia
Rast tržieb z predaja produktov
Ľudské zdroje
Získanie kvalifikovanejších zamestnancov
Efektívnejšia komunikácia so zamestnancami
Ďalšie vzdelávanie
Trh cestovného ruchu
Zvýšenie podielu na trhu alebo vstup na nové trhy
Zvýšenie konkurencieschopnosti
Vyššia spokojnosť zákazníkov

Aritm.
priemer

Smer. odch.
(+/-)

Vk
(+/- v %)

Poradie FT

1,64
1,79
1,64

0,63
0,59
0,50

40,1
33,5
24,7

5.
9.
6.

1,71
1,50
1,57

0,47
0,53
0,51

22,0
30,0
26,4

7.
2.
3.

1,57
2,14
2,00

0,76
0,95
0,68

57,1
90,1
46,2

4.
10.
11.

2,43
2,14
2,57

0,94
0,77
0,94

87,9
59,3
87,9

14.
12.
15.

2,14
1,79
1,50

0,86
0,80
0,52

74,7
64,3
26,9

13.
8.
1.

Prameň: Vlastné spracovanie, 2012.
Poznámky: Arit. priemer – aritmetický priemer
Smer. odch. – smerodajná odchýlka
Vk – variačný koeficient
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Ubytovacie zariadenia zaznamenali najväčší vplyv inovácií na zvýšenie spokojnosti
zákazníkov (1,50 ± 0,52), na druhom mieste v efektívnejšej komunikácii so zákazníkmi (1,50
± 0,53), na treťom mieste v lepších vzťahoch so širšou verejnosťou (1,57 ± 0,51), v znížení
nákladov (1,57 ± 0,76), zvýšení kvality informačných a komunikačných technológií (1,57 ±
0,63) a zvýšenie kvality poskytovaných služieb (1,64 ± 0,50).
Podľa zistení z prieskumu mali inovácie najmenší vplyv v poradí na zníženie
administratívneho zaťaženia, rast tržieb z predaja produktov, efektívnejšiu komunikáciu so
zamestnancami, zvýšenie podielu na trhu alebo vstup

na nové trhy, získanie

kvalifikovanejších zamestnancov a ďalšie vzdelávanie. Aby boli efekty inovácií služieb
ubytovacích zariadení dlhodobé, je potrebné ich systematické a pravidelné zavádzanie.
Záver
Inovácie služieb ubytovacích zariadení je možné zavádzať v každej jednotlivej službe
produktu cestovného ruchu (ubytovacie, stravovacie a doplnkové služby), ktoré súvisia vždy
s inováciami ľudských zdrojov, pretože nové alebo zlepšené služby si vyžadujú zapojenie tak
zamestnanca, ako aj zákazníka do procesu poskytovania služby. Tieto inovácie je možné
zavádzať v ubytovacích zariadeniach v produktoch (balíky služieb), procesoch (technológie),
manažmente ako aj marketingu a spolupráci s ďalšími subjektmi na trhu cestovného ruchu.
Z prieskumu vyplynulo niekoľko zaujímavých zistení:


v Banskobystrickom kraji zaviedlo inovácie 18 ubytovacích zariadení, čo predstavuje 90
% výberového súboru,



ubytovacie zariadenia inovovali balík služieb (ubytovacie, stravovacie a doplnkové),
pričom úplnú zmenu ubytovacích služieb uskutočnilo 27,8 % ubytovacích zariadení,
následne v doplnkových službách 22,4 % a v stravovacích službách len 16,7 %,



ubytovacie zariadenia zaviedli najviac inovácií rádu I0 (38,9 %), kde ide o regeneračné
zmeny ubytovacích služieb. Druhým najpočetnejším druhom inovácií boli inovácie I4
(27,8 %), kde ide už o kvalitatívne zmeny (nový variant), napríklad rekonštrukciu
zariadenia. Inovácie najvyšších rádov I6, I7 ubytovacie zariadenia vôbec nezaviedli;



inovácie majú najväčší vplyv na spokojnosť zákazníkov, efektívnejšiu komunikáciu so
zamestnancami a lepšie vzťahy so širšou verejnosťou.
Príspevok nadväzuje na výskumný projekt VEGA č. 1/0634/11 Inovácie produktu

cestovného ruchu Slovenska na konkurenčnom trhu, ktorý sa rieši na Ekonomickej fakulte
Univerzity Mateja Bela v rokoch 2010 – 2012.
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COMPETITIVENES OF TOURISM OF THE SLOVAK REPUBLIC
Ľubica Štefániková

Abstrakt
Cestovný ruch sa na celom svete považuje ako jedno z najrýchlejšie rastúcich hospodárskych
odvetví. Pozícia slovenského republiky v srdci Európy, na križovatke obchodných ciest
s kultúrnym, historickým dedičstvom a vhodnou klímou vytvára potenciál rozvoja cestovného
ruchu. Svetové ekonomické fórum navrhuje pomocou Indexu konkurencieschopnosti
cestovného ruchu (TTCI) identifikovať kľúčové faktory, ktoré prispievajú k zvýšeniu
konkurencieschopnosti cestovného ruchu. Tento článok si kladie za cieľ analyzovať vybrané
faktory TTCI v Slovenskej republike.
Kľúčové slová: Cestovný ruch. Konkurencieschopnosť. Index konkurencieschopnosti
v cestovnom ruchu.

Abstract
Tourism is regarded worldwide as one of the fastest growing economic sectors. The position
of the Slovak Republic in the heart of Europe at the intersection of trade routes with
the cultural and historical heritage and the suitable climate creates the potential of tourism
development in our country. World Economic Forum proposed by the Travel and Tourism
Competitiveness Index (TTCI) to identify the key factors that contribute to increasing
tourism competitiveness. This article aims to analyse the selected TTCI factors
of Slovak republic.
Key words: Tourism. Competitiveness. Travel and tourism competitiveness index.

1.Introduction
The World Economic Forum as one of two major institutions that deal with
issues of competitiveness defines national economic competitiveness as the “set of institutions
policies and factors that determine the level of productivity of a country”. Second major
institution that deals with understanding the problem of competitiveness is International
Institute for Management Development which defines national economic competitiveness as
“how a nation manages the totality of its resources and competencies to increase the
prosperity of its people”. Commission of the European communities in Sixth Periodic Report
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on the Social and Economic Situation and Development of the Regions of the European
Union defines the competitiveness as the “ability to produce goods and services which meet
the test of international markets, while at the same time maintaining high and sustainable
levels of income or more generally the ability of companies, industries, regions, nations and
supra-national regions to generate, while being exposed to international competition,
relatively high income and employment levels.”
Theoretically important is approach of Professor Michael E. Porter, who is the world's
leading authority on company strategy and the competitiveness of nations and regions.
Michael Eugene Porter distinguishes four fundamental determinants of national competitive
advantage in diamond model, shown in the figure 1. Porter's model offers a framework that
can help understand the competitive position of a nation in global competition. The first
diamond peak is a nation's factor conditions, or the nation's position in factors of production,
such as skilled labour or infrastructure, necessary to compete in a given industry. The second
is demand conditions, or the nature of home demand for the industry's product or service. The
third is related and supporting industries, which refers to the availability of supplier
industries and related industries that are internationally competitive. Lastly diamond peak, the
firm's strategy, structure, and the rivalry present in a nation determine the conditions that
influence how companies are created, organized, and managed.

Figure 1 Determinants of national competitive advantage.
Source: Porter, M.E., 1990.
Travel and tourism competitiveness index was first mentioned in the Travel and
tourism competitiveness report which was first published in 2007 by the World Economic
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Forum. Reports are issued every year except 2010. The TTCI does not measure the
competitiveness of travel and tourism in country according to its natural beauty and cultural
heritage but it measures the factors that setup the conditions which help to raise a
competitiveness of tourism. TTCI aims to assess the elements, which ensures the development
of tourism industry. The TTCI is based on three broad categories of variables that facilitate or
drive travel & tourism competitiveness. These categories are summarized into the three subindexes of the TTCI shown in figure 2:


regulatory framework,



business environment and infrastructure,



human, cultural and natural resources.

Figure 2 Travel and Tourism Competitiveness Index.
Source: Blanke, J., Bhiesa, Th., 2011.

The importance of TTCI for developing the travel and tourism industry is confirmed
by the quite high linear correlation with few notable outliers between index and the number of
tourists actually traveling to various countries expressed in thousands (international tourist
arrivals) in figure 3, as well as the annual income generated from travel and tourism expressed
in thousands of current US dollars (international tourism receipts) in figure 4.
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Figure 3 Linear correlation between TTCI and tourists arrivals
Source: Blanke, J., Bhiesa, Th., 2011.

Figure 4 Linear correlation between TTCI and tourists recipts
Source: Blanke, J., Bhiesa, Th., 2011.
The number of international tourist arrivals is the most common unit of measure used
to quantify the volume of international tourism for statistical purposes. It includes exclusively
overnight visitors—that is, tourists who stay at least one night in a collective or private
accommodation in the country visited. Same-day visitors are not included. The number of
arrivals does not necessarily correspond to the number of persons. The same person who
makes several trips to a given country during a given period will be counted as a new arrival
each time. International tourism receipts are the receipts earned by a destination country from
inbound tourism and cover all tourism receipts resulting from expenditures made by visitors
from abroad on, for instance, lodging, food and drink, fuel, transport in the country,
entertainment, shopping, and so on. This measure includes receipts generated by overnight as
well as by same-day trips. Receipts from same-day trips can be substantial, as in the case of
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countries where a lot of shopping for goods and services takes place by visitors from
neighbouring countries.

2.Metodology
The main aim of this paper is the description of the issue competitiveness of tourism
of Slovak republic, definition of the basic quantification indicators of this competitiveness.
The main aim determined the application of the following methods of formal logic:
[1] description of basic terms and relationships of solving issue,
[2] analysis of the available theoretical knowledge gained by studying literature and
subsequent its synthesis,
[3] comparison of individual indicators,
[4] synthesis of knowledge in drawing conclusions.

3.Results and Discussion
In the ranking based on the Travel and Tourism Competitiveness Index, the Slovak
republic occupies in 2011 the 54th position out of 139 countries and the score of TTCI is 4.4
of 1 – 7 scale. These facts and values of sub-indexes together with the values of each factor
can be seen in the figure 4.

Figure 5 Travel and Tourism Competitiveness Index of Slovak republic
Source: Blanke, J., Bhiesa, Th., 2011.
The Slovak Republic is mentioned in the Travel and tourism competitiveness report
from the first year of issue. Table of number 1 shows the rank of the Slovak Republic together
with the score, which has reached for the period from 2007 to 2011.
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Table 1 The Slovak republic in TTCI from 2007 to 2011

Year

2007
2008
2009
2010 – 2011

Number of
industrialized and
emerging countries in
travel and tourism
competitiveness
report
124
130
133
139

Rank of Slovak
republic

Score of Slovak
republic

37
38
46
54

4.68
4.4
4.3
4.4

Source: self processed.
We can see that the position of the Slovak Republic in the rankings declines every
year. Decrease in sub-index Human, cultural and natural resources is the main cause. This
decrease in comparison with other sub-index shows figure number 6.

6
5,5

Score of T&T regulatory
framework

5
4,5

Score of T&T business
environment and infrastructure

4

Score of T&T human, cultural,
and natural resources

3,5
3
2007

2008

2009

2010 - 2011

Figure 6 Development of TTCI sub-indexes
Source: self processed.

Based on this finding, we further deal with the sub-index Human, cultural and natural
resources especially with three factors with the lowest rating and we will try to propose
measures to increase mentioned sub-index of Slovak republic ahead. The amount of factor
Cultural Resources affects number of world heritage cultural sites, number or sports stadiums,
number of international fairs and exhibitions, creative industries exports. UNESCO registered
in the Slovak republic only these cultural heritages: Historic Town of Banská Štiavnica and
the Technical Monuments in its Vicinity, Levoča, Spišský Hrad and the Associated Cultural
Monuments, Vlkolínec, Bardejov Town Conservation Reserve, Wooden Churches of the
Slovak part of the Carpathian Mountain Area. We believe that Slovakia should be in this
ranking in the higher rank. Slovakia is sometimes called a land of castles, palaces and
churches. The fact that until the present day have been preserved 168 castles and 1598
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protected churches confirms the validity of the claim. Based on this information, we assume
that UNESCO in the future increases the number of Slovak cultural heritage on its list. Major
international events such as the European Football Championships in 2012 and Košice European Capital of Culture 2013 will create the potential for increased demand for travel to
the Slovak republic. The amount of factor Natural Resources affects number of world heritage
natural sites, protected areas and total known species. UNESCO registered in the Slovak
republic only these natural heritages: Caves of Slovak Karst, Primeval Beech Forests of the
Carpathians. Slovak republic in this area offers much more natural beauty, which via the
integration into the UNESCO list would increase Human, cultural and natural resources subindex.
The amount of factor Affinity for Travel and Tourism affects only Tourism openness Tourism expenditure and receipts as a percentage of GDP. This variable is the ratio of the
sum of international tourism expenditures and receipts to GDP. International tourism
expenditures are expenditures of international outbound visitors in other countries, including
payments to foreign carriers for international transport. International tourism receipts are
expenditures of international inbound visitors in other countries, including payments to
foreign carriers for international transport. In the Slovak republic for tourism expenditure and
receipts are used the following names: foreign exchange income, foreign exchange
expenditures.
Table 2 Foreign exchange income and expenditures in Slovak republic
2010
Foreign exchange income in mil. €

2011

Index

1684,40 1744,70 103,60

Foreign exchange expenditures in mil. € 1470,70 1566,80 106,50
Balance in mil. €

214,00

177,90

83,10

Source: Ministry of Transport, Construction and Regional Development of the Slovak
republic.

Foreign exchange income from incoming tourism reached for months January to
December 2011 volume of 1,744.7 million €. In comparison to year 2010 it represents an
increase of 3.6%. Foreign exchange expenditures of Slovak citizens reached in the period a
volume of 1,566.8 million €. In comparison to year 2010 it represents an increase of 6.5%.
Balance of incoming tourism is still in surplus of 177.9 million EUR. In comparison to last
year it declined by 16.9%.
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Conclusion

Tourism in the economy performs these important economic functions: a function of
income and the multiplier effect is the source of value creation and impact on GDP is a factor
in employment, regional development and balance of payments. Tourism in Slovak republic is
not integrated industry whose inputs and outputs can be measured in the system of national
accounting, such as agriculture, construction and industry, but is a conglomerate of products
and activities of a wide variety of industries, which are to participate in tourism activities.
Tourism will be in the future more significant in the economy of the country, if then in all
sector policies will be remembered for greater support for its interests and goals. Although a
crucial role in the development of tourism has private sector, role of public sector is to
formulate strategy for its development and define the tools to achieve it.
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KVANTIFIKÁCIA RIZIKA PROSTREDNÍCTVOM ŠTATISTICKÝCH
UKAZOVATEĽOV7
RISK QUANTIFICATION BY STATISTICAL INDICATORS

Daniel Buc

Abstrakt
Z hľadiska problematiky riadenia podnikateľských rizík vychádzame z chápania rizika ako
možnosti, že s určitou pravdepodobnosťou nastane udalosť, ktorá sa líši od predpokladaného
stavu alebo vývoja. Riziko by nemalo byť redukované a chápané len ako pravdepodobnosť,
práve kvôli faktu, že zahŕňa okrem pravdepodobnosti aj kvantitatívny rozsah konkrétneho
javu. Pojem „riziko“ nadväzuje na filozofické kategórie, ktorými sú nutnosť a náhodnosť. Je
podmienený náhodnosti ako forma prejavu nutnosti, čo znamená, že zdrojom je objekt –
hovoríme o ontologickom aspekte rizika. V prípade gnozeologického aspektu je riziko
podmienené neúplnosti zobrazenia reálnych procesov v ľudskom vedomí – zdrojom je
v tomto prípade subjekt.
Kľúčové slová: Riziko. Štatistický ukazovateľ. Moment. Metrika. Kvantifikácia.
Abstract
In terms of business risk management issues we assume the risk as the possibility of
understanding that an event occurs with some likelihood that differs from the expected status
or development. Risk should not be reduced and understood just as likelihood because of the
fact that it includes in addition also the quantitative extent of the likelihood of a particular
phenomenon. The term "risk" is built on the philosophical categories, namely necessity and
randomness. It is subjected to randomness as a form of expression, necessity, which means
that the source is an object - the ontological aspect of risk. In the case of epistemic aspect is
the risk subjected to an incomplete display of real processes of human consciousness - the
source is subject, in this case.
Key words: Risk. Statistical indicator. Moment, Metric, Quantification.

7

Príspevok je výstupom vedeckého projektu VEGA 1/0357/11 KLIEŠTIK, T. a kol:Výskum možnosti aplikácie
fuzzy-stochastického prístupu a CorporateMatrics ako nástrojov kvantifikácie a diverzifikácie podnikových rizík
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1.Úvod do problematiky
Riziko je možné kvantifikovať viacerými spôsobmi, a to podľa toho, v akej oblasti a
aký druh rizika je potrebné kvantifikovať. Keď hovoríme o kvantifikovateľnosti rizika,
pýtame sa, ako sa takéto riziko dá merať. S odpoveďou na túto otázku prišiel ako jeden z
prvých Irving Fisher v roku 1906. Navrhol ako mieru ekonomického rizika, použiť
ukazovatele momentové štatistické ukazovatele. Prvý popisuje strednú hodnotu, druhý
variabilitu, tretí zošikmenie a štvrtý špicatosť. Okrem týchto základných kvantitatívnych
ukazovateľov rizika sa môžu použiť aj iné ukazovatele napr. ukazovatele maximálneho
očakávaného peňažného príjmu (výnosu), Value at Risk (VaR), koeficient β, mieru
návratnosti očistenú o riziko alebo koeficienty najlepšieho a najhoršieho scenára. apod. Tento
príspevok je venovaný najmä momentovým štatistickým ukazovateľom.

2.Metodológia
Hlavným cieľom príspevku je deskripcia problematiky a spôsobov kvantifikácie rizika
a definovanie základných štatistických ukazovateľov a ich nevyhnutnosti pre efektívne
riadenie rizika. Formulovaný základný cieľ determinoval aplikáciu nasledovných metód:
deskripcia základných pojmov a vzťahov riešenej problematiky, analýza dostupných
poznatkov teoretického charakteru získaných štúdiom odbornej literatúry a ich následná
syntéza, komparácia využitia jednotlivých ukazovateľov a syntéza poznatkov pri vyvodzovaní
záverov.

3.Výsledky a diskusia
Štatistické ukazovatele prvého momentu – stredné hodnoty
Pomocou prvého momentu rozdelenia sa v rámci analýzy rizika meria očakávaná
hodnota výskytu náhodnej veličiny. Aplikácia tohto momentu je využívaná aj pri
jednobodových odhadoch pri tradičných analytických metódach. Najpoužívanejšími
štatistickými ukazovateľmi prvého momentu sú priemer, medián a modus.
Aritmetický priemer je pravdepodobne najčastejšie používaný štatistický pojem, ktorý
sa pomerne často objavuje aj v bežnom živote. S tým však súvisí aj fakt, že je pomerne často
interpretovaný chybne, či dokonca je zámerne zneužívaný. Pri výpočte sa používajú všetky
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jednotky štatistického súboru. Najdôležitejšie pre popis sú aritmetický, harmonický,
geometrický a kvadratický priemer. Aritmetický priemer pre diskrétne hodnoty sa vypočíta:

V prípade spojitých premenných:

kde:
xi – jednotlivé prvky výberu,
n – celkový počet prvkov,
pi – pravdepodobnosť, že nastane i-tá udalosť (výnos, cash flow a pod.),
- aritmetický priemer.
Modus je taká hodnota Mod(x) znaku X, ktorá sa v danom empirickom súbore
vyskytuje najčastejšie. V radoch rozdelenia početností je to tá hodnota xi, ktorej prislúcha
najvyššia absolútna, alebo relatívna početnosť. Táto veličina však nemusí byť rozdelením
pravdepodobnosti určená jednoznačne, pretože s rovnakou najvyššou frekvenciou sa môže
vyskytovať viacero hodnôt.

kde:
a – dolná hranica modálneho intervalu,
h – rozpätie intervalu,
d0 – rozdiel medzi početnosťou modálneho intervalu
a predchádzajúceho intervalu,
d1 – rozdiel medzi početnosťou modálneho intervalu a nasledujúceho intervalu,
– modus.
Medián je taká reálna hodnota Med(x), ktorá súbor zistených hodnôt x1, x2, ..., xn
usporiadaný vzostupne podľa veľkosti rozdelí na dve rovnako početné časti. Základnou
výhodou mediánu je fakt, že nie je ovplyvnený extrémnymi hodnotami. Preto je vhodné ho
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používať v prípade šikmých rozdelení, pri ktorých aritmetický priemer dáva obvykle
nerelevantné výsledky.

kde:
a – dolná hranica modálneho intervalu,
h – rozpätie intervalu,
– relatívna kumulatívna početnosť predchádzajúceho intervalu,
– absolútna početnosť mediánového intervalu,
– medián.
Pravdepodobnosť výskytu – pomocou tejto metriky sa meria pravdepodobnosť
výskytu hodnôt v určitom intervale, v rámci oblasti výskytu náhodnej veličiny. Môžeme tým
zistiť, s akou pravdepodobnosťou bude hospodársky výsledok väčší ako nula, náklady menšie
ako jeden milión, zisky väčšie ako dva milióny atď. Inverzným prístupom možno zistiť, aké
hodnoty v rámci rozdelenia náhodnej veličiny môžeme očakávať, napríklad s 99% istotou.

Štatistické ukazovatele druhého momentu – variabilita
Druhý moment je charakteristikou variability rozdelenia pravdepodobnosti náhodnej
veličiny, ktorá vyjadruje variabilitu rozdelenia súboru náhodných veličín okolo strednej
hodnoty. Teoreticky je rozptyl definovaný ako stredná hodnota kvadrátov odchýlok od
strednej hodnoty. V analýze rizika sú štatistické ukazovatele druhého momentu primárnymi
metrikami rizika. Najviac používané sú variačné rozpätie, smerodajná odchýlka, volatilita
alebo variačný koeficient.
Rozptyl kvantifikuje variabilitu hodnôt x znaku X okolo strednej hodnoty x a vypočíta
sa ako súčet druhých mocnín odchýlok jednotlivých hodnôt x príjmov od priemerného
očakávaného príjmu násobený pravdepodobnosťou týchto peňažných príjmov.

kde:
n – celkový počet prvkov,
xi – jednotlivé prvky výberu,
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– pravdepodobnosť, že nastane i-tá udalosť (výnos, cash flow a pod.)
x - aritmetický priemer
– rozptyl
Smerodajná odchýlka je druhou odmocninou rozptylu a vyjadruje rozptyl hodnôt
okolo strednej hodnoty, t.j. vypovedá o tom, ako sa hodnoty od tejto strednej hodnoty
(aritmetického priemeru) líšia, alebo tiež ako husto sú okolo tohto priemeru zoskupené. Ide o
najpopulárnejšiu metriku rizika, pretože vyššia smerodajná odchýlka implikuje širšie
rozdelenie hodnôt, a preto väčšie riziko odchýlenia od strednej hodnoty.

kde:
n – celkový počet prvkov,
– jednotlivé prvky výberu,
– pravdepodobnosť, že nastane i-tá udalosť (výnos, cash flow a pod.),
x - aritmetický priemer,

- smerodajná odchýlka.
Zaujímavou charakteristikou smerodajnej odchýlky je, že umožňuje pohľad na
normálne rozdelenie náhodnej veličiny v niekoľkých intervaloch so stredom v aritmetickom
priemere, pre ktoré platí:
v intervale

sa nachádza 68% z celkového počtu hodnôt,

v intervale

sa nachádza 95% z celkového počtu hodnôt,

v intervale

sa nachádza 99,8% z celkového počtu hodnôt.

Nevýhodou smerodajnej odchýlky je fakt, že zachytáva výkyvy od očakávanej
hodnoty oboma smermi. Niektorí analytici charakterizujú riziko ako možnosť straty, či
odchýlky nežiaducim smerom (negatívny prípad) a smerodajná odchýlka, čiže metrika rizika,
započítava do rizika aj pravdepodobnosť výkyvu žiaducim smerom (pozitívny prípad).
Variačný koeficient – táto premenná je definovaná ako podiel smerodajnej odchýlky a
priemeru, čo prevádza mieru rizika na porovnateľné jednotky. Inak povedané smerodajná
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odchýlka súboru, ktorý je v miliónoch bude omnoho vyššia, ako rovnaký ukazovateľ
vypočítaný pre súbor, ktorého hodnoty sú rádovo v desiatkach. Z uvedeného vyplýva, že sa
koeficient používa na výpočet miery investície na jednotku rizika. Invertovanú hodnotu
potom možno interpretovať ako mieru rizika na jednotku investície.

kde:

– smerodajná odchýlka,
x - stredná hodnota,
- variačný koeficient.
Štatistické ukazovatele tretieho momentu – zošikmenie
Koeficient šikmosti – vyjadruje mieru asymetrie (symetrické rozdelenie má šikmosť
rovnú nule) a môže nadobúdať kladné alebo záporné podľa toho, na ktorú stranu sú odchýlky
od stredných hodnôt väčšie. V rozdelení s kladnou šikmosťou je aritmetický priemer väčší
ako medián a polovica nízkych hodnôt je nahustená na menšej časti variačného rozpätia, ako
polovica vysokých hodnôt, ktorá je rozložená na väčšej časti variačného rozpätia.
Iným pohľadom na šikmosť rozdelenia je fakt, že aritmetický priemer sa pohybuje v
smere koeficientu šikmosti, zatiaľ čo smerodajná odchýlka, rozptyl a celkové variačné
rozpätie zostáva stále rovnaké. Pri kladnom koeficiente šikmosti je viac pravdepodobný
výskyt nižších hodnôt, zatiaľ čo pri zápornom koeficiente šikmosti je viac pravdepodobný
výskyt vyšších hodnôt. Výpočet koeficientu šikmosti pre diskrétne premenné:

pre spojité premenné:

kde:

– smerodajná odchýlka,
x - stredná hodnota,
– pravdepodobnosť, že nastane i-tá udalosť (výnos, cash flow a pod.),
n – celkový počet prvkov,
– jednotlivé prvky výberu,
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- koeficient šikmosti.
Pri rozdelení, ktoré nie je symetrické, t.j. jeho stredná hodnota je posunutá viac ku
konci dlhšieho ramena (buď naľavo, alebo napravo), má pri posudzovaní priemernosti hodnôt
väčšiu vypovedaciu schopnosť medián, nie stredná hodnota, pretože tá citlivo reaguje na
šikmosť. Posúdenie šikmosti rozdelenia je potom dôležité pretože dve rozdelenia môžu mať
rovnaké rozptyly a stredné hodnoty, či mediány a pritom rozdielne koeficienty šikmosti, čo
môže viesť k odlišným záverom. Takže napríklad, ak budeme hodnotiť investičné projekty na
základe čistých súčasných hodnôt a ich rozdelenia budú mať rovnaké mediány aj rozptyly, ale
pravdepodobnostné rozdelenie jedného projektu bude zošikmené pozitívne (napravo) a
druhého negatívne (naľavo), potom je projekt s pozitívnym zošikmením evidentne lepší,
pretože dosahuje väčšiu pravdepodobnosť vyšších hodnôt.
Štatistické ukazovatele štvrtého momentu – špicatosť
Charakteristiky špicatosti udávajú, aký priebeh má rozdelenie hodnôt okolo stredu
rozdelenia. Čím je rozdelenie špicatejšie, tým viac sú hodnoty sústredené okolo daného
stredu. Naopak, rozdelenie s nízkym koeficientom špicatosti často obsahuje hodnoty,
vzdialené od stredu rozdelení. Špicatosť výberu sa porovnáva s normalizovaným normálnym
rozdelením, pri ktorom je hodnota koeficientu špicatosti rovná 3. Preto sa koeficient špicatosti
vyjadruje formou excesu oproti normálnemu rozdeleniu, a teda sa od koeficientu špicatosti
odpočíta hodnota 3. „Ploché“ rozdelenia majú potom exces záporný a špicatejšie naopak
kladný. O rozdelení, ktoré má kladnú „excess kurtosis“, povieme, že má ťažké chvosty, čo
vlastne znamená, že obsah plochy pod funkciou hustoty v jeho koncoch je väčší ako pri
normálnom rozdelení. V praxi to znamená, že takéto rozdelenie zahŕňa v sebe viac
extrémnych prípadov, pretože extrémne udalosti sa nachádzajú práve na konci rozdelenia.
V ekonomickej praxi je pre analýzu rizika táto veličina dôležitá, pretože môže spresniť
miery rizikovosti. Aj napriek tomu, že stredná hodnota aj smerodajná odchýlka sú rovnaké,
miera zhustenia hodnôt okolo strednej hodnoty môže byť odlišná. Pri vyššej miere špicatosti,
sa znižuje pravdepodobnosť extrémnych výkyvov premennej od očakávaného scenára. Pri
výpočte koeficientu špicatosti pre diskrétne premenné, postupujeme podľa vzorca:

pre spojité premenné:
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kde:

– smerodajná odchýlka,
x - stredná hodnota,
– pravdepodobnosť, že nastane i-tá udalosť (výnos, cash flow a pod.),
n – celkový počet prvkov,
– jednotlivé prvky výberu,
- koeficient špicatosti.
Záver
Pokroky v oblasti kvantifikácie rizík by nemali viesť k falošnému uspokojeniu alebo
k záveru, že riadenie rizík sa stalo jednoduchším, práve kvôli trom dôvodom. Prvým je
posudzovanie rizík stále globálnejšie a komplikovanejšie, kde je potrebné sa zamyslieť, či
zlepšenie v oblasti informovanosti a posudzovania drží krok s vývojom rizika. Po druhé,
riadenie rizika má stále relatívny charakter. Inými slovami, je nevyhnutné, aby podnik alebo
investor riziko nielen vyhodnotil. Je potrebné ho porovnať vzhľadom ku konkurencií.
Demokratizácia informácií a nástrojov ponúka možnosť, že dokonca aj malé firmy, pomocou
správnej stratégie, môžu konkurovať tým väčším. Po tretie, informácie a nástroje, ktorých je
v súčasnosti veľké množstvo a následne selekcia správneho nástroja pre kvantifikáciu rizík,
ktorá býva rôzna v závislosti od konkrétneho rizika, sa stala ďalšou dôležitou súčasťou oblasti
riadenia rizík.
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AKTUÁLNY VÝZNAM RIZIKA A SIMULAČNÁ METÓDA MONTE
CARLO

CURRENT IMPORTANCE OF THE RISK AND MONTE CARLO SIMULATION
METHOD

Ing. Petra Gundová

Abstrakt
Riziká sú zákonitým prejavom premenlivosti ekonomického prostredia, čoho dôkazom je aj
súčasná globálna ekonomická, finančná a morálna kríza. Z aspektu finančnej stability boli
reálne riziká v priebehu rokov 2008 a 2009 determinované najmä globálnou finančnou krízou,
ktorá prerástla do globálnej ekonomickej krízy. Vplyvom súčasnej svetovej situácie je preto
veľmi ťažké, môžeme tvrdiť až nemožné, jednoznačne určiť vývoj v budúcnosti.
O budúcnosti vieme s určitosťou povedať iba to, že je neurčitá. Cieľom príspevku je
teoreticky rozpracovať aktuálnu problematiku rizika a simulačnú metódu Monte Carlo.
Kľúčové slová: Riziko. Neistota. Simulačné metódy. Monte Carlo.

Abstract
The risks are proofs of the variability of the economic environment; current global economic
financial and moral crisis is evidence of this, too. From the point of financial stability real risk
in the years 2008 and 2009 were determined by the global financial crisis that grew into
a global economic crisis. Due to current global situation is very difficult, we can say
impossible, identify future development clearly. About future we can say with certainty only
that it is vague. The aim of this article is theoretically to work out current problems of the risk
and simulation method Monte Carlo.
Key words: Risk. Uncertainty. Simulation methods. Monte Carlo.
1. Úvod do problematiky
Neistota a s ňou spojené riziko je prítomné vo všetkých ľudských rozhodnutiach
a podniky nie sú výnimkou, práve naopak, v podnikaní sa stretávame s najväčším počtom
rôznych rizikových faktorov. Preto podniky musia prijať určitú mieru rizika, bez ktorej nie je
možné dosiahnuť zisk. Túto pravdu potvrdzuje aj prvé pravidlo riadenia rizík :“There is no
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reward without risk“ (Strnad, 2009, s. 91). Na druhej strane si podniky musia uvedomiť
skutočnosť, že riziká je nevyhnutné riadiť tak, aby nemohli ohroziť samotnú existenciu
podniku. V literatúre (Balážová, 2010, s. 88) sa môžeme stretnúť aj s tvrdením, že podnik
môže riadiť iba tie riziká, ktorých si je vedomí.
2.Metodológia
Predkladaný príspevok má teoreticko–metodologický charakter, čo ovplyvnilo aj výber
metód, ktoré boli použité pri jeho spracovávaní. Išlo o indukciu, dedukciu a obsahovú analýzu
sekundárnych zdrojov, ktoré predstavovali literárne pramene zaoberajúce sa skúmanou
problematikou. Konkrétne ide o odbornú knižnú a časopiseckú literatúru, tak z domáceho ako
aj zo zahraničného prostredia, zborníky, publikácie a údaje z kvalifikovaných internetových
stránok. V úvode príspevku je nevyhnutné vymedziť metodologický aparát skúmanej
problematiky, a to z dôvodu, že jednotlivé pojmy ako riziko, neistota, či neurčitosť sú
mnohokrát zamieňané, skreslene interpretované a požívané v nesprávnom kontexte.
3. Výsledky a diskusia
Pojmy riziko, neistota a neurčitosť sa veľmi dlhý čas považovali za synonymá. Až
v roku 1921 publikoval americký ekonóm Frank Hyneman Knight svoje známe dielo Riziko,
neistota a zisk, v ktorom ich ako prvý rozlíšil (Baláž, 2009, s. 107). V jeho publikácií nájdeme
definované, že riziko vzniká v situáciách, keď výsledok je neistý, ale pravdepodobnosť
rozličných výsledkov je známa alebo ju v krajnom prípade možno odhadnúť. Neistota vzniká
vtedy, keď neznámy výsledok nemožno predvídať ani ako istú pravdepodobnosť, inými
slovami, týka sa nepredvídaných okolností, proti ktorým sa na základe známych zásad
poistenia nemožno chrániť (Čunderlík, 2002, s. 96).
V súčasnosti neexistuje jedna univerzálne prijatá definícia rizika či dokonca prax
riadenia rizík. Riziko je koncept, na ktorý sa môžeme pozerať z rôznych uhlov pohľadu.
Najkoncepčnejší pohľad je cez volatilitu, ktorú môžeme charakterizovať ako rozptyl hodnôt
okolo určitej strednej hodnoty. Čím vyšší rozptyl, tým vyššie riziko (Berg, Krištofík, 2011, s.
661). S jednotlivých definícií vyplýva že s rizikom sú tesne spojené dva pojmy.
 Neurčitý výsledok, o ktorom implicitne uvažujeme vo všetkých definíciách rizika,
teda výsledok musí byť neistý, pričom musia existovať aspoň dve varianty riešení.
 Aspoň jeden z možných výsledkov je nežiaduci.
Na nasledujúcom grafe môžeme vidieť ako A.A. Thompson ilustruje stav poznania
a jeho vzťah k istote, neistote a riziku, pričom úplné poznanie definuje ako istotu.
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Graf 1 Istota, neistota a riziko v procese rozhodovania podľa Thompsona
Zdroj: Szarková, Ľ.2001.
Základom úspechu prakticky každej činnosti je správne rozhodnutie realizované
v správnom čase. Teória rozhodovania člení rozhodovacie procesy na rozhodovanie za istoty
(určitosti), rizika všeobecne a neistoty (v užšom zmysle slova), resp. niektorí autori
(Szarková, 2001, Chew, 1996, Jones, 1996) uvádzajú ako štvrtý typ rozhodovacej situácie
rozhodovanie využívajúce teóriu hier.
Predpokladom pre rozhodovanie za istoty je existencia dokonalého informačného
systému a schopnosť investora čo najpresnejšie a s istotou určiť, ktorý budúci stav nastane
(Szarková, 2001, s. 261). Rozhodovanie za istoty je charakterizované aj ako situácia, keď
rozhodovateľ vychádza z istého stavu informovanosti o dôsledkoch (dosahoch, účinkoch)
variantov vzhľadom na jednotlivé kritéria hodnotenia, pričom táto informácia je úplná
v zmysle determinovanosti (jednoznačnosti) dôsledkov variantov rozhodovania (Szabo a kol.,
2005, s. 15).
Rozhodovacie situácie za rizika sú v praxi najbežnejšie (Sivák, 2006, s. 98).
Teoretické základy rozhodovania za podmienok rizika rozpracovali v teórii očakávaného
úžitku (expected utility theory) John von Neuman a Oskar Morgenstern (Baláž a kol., 2009, s.
214). Pri rozhodovaní za rizika sú známe pravdepodobnosti uskutočnenia budúceho stavu,
pričom sa investor rozhoduje v nedokonalom informačnom systéme. V tomto prípade sú
známe možné budúce situácie a z nich vyplývajúce dôsledky pre zvažované varianty, ale
hodnotiteľ presne nevie, ktorá situácia nastane, pozná však pravdepodobnosť ich vzniku
(Čunderlík, Rybárová, 2002, s. 106). Podstatu rozhodovania za rizika by sme mohli
matematicky vyjadriť aj tak, že množinu všetkých alternatív vi (i = 1, 2, ..., m), ktoré má
rozhodovateľ k dispozícii, nazývame priestor rozhodovania. Rozhodovanie sa realizuje pri
znalosti množiny všetkých relevantných stavov okolia Zj (j = 1, 2, ..., n), ktorú nazývame
stavový priestor. Vzájomné stretnutie rozhodnutia (t.j. výberu jednej z možných alternatív)
a stavu sveta vedie k výsledku. Teda každej kombinácii (rozhodnutia a stavu sveta) je
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priradený jeden výsledok. Opis dôsledkov rozhodnutia poznáme ako meranie výsledkov.
Výsledky rozhodovania za rizika možno vyjadriť v maticovom tvare, t.j. v matici výsledkov.
Ktorý výsledok bude docielený pri voľbe určitej alternatívy vi, závisí od nastania budúceho
stavu Zj. Ak možné stavy Zj sú očakávané s pravdepodobnosťou pj (pj ˃ 0, j = 1, 2, ..., N,
) a alternatívy vi sú dané, dostaneme nasledovnú maticu.
Tabuľka 1 Matica výsledkov
Alternatívy Pravdepodobnosti/stavy
p1

p2

...

pj

...

pn

Z1

Z2

...

Zj

...

Zn

v1

E11

E12

...

E1j

...

E1n

v2

E21

E22

...

E2j

...

E2n

.

.

.

vi

Ei1

Ei2

...

Eij

...

Ein

.

.

.

.

.

.

.

vm

Em1

Em2
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Eij (i = 1, 2, ..., m), (j = 1, 2, ..., n) charakterizuje výsledok alternatívy v i pri nastaní
stavu Zj. Teda prvý index vyjadruje alternatívu a druhý index vyjadruje situáciu okolia.
Rozhodovanie v podmienkach neistoty charakterizujeme ako typ rozhodovania, keď
manažér pozná varianty riešenia, možné stavy okolia, aj dôsledky variantov, ale na rozdiel od
rozhodovania v podmienkach rizika však nepozná pravdepodobnosť výskytu stavov okolia
(Szabo a kol., 2005, s. 52). To znamená, že situácia, v ktorej pravdepodobnosti uskutočnenia
budúcich stavov sú neznáme, čo môže byť spôsobené tiež nedokonalým informačným
systémom, sa nazýva situácia za neistoty v užšom slova zmysle. V literatúre sa stretávame
s tým, že v takýchto prípadoch môžeme uplatniť dva prístupy k riešeniu rozhodovacej
situácie, a to uplatniť pravidlá rozhodovania v podmienkach neistoty alebo získať dostatočné
informácie o pravdepodobnosti výskytu stavov okolia a potom riešiť rozhodovaciu situáciu
ako v podmienkach rizika.
V prípade, že sa rozhodovateľ stáva hráčom a uplatňuje svoje stratégie, rozhodovanie
sa uskutočňuje na základe teórie hier. Zakladateľom teórie hier je americký matematik John
Ludwig von Neuman a ekonóm Oskar Morgenster, ktorí v roku 1943 spolu vydali v USA
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knihu pod názvom Teória hier a ekonomického správania. Teória hier nie je len ekonomickou
teóriou. Ide vlastne o matematický opis rozhodovacích procesov, pri ktorom sa využíva
pomerne zložitý matematický aparát (Lisý a kol., 2003, s. 108). Teória hier pracuje s troma
prvkami: hráči, množina možných stratégií, z ktorých si každý hráč vyberá a výnos z každej
kombinácie stratégií.
Ako už bolo spomínané terminológia v skúmanej oblasti nie je jednotná. Práve preto
v roku 2003 COSO (Comitee on Sponsoring Organizations on the Treadway Commission)
iniciovalo celosvetový projekt, ktorý by rozvinul koncepcie jednotiacich princípov,
terminológie a praktického sprievodcu pre organizácie v oblasti riadenia rizika. COSO
definuje osem vzájomne spolu súvisiacich zložiek systému riadenia podnikateľského rizika.
Jednotlivé zložky znázorňujeme v nasledujúcom grafe.

Vnútorné prostredie

Stanovenie cieľov organizácie

Identifikácia udalostí

Posúdenie rizika

Reakcia na riziko

Kontrolné aktivity

Informácie a komunikácia

Monitorovanie

Graf 2 Zložky systému riadenia rizika podľa COSO
Zdroj: Dvořák, J. 2007.
Vnútorne prostredie udáva tón fungovania celej organizácie a slúži ako základ pre
všetky ostatné zložky riadenia podnikateľského rizika. Ďalšou zložkou je stanovenie cieľov
organizácie v štyroch oblastiach, a to v strategickej, operačnej, oblasti výkazníctva a v jednaní
súladu s existujúcim právom a platnou reguláciou. Identifikácia udalostí sa zameriava na
rozlíšenie medzi rizikom a príležitosťou. Nasledujúcou zložkou, v ktorej sú riziká
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analyzované je posudzovanie rizika. Berie sa do úvahy pravdepodobnosť rizika a ich možné
dopady. Na predchádzajúcu zložku logicky nadväzuje reakcia na riziko, teda rozhodnutie
o tom, aká bude odpoveď na identifikované riziká. Kontrolné aktivity predstavujú používané
politiky a postupy, ktoré overujú, že reakcie na riziko sú efektívne realizované. Informácie,
komunikácia

a monitorovanie

predstavujú

posledné

dve

zložky

systému

riadenia

podnikateľského rizika.
Ďalej sa zameriame na jednu zo základných simulačné metód, a to metódu Monte
Carlo. Niektorí autori simulačné metódy charakterizujú aj ako metódy merania rizík. Vo
všeobecnosti je využitie simulačných metód spojené s riešením zložitých problémov, kde
komplexnosť súčasného pôsobenia množstva faktorov sťažuje použitie optimalizačných
metód. Jadrom modelu je „simulácia“, ktorá zabezpečuje kombináciu hodnôt vstupných
premenných na generovanie možných výsledkov. Ak hodnoty premenných na výpočet
výsledkov sú známe, tak aj výsledok je známa alebo deterministická hodnota (Szabo,
Varcholová, Dubovická, 2005, s. 82).
Medzi najvýznamnejšie modely stanovenia dôsledkov variantov riešenia pomocou
pravdepodobnostného ohodnotenia patrí počítačová simulácia metódou Monte Carlo. Ide
o špecifickú techniku výberu vzoriek.
Vzorkovanie všeobecne chápeme ako proces, pomocou ktorého vstupné parametre pre
ľubovoľný model možno vybrať zo vstupných hodnôt distribučnej funkcie. Najčastejšie sa
v počítačových programoch používajú dve vzorkovacie metódy: vzorkovanie Monte Carlo
a vzorkovanie Latin Hypercube, ktoré sa odlišujú v počte opakovaní potrebných na to, aby sa
vzorkované hodnoty približovali k vstupnému rozdeleniu pravdepodobnosti (Varcholová,
2003, s. 1001).
Vzorkovanie technikou Monte Carlo sa vzťahuje na tradičné techniky používajúce
náhodné alebo pseudonáhodné čísla na vzorkovanie z pravdepodobnostného rozdelenia.
Termín Monte Carlo v zmysle náhodného vzorkovania v simulácii bol predstavený počas
druhej svetovej vojny ako krycí názov na simuláciu problémov týkajúcich sa vývoja atómovej
bomby. Táto metóda sa dnes používa v rozmanitých zložitých problémoch zahrňujúcich
náhodné správanie (Štrpka, 2006, s. 47).
Metóda Monte Carlo vyžaduje realizáciu veľkého počtu budúcich situácií utváraných
ako kombinácie možných hodnôt vstupných premenných (napr. objemu predaja, nákladov
atď.). Hodnoty vstupných premenných sa generujú z rozdelení pravdepodobnosti pre všetky
vstupné náhodné premenné (faktory rizika). Analytik môže určiť tieto rozdelenia na základe
disponibilných informácií. Informácie týkajúce sa rozdelení (typ a parametre distribučných
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funkcií) sa zadávajú do počítačového simulačného modelu a v počítači pomocou generátora
náhodných čísel sa získavajú diskrétne hodnoty každého rozdelenia, ktorých kombinácie
zabezpečujú výpočet výsledku (napr. zisku) (Sivák, 2006, s. 85).
Počítačový program zabezpečuje, aby sa častejšie volili pravdepodobnejšie hodnoty
a menej často hodnoty ležiace na okrajoch rozdelení. Takéto vzorkovanie je v počítači
iteračným procesom (minimálne niekoľko sto, spravidla však viac ako tisíc iterácií), ktorý
prebieha dovtedy, kým dostatočný počet iterácií nezabezpečí stabilné výsledky týkajúce sa
hustoty rozdelenia. Stanovenie pravdepodobnosti založené na využití matematických
modelov má značné prednosti oproti metódam priameho stanovenia subjektívnej
pravdepodobnosti

dôsledkov

rizikových

variantov.

Priame

určenie

rozdelenia

pravdepodobnosti dôsledkov je pre hodnotiteľa (experta) vysokonáročné, pretože zvolené
kritérium hodnotenia je ovplyvnené spravidla väčším počtom faktorov, pričom expert by
musel zvažovať jednak neistotu týchto faktorov, jednak vplyv týchto faktorov na zvolené
kritérium hodnotenia.
Z uvedeného vyplýva, že uplatnenie počítačového modelu simulácie metódou Monte
Carlo značne znižuje náročnosť priameho expertného určovania subjektívneho rozdelenia
pravdepodobnosti dôsledkov rizikových variantov. Úlohou experta teraz nie je určovať
priamo rozdelenie pravdepodobnosti kritéria hodnotenia dôsledkov rizikových variantov, ale
riešiť ľahšiu úlohu stanovenia subjektívneho rozdelenia pravdepodobnosti jednotlivých
faktorov rizika. Rozdelenie pravdepodobnosti kritéria hodnotenia sa v tomto prípade stanoví
pomocou simulačného modelu využitím týchto subjektívnych rozdelení pravdepodobnosti
rizikových faktorov (Szabo, Varcholová, Dubovická, 2005, s. 86).
V závere príspevku si stručne demonštrujeme fungovanie simulačného modelu Monte
Carlo. Majiteľ obchodu s darčekovými predmetmi sa nachádza pred ťažkou úlohou. Na
14.februára, sviatok zaľúbených, tradične objednáva špeciálne šperky. Jeden kus nakupuje po
70 eur a predáva za 120 eur. Šperky, ktoré sa nepredajú, sú predávané po 14. februári s 50 %
zľavou. Problém spočíva v tom, že ak bude dopyt po šperkoch vyšší ako je ich objednané
množstvo, tak majiteľ obchodu príde o zisk z nedostatku šperkov. Na druhej strane, ak bude
dopyt po šperkoch nižší, tak obchodník príde o zisk v dôsledku diskontného predaja.
Rovnica zisku v prípade, ak dopyt je väčší ako ponuka je:
π = (12 – 7)q.
Ak je dopyt menší ako ponuka, tak rovnica zisku sa vyjadrí nasledovne:
π = 12d – 7q + 60(q – d).
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Vstupmi simulačného modelu sú objednané množstvo q (rozhodovacia premenná),
rozličné úrovne príjmu a faktory výdavkov (konštanty), dopyt d (pravdepodobnostná
premenná). Ak by bol dopyt známy, tak vieme vypočítať zisk z vyššie uvedených rovníc.
Pretože však ide o pravdepodobnostnú premennú, musíme vybrať hodnotu dopytu
z rozdelenia pravdepodobnosti dopytu. Rozhodovací problém si zjednodušíme do takej miery,
že predpokladáme 6 úrovní dopytu 40, 50, 60, 70, 80, 90 s rovnakou pravdepodobnosťou 1/6.
Vykonáme simuláciu Monte Carlo pre úroveň objednaného tovaru q = 60. Desať náhodných
pokusov prinieslo tieto úrovne dopytu a očakávaného zisku.
Tabuľka 2 Výsledok simulácie pre q = 60
Pokus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Objednané
množstvo
Dopyt (ks)

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

50

40

60

90

70

50

70

70

60

50

2 400

1 800

3 000

3 000

3 000

2 400

3 000

3 000

3 000

2 400

Zisk (€)

Zdroj: Mikolaj, J., Vančo, B. 2004.
Zisk v 1. pokuse: π = 120d – 70q + 60 (q - d) = 60d – 10q = 60 * 50 – 10 * 60 = 2 400.
Zisk v 4. pokuse: π = 120dq – 70q = 50q = 50 * 60 = 3 000
Podobne vypočítame ostatných osem hodnôt zisku v tejto situácii. Priemerná hodnota
zisku z desiatich náhodných pokusov je 2 700 eur. Vyhodnotením simulácie dostaneme
pravdepodobnosti očakávaných výnosov, ktoré sú v nasledujúcej tabuľke.
Tabuľka 3 Rozdelenie pravdepodobnosti
Zisk (€)
Pravdepodobnosť

1 800

2 400

3 000

0,1

0,3

0,6

Zdroj: Mikolaj, J., Vančo, B. 2004.
Pri opakovaní týchto desiatich pokusov pochopiteľne dostávame iné výsledky, a preto
je simulácia založená na náhode. Pri vyššom počte pokusov môžeme očakávať približne
rovnaký počet priaznivých javov pre všetky úrovne dopytu, pretože ide o rovnomerné
rozdelenie. Z výsledkov vykonanej simulácie môžeme urobiť zver, že existuje 40 % - ná
šanca, že zisk bude nižší ako 2 500 €. Ak je cieľom obchodníka dosiahnuť zisk vyšší ako je
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2 500 €, tak musí zmeniť objednané množstvo, aby tak znížil riziko vyplývajúce z nedostatku
objednaného množstva tovaru.
Ak pokus zopakujeme stokrát, tak dostaneme rozdelenie početnosti očakávaného
zisku. Zisku 1 800 € pripadá početnosť 16, zisku 2 400 € početnosť 21 a so ziskom 3 000 € je
spojená početnosť 63. Takéto rozdelenie pravdepodobnosti je bližšie skutočnej očakávanej
hodnote, ako tomu bolo pri desiatich pokusoch.
Priemerný zisk, vypočítaný simuláciou so sto opakovaniami, je pre q = 60 je 2682 €.
Pre konečné rozhodnutie je potrebné vykonať simuláciu pre všetky úrovne objednaného
tovaru q, t.j. pre hodnoty 40, 50, 60, 70, 80, 90 a vypočítať priemerný očakávaný zisk pre
každú úroveň objednaného tovaru. Výsledky takejto simulácie sú zobrazené v tabuľke 4.
Tabuľka 4 Výsledky simulácie pre všetky úrovne objednaného tovaru
Objednané množstvo (ks)
Priemerný zisk (€)

40

50

60

70

80

90

2 000

2 428

2 682

2 936

2 914

2 838

Zdroj: Mikolaj, J., Vančo, B. 2004.
Maximálny priemerný zisk dosahuje obchodník pri objednanom množstve 70 kusov
(2 936 €). Na tomto príklade bol stručne znázornený postup a princíp metódy Monte Carlo,
t.j. opakovaným výberom z rozdelenia pravdepodobnosti vstupných prvkov odvodiť
rozdelenie pravdepodobnosti výstupných premenných v modeli.

Záver
Každý podnik čelí rizikám, ktoré majú rôznu podobu. Preto nemá význam pred nimi
zatvárať oči a tváriť sa, že neexistujú. Význam rizika v súčasnom období turbulentných zmien
sa neustále zvyšuje a je zrejmé, že podniky, ktoré si nevytvoria efektívny systém riadenia
rizika, budú mať značné problémy nielen so svojou prosperitou, ale môže byť ohrozená aj ich
existencia (Varcholová, 2004, s. 181).
Na základe týchto poznatkov, môžeme vyvodiť záver, že v súčasnosti, je prístup
slovenských

podnikateľov

k hodnoteniu

rizika

v porovnaní

s vyspelými

krajinami

neuspokojivý. Niektorí podnikatelia sa rizikom v podnikaní takmer vôbec nezaoberajú,
pričom väčšina riziko iba odhadne. Špeciálne softvérové produkty na hodnotenie rizika
používa iba okolo 50 % slovenských podnikateľov. Z hľadiska dlhodobej stratégie úspešného
fungovania podniku v podmienkach globálneho trhu, predstavuje aplikovanie systémov
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podnikového manažmentu rizika významnú konkurenčnú výhodu. Práve preto by si mali
slovenskí podnikatelia osvojiť nové postupy v riadení, ktoré zahrňujú aj manažment rizika.
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POROVNANIE PROCESNÉHO A FUNKČNÉHO MANAŽMENTU
V ZARIADENIACH POSKYTUJÚCICH SLUŽBY

DIFFERENCES BETWEEN PROCESS MANAGEMENT AND FUNCTIONAL
MANAGEMENT IN ORGANISATIONS PROVIDING SERVICES

Eva Homzová

Abstrakt
Cieľom článku je teoretický rozbor problematiky transformácie podnikov a organizácií
poskytujúcich služby na procesne riadené podniky v období finančnej a dlhovej krízy, pričom
je dôraz kladený na rozdiely medzi funkčným a procesne riadeným podnikom. Zavedenie
procesného riadenia so sebou prináša množstvo náročných zmien, ktoré si vyžadujú dôkladné
porozumenie problematiky, ale výsledkom by malo byť zvýšenie konkurencieschopnosti,
dosahovanie vyššej produktivity a efektívnosti firiem a tým aj zvyšovanie ziskovosti.
Kľúčové slová: Procesné riadenie. Procesný prístup. Transformácia podniku. Zvyšovanie
konkurencieschopnosti a ziskovosti

Abstract
The aim of this article is a theoretical analysis of the transformation process of companies and
organizations providing services on the companies with process management in periods of
financial and debt crisis, with the emphasis on the distinction between functional and processmanagement. Implementation of process management means a lot of difficult changes that
require a though understanding of this problem, but result would be increasing of
competitiveness and achieving higher productivity and business efficiency and thereby
increasing profitability.
Key words: Process management, Process approach, Transformation of corporate, increasing
of profitability and competitiveness.
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1. Úvod do problematiky
Medzi najdôležitejšie charakteristiky súčasného sveta patria rýchle a výrazné zmeny
takmer vo všetkých oblastiach. Tieto zmeny nútia manažment spoločnosti neustále sa
prispôsobovať a meniť prístupy a metódy riadenia, pretože v minulosti zaužívané metódy a
prístupy riadenia strácajú na svojej úspešnosti. Uskutočňovanie zmien v manažmente firiem
sa stáva nutnou podmienkou pre dosahovanie ich konkurencieschopnosti a tiež samotného
prežitia v konkurenčnom prostredí, najmä v čase dlhovej a finančnej krízy.
Procesný prístup veľmi výrazne ovplyvnil vývoj teórie a praxe manažmentu. Viacerí
odborníci v oblasti procesného riadenia poukazujú na to, že efektívne riadenie procesov
zlepšuje schopnosť organizácie predvídať a reagovať na zmeny podmienok na trhu, a
maximálne tak využívať príležitosti. Tieto tvrdenia môžeme dokázať, resp. vyvrátiť vlastným
výskumom.
Každá transformácia na procesne riadenú firmu je veľmi náročná, pretože vyžaduje
zavádzanie zmien. Tieto zmeny sa dotýkajú každej činnosti a každého pracovníka vo firme.
Každý musí zabudnúť na štýl práce, ktorý praktizoval doteraz a naučiť sa úplne nový spôsob
myslenia. Musia byť prepracované strategické aj operačné procesy, musí dôjsť k zmenám v
technológiách, motivovaní a vedení ľudí.
V ďalšej časti uvediem teoretické východiská článku.
Služby a ich špecifické vlastnosti
Služba môže byť definovaná rôznymi spôsobmi. Väčšinou býva charakterizovaná
nehmatateľnosťou, nedeliteľnosťou, heterogénnosťou a pominuteľnosťou. Klasické služby
ako produkty sa odlišujú od výrobkov (hmotných, fyzikálnych objektov) významnými
rozdielnosťami [1] :
1. nehmatateľnosť,
2. nemateriálna podstata – pred kúpou službu nemožno ochutnať, dotknúť sa jej,
uchopiť,
3. neoddeliteľnosť – služby sú neoddeliteľné od svojich poskytovateľov (ľudí alebo
strojov) a poskytovateľ služby aj zákazník ovplyvňujú výsledok služby,
4. variabilnosť – služby sú úzko prepojené na momentálny stav, to znamená kto, kedy,
ako a kde službu poskytuje, služby sú relatívne neopakovateľné,
5. pominuteľnosť – spotrebúva sa v tom istom čase a priestore ako sa produkuje,
6. neskladovateľnosť – nemožno oddeliť produkciu od spotreby, nemožno ju medzi
časom uskladniť a ukazovať, vyložiť vo výkladoch a na pultoch ako napr. hmotné produkty,
7. nemožnosť vlastníctva a prechodu vlastníctva z predávajúceho na kupujúceho,
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8. dominantná účasť ľudského faktora.
Procesné riadenie ako alternatívna forma riadenia organizácie
Procesné riadenie je podľa Tučeka definované ako: „metodológia pre hodnotenie,
analyzovanie a zlepšovanie kľúčových podnikových procesov, založená na potrebách
a prianiach zákazníkov.“ [2]
Procesy majú dôležité postavenie vo všetkých organizáciách a sú podstatou ich
transformačného procesu. Pod transformačným procesom rozumieme spôsob priebehu
procesu, teda premenu vstupov na výstupy. Definícia procesu podľa STN EN ISO 8402 znie:
„Proces je sústava vzájomne súvisiacich zdrojov a činnosti, ktoré transformujú vstupy na
výstupy.“ [3]
Princíp procesného riadenia je založený na maximálnej integrácií činnosti medzi
jednotlivými organizačnými jednotkami, kde zásadnú inováciu predstavuje vnímanie procesu
ako celku. Nie je rozhodujúce, či sa celý proces odohráva v jednej organizačnej jednotke
alebo v celom podniku. Procesné riadenie je založené na princípe vodorovného postupu, na
rozdiel od funkčného, ktoré je založené na zvislej hierarchií. Ďalším rozdielom je, že kým vo
funkčnom riadení je stanovená zodpovednosť za jednotlivé úseky, v procesnom riadení je
definovaná zodpovednosť za každý proces.
Na základe analýzy viacerých definícií procesu je možné vyvodiť definíciu, podľa
ktorej je proces považovaný za súbor vzájomne súvisiacich činností, aktivít, ktoré
transformujú vstup(y), s použitím zdrojov a v súlade s definíciou procesu, na výstup(y), v
požadovanej kvalite a s použitím daných zdrojov.
Základné rozdiely medzi procesným a funkčným riadením.
Funkčné riadenie predstavuje tradičnú formu riadenia základných podnikových
funkcií. Je zamerané na organizačné jednotky, ktoré predstavujú základné aktivity ako
uzatvorený celok. Vznikol na základe deľby práce.
Nevýhodou funkčného riadenia môže byť, že organizačná jednotka pracuje bez ohľadu
na ďalšie využitie vlastných výstupov. Často dochádza k presúvaniu kompetencií
a zodpovednosti z jedného na druhého. Ďalej môže dochádzať k predlžovaniu komunikácie a
ku konkurencii medzi jednotlivými útvarmi. Taktiež dochádza k nekomunikovaniu medzi
jednotlivými útvarmi, keď sa pracovníci niektorého funkčného útvaru zahltia prácou spojenou
s týmto útvarom. [4]
Základné znaky, ktorými sa procesný manažment odlišuje od funkčného sú podľa
Trunčeka: [5]
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1. Horizontálne riadenie, pri ktorom sa využívajú málo hierarchické autonómne
jednotky, ktoré majú medzi sebou silné horizontálne väzby. Vertikálna integrácia je
zachovaná len pri kľúčových celopodnikových strategických a rozvojových činnostiach.
2. Procesné tímy, ktoré majú značnú samostatnosť a pracujú na základe podnikania
v podniku.
3. Nový spôsob motivácie, ktorá je založená na kolektívnej motivácií a viaže sa na to,
ako procesný tím prispieva k danej hodnote zákazníka. Motivácia sa viaže na výsledky
procesu a nie na výkon činnosti. Zákazník a jeho spokojnosť je hlavným meradlom výšky
odmeny pre príslušný tím.
4. Koučovanie nahradzuje prikazovanie.

2.Metodológia
Formulácia výskumnej hypotézy
V súvislosti s meraním vplyvu zdokonaľovania procesov na zvyšovanie prosperity
organizácie poskytujúcej služby vo verejnom sektore je možné použiť nasledujúce metódy:
1. Zavedenie procesného manažmentu v organizáciách poskytujúcich služby vo
verejnom sektore má vplyv na zvyšovanie prosperity organizácie.
2. V slovenských organizáciách v terciárnej sfére sa uprednostňuje analytický prístup
na úkor systémového.
3. Súčinnosť organizačných zložiek v organizáciách je nízka.
4. Riešenie problémov v praxi je nekoncepčné.
Výskumná (alternatívna) hypotéza:
1. Neexistuje vzťah medzi zdokonaľovaním procesov a zvyšovaním prosperity
organizácie.
Na meranie prosperity môžeme použiť tieto ukazovatele: hospodárnosť, produktivita
práce na jednotku (jedného pracovníka, 1 odpracovanú hodinu), výnosnosť (aký efekt prináša
1 € vynaložených nákladov), percentuálna úspešnosť realizovaných projektov v regióne,
plnenie rozpočtových obmedzenia, rýchlosť a pružnosť pri realizácií potrieb zákazníkov
(občanov).
Kvantifikácia premenných
Ako závislé premenné uvádzam tieto: prosperita organizácie, hospodárnosť, úspešne
zrealizované projekty.
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Nezávislé premenné: počet obyvateľov v regióne, produktivita práce, rozpočet, počet
zrealizovaných projektov.
Konštantné premenné: mzdy zamestnancov, externé prostredie
Ako výskumnú vzorku je možné použiť napr. všetky úrady práce sociálnych vecí a
rodiny na Slovensku (46).
Postup pri realizácií výskumu:
1. Analýza dostupných publikácií zahraničných a slovenských autorov týkajúcich sa
problematiky poskytovania služieb vo verejnom sektore a procesného prístupu v tejto oblasti
2. Definovanie teoretických a praktických východísk a vypracovanie teoretickej bázy
3. Analýza uplatňovania procesného riadenia vo viacerých organizáciách na
Slovensku, rozsahu implementácie procesného manažmentu v týchto spoločnostiach.
4. Formulovanie teoretických problémov
5. Návrh riešenia a implementácia tohto riešenia v celom alebo čiastočnom rozsahu
v niektorých organizáciách.
6. Overenie a vyhodnotenie navrhovaného riešenia, kvantifikácia prínosov
implementovaného riešenia v niektorých organizáciách.
Vhodné spôsoby získavania informácií sú: pozorovanie (štandardizované a
neštandardizované), dotazníky, rozhovory, analýza dokumentov ÚPSVaR a štatistického
úradu. Pre naplnenie hlavného a čiastkových cieľov výskumu sa využívajú viaceré vedecké
prístupy, metódy a nástroje, predovšetkým metódy a nástroje systémovej analýzy, ktoré
umožňujú skúmanie objektov a procesov v celej ich zložitosti a komplexnosti. Ďalej čiastkové
nástroje a metódy ako:
-

Tvorivé metódy hľadania nových námetov – napr. brainstorming,

-

Štatistické charakteristiky, umožňujúce kvantifikovateľné t.j. číselné vyjadrenie

zistení.
-

Metóda Top-down, ktorá slúži na analýzu problému alebo systému rozložením na

jednoduchšie časti.
-

Grafické metódy na prehľadné zobrazenie procesov, postupov, medzi výsledkov

a výsledkov
-

Princíp abstrakcie, zanedbanie vedľajších nepodstatných aspektov pri skúmaní

objektu.
Voľba metód pre návrh riešenia je podriadená dosiahnutiu:
-

systémovosti riešenia – vytvoriť relatívne univerzálne riešenie s komplexným

pozitívnym efektom pri jeho aplikácií
92

-

exaktnosti riešenia – s presnými, jednoznačnými princípmi a pravidlami

-

pridanej hodnoty riešenia – rozšíriť a obohatiť súčasné vedecké poznatky

-

praktickej využiteľnosti riešenia – bezproblémová aplikácia riešenia v praxi.
Ďalšie možné metódy pre aplikáciu:
Diachronická metóda – aby sme pochopili budúce smerovanie, je nevyhnutné

porozumieť jeho histórií a vývoju v čase. Základom tejto metódy je myšlienka, že ak chceme
vysvetliť príčinu javu, nestačí opísať súčasný pozorovaný jav, ale treba skúmať stav pred
začiatkom tohto javu a jeho príčiny.
Empirické skúmanie – pozorovanie relevantných javov počas praktický realizovaných
projektov pri výskume, zameraných na optimalizáciu procesov v organizáciách. Súčasťou je
aj realizácia prieskumu dotazníkovou metódou a metódou rozhovoru.
Teoretické skúmanie – v práci bude usmerňovať empirické skúmanie.
Elementárne vedecké metódy tvorivého myslenia – budú sa aplikovať hlavne za
účelom hľadania nových netradičných príspupov a riešení vedeckých problémov.
Vedecké myšlienkové postupy ako komparácia, analýza (javy skúmané po častiach
s dôrazom na zachovanie vzájomných väzieb), syntéza, indukcia a dedukcia.

3. Výsledky a diskusia
Cieľom procesného riadenia podniku je zabezpečiť, aby zamestnanci bezcieľne
nevykonávali iba určité činnosti, ale aby cieľavedome prispievali k zabezpečovaniu výstupu
firmy. Zodpovednosti a kompetencie sú nastavené tak, aby v organizácií neexistovala žiadna
taká požiadavka zákazníka, za ktorú by nebol nikto zodpovedný.
Procesné riadenie je možné zaviesť iba zvnútra organizácie, neznamená to však
automaticky zavedenie aj systému kvality. A naopak, zavedenie kvality neznamená
automaticky zavedenie procesného riadenia.
Komplexná transformácia podnikov na procesne riadené je veľmi zložitý proces, ktorý
obsahuje množstvo rôznorodých činností a s tým spojených procesov, pričom stupeň
náročností je závislý od veľkosti organizácie, množstva procesov, stupňa automatizácie
a integrácie, úrovňou informačných systémov atď.
Efektívne procesy patria medzi najcennejšie aktíva každej organizácie, pretože
správne riadené procesy zabezpečia poskytovanie mimoriadnej hodnoty zákazníkovi,
vytvárajú priestor na realizáciu zmeny a predstavujú základ pre budúci rast a inovácie.
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Záver
Transformácia systému riadenia podnikov na dynamické procesné riadenie je v čase
finančnej a dlhovej krízy aktuálnou a nevyhnutnou podmienkou pre úspech podniku.
Procesný prístup k manažmentu sa zakladá na skúmaní podniku z hľadiska objektu riadenia
vyjadreného pomocou činností ako aj z hľadiska vykonávaných činností. Je to integrovaný
systém, ktorý sa cez riadenie podľa činnosti zameriava na priebežné zvyšovanie pohodlia
a uspokojenosti zákazníka, a tým aj k zisku firmy.
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VÝZNAM PODNIKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
IMPORTANCE OF IN-COMPANY TRAINING
Silvie Chudárková

Abstrakt
Jednou z možností, jak zvyšovat hodnotu lidského kapitálu v podnicích, je investovat do
vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Podnikové vzdělávání představuje významnou součást
celoživotního vzdělávání a jeho cílem je zajistit, aby jednotliví zaměstnanci podniku měli
takové znalosti a dovednosti, které jim umožní úspěšně vykonávat svou práci jak
v současnosti, tak v budoucnosti. První část příspěvku je zaměřena na vymezení pojmu
podnikové vzdělávání a stanovení jeho významu pro podnik, druhá část příspěvku analyzuje
podnikové vzdělávání v České republice.
Klíčová slova: Lidský kapitál. Podnikové vzdělávání. Strategie podniku.

Abstract
An investment in training and development of employees can be one of the possibility how to
increase a value of human capital in companies. In-company training is an important part of
the lifelong learning. It aims to ensure gaining knowledge and skills for the company
employees that will successfully enable them to carry out their work both in the present and in
the future. The first part of this article is focused on definition of in-company training. In
addition, it is focused on determining its significance for the company. The second part of this
article is analysed the in-company training in the Czech Republic.
Key words: Human capital. In-company training. Company strategy

1. Úvod do problematiky
Doba, kdy úspěch podniku a jeho konkurenceschopnost závisela pouze na jeho
hmotných aktivech, je nenávratně pryč. V sedmdesátých letech 20. století ovlivňovala
95

nehmotná aktiva výkonnost podniku jen z 5 % (Frolík, 2006), úspěšnost podniku závisela
zejména na konkrétní specializaci podniku, která umožňovala hromadnou výrobu
standardních výrobků, a úsporách z rozsahu. Během posledních let však výrazně vzrostl vliv
nehmotných aktiv na fungování podniku, přičemž v dnešní době není žádnou výjimkou, že
nehmotná aktiva často představují více než 80 % hodnoty podniku. Změnilo se také vnímání
samotných zaměstnanců v podniku. „Firma by neměla považovat své pracovníky za
nákladovou položku, ale za kapitál, který je jí propůjčen v podobě znalostí, dovedností
a dalších schopností pracovníků a jehož efektivní využívání rozhoduje o prosperitě a přežití
firmy.“ (Koubek, 2011, s. 210) Nástrojem, který by měl zajišťovat, že zaměstnanci
jednotlivých podniků budou mít znalosti a dovednosti potřebné k tomu, aby tyto podniky byly
konkurenceschopné a schopné přežít v dnešním světě neustálých změn, je podnikové
vzdělávání. Cílem podnikového vzdělávání je „zabezpečit kvalifikované, vzdělané a schopné
lidi potřebné k uspokojení současných i budoucích potřeb podniku. K dosažení daného cíle je
nutné zabezpečit, aby lidé byli připraveni a ochotni se vzdělávat, chápali, co musejí znát a být
schopni dělat, a byli schopni převzít odpovědnost za své vzdělávání tím, že budou plně
využívat existující zdroje vzdělávání.“ (Armstrong, 2007, s. 461) Cílem tohoto příspěvku je
prostřednictvím metody deskripce charakterizovat pojem podnikové vzdělávání, analýzou
dostupných zdrojů popsat významnost podnikového vzdělávání, vymezit postavení
podnikového vzdělávání v podnikové strategii, a v neposlední řadě s využitím dat získaných
z Českého statistického úřadu zhodnotit podnikové vzdělávání v České republice.
2. Podnikové vzdělávání
„Podnikové vzdělávání je vzdělávací proces organizovaný podnikem. Zahrnuje jak
vzdělávání v podniku (interní, vnitropodnikové vzdělávání, organizované podnikem ve
vlastním vzdělávacím zařízení nebo na pracovišti), tak i vzdělávání mimo podnik (externí
vzdělávání, vzdělávání na objednávku ve specializovaném vzdělávacím zařízení nebo škole).“
(Bartoňková, 2010, s. 16) Protože požadavky na znalosti a dovednosti zaměstnanců se
v dnešní době neustále rozšiřují a mění, stává se podnikové vzdělávání významnou součástí
celoživotního učení každého jedince. Základním úkolem podnikového vzdělávání „je umožnit
zaměstnancům podniku neustále rozšiřovat a inovovat rozsah a strukturu teoretických
poznatků, získat specifické dovednosti pro práci na konkrétním pracovním místě a vytvářet
podmínky pro realizaci plánů osobního rozvoje pracovníků po stránce jejich potenciálu
a osobnosti.“ (Vodák a Kucharčíková, 2011, s. 82) Jak již bylo uvedeno, je třeba, aby
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jednotliví zaměstnanci nebyli vnímáni jako nákladová položka, ale jako aktivum, které se
musí zhodnocovat. Tímto zhodnocením máme na mysli investice do lidského kapitálu 8
formou investic do vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Zejména majitelé a top manažeři
podniků by se měli ztotožnit s myšlenkou, že jsou to právě jejich zaměstnanci, na jejichž
přístupu a tvořivosti závisí úspěch podniku jako celku. Přičemž nutno podotknout, že zdaleka
ne všichni majitelé podniků a vrcholoví manažeři jsou ochotni investovat peníze tam, kde
nevidí přímý ekonomický efekt. „Mnozí manažeři jsou překvapeni krátkodobým paradoxem.
Očekávají ihned vyšší míru zisku a je-li tomu naopak, hrozí se, že vyhazují zbytečné peníze.
Avšak soudní pochopí, že investice do lidského kapitálu vedou ke krátkodobému zhoršení
zisku a snižují bilanční hodnotu firmy. Čím více investujeme do rozvoje, tím menší je okamžitá
hodnota organizace.“ (Stýblo, 2001, s. 62) Proto je potřeba, aby majitelé podniků a vrcholoví
manažeři pochopili, že se na investice do lidského kapitálu nemají dívat z krátkodobého
hlediska, ale vnímat je z dlouhodobé, popř. střednědobé perspektivy, že není zcela efektivní
rozhodovat se o investici do vzdělávání svých zaměstnanců pouze na základě vyčíslených
nákladů. Jak tedy přesvědčit majitele podniků a top manažery, aby vzdělávání svých
zaměstnanců věnovali patřičnou pozornost? Argumenty deklarující významnost podnikového
vzdělávání mohu být následující (Barták, 2010; Koubek, 2007b; Vodák a Kucharčíková,
2011):


Znalosti a dovednosti jednotlivých zaměstnanců mohou rychle zastarávat v důsledku

častého výskytu nových poznatků a vzniku nových technologií. S tím souvisí také fakt, že
v jednotlivých podnicích se používaná technika a technologie častěji mění a požadavky na
používání informačních technologií v podnicích rostou.


Vzdělanější zaměstnanci se stávají přizpůsobivějšími, flexibilnějšími, motivovanějšími

a schopnějšími plnit požadavky zaměřené na zvyšování pracovního výkonu a dochází ke
zlepšení pracovní morálky zaměstnanců.


Péče o vzdělávání zaměstnanců usnadňuje získávání a stabilizaci zaměstnanců, snižuje

fluktuaci a počet absencí zaměstnanců a celkově zlepšuje zaměstnavatelskou pověst podniku.


Dochází ke zhodnocování lidského kapitálu podniku, podnik má k dispozici odborně

připravené pracovníky bez toho, aby je musel složitě hledat na trhu práce.

8

Nejjednodušeji lze lidský kapitál vymezit jako soubor vrozených a získaných produktivních schopností,
dovedností a znalostí člověka. Avšak jednoznačná definice lidského kapitálu není dosud přijímána. Jinak také
můžeme říci, že lidský kapitál podniku je tvořen zaměstnanci podniku, jejich vrozenými a získanými znalostmi,
dovednostmi, schopnostmi, postoji, kompetencemi a talentem, které přispívají k tvorbě hodnoty podniku.
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Lidské potřeby a tím i požadavky na trhu výrobků a služeb se neustále mění,

výraznější je orientace na kvalitu výrobků a služeb a na službu zákazníkovi. Projevem vlivu
vzdělávání zaměstnanců tak může být snižování počtu stížností externích i interních
zákazníků.


Podnikové vzdělávání přispívá ke zlepšování pracovních i mezilidských vztahů.



Roste proměnlivost podnikatelského prostředí a podniky se s tím musí flexibilně

vypořádat.


Dochází ke změnám v organizaci práce a způsobech řízení.
Pokud má vzdělávání přispívat ke zlepšování výkonnosti podniku, pak je důležité, aby

byly cíle podnikového vzdělávání a celý proces vzdělávání jednoznačně propojeny s celkovou
strategií podniku. Cílem tvorby a implementace jakékoliv strategie je eliminovat riziko možné
chyby a udržovat podnik v takové situaci, ve které je schopen předvídat změny, reagovat na
ně, případně je vyvolávat, anebo je využívat ve svůj prospěch. (Bartoňková, 2010) Strategie
vzdělávání a rozvoje je pak podřízenou strategií vzhledem k personální strategii či strategii
řízení lidských zdrojů a zejména k podnikové strategii. Podle postavení a významu
podnikového vzdělávání v celkové strategii podniku vymezují odborníci několik přístupů ke
vzdělávání. Např. Siller (viz Barták, 2006) definuje pět stupňů, které se uplatňují
v podnikovém vzdělávání, a to nulovou variantu, náhodný přístup, organizovaný přístup,
cílenou koncepci a koncepci učící se organizace9. Nejefektivnějším přístupem ke vzdělávání
zaměstnanců v podniku je dobře organizované systematické vzdělávání (viz obrázek 1), které
je charakteristické tím, že probíhá nepřetržitě v rámci opakujícího se cyklu vycházejícího ze
zásad a cílů podnikové strategie vzdělávání a opírající se o přesně stanovené organizační
a institucionální předpoklady vzdělávání. Samotný cyklus vzdělávání je realizován
prostřednictvím čtyř fází, které na sebe sice navazují, avšak každá z nich se v daném systému
vyskytuje do jisté míry jako samostatný dílčí proces. Uvedené fáze cyklu (identifikace
potřeby, plánování, realizace a vyhodnocování vzdělávání) tedy považujeme jak za
samostatné, tak doplňující se procesy, které jako celek přinášejí synergický efekt (Dvořáková,
2007), přičemž zkušenosti z předchozích cyklů jsou následně využívány v dalších cyklech
podnikového vzdělávání, které by měly být lepší a efektivnější než ty předchozí. Rozčlenění

9

Termín učící se organizace definoval poprvé Senge (viz Armstrong, 2007, s. 450), který říká, že „učící se
organizace je organizace, kde lidé soustavně rozšiřují své schopnosti vytvářet výsledky, které si opravdu přejí,
kde jsou pěstovány nové a expanzivní způsoby myšlení, kde se svobodně formulují a stanovují kolektivní
aspirace, a kde se lidé soustavně učí, jak se učit společně.“

98

systému podnikového vzdělávání do čtyř fází prezentuje řada autorů, stejně tak se podle
uvedeného schématu rozhodují manažeři v mnoha podnicích. Koubek (2007b) uvádí, že
klíčové postavení v rámci systematického vzdělávání zaměstnanců mají zejména tři fáze, a to
fáze identifikace potřeby vzdělávání, fáze plánování vzdělávání (která se týká zejména
problematiky sestavování rozpočtu, respektive plánování výdajů na vzdělávací aktivity,
časového plánu vzdělávání, výběru zaměstnanců, kteří se vzdělávání zúčastní, oblastí, obsahu
a

metod

vzdělávání)

a

fáze

vyhodnocování

výsledků

vzdělávání

a vyhodnocování účinnosti vzdělávacího programu a použitých metod (která vymezuje, do
jaké míry byly stanovené cíle vzdělávání naplněny, zda nástroje a metody použité ke
vzdělávání byly vhodně použity a splnily svůj účel). Tyto fáze jsou prostředkem k definici
vlastního procesu vzdělávání.

Obrázek 1 Základní cyklus systematického vzdělávání pracovníků
Zdroj: Vlastní zpracování dle Koubek, 2007b, s. 260.

3. Podnikové vzdělávání v České republice
Až do počátku nového tisíciletí v České republice nebyla k dispozici rozsáhlejší
statistická data týkající se podnikového vzdělávání. V roce 2000 bylo poprvé provedeno
Českým statistickým úřadem šetření o vzdělávání zaměstnanců podniků a dalších
ekonomických subjektů (Continuing Vocational Training Survey, CVTS), a to pod záštitou
Evropské komise a Eurostatu. Zatím poslední, v České republice druhé (v některých státech
zemí Evropské unie již třetí, CVTS 3) šetření o vzdělávání zaměstnanců proběhlo v roce
2006, a to za referenční rok 2005 (ČSÚ, 2008). Z uvedeného šetření vyplývá, že náklady
vynakládané českými podniky na vzdělávání svých zaměstnanců tvoří zatím zanedbatelnou
část z celkových nákladů na práci, a to pouze 0,9 %. Platí, že čím je podnik větší, tzn. že
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zaměstnává více pracovníků, tím více finančních prostředků na jejich vzdělávání vynakládá.
Uvedenou skutečnost deklaruje ve svých publikacích také řada odborníků. Procento podniků
v České republice, které nabízejí svým zaměstnancům další odborné vzdělávání, se během
posledních let zvýšilo, a to přibližně na 70 %. Z analyzovaných dat lze konstatovat, že
všechny české podniky zaměstnávající více jak 500 osob, jsou schopny svým zaměstnancům
nabídnout další odborné vzdělávání. Pokud mají podniky vypracovanou svou vzdělávací
politiku, tak nejběžnější vzdělávací aktivitou, kterou nabízejí svým zaměstnancům, jsou kurzy
dalšího odborného vzdělávání, které v sobě zahrnují odborné vzdělávání a výcvik pod
vedením zkušených učitelů, lektorů či konzultantů. Naopak nejméně rozšířené jsou rotace
a výměny pracovníků a studijní pobyty. Koubek (2007a) k dané problematice uvádí, že malé
podniky (zejména v zahraniční) zaměřují svou pozornost především na takové vzdělávací
aktivity, jako je orientace nových pracovníků (zapracování a adaptace), doškolování a rozvoj
(zejména jazykové kurzy, kurzy zaměřené na vedení lidí, jednání se zákazníky, apod.).
Z důvodu vysoké nákladnosti a organizační i časové náročnosti se tyto podniky téměř vůbec
nezaměřují na rekvalifikaci pracovníků. Střední podniky, které jsou zaměřeny spíše na méně
kvalifikovanou práci, nabízejí svým zaměstnancům obdobné vzdělávací aktivity jako malé
podniky. Naopak střední podniky zaměřené na náročnou práci a poskytování vysoce
kvalifikovaných služeb často přebírají modely podnikového vzdělávání uplatňované ve
velkých podnicích. Ty se soustředí především na uplatňování systematického vzdělávání
svých zaměstnanců, které vychází z celkové podnikové strategie a strategie vzdělávání
zaměstnanců, prostřednictvím čehož dochází ke sladění

celkových cílů podniku

s jednotlivými cíli vzdělávacích aktivit.

Závěr
V silném konkurenčním boji, který dnešní dobu provází, hraje významnou roli lidský
kapitál. Zejména majitelé podniků a top manažeři by se měli ztotožnit s myšlenkou, že jsou to
právě zaměstnanci, jejich znalosti, schopnosti a dovednosti, kteří v dnešní době významně
přispívají k tvorbě bohatství a prosperitě podniku. Základem tohoto přístupu je předpoklad, že
zaměstnanci, resp. lidský kapitál podniku, a jejich vzdělávání a rozvoj nepředstavují pro
podnik náklady, nýbrž investice do budoucnosti. Důležitým aspektem úspěšnosti podniku je
také nastavení vhodné strategie podnikového vzdělávání, které by nemělo být nahodilé
a pouze občasné, nýbrž systematické a pravidelně se opakující. Cíle podnikového vzdělávání
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by měly být propojeny s celkovou strategií podniku. V České republice náklady na vzdělávání
a rozvoj zaměstnanců zatím pořád představují pouze zanedbatelnou část celkových nákladů na
práci.
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ORGANIZAČNÉ ZARADENIE A NÁPLŇ PRÁCE INTERNÉHO
AUDITU A CONTROLLINGU V SLOVENSKÝCH PODNIKOCH

ORGANIZATIONAL CLASIFICATIN AND RESPONSIBILITIES OF INTERNAL
AUDIT AND CONTROLLING IN SLOVAK COMPANIES

Ing. Matúš Jurových

Abstrakt
Cieľom príspevku je analýza postavenia interného auditu a controllingu v celkovom
kontrolnom prostredí podniku. Analýza sa zameriava na organizačnú stránku a pracovnú nápň
týchto útvarov. Zadefinovali sme pojmy interný audit a controlling a teoretické vedomosti
sme použili aj pri vlastnom výskume. Výskum sme vykonali na vzorke 40 spoločností
pôsobiacich v Slovenskej erpublike vo forme dotazníkového prieskumu a osobných
rozhovorov.

Abstract
The purpose of this article is to analyze position of internal audit and controlling in the overall
control environment of Slovak companies. The analysis is focused on organizational aspects
and duties of these functions in the company. We have theoretically defined internal audit and
controlling and applied theoretical knowledge into practice. The research was done across 40
Slovak entities in the form of questionnaire and interviews.
Kľúčové slová
Interný audit, Controlling, Riadenie rizika, Kontrolné prostredie
1. Úvod
Kontrolou a kontrolovaním sa zaoberá manažment na všetkých hierarchických
stupňoch organizačnej štruktúry a je možné ju chápať ako porovnanie plánovaných a
skutočných zámerov. Z časového hľadiska je poslednou fázou riadiacej činnosti, avšak
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zároveň je východiskom pre ďalšie rozhodovanie. V ostatných rokoch sa do popredia v
oblasti výkonu kontroly v podnikoch dostávajú útvary controllingu a interného auditu.
Nakoľko je oblasti kontroly venovaná menšia pozornosť v porovnaní s ostatnými
manažérskymi funkciami, ale jej význam v modernom manažmente narastá rozhodli sme sa
pre bližšiu analýzu postavenia útvarov interného auditu a controllingu, ich funkcií,
organizačného začlenenia a zodpovednosti v podniku. Controlling a interný audit sú súčasťou
celkového riadiaceho procesu podniku, sú však medzi nimi podstatné rozdiely. Controlling v
porovnaní s interným auditom je súčasťou plánovania podniku a je zameraný na podnikové
ciele a ich dosahovanie. Úlohou controllingu nie je samotná kontrola podnikových činností,
ale jeho náplňou je ich plánovanie, koordinácia jednotlivých čiastkových plánov, organizácia
a kontrola informačných tokov. V tomto kontexte sa považuje controlling za „tieň finančného
riaditeľa“. Úloha interného auditu sa trochu líši a jeho úlohou je nezávislá vyhodnocovacia
činnosť zriadená v rámci podniku s cieľom skúmať činnosti a procesy vykonávané v rámci
riadenia podniku. Obsahom interného auditu je hľadanie medzier v efektívnosti
prostredníctvom neustáleho zdokonaľovania strategického riadenia, používaných metód,
techník a postupov.
Cieľom príspevku je zhodnotiť postavenie controllingu a interného auditu a ich úlohy z
hľadiska celkového kontrolného prostredia v podnikoch v Slovenskej republike.
2. Metodológia
So zreteľom na stanovený cieľ, ktorým je spoznanie organizačného zaradenia
a pracovnej náplne útvarov interného auditu sme začali so štúdiom teoretických východísk v
oblastiach interného auditu a controllingu v domácej a zahraničnej literatúre. Poznanie teórie
nám dopomohlo navrhnúť vhodný spôsob ako vykonať výskum a zanalyzovať súčasný stav v
týchto oblastiach v podnikoch Slovenskej republiky. Pre získanie relevantných záverov je
potrebné aplikovať teoretické znalosti a prístupy tak, aby čo najlepšie korešpondovali s cieľmi
príspevku.
3.Súčasný stav a trendy v oblastiach interného auditu a controllingu na Slovensku
Cieľom prieskumu v slovenských podnikoch bolo vypracovať prehľad o organizácii,
postupoch a trendoch v oblastiach interného auditu a controllingu. Zameranie sa týkalo
viacerých oblasti, pričom dôraz bol kladený na kľúčové trendy a celkovú problematiku
týkajúcu sa interného auditu a controllingu v rozličných priemyselných odvetviach
pôsobiacich v našich podmienkach. Predmetom prieskumu boli iba spoločnosti, ktoré
104

disponovali aspoň jedným z útvarov, či už interného auditu alebo controllingu. Zloženie
účastníkov prieskumu ilustruje nasledovný graf.
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Graf 1 Štruktúra respondentov podľa odvetvia, v ktorom podnikajú
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe výsledkov výskumu.
4.Organizačné zaradenie a štruktúra útvarov interného auditu a controllingu
Jednou z oblastí skúmania bolo organizačné zaradenie útvarov interného auditu
a controllingu a ich postavenie v rámci organizačnej štruktúry podniku. Postavenie
controllingu podľa očakávaní spadá do zodpovednosti finančného riaditeľa. Toto postavenie
zodpovedá hlavnej náplni útvaru controllingu, ktorá spočíva v podpore manažmentu pri
rozhodovaní o finančných otázkach. V súlade s očakávaniami bolo taktiež organizačné
zaradenie interného auditu pod dozornú radu respektíve výbor pre audit, nakoľko tento prístup
je odporúčaný mnohými odborníkmi na oblasť interného auditu. Z výsledkov vyplýva, že v
46% podnikoch zapojených do prieskumu zodpovedá interný audit výboru pre audit resp.
dozornej rade a v 28% spoločnostiach zodpovedá generálnemu riaditeľovi. Až 21%
respondentov však uviedlo, že interný audit zodpovedá riaditeľovi prevádzky („Chief
Operating Officer“), respektíve finančnému riaditeľovi („Chief Financial Officer“).
Zodpovednosť interného auditu výkonným zložkám podniku môže mať za následok vplyv
výkonných pracovníkov na priebeh interného auditu a tým pádom ohrozenie základnej
podmienky a to nezávislosti. Napriek tomu, že skoro štvrtina respondentov uviedla, že
zodpovedá výkonnému manažmentu, je potrebné odlíšiť funkčné a administratívne
reportovanie. Podľa medzinárodných štandardov interného auditu je na dosiahnutie potrebnej
nezávislosti ideálne, ak vedúci oddelenia interného auditu funkčne zodpovedá výboru pre
audit resp. jeho ekvivalentu a administratívne výkonnému riaditeľovi spoločnosti.
105

Funkčná zodpovednosť interného auditu výkonným zložkám podniku môže mať za následok
nedostatok nezávislosti. Nasledujúci graf zobrazuje zaradenie útvarov interného auditu
a controllingu v analyzovaných podnikoch.
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Prevádzkový riaditeľ

Finančný riaditeľ

Graf 2 Organizačné zaradenie útvarov IA a CO
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe výsledkov výskumu.
V súvislosti s novými trendmi v oblasti interného auditu sme analyzovali existenciu
výboru pre audit v slovenských podnikoch. Výbor pre audit býva zväčša zriadený pri dozornej
rade a nakoľko v minulosti tieto výbory neboli vytvárané, je predpoklad, že budú existovať
hlavne v podnikoch so zahraničnými vlastníkmi. Nasledujúci graf vyjadruje koľko percent
podnikov s útvarom interného auditu má vytvorený výbor pre audit.
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Graf 3 Existencia výboru pre audit
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe výsledkov výskumu.
5.Náplň práce interného auditu a controllingu
Predmetom nášho skúmania bola okrem organizačného zabezpečenia aj náplň práce
útvarov interného auditu a controllingu. Dôvodom, pre ktorý sme sa zamerali na túto oblasť
bolo hlavne spoznanie funkcií auditu a controllingu v rámci kontrolného prostredia
slovenských podnikov a identifikácia oblastí, kde sa tieto útvary navzájom dopĺňajú
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respektíve spolupracujú. Predmetom nášho záujmu nie je iba poznanie súčasnej náplne práce
týchto útvarov v slovenských podnikoch, ale taktiež snaha identifikovať hlavné trendy vývoja
do budúcnosti a spoznanie spôsobov merania výkonu.
Na začiatok sme sa zamerali na analýzu kľúčových aktivít, ktoré útvary v súčasnosti
vykonávajú. Na základe poznania pracovnej náplne sme zostavili zoznam osemnástich
kľúčových aktivít pre interný audit a pätnástich pre controlling a spýtali sa respondentov
„Ktoré sú hlavné aktivity vykonávané útvarom interného auditu/controllingu“ a požiadali ich,
aby označili štyri najdôležitejšie aktivity.
Z výsledkov hodnotenia vyplýva, že jednou z hlavných úloh interných audítorov a
controllerov je porovnávanie skutočného a plánovaného stavu, avšak predmet analýzy sa líši,
pričom primárnym cieľom controllerov je sledovanie dosahovania plánovaných finančných
ukazovateľov. Orientácia controllingu na kontrolu v oblasti financií ilustrujú aj výsledky
odpovedí respondentov zobrazené v doleuvedenom grafe. Za najdôležitejšie oblasti činnosti
controllerov boli označené sledovanie a vyhodnocovanie plnenia plánov a príprava rozpočtov.
Z hľadiska interného auditu respondenti uviedli, že najdôležitejšími činnosťami sú audit
operatívnych činností a audit súladu s právnymi normami. Pod pojmom audit operatívnych
činností rozumieme sledovanie výkonu bežných činností v podniku a súladu priebehu týchto
činností s predpísanými postupmi. Z činností, ktoré uviedli respondenti ako najdôležitejšie pre
interných audítorov je zrejmé, že ich pozornosť sa orientuje hlavne na hodnotenie výkonu
procesov a ich súladu s predpismi.

Audit finančných rizík
Kvalitatívne a ISO audity
Hodnotenie dosahovania
podnikových cieľov so…

IA

Audit súladu s právnymi úpravami
Audit operatívnych činností
0%

2%

4%

6%

8% 10% 12%

Graf 4 Najdôležitejšie oblasti audítorskej činnosti
Zdroj: Vlastné spracovanie na základ výsledkov výskumu.
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Podpora pri tvorbe stratégie
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Analýza finančných rizík
Príprava manažérskych výkazov
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Príprava rozpočtov
Sledovanie a vyhodnocovanie
plnenia plánov
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Graf 5 Najdôležitejšie oblasti controllingovej činnosti
Zdroj: Vlastné spracovanie na základ výsledkov výskumu.
Záver
Účelom príspevku bolo zhrnúť poznatky o organizácii a pracovnej nápni kľúčových
kontrolných útvarov, ktorými sú interný audit a controlling v slovenských podnikoch. Z
výsledkov výskumu vyplýva, že oba kontrolné útvary majú primerané miesto v štruktúrach
našich podnikov a náplň ich činnosti zodpovedá štandardom, ktorý je bežný v podnikoch
vyspelých krajín.
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ANALÝZA DÔVODOV ODCHODU ZO ZAMESTNANIA
ZAMESNTNCOV V PODTATRANSKOM REGIÓNE

JOB LEAVING REASONS ANALISIS OF EMPLOEES IN SUB-TATRAN REGION

Maroš Kaleta

Abstrakt
Článok sa zaoberá analýzou dôvodov odchodu zo zamestnania zamestnancov podtatranskom
regióne. Cieľom výskumu bolo určiť najčastejšie dôvody odchodu zo zamestnania. Testovaná
hypotéza bola stanovená, že najčastejším dôvodom odchodu zo zamestnania je nespokojnosť
so mzdou. Výskumu sa zúčastnilo 719 respondentov.
Kľúčové slová: Odchod zo zamestnania. Mzda. Spokojnosť so zamestnaním.

Abstract
The article deals with the analysis of reasons for leaving employment of employees in SubTatran region. The main goal is to determine the most common reasons for leaving
employment. Hypothesis testing was determined that the most common reason for leaving
employment is dissatisfaction with wage. The sample size was 476 respondents.
Key words: Job leaving. Wage. Job satisfaction.

1.

Úvod do problematiky
V snahe udržať v podniku zamestnancov a predchádzať tak nežiaducim účinkom

fluktuácie je potrebné poznať a predvídať pracovné správanie zamestnancov. Pracovné
správanie zamestnancov ovplyvňuje práca samotná a pracovné prostredie v čo najširšom
zmysle slova. Myslíme si, že v procese úspory priamych i nepriamych (alternatívne) nákladov
fluktuácie zamestnancov predstavuje prevencia najdôležitejšiu časť. Preto snahou
dlhotrvajúceho výskumu fluktuácie zamestnancov (príčin a následkov), ktorého súčasťou je aj
tento článok, je odhaliť dôvody odchodu zamestnancov zo zamestnania.
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Na základe spomenutých skutočností, v tomto článku prezentujeme výsledky výskumu
príčin odchodov zo zamestnania zamestnancov v podtatranskom regióne.

2. Metodológia
Článok predstavuje čiastkový výstup z dlhodobého výskumu fluktuácie zamestnancov,
ktorému sa venuje i L. Kulčár (2011). V tomto výskume bola použitá technika MSQ
(Minnesota Job Satisfaction Questionnaire = MSQ) v rámci opytovacej metódy. Pri tvorbe
dotazníka sme vychádzali z výskumu uskutočneného Minnesotskou univerzitou (University
of Minnesota), ktorého začiatky siahajú do polovice 50-tych rokov 20. storočia, no o jeho
použití sa dočítame aj v súčasnej odbornej literatúre (Weeiss, Davis, England, Lofquist,
1967). Tento dotazník však nebol použitý v pôvodnej forme, ale bol do značnej miery
pozmenený a upravený na súčasné potreby
Výberový súbor pre potreby výskumu bol vybraný zámerným výberom. Respondenti
boli zahrnutí do výskumu na základe nasledovných kritérií:
 kritérium zamestnania, t.j. respondent musí byť zamestnaný v trvalom pracovnom
pomere,
 kritérium odvetvia, t.j. respondenti musia pracovať v odvetví služieb alebo vo výrobnej
sfére,
o pričom, ak respondent pracuje vo výrobnej sfére, musí byť zamestnaný
v podniku s počtom zamestnancov 20 až 250. Ak pracuje v podniku služieb, veľkosť podniku
sa nebrala do úvahy, keďže podniky služieb (reštaurácie, maloobchodné predajne, ale
i hotely) fungujú na princípe mikropodnikov a v rozhodujúcej miere uprednostňujú inštitút
pracovnej dohody pred pracovnou zmluvou;
 regionálne kritérium, t.j. respondenti musia pracovať vo vybranom regióne.
Výberová vzorka pre účely tohto výskumu bola tvorená 476 respondentmi.

3. Výsledky a diskusia
Pri analyzovaní dôvodov odchodu zo zamestnania sme zistili existenciu 40 dôvodov,
pre ktoré zamestnanci opustili svoje predošlé zamestnanie. Analýza zahrnovala výskumnú
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vzorku 436 respondentov. Ide o respondentov, ktorí už menili svoje zamestnanie v
ľubovoľnej dobe pred výskumom.
Zo 40 zistených dôvodov môžeme selektovať dôvody, ktoré majú dobrovoľný
charakter, teda zamestnanec odišiel zo zamestnania na základe vlastného rozhodnutia. Na
druhej strane môžeme selektovať dôvody nedobrovoľného charakteru, teda zamestnanec
neopustil zamestnanie na základe vlastného rozhodnutia. Obe skupiny dôvodov sú uvedené
v prílohe 4. Pre potreby výskumu dizertačnej práce má význam analyzovať dôvody
dobrovoľného odchodu zo zamestnania. Počet dôvodov dobrovoľného odchodu zo
zamestnania zistených výskumom je 31. Početnosť vzorky respondentov, ktorí dobrovoľne
opustili zamestnanie je 291. Vzhľadom na veľký počet dôvodov ku počtu respondentov je
zrejmé, že relatívna početnosť jednotlivých dôvodov dobrovoľných odchodov zo zamestnania
je malá a nebude možné vyskúmať každý dôvod osobitne. Pre tento dôvod zameriame
analýzu na prvých desať dobrovoľných dôvodov odchodu zo zamestnania, zároveň tieto
dôvody majú početnosť väčšiu ako desať. Spolu tieto dôvody tvoria 80 % podiel z celkového
počtu dobrovoľných odchodov. Jednotlivé dôvody sú uvedené v tabuľke 1.
Tabuľka 1 Zoznam najčastejších dobrovoľných odchodov zo zamestnania
Dôvody dobrovoľného odchodu zo zamestnania
Mzda
Materská dovolenka
Sťahovanie/odchod z Bratislavy/zahraničia
Vzťahy na pracovisku
Dochádzanie do zamestnania
Lepšia pracovná ponuka
Pracovné podmienky
Rozpory s nadriadeným
Potreba zmeny
Pracovná doba
Ostatné

Počet
72
34
23
23
17
15
14
12
12
11
61

% podiel
24,49 %
11,56 %
7,82 %
7,82 %
5,78 %
5,10 %
4,76 %
4,08 %
4,08 %
3,74 %
20,75 %

Prameň: Vlastné spracovanie na základe vlastného výskumu.

V tabuľke 1 sú dobrovoľné dôvody odchodu zo zamestnania zoradené v poradí od
najpočetnejšieho po najmenej početný dôvod. Ako z údajov vyplýva, najpočetnejší dôvod
dobrovoľného odchodu zo zamestnania je nespokojnosť so mzdou. Na základe výskumu
konštatujeme, že vo všeobecnosti platí, že takmer každý štvrtý odchod zo zamestnania je
zapríčinený nespokojnosťou so mzdou. Druhý dôvod odchodu zo zamestnania v poradí je
materská dovolenka s podielom vyše 11 %, čo považujeme za prekvapivý výsledok. Je možné
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polemizovať, či ide o dôvod, ktorý má vnútropodnikový charakter alebo nie. My si myslíme,
že ide o podnikový charakter z dôvodu, keďže je v kompetencii manažmentu podniku, ako
rieši otázku ponechania pracovného miesta (hlavne) pre zamestnankyňu počas celej trojročnej
doby materskej dovolenky. Ako tretí najvýznamnejší dôvod je sťahovanie respondenta. Do
tohto dôvodu sme zarátali i návrat zo zahraničia alebo zo zamestnania v Bratislave. Tento
dôvod zaraďujeme medzi dobrovoľné, ale nepatrí medzi dôvody vyplývajúce z podnikového
prostredia, teda nebudeme sa mu preto venovať podrobnejšie. Z výsledku je len zrejmé, že
určitá časť respondentov z vyše 7 % respondentov sa vracia naspäť do domovského regiónu
a hľadá si v ňom prácu. Nad príčinami takejto migrácie môžeme len špekulovať. Do určitej
miery môžeme uvažovať nad vplyvom hospodárskej krízy, ktorá zapríčiňuje pokles
pracovných miest v zahraničí. Rovnako zastúpený dôvod ako predošlý predstavujú vzťahy na
pracovisku. V tomto prípade ide o typický vnútropodnikový dôvod odchodu zo zahraničia.
Za týmito popísanými dôvodmi nasleduje šesť dôvodov, ktoré sú zastúpené v rovnakej
miere. Medzi ne patrí dochádzanie do zamestnania, čo nie je vnútropodnikový faktor. No
napriek

tomu

môžeme

odporúčať

podnikom,

ktoré

zamestnávajú

dochádzajúcich

zamestnancov, aby v snahe udržať si týchto zamestnancov, ponúkli zamestnancom podnikovú
dopravu alebo príspevky na cestovné. Na piatom mieste s podielom 5,10 % sa nachádza
dôvod lepšia pracovná ponuka. Takto exaktne definovali tento dôvod respondenti. Spomedzi
všetkých najpočetnejších dôvodov je to jediný pull-dôvod, čiže dôvod nie vnútropodnikového
charakteru, ale externého. Z tohto zistenia môžeme usúdiť, že pull-dôvody pôsobia na
zamestnancov v oveľa menšej miere ako push-dôvody. Táto situácia môže byť zapríčinená aj
slabou konkurenciou medzi podnikmi na trhu práce v podtatranskom regióne, ale
i prítomnosťou hospodárskej krízy, ktorá môže zapríčiňovať slabý dopyt na trhu práce. Za
týmito dôvodmi nasleduje skupina štyroch dôvodov, ktorých podiel je približne 4 %. Ide
o tieto dôvody: pracovné podmienky, rozpory s nadriadeným, potreba zmeny, pracovná doba.
Potreba zmeny je dobrovoľný dôvod, ale nie vnútropodnikový, ostatné dôvody sú
vnútropodnikové. Teda dôvody odchodu zo zamestnania, ktoré majú vnútropodnikový
charakter sú: mzda, materská dovolenka, vzťahy na pracovisku, pracovné podmienky, rozpory
z nadriadeným a pracovná doba. V nasledujúcej časti pokračujeme v analýze.
Pri skúmaní rozdielnosti dobrovoľných dôvodov odchodu zo zamestnania vzhľadom
na vek respondenta nebola zistená závislosť medzi týmito kvalitatívnymi znakmi na základe
testu χ2 kvadrát χ2 = 12,77; hodnota p = 0,805. Pomocou popisnej štatistiky a komparáciou,
však môžeme konštatovať určité súvislosti na základe analýzy údajov v tabuľke 2. Pre malú
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početnosť respondentov vo veku nad 50 rokov sme túto vekovú kategóriu nezaradili do
analýzy.
Tabuľka 2 Percentuálne zastúpenie respondentov podľa veku pre jednotlivé dôvody odchodu
zo zamestnania
Dôvod

Dochádzanie
Lepšia ponuka pracovného miesta
Materská dovolenka
Mzda
Rozpory z nadriadeným
Sťahovanie / odchod zo zahraničia / z BA
Potreba zmeny
Pracovná doba
Pracovné podmienky
Vzťahy na pracovisku

Do 30
43,75%
42,86%
50,00%
53,85%
50,00%
47,37%
25,00%
33,33%
45,45%
47,62%

Do 40
12,50%
28,57%
31,25%
24,62%
20,00%
31,58%
58,33%
33,33%
27,27%
23,81%

Do 50
43,75%
28,57%
18,75%
21,54%
30,00%
21,05%
16,67%
33,33%
27,27%
28,57%

Prameň: Vlastné spracovanie na základe výskumu.
Z údajov v tabuľke 2 usudzujeme, že respondenti (zamestnanci) vo veku do 30 rokov
môžu

opustiť

svoje zamestnanie

z ľubovoľného

dôvodu

uvedeného

v tabuľke

2

pravdepodobnejšie ako zamestnanci vo vyššom veku. Neplatí to však pre dôvody: potreba
zmeny a pracovná doba. Úsudok je založený na percentuálnom podiele respondentov do 30
pre každý dôvod (okrem spomínaných dvoch), kde jeho výška e v rozmedzí od 42 % do 53 %.
Zároveň usudzujeme, že dochádzanie do práce, ako dôvod odchodu zo zamestnania, je
rovnako pravdepodobný pre mladých ako aj starších zamestnancov. Domnievame sa, že
odchod zo zamestnania na základe dochádzania za prácou je zapríčinený pohodlnosťou
mladých zamestnancov a únavou z cestovania pre starších zamestnancov. Pre obe tieto
skupiny však podľa nás môžu hrať úlohu i náklady na cestovanie, ktoré nepriamo znižujú
čistý príjem zamestnancov. Dôvod potreba zmeny je typický pre zamestnancov vo veku 30 až
40 rokov. Podľa nás ide o logické vyústenie snahy zamestnancov v tomto veku nájsť si
zamestnanie, ktoré lepšie vyhovuje im osobným i profesionálnym potrebám, kde môžu lepšie
využiť svoje doteraz získané pracovné skúsenosti. Zároveň si myslíme, že do tejto skupiny
patria i zamestnanci, ktorí boli zamestnaní na jednom pracovnom mieste a monotónnosť
a stereotyp zamestnania si vynútili zmenu zamestnania. Posledným sledovaným dôvodom je
pracovná doba. Tento dôvod je rovnomerne zastúpený pre všetky vekové kategórie, teda
usudzujeme, že je rovnako veľká pravdepodobnosť odchodu zo zamestnania pre všetky
skúmané vekové skupiny respondentov.
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Nasleduje analýza, ako sa líšia dôvody odchodu zo zamestnania medzi mužmi
a ženami. Analýza sa vykoná na základe údajov v tabuľke 3.
Tabuľka 3 Percentuálne zastúpenie respondentov podľa pohlavia pre jednotlivé dôvody
odchodu zo zamestnania
Dôvod
Dochádzanie
Lepšia ponuka pracovného miesta
Materská dovolenka
Mzda
Rozpory z nadriadeným
Sťahovanie / odchod zo zahraničia / z BA
Potreba zmeny
Pracovná doba
Pracovné podmienky
Vzťahy na pracovisku

Muži
41,18 %
46,67 %
20,59 %
45,07 %
54,55 %
52,17 %
25,00 %
50,00 %
14,29 %
45,45 %

Ženy
58,82 %
53,33 %
79,41 %
54,93 %
45,45 %
47,83 %
75,00 %
50,00 %
85,71 %
54,55 %

Prameň: Vlastné spracovanie na základe výskumu.
Z údajov v tabuľke 3 vyplýva, že dochádzanie za prácou je dôvod, ktorý zapríčiňuje
viac odchodov žien zo zamestnania ako mužov. Logicky vyznieva fakt, že kvôli materskej
dovolenke zmení zamestnanie žena s väčšou pravdepodobnosťou ako muž, ale zaujímavo
vyznieva fakt, že až 20 % mužov udalo tento dôvod ako dôvod odchodu zo zamestnania.
K tomuto dôvodu by sme radi vyjadrili vlastný názor, že materská dovolenka by nemala byť
dôvodom na zmenu zamestnania. Podniky by mali pripraviť také podmienky, hlavne pre svoje
zamestnankyne, aby zamestnankyne neboli nútené opustiť svoje zamestnanie a aby im bolo
ich pracovné miesto garantované počas celej trojročnej doby materskej dovolenky, nielen po
dobu šiestich mesiacov, ako to vyplýva zo Zákonníka práce. Fakt, že v nami uskutočnenom
výskume bola materská dovolenka druhý najčastejší dôvod odchodu zo zamestnania, je
zaražajúci. Takisto podiel tohto dôvodu na všetkých odchodoch zo zamestnania na úrovni
11 % je podľa nás veľmi vysoký.
Ďalší dôvod, na ktorý chceme upozorniť, je potreba zmeny. Tento dôvod je opäť
charakteristickejší pre ženy ako pre mužov. Z tohto zistenia sa dá usudzovať, že z tohto
pohľadu sú muži stabilnejší zamestnanci ako ženy. Spôsobené to môže byť tým, že ženy na
rozdiel od mužov, začnú svoju prácu po určitom čase vnímať ako monotónnu, prípadne môžu
nadobúdať pocit, že na základe osobných skúseností môžu v inom zamestnaní dokázať viac.
Posledný dôvod, pri ktorom boli zistené veľké rozdiely medzi podielom žien a mužov,
sú pracovné podmienky. Z výskumu vyplýva, že ženy sú oveľa citlivejšie na pracovné
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podmienky ako muži. Podľa nás, príčinou tohto zistenia môže byť, že muži sa lepšie
a rýchlejšie prispôsobia horším pracovným podmienkam ako ženy. Ostatné dôvody sú
zastúpene približne v rovnakom pomere medzi mužmi i ženami v pomere 45 : 55 % alebo
55 : 45 %. Tieto pomery nie sú až tak rozdielne, aby sme ich považovali za významné.

Záver
V článku sme analyzovali

dôvody odchodu zamestnancov zo zamestnania

v podtatranskom regióne. Analýzou sme naplnili cieľ výskumu. Výsledok analýzy potvrdil, že
najčastejší dôvod odchodu zo zamestnania je nespokojnosť so mzdou, resp. každý štvrtý
odchod je zapríčinený týmto faktorom. Tento faktor je častejšie zastúpený v kategórií
zamestnancov do 30 rokov, kde približne každý druhý odchod je zapríčinený nespokojnosťou
so mzdou. Tento faktor je vnímaný približne rovnako medzi mužmi i ženami. Za veľmi
dôležité považujeme, aby sa v praxi riešila otázka materskej dovolenky, aby sa predchádzalo
vzniku fluktuácie žien v podnikoch. Ostatné dôvody odchodu zo zamestnania boli zastúpené
v menšej miere.
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CVIČENIE "STRONG WILL"
EXERCISE STRONG WILL
Ing. Stanislav Križan

Abstrakt :
Príspevok je zameraný na cvičenie STRONG WILL vykonané v novembri 2011. Cieľom
cvičenia bolo zlepšiť spoluprácu krízového štábu obvodu Topoľčany s vojenskými útvarmi
v posádke Topoľčany.
Kľúčové slová : krízový štáb, cvičenie, evakuácia, ozbrojené sily Slovenskej republiky

Abstract:
The contribution is focused on the exercise STRONG WILL performed in November 2011.
The aim of the exercise was to improve the cooperation between the crisis staff of the circuit
Topolčany and the Slovak Armed Forces within the garrison Topoľčany.

Key words: crisis staff, exercise, evacuation, Slovak Armed Forces
1. Úvod
Hospodárska kríza zasahuje všetky oblasti činnosti Slovenskej republiky. Škodlivý
vplyv krízy sa prejavuje aj vo verejnej správe, kde sa často šetrí na nesprávnych miestach. Sú
však oblasti činnosti verejnej správy, kde nie je vhodné šetriť a zanedbanie prevencie môže
mať rozsiahle následky na činnosť v firmách, obciach, či dokonca celých regiónoch
Slovenska. Jedná sa ochranu obyvateľov Slovenska v zmysle platných právnych noriem. V
rámci pôsobnosti obvodného úradu Topoľčany sme spoločne pripravili a vykonali cvičenie
STRONG WILL so zameraním na evakuáciu obyvateľov z oblastí ohrozených povodňou.
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2. Príprava a ciele cvičenia
Ozbrojeným

silám

Slovenskej republiky vyplýva
ochrana a pomoc obyvateľom
Slovenska z platných zákonov.
V rámci prípravy štábu útvaru
a

našich

jednotiek

podriadených

sme

sa

rozhodli

pripraviť a vykonať cvičenie,
ktorým

by

sme

spoluprácu

so

krízového

štábu

zlepšili
zložkami
obvodu

Topoľčany.
Obrázok 1 : Znak cvičenia
Zdroj : Ing.Stanislav Križan,2011/archív autora
Pre cvičenie sme si stanovili nasledovné ciele :


zdokonaliť a zladiť činnosť pri uvedení práporu do stanoveného stupňa pohotovosti,



preveriť úplnosť, kvalitu, reálnosť a zladenie spracovanej dokumentácie pre uvádzanie
práporu do pohotovosti ako i časové a priestorové zladenie jednotlivých činností,



preveriť spracovanie a predkladanie stanovených hlásení riadiacou skupinou práporu,



preveriť činnosť riadiacej skupiny práporu pri plnení úloh uvádzania do pohotovosti,



preveriť činnosti príslušníkov práporu pri zriadení kontrolného stanovišťa a pri zriadení
a strážení miesta ubytovania evakuovaných,



preveriť súčinnosť s príslušníkmi policajného zboru Slovenskej republiky/príslušníkmi
Vojenskej polície počas presunu evakuovaného obyvateľstva do miesta ubytovania
evakuovaných,



preveriť súčinnosť s príslušníkmi policajného zboru Slovenskej republiky počas
kontroly ľudí a techniky na kontrolnom stanovišti,



preveriť činnosti pri zabezpečení evakuovaných osôb potravinami a pitnou vodou,



preveriť súčinnosť s príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky
počas likvidácie požiaru v mieste ubytovania evakuovaných.

Cvičenia sa zúčastnili :
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prednosta

obvodného

úradu

Topoľčany/Predseda

Bezpečnostnej

rady obvodu

Topoľčany Ing. Karol ZAŤKO,


vedúca ekonomického a organizačného odboru obvodného úradu Topoľčany
Ing. Katarína SCHUCHMANOVÁ,



vedúci odboru civilnej ochrany a krízového riadenia Ing. Štefan BENCKO,



riaditeľka

regionálnej

veterinárnej

a

potravinovej

správy

Topoľčany

MVDr. Magdaléna SNOPEKOVA,


riaditeľ západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Odštepný závod Topoľčany
Ing. Milan ŠÚTORA a referent pre ochranu a krízové riadenie Jana RYBANSKÁ,



okresné riaditeľstvo Policajného zboru Topoľčany, pplk. JUDr. Miroslav KAČINA, plk.
JUDr. Michal SPÁČIL, mjr. Mgr. Peter GREGORÍK,



okresné

riaditeľstvo

hasičského

a

záchranného

zboru

Topoľčany

plk. Mgr. Ľubomír GERA,


mestská polícia Topoľčany, Ing. Ľudovít DUŠA,



prápor logistickej podpory Topoľčany,



veliteľstvo 1. mechanizovanej brigády Topoľčany,



rota podpory velenia 1. mechanizovanej brigády Topoľčany,



útvar vojenskej polície Topoľčany.

Obrázok 2 : Riadiaci cvičenia
Zdroj : Ing.Stanislav Križan,2011/archív autora
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3. Priebeh cvičenia
Po splnení úloh prípravy a zladení činnosti k splneniu úloh cvičenia sme začali
samotné cvičenie. Cvičenie bolo organizované v dňoch 21.-23.novembra 2011.
21.11.2011 – od bezpečnostnej rady obvodného úradu Topoľčany do prevzali príslušníci
Veliteľstva 1.mechanizovanej brigády Topoľčany požiadavku k poskytnutiu síl a prostriedkov
pri riešení krízovej situácie v obci Nitrianská Streda. Analýzou vzniknutej situácie, s cieľom
zabezpečiť pomoc a podporu občanom v postihnutej oblasti, vydali pre náš prápor nariadenie:


Uviesť prápor logistickej podpory do pohotovosti s dobou pohotovosti 22.11. 2011
o 07,00 hod.



Najneskôr do 23.11.2011 do 10,00 hod. vybudovať na strelnici Lipovník miesto
ubytovania pre evakuované osoby s kapacitou 300 osôb a zabezpečiť evakuované
osoby pitnou vodou a stravou a ochranou proti prípadnému páchaniu trestnej činnosti
na evakuovaných osobách.



Od 23.11.2012 o 10,00 hod. silami a prostriedkami práporu evakuovať obyvateľstvo
z obce Nitrianska Streda do vybudovaného miesta ubytovania evakuovaných osôb.

22.11.2011 – počas tohto dňa jednotky práporu pripravovali miesto ubytovania evakuovaných
a riadiaca skupina organizovala zber informácii o postihnutej oblasti v obci Nitrianská Streda,
riadila kontrolou pripravenej trasy presunu a prípravu miesta ubytovania evakuovaných osôb.
Počas plnenia úloh sme zistili problémy hlavne v oblasti poskytovania informácii a v rozsahu
poskytovaných informácií. Jednalo sa najmä o nasledovné údaje :


kontaktná osoba v mieste mimoriadnej udalosti,



stanovenie úlohy, pre koho, časový horizont, prostriedky na podporu, zdravotnícke
zabezpečenie, právna podpora, finančné zabezpečenie, .......



skladba obyvateľstva – vekové skupiny, postihnutí, imobilní, etnické skupiny,



firmy držiace materiál, ktorý môže spôsobovať kontamináciu, (družstvo, kafiléria,
zimný štadión) a sú zaplavené,
K zlepšeniu spolupráce s krízovým štábom a zabezpečenia dostatočného množstva

informácií sme navrhli vypracovať spoločný manuál, ktorý by poskytoval základné údaje o
ohrozenom priestore, skladbe evakuovaných osôb, ich zdravotnom stave a špeciálnych
požiadavkách
a ďalších špecifických problémoch v danej oblasti.
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23.11.2012 - Evakuácia osôb postihnutých záplavami, logistická podpora evakuovaných
osôb
V spolupráci s policajným zborom začal
presun

do

miesta

nástupu

evakuovaných osôb, kde sme mali
prevziať evakuované osoby .

Obrázok 3 : Miesto nástupu evakuovaných osôb
Zdroj : Ing.Stanislav Križan,2011/archív autora

Obrázok 4 : Problémy v mieste nástupu
Zdroj : Ing.Stanislav Križan,2011/archív autora
Problémové oblasti v mieste nástupu :
 Zdravotnícke
potrebné

zabezpečenie;

vopred

zabezpečuje

-

je

určiť

kto

ozbrojené

sily

Slovenskej republiky alebo Červený
kríž,
 zabezpečenie
civilnou

vojenskou

políciou

pre

alebo
prípad

Obrázok 5 : Evakuované osoby
Zdroj : Ing.Stanislav Križan,2011/archív autor

recidívy, alebo úteku evakuantov z priestoru nástupu do miesta ubytovanie (tábora),


logistická podpora /teplé nápoje a provizórne prístrešky,

Nasledoval organizovaný presun do miesta ubytovania evakuovaných osôb.
Problémové oblasti v mieste výstupu :
 pred vstupom do

stanového tábora vybudovať zberný stan (zlé poveternostné

podmienky, dlhá doba na vybavenie na jednotlivých pracoviskách),
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 kontrolné stanovište na kontrolu kontaminácie by malo byť zriadené ešte pred stanicou
nástupu za účasti chemikov civilnej ochrany, aby sa vyčlenili kontaminované osoby
od ostatného obyvateľstva. Kontaminované osoby by sa tak už nemali dostať ani do
stanice nástupu,
 zdravotnícke zabezpečenie - rovnaký problém ako v mieste nástupu,
 zabezpečenie vojenskou alebo civilnou políciou pre prípad recidívy, alebo úteku
evakuantov z priestoru nástupu do miesta ubytovanie (tábora),
 logistická podpora (stany, palivo, energie, odpady, celková udržateľnosť).

Obrázok 6 : Miesto výstupu evakuovaných
osôb
Zdroj : Ing.Stanislav Križan,2011/archív
autor

Obrázok 7 : Kontrola evakuovaných osôb
Zdroj : Ing.Stanislav Križan,2011/archív
autor

Obrázok 8 : Evidencia evakuovaných osôb
Zdroj : Ing.Stanislav Križan,2011/archív
autor

Obrázok 9 : Ubytovanie evakuovaných osôb
Zdroj : Ing.Stanislav Križan,2011/archív
autor
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Po vykonanej kontrole a evidencii boli evakuované osoby ubytované vo vybudovanom
priestore.
Problémové oblasti v ubytovacom priestore :


zabezpečenie organizovanosti a režimu života evakuovaných osôb, určenie kompetencií
voči evakuovaným osobám, smernice pre činnosť,



zloženie a činnosť pracovísk, ochranná hliadka,



trezor na odloženie cenností a finančnej hotovosti pre evakuovaných ?



logistická podpora – je jednoznačne potrebné určiť kto zabezpečuje (strava, pitná voda,
palivo, stany, spacie vaky, deky, poľné služby, celková udržateľnosť),



financovanie,



duchovná a psychologická podpora evakuovaných osôb.

Obrázok 10 : Zdravotnícke zabezpečenie
Zdroj : Ing.Stanislav Križan,2011/archív autor

Obrázok 12 : Hospodárska výdajňa
Zdroj : Ing.Stanislav Križan,2011/archív autor

Obrázok 11 : Umyvárka
Zdroj : Ing.Stanislav Križan,2011/archív autor

Obrázok 13 : Zásobovanie pitnou vodou
Zdroj : Ing.Stanislav Križan,2011/archív autor
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4. Záver
Mojim príspevkom som chcel poukázať na nevyhnutnosť spolupráce medzi zložkami
verejnej správy a samozrejme, aj medzi firmami, ktoré chcú a majú odvahu a snahu
bojovať proti dôsledkom hospodárskej krízy. Je však na mieste povedať, že budovaním
nových priemyselných alebo kultúrnych a športových priestorov a zariadení sa vytvárajú
potenciálne možnosti ohrozenia ľudí žijúcich a pracujúcich v danej lokalite.
Je skutočné dôležité mať pripravené a premyslené opatrenia na riešenie krízových situácií
vopred, a nie čakať až krízová situácia nastane.
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ANALITICKÝ POHĽAD NA TRANSFER POSTUPOV
RIADENIA ĽUDSKÝCH ZDROJOV V NADNÁRODNÝCH
SPOLOČNOSTIACH
AN ANALYTICAL VIEW T O TRANSFER OF HUMAN RESOURCE
MANAGEMENT PRACTICES IN MULTINATIONAL
CORPORATION

Ivana Krúpová

Abstrakt
Problematika riadenia ľudských zdrojov v nadnárodných spoločnostiach je v poslednom čase
často otváraná téma. Na základe štúdia literatúry tento článok poskytuje ucelený pohľad na
problematiku transferability (prenositeľnosti) postupov riadenia ľudských zdrojov, ktorá je
založená na troch základných faktoroch : národných , firemných a faktoroch praktík riadenia
ľudských zdrojov. Tieto tri skupiny faktorov sa javia ako najviac ovplyvňujúce transferabilitu
v nadnárodných spoločnostiach. Metodikou použitou pre účely tohto článku je analýza
literárnych zdrojov a ich následná syntéza do integrovaného celku.
Kľúčové slová: Riadenie ľudských zdrojov. Postupy riadenia ľudských zdrojov.
Transferabilita. Faktory. Nadnárodné spoločnosti.
Abstract
The human resource management in multinational companies is frequent opening theme in
last few years. Based on the study of literature, this article provides integrative look at the
issue of transferability of human resource management practices which is based on three
factors: national, corporate and human resource management practices factors. These three
factors appear as a most affecting to transferability in multinational corporations. The
methodology used for writing this article is an analyze of literature and subsequent synthesis
into integrative unit.
Key words: Human resource management. Practices of human resource management.
Transferability. Factors. Multinational corporations.
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1 Úvod do problematiky
Nadnárodné spoločnosti (MNC´s) majú osobitý význam pre výskum medzinárodného
riadenia ľudských zdrojov z dôvodu ich čoraz dôležitejšej úlohy v globálnej ekonomike
(Porter, 1986; In: Liu, 2004). Nadnárodné spoločnosti sú nástrojom nie len pre prevod
hlavnej, ako aj ostatných produkčných možností, ale taktiež

i na prevod manažérskych

a technických znalostí naprieč národmi (Tayeb, 1998; In: Liu, 2004). Efektívnosť riadenia
ľudských zdrojov je videná ako kľúčová oblasť vedúca k úspešnosti podnikov 21. storočia.
Schopnosť efektívne prenášať postupy riadenia ľudských zdrojov (ktoré sa ukázali ako účinný
nástroj v materskej spoločnosti) na zahraničné dcérske spoločnosti nadnárodných organizácií,
je jednou z najdôležitejších charakteristík úspešných MNC (Nohria a Ghoshal, 1997, In: Liu,
2004). Táto skutočnosť „má značný praktický význam pre manažérov nadnárodných
spoločností“ (Fenton – O ´Creevy a Gooderham, 2003, s.2; In: Sojka, 2010, s. 48) v oblasti
riadenia ľudských zdrojov. Táto prevoditeľnosť môže taktiež tvoriť akúsi formu konkurenčnej
výhody pre MNC´s, pretože konkurenčné podniky nebudú schopné ich napodobniť.
Transferabilita je v tomto dokumente definovaná ako schopnosť prenášať postupy
riadenie ľudských zdrojov medzi materskou spoločnosťou a jej dcérskymi spoločnosťami.
Ovplyvňujú ju nie len faktory na národnej a podnikovej úrovni, ale aj vedomosti a inovácie
vlastností riadenia ľudských zdrojov uskutočňovaných v praxi (Liu, 2004, s. 501).

2 Národné faktory pôsobiace na transferabilitu
Je všeobecne prijaté, že na vnútroštátnej úrovni existujú resp. pôsobia faktory , ktoré
ovplyvňujú organizáciu a správanie ľudí v nej (Beechler-Yang, 1994; Flood et al., 2003;
Hennart-Larimo, 1998; In: Liu, 2004). Výskumníci skonceptovali a merali úrovne účinkov
krajín tím, že skúmali vlastnosti národných prostredí, ktoré sú rozdielne medzi jednotlivými
krajinami, a ktoré môžu vysvetliť rozdiely v organizačnom správaní medzi krajinami.
Najpoužívanejšími na charakterizovanie národného prostredia sa stali dva spôsoby. Na
základe Hofstedeho klasifikácie kultúry (1980), Kogut a Singh (1988) vytvorili pojem index
kultúrnej vzdialenosti, ktorý sa stal dôležitým pri výbere medzi národnými rozdielmi (
Barkema et al. , 1996; Li et al., 2001; In: Liu, 2004). Druhou základnou teóriou ktorá má
vplyv na transferabilitu je „teória inštitucionálnej vzdialenosti (Kostov, 1999), ktorá
poskytuje alternatívne vysvetlenie“ (Scott, 1995; In : Liu, 2004, s. 501). Poukazuje na rozsah
125

inštitucionálnych odlišností medzi hostiteľskou krajinou a domácou krajinou. Liu (2004, s.
502) tvrdí, že „vnútroštátna inštitucionálna vzdialenosť a kultúrne vzdialenosti sú
komplementárne pojmy. Je to preto, že kombinácia oboch národných, kultúrnych
a inštitucionálnych vzdialeností, nám ponúka najkomplexnejšie

hodnotenie národných

prostredí.“
Národná kultúrna vzdialenosť. Hofstede (1980; In: Štrach, 2009) definuje kultúru ako
kolektívne mentálne naprogramovanie ľudí, ktorý žijú v určitom spoločenstve. Okrem toho,
že zadefinoval kultúru, vyvinul Hofstede (1980) aj skóre (index) slúžiaci na to, aby
reprezentoval každú zo štyroch kultúrnych dimenzií pre každú z 50 krajín, ktoré študoval.
Neskôr bol navrhnutý aj piaty rozmer (Hofstede-Bond, 1988, In: Štrach, 2009). Rozoznávame
teda 5 kultúrnych dimenzií: dištancia moci, vyhýbanie sa neistote, miera individualizmu,
muskulinita a časová orientácia.
Tieto štúdie majú upozorniť manažérov na niektoré z kultúrnych rozdielov, ktorých by
si mali byť vedomí pri manažovaní v rozličných krajinách. Napríklad spoločnosti
z univerzálnou kultúrou vstupujúce do Číny si musia uvedomiť, že vzťahy potrebujú svoj čas
na rozvoj. Rozdielnosť národných kultúr pôsobí na ľudské správanie a tak je nutné vytvárať
rôzne postupy a praktiky riadenia ľudských zdrojov v závislosti na kultúrnom prostredí. Lau
et al. a Harrison (In: Liu, 2004) realizovali štúdiu súvislostí medzi pracovným výkonom
a systémami riadenia a kontroly v rámci národnej kultúry a zistili, že existujú rozdiely v praxy
riadenia medzi rôznymi národnými kultúrami. Zistili, že národné kultúry majú dopad na
rozdielnosť prístupov k riadeniu ľudských zdrojov. Vzhľadom na veľké rozdiely medzi
homogenitou a kolektívnou orientáciou východných krajín a heterogenitou a individualizmom
západných krajín (Hofstede, 1993; Nakano, 1970; In: Štrach, 2009), je mimoriadne ťažké, ak
nie nemožné previesť niektoré praktiky medzi dvoma krajinami s rôznymi národnými
kultúrami.
Národná kultúrna dištancia (vzdialenosť) (Kohut-Singh,1998; In: Liu, 2004 ) je meria ,
do akej sú si rôzne kultúry podobné alebo odlišné. Takáto charakteristika získala široké
prijatie v medzinárodnej obchodnej literatúre a bola aplikovaná do mnohých sfér týkajúcich
sa obchodnej administratívy.
Národná inštitucionálna vzdialenosť. Inštitucionálna teória (Scott, 1995) uvádza, že
v záujme prežitia, sa musí organizácia prispôsobiť pravidlám a hodnotám systému
prevládajúcim v prostredí (DiMagio-Powell, 1983; Meyer-Rowan, 1997; In: Liu, 2004),
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pretože inštitucionálny izomorfizmus, spolu so štrukturálnym a procedurálnym, bude získavať
pre organizáciu legitimitu. Nadnárodné spoločnosti operujúce v rôznych krajinách so svojim
viacnásobným inštitucionálnym prostredím sú často pod tlakom rôznorodosti. Niektoré
z týchto tlakov v hostiteľských a domácich inštitucionálnych prostredí, môžu mať zásadný
vplyv na postupy riadenia ľudských zdrojov (Rosenzweig-Singh, 1999; In: Liu, 2004). Je
podstatné poukázať na to, že rôzne podniky, v rôznych typoch ekonomík reagujú na problémy
rozdielne. Sociálne, ekonomické a politické faktory predstavujú inštitucionálnu štruktúru
určitého prostredia, ktorá poskytuje firmám výhody pre spoluprácu (účasť) na určitých typoch
činností. Firmy môžu pracovať efektívne iba ak majú inštitucionálnu podporu (Liu, 2004).
Inštitúcie nie sú rovnomerne rozložené medzi národmi. Na základe Scottovej teórie
(1995), Kostov (1997) vyvinul nový konštrukt, inštitucionálnej dištancie, ktorý hovorí
o podobnosti alebo odlišnosti medzi regulátormi, kognitívami a normatívami inštitúcií oboch
krajín (Liu, 2004). Kostov (1997; In: Liu, 2004) predpokladal, že čím väčšia bude
inštitucionálna vzdialenosť, tým ťažšie bude pre firmu vytvoriť si legitimitu v hostiteľskej
krajine. Inými slovami, veľká inštitucionálna vzdialenosť vyvolá protichodné požiadavky na
vonkajšiu legitimitu v hostiteľskej krajine a na vnútornú konzistenciu v rámci systému.
Rovnováha medzi týmito protichodnými požiadavkami je kľúčovou výzvou pre nadnárodné
spoločnosti. Problémom teda je, že čím väčšia je národná inštitucionálna vzdialenosť medzi
hostiteľskou a domácou krajinou, tým ťažší je prevod postupov riadenia ľudských zdrojov na
zahraničné dcérske spoločnosti.

3

Firemné faktory pôsobiace na transferabilitu
Teoretické prístupy k analýze prevoditeľnosti na podnikovej úrovni stoja na dvoch

hlavných elementoch:
-

Organizačná kultúra

-

Zdrojová závislosť
Organizačná kultúra je často krát ovplyvnená národnou kultúrou, ale niekedy sa

taktiež výrazne líšia medzi jednotlivými organizáciami i keď ide o to isté národné prostredie
(Liu, 2004). Na základe teórie organizačných kultúr, je kompatibilita organizačnej kultúry
považovaná za dôležitý faktor ovplyvňujúci prenos postupov riadenia (Kostov, 1999, Taylor
et al., 1996; In: Liu, 2004).
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Prístup z hľadiska zdrojovej závislosti spočíva na predpoklade, že firma si nie je
schopná vygenerovať všetky svoje zdroje potrebné na prežitie, a teda je závislá od iných
subjektov. Pri uplatnení prístupu zdrojovej závislosti v nadnárodných spoločnostiach vedci
tvrdia, že dcérske spoločnosti sa v otázke zdrojov spoliehajú na svoje materské spoločnosti,
a teda majú rôzny stupeň závislosti na materských spoločnostiach, založený na miere
závislosti. Kogut a Singh (1988) tvrdia, že čím je väčšia zdrojová závislosť dcérskych
spoločností na materských, je pravdepodobnejšie , že materská spoločnosť sa bude snažiť
vykonávať kontrolu nad týmito dcérskymi spoločnosťami.
Strategická rola dcérskych spoločností. Gupta a Govindarajan (1991; In: Liu, 2004)
vytvorili typológiu rôznych strategických rolí dcérskych spoločnosti na základe transféru
znalostí v nadnárodných organizáciách. Autori rozlišujú medzi odlivom – toky prostriedkov
z dcérskych spoločností na materskú spoločnosť a prílivom - zdroje vložené do dcérskych
spoločností z vonku, najmä z materských spoločností. Ak sa toky zdrojov medzi dcérskou
spoločnosťou a materskou spoločnosťou zvyšujú, je potrebné zvyšovať kontrolu. A zároveň,
čím väčšia je závislosť materskej spoločnosti na dcérskej spoločnosti, tým väčšia bude sila
dcérskej spoločnosti.
Štruktúry nadnárodných spoločností. Bartlett a Ghoshal (1989, In: Pichanič, 2004)
identifikovali príslušné organizačné štruktúry, súvisiace s typológiou stratégií nadnárodných
spoločností : multinacionálne, internacionálne, globálne a transnacionálne štuktúry. Rôzne
stratégie teda využívajú rôzne organizačné štruktúry. Multinacionálna stratégia sa sústreďuje
na splnenie miestnych potrieb dcérskych spoločností v súlade s miestnou legislatívou
a trhovými podmienkami. Organizačná štruktúra multinacionálnej spoločnosti je preto
decentralizovaná a dcérske spoločnosti sú relatívne nezávislé na zdrojoch nadnárodnej
spoločnosti. Nadnárodné spoločnosti využívajúce internacionálne stratégie sa nesústreďujú
úplne na globálni konzistenciu alebo miestne podmienky, ale snaží sa o prenos znalostí
a odborných skúseností cez hranice. Štruktúra takejto nadnárodnej spoločnosti sa usiluje
podporovať internacionálnu stratégiu tím, že koordinuje správanie sa dcérskych spoločností,
a teda necháva im slobodu v rámci prispôsobovania produktov miestnym podmienkam,
pričom zároveň zostávajú závislé na materskej spoločnosti pokiaľ ide o nové nápady či
výrobky. Globálna stratégia je charakterizovaná využívaním globálneho efektu a súdržnosti.
Štruktúra takejto nadnárodnej spoločnosti na základe globálnej stratégie je centralizovaná
a dcérske spoločnosti sú vysoko závislé na zdrojoch materskej spoločnosti. Štruktúra, ktorá
odráža transnacionálnu stratégiu musí byť veľmi flexibilná a je popisovaná ako integrovaná
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sieť, ktorá prepája hlavné časti spoločnosti dohromady. Zdroje v týchto spoločnostiach nie sú
centralizované ani decentralizované.
Kompatibilita organizačných kultúr. Mnohými autormi prijatá definícia organizačnej
kultúry je, že je to súbor hodnôt kolektívne zdieľaných medzi členmi organizácie (ChatmanJehn, 1994; In: Liu, 2004). Hodnoty môžeme rozdeliť do siedmich rozmerov : inovácie,
stabilita, postoj k ĽZ, výkonová orientácia,

orientácia na detaily, tímová orientácia

a agresivity. Niektoré spoločnosti sa vyznačujú veľmi silnými kultúrami a sú tak silné, že si
ich „buď osvojíte, alebo odíďte“(Liu, 2004, s.508), zatiaľ čo organizačné kultúry iných
spoločností sú slabé. Zlučiteľnosť organizačných kultúr dvoch organizácií zapojených do
prevodu, bude mať teda výrazný vplyv na prenos riadiacich praktík.

4

Faktory praktík riadenia ľudských zdrojov pôsobiacich na transferabilitu
Faktory praktík riadenia ľudských zdrojov sú identifikované na základe výskumu

Flooda (2003, In: Liu, 2004). Popisuje tam analýzu transferability v dvoch základných
charakteristikách praktík riadenia ľudských zdrojov a to

sú charakteristiky inovačné

a vedomostné.
Inovačné charakteristiky praktík riadenia ľudských zdrojov. Podľa Rogersa (1995, s.
11; In: Liu, 2004, s. 511) inovácia je „myšlienka, postup alebo objekt, ktorý je vnímaný ako
nový“. Nezáleží na tom či ide o novú ideu alebo od jej prvého použitia uplynul nejaký čas.
Vnímaná novosť idei či myslienky pre jednotlivca, určuje jeho reakcie na ňu. „Ak sa
myšlienka zdá byť nová, je to inovácia“(Rogers, 1995, s. 11; In: Liu, 2004, s.511). Inovačné
charakteristiky ovplyvňujú prenos inovácií. Praktiky riadenia ľudských zdrojov, ktoré sa
prejavili ako úspešné v materských spoločnostiach, môže byť teda pri preložení do dcérskych
spoločností vnímaná ako inovácia (Flood, 2003; In: Liu, 2004).
Boli identifikované dve sféry inovačných charakteristík, ktoré vplývajú na transfer
inovácií a to: verejné vs. súkromné následky a výnosy vs. náklady.

Verejné následky

transferu praktík riadenia ľudských zdrojov sa zvyčajne týkali zmien v oblasti politiky
blahobytu firmy. Súkromné následky prevodu týchto praktík riadenia ľudských zdrojov
súvisia so zmenou príjmov jednotlivcov a ich životnej úrovne. Priame a nepriame náklady na
prenos inovácií čato brzdia ich transfer (Wejnert, 2002; In :Liu, 2004). Priame náklady sú
zvyčajne jasné a odvíjajú sa od ekonomickej situácie podniku, zatiaľ čo nepriame náklady nie
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sú jasne identifikovateľné. Nepriame náklady sa môžu tiež vyskytovať v nemateriálnej
podobe, ako je napríklad čas či sociálne vplyvy. Dá sa teda predpokladať, že ak sú verejné
a súkromné následky prevodu ku prospechu, bude prevod jednoduchší , ako keď budú vysoké
náklady na transfer bez verejných a súkromných dopadov.
Znalostné charakteristiky praktík riadenia ľudských zdrojov. Flood (2003; In: Liu,
2004) poukázal na to, že špecifiká praktík ľudských zdrojov sú nie len zakotvené
v písomných dokumentoch, ale majú svoje miesto aj v praxi, postupoch a hodnotách
organizácie. Všetky znalosti v organizácií zahŕňajú tak tacitné ako aj explicitné znalosti, líšia
sa v otázke príčinnej nejasnosti. Táto kauzálna nejednoznačnosť je sama o sebe prekážkou pre
efektívny prenos postupov riadenia ľudských zdrojov cez hranice. Polianyi (1985; In: Sojka,
2008) rozlíšil znalosti na tacitné a explicitné. Tacitné znalosti sú osobné, špecifické pre
každého, preto je ťažké ich formalizovať a komunikovať. Explicitné znalosti sú na druhej
strane znalosti, ktoré sú formalizované a teda prenosné. Polanyi (1895; In: Sojka, 2008)
poukázal na to, že vedomosti sú často súčasťou osobnej povahy, preto sú ťažko
komunikovateľné, sú vysoko špecializované a teda nie vždy ľahko prenositeľné. Okrem
tacitných a explicitných znalostí, v praxi riadenia ľudských zdrojov súčasťou znalostí môžu
byť aj iné jednoduché a zložité komponenty znalostí a nezávislé a systémové komponenty
znalostí (Flood, 2003; In: Liu, 2004). Zložité vedomosti vytvárajú stále viac kauzálnych
neistôt a preto si množstvo faktických informácií vyžaduje aby boli presnejšie vyjadrované,
než pri jednoduchších typoch znalostí. Jednoduché znalosti je možno zachytiť aj s menším
množstvom informácií a sú teda ľahšie prenositeľné. Znalosti, ktoré sú nezávislé môžu byť
popísané samými sebou, zatiaľ čo systémové znalosti musia byť popísané vo vzťahu
k subjektu znalostí, ktorý existuje v prevádzajúcej firme. Prevádzané znalosti môžu byť
komplexné, tacitné a systémove, a teda bude ich ťažké preniesť a absorbovať dcérskou
spoločnosťou (Bhagat, 2002; In: Liu, 2004). Z toho vyplýva , že ak sa praktiky riadenia
ľudských zdrojov javia ako explicitne vyjadrené, jednoduché a nezávislé, bude ich transfer
z materských spoločností na dcérske spoločnosti jednoduchší než také, ktoré majú tacitné,
zložité a systematické komponenty.

Záver
Na základe analýzy literárnych zdrojov môžeme vidieť, že transferabilita praktík
riadenia ľudských zdrojov závisí od troch skupín faktorov, ktoré ju ovplyvňujú. Poznanie
týchto faktorov je prvým krokom k pochopeniu prenášania praktík v rámci nadnárodných
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spoločností, čo môže mať výrazný vplyv na efektivitu a výkonnosť samotných nadnárodných
spoločností. Problematika nadnárodných spoločností a prenosu postupov riadenia sa stáva
v období globalizácie jednou z kľúčových tém v manažmente a preto je nutné sa tejto oblasti
i naďalej venovať a to či už na teoretickej alebo praktickej úrovni.
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FAKTORY NESPOKOJNOSTI ZAMESTNANCOV V PRÁCI URČENÉ
METODIKOU PARETOVEJ ANALÝZY
JOB DISSATISFACTION FACTORS DETERMINED BY PARETO ANALYSIS

Ladislav Kulčár, Maroš Kaleta

Abstrakt
V práci analyzujeme faktory nespokojnosti zamestnancov v práci v malých a stredných
podnikoch v Tatranskom a Podtatranskom regióne a v niektorých okresom východného
a južného Slovenska. Zber údajov sa uskutočnil dotazníkovou metódou v desiatich podnikoch
výrobnej aj nevýrobnej sféry v rokoch 2006-2008 a 2009-2011, čo umožnilo vzájomne
porovnať tieto dve časové obdobia reprezentujúce obdobie pred a po ekonomickej kríze. Na
analýzu bol použitý formalizmus metodiky Paretovej analýzy.
Kľúčové slová: Pracovné prostredie. Spokojnosť v práci. Faktory nespokojnosti. Paretova
analýza.

Abstract
The job dissatisfaction factors of employees in their work in small and medium sized
enterprises in several parts of Slovakia are analysed and discused in this paper. The data for
analysis were collecting by questionaires in productive and nonproductive branches in 2006 –
2008 (years before world economic crisis) and in 2009 – 2011 (years when world economic
crisic influenced economics in Slovakia seriously), what enabled us to compare these two
periods. The formalism of Pareto principle was used as a method of the data analysis.
Key words: working environment, satisfaction in work, factors of dissatisfaction, Pareto
analysis.

1. Úvod do problematiky
Spokojnosť človeka všeobecne môžeme charakterizovať ako jeho subjektívny pocit,
ktorý je podmienený osobnosťou človeka, jeho skúsenosťami, očakávaniami a sociálnym
prostredím. Napr. Kollárik definuje spokojnosť ako „...určitú mieru osobného vyrovnania sa,
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osobného šťastia a často i mieru osobného prežívania vlastného zaradenia sa v spoločnosti“
(Kollárik, 2002, s. 124).
Celková spokojnosť jednotlivca je tvorená čiastkovými spokojnosťami, medzi ktoré
patrí aj pracovná spokojnosť. To, čo v práci na človeka pôsobí, sa nepremieta len do jeho
výkonnosti, ale aj do jeho prežívania, a tak si každý človek k svojej práci vytvára určitý
subjektívny vzťah. Pracovnú spokojnosť teda môžeme chápať ako individuálny, široko
podmienený postoj zamestnanca k svojej práci a k podmienkam, v ktorých je vykonávaná.
Charakter pracovného prostredia je dôležitým determinantom spokojnosti alebo
nespokojnosti zamestnanca v práci. Od kvality jednotlivých zložiek a faktorov pracovného
prostredia závisí, ako sa človek v práci cíti, ako ju vníma a aký má k nej vzťah. Je potrebné
uviesť, že pracovné prostredie neposudzujeme iba ako faktory hmotného a technického
charakteru, ale do pracovného prostredia patria aj podmienky nehmotného rázu tvorené tzv.
psycho-sociálnymi faktormi. Celý tento komplex faktorov sa odráža na spokojnosti
pracovníka alebo zamestnanca s prácou alebo podmienkami na vykonávanie svojej práce.
V našej práci budeme analyzovať faktory nespokojnosti v práci, čo úzko súvisí
s dobrovoľnými odchodmi zamestnancov z práce (čo tvorí jednu zo zložiek fluktuácie
zamestnancov) do inej práce alebo dokonca aj do oblasti nezamestnanosti. Rovnako
nespokojnosť v práci súvisí aj s motiváciou zamestnanca ku kreativite, s jeho pracovným
výkonom, ale aj s osobným a rodinným životom alebo zdravotným stavom (Bedrnová a kol.,
1998). Preto cieľom každého zamestnávateľa by mal byť záujem, aby jeho zamestnanci boli
atakovaní čo možno najmenším počtom faktorov a čo možno nízkou intenzitou faktorov
spôsobujúcich im nespokojnosť v práci.
Cieľom našej práce je identifikovať hlavné faktory pôsobiace ako negatívne stresory
ovplyvňujúce spokojnosť zamestnancov a pracovníkov a zvyšujúce ich mieru nespokojnosti
v práci. Analýzou hlavných faktorov označených oslovenými pracovníkmi za dôležité faktory
nespokojnosti sme porovnali výskyt týchto faktorov v čase pred ekonomickou krízou a v čase
ekonomickej krízy, ktorá sa na Slovensku prejavila hlavne v rokoch 2009-2011.

2. Metodológia
Za účelom zistenia hlavných faktorov nespokojnosti zamestnancov v práci sme
realizovali výskum v Tatranskom a Podtatranskom regióne (okresy Poprad, Liptovský
Mikuláš, Kežmarok, Stará Ľubovňa) a v časti južného a východného Slovenska (okresy
Rožňava a Prešov). Výskum bol realizovaný v dvoch rovnako dlhých časových obdobiach,
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a to v rokoch 2006 – 2008 (pred krízou) a v rokoch 2009 – 2011. Pritom pre posledné tri roky
je charakteristické to, že v týchto rokoch sa naplno prejavila svetová ekonomická kríza aj na
Slovensku. Z rôznych organizačných dôvodov nebolo možné zabezpečiť, aby sa rovnaké
podniky zúčastnili výskumu aj v období pred krízou a aj po kríze. Je zrejmé, že ani
respondenti zúčastňujúci sa dotazníkového výskumu neboli vždy fyzicky tie isté osoby, ktoré
vystupovali ako respondenti pred krízou a v období krízy. V niektorých podnikoch sa výskum
uskutočňoval longitudinálnym spôsobom, teda počas niekoľkých rokov súvisle za sebou
(najviac dva roky za sebou), avšak aj v tomto prípade v dôsledku obmeny stavu zamestnancov
v podniku a v dôsledku dobrovoľnosti zúčastniť sa výskumu, iba malá časť respondentov sa
výskumu zúčastnila viackrát ako raz. Výskumu sa zúčastnilo pracovníkov celkom z 10
malých a stredných podnikov, jednak z výrobnej sféry (strojárstvo, lesný priemysel,
metalurgia, poľnohospodárska výroba), ako aj zo sféry obchodu, služieb a nevýrobnej sféry
(maloobchod, veľkoobchod, oblasť sociálnych služieb, školstvo a životné prostredie).
Dotazníkmi bolo počas 6 rokov oslovených spolu 1029 zamestnancov alebo pracovníkov a
ich návratnosť bola 60 %. Dotazníky boli anonymné, avšak neboli totožné vo všetkých
otázkach počas celej doby výskumu. Obsahovo boli všetky zamerané na rovnakú oblasť
(zisťovanie miery nespokojnosti), avšak v niektorých rokoch bola zmenená forma niektorých
otázok alebo mierne modifikovaná škála možných odpovedí na základe poznatkov získaných
z predchádzajúcich rokov so snahou ich neustáleho vylepšenia. Na výskume pred krízou sa
výskumu zúčastnilo 255 zamestnancov (z celkového počtu 456 oslovených), čo predstavovalo
návratnosť dotazníkov 56 %. V čase krízy bolo oslovených 573 zamestnancov alebo
pracovníkov a výskumu sa zúčastnilo 361 osôb, čo predstavuje návratnosť asi 63 %.
Dotazníkového výskumu sa v období počas krízy zúčastnili zamestnanci podnikov, ale
v jednom z podnikov nielen jeho kmeňoví zamestnanci, ale aj pracovníci pracujúci pre podnik
na základe živnostnenského oprávnenia (SZČO – samostatne zárobkovo činné osoby).
Otázky formulované v dotazníku boli dvojakého druhu (okrem demografických
znakov). Jeden druh otázok boli otázky zatvorené, u ktorých mohol respondent vyznačiť na 4stupňovej škále u každého faktora stupeň (mieru) súhlasu s tvrdením, či daný faktor je
príčinou jeho nespokojnosti v práci a v akej miere. Štvorstupňová škála bola v dotazníkoch
vyjadrená číselne od 1 do 4 (1 – úplne súhlasím, 2 – súhlasím, 3 – nesúhlasím, 4 – úplne
nesúhlasím). Nie každý respondent sa vyjadril ku každému faktoru. Pri spracovaní otázok sa
hodnoty 1 alebo 2 zo škály považovali za označenie daného faktora ako takého, ktorý pre
daného respondenta spôsobuje nespokojnosť v práci. Hodnoty 3 a 4 znamenali, že daný faktor
nebol takým, ktorý by respondent považoval za faktor spôsobujúci jeho nespokojnosť v práci.
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Druhá skupina otázok bola otvorená, kedy sa respondent mohol svojimi slovami vyjadriť
a podľa dôležitosti usporiadať faktory spôsobujúce jeho nespokojnosť v práci. Pretože
charakter odpovedí na otvorenú otázku bol rôznej presnosti, výstižnosti a kvality, jednotlivé
odpovede sme museli identifikovať a priradiť k rovnakým faktorom, aké boli uvedené
v zatvorených otázkach. Z toho dôvodu pri otvorenej otázke sa nevyskytli všetky tie faktory,
ktoré boli predložené v zatvorených otázkach.
Spôsobov zisťovania dôležitých faktorov rozličného charakteru (v našom prípade
nespokojnosti v práci) vyskytujúcich sa v dotazníkových výskumoch je veľký počet. Môžeme
na ich vyhodnocovanie použiť napr. metódy matematicko-štatistickej analýzy založenej na
opisnej alebo exploratívnej štatistiky, faktorovú analýzu alebo niektorú z multivariačných
metód. V našom prípade sme vychádzali z predpokladu, že čím je faktor nespokojnosti
dôležitejší, tým bude jeho relatívny výskyt v súbore všetkých posudzovaných faktorov vyšší.
Na určenie niekoľkých dôležitých faktorov sme použili metodiku, ktorá sa používa
v Paretovej analýze.
Paretova analýza (Paretovo pravidlo alebo Paretov diagram) sa používa hlavne
v oblasti ekonomického výskumu, špeciálne v oblasti techník a nástrojov manažérstva kvality
(Terek a Hrnčiarová, 2004, s. 34). Princíp spočíva v poznatku, že väčšina následkov má
pôvod v malom počte príčin. Dôležitým predpokladom použitia Paretovho pravidla je to, že
i malá skupina problémov, ktoré sa zdajú byť nepodstatnými, môže mať za následok väčšinu
ťažkostí. Paretov princíp je teda spôsob identifikácie malého množstva opakujúcich sa
problémov. Ak sa Paretov princíp vyjadrí aj kvantitatívne, tak v oblasti riadenia kvality bolo
zistené, že 80 – 95 % problémov s kvalitou je spôsobených malým počtom (5 – 20 %) príčin
(Závadský, 2006, s. 138). Aj keď vyššie uvedené hranice a ich použitie v praxi môže byť do
určitej miery modifikované podľa konkrétnej situácie, Paretov princíp platí aj v iných
oblastiach života spoločnosti ako v ekonómii alebo riadení kvality. Ako príklady z oblasti
hospodárstva, výroby a ekonomiky možno uviesť nasledovné zistenia: prevažná väčšina
bohatstva (70-80 %) je vo vlastníctve malej skupiny (30-20 %) ľudí; 80 % strát súvisí s 20 %
hlavných príčin; nehmotná časť výroby predstavuje 20 % nákladov na výrobu, ale má 80 %
vplyv na zákazníka; 20 % produktov firmy z celkovej produkcie prináša firme 80 % ziskov;
80 % predajného obratu pochádza od 20 % zákazníkov; 80 % spotrebovanej energie využíva
20 % obyvateľov zeme (Benková, 2007, s. 16), ale tento princíp platí aj v oblasti
celospoločenskej.
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A práve tento princíp je možné použiť na identifikáciu malej skupiny faktorov (teda
najdôležitejších), ktorých dôsledkom je to, že spôsobujú väčšinu nespokojnosti zamestnancov.

3. Výsledky a diskusia
Vyššie uvedenou metodikou boli spracované tri druhy súborov. Jeden z dotazníkov
získaných od respondentov z rokov 2006 – 2008 a druhý z dotazníkov z rokov 2009 – 2011,
pričom boli spracované odpovede zo zatvorených otázok. Tretí súbor obsahoval faktory
nespokojnosti získané z oboch období spolu (2006 – 2011), avšak z odpovedí z otvorenej
otázky. Údaje boli spracované a výsledky získané v MS Excel 2007. Výsledky sú uvedené v
nasledovných grafoch (Graf 1, Graf 2, Graf 3).
Relatívna početnosť zastúpenia faktorov nespokojnosti
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Graf 1 Paretova analýza faktorov nespokojnosti v práci pred krízou
Zdroj: Vlastné spracovanie.
Ak pre všetky tri grafy prijmeme jednotnú hranicu kumulatívnej relatívnej početnosti
na úrovni 80 %, potom v tabuľke 1 sú podľa dôležitosti zoradené hlavné faktory spôsobujúce
nespokojnosť v práci pred krízou (stĺpec 2), počas krízy (stĺpec 3) a pre celé obdobie (stĺpec
4). Pri určovaní poradia faktorov uvedených v poslednom stĺpci sme vychádzali
z predpokladu, že ak respondent identifikuje určitý faktor ako ten, ktorému je potrebná
venovať v podniku vyššia pozornosť, tak zároveň ho považuje za dôležitý. Z faktorov
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uvedených v tabuľke 1 je zrejmé, že v každom z uvedených období je nízka mzda
identifikovaná ako jeden z najdôležitejších faktorov, ktorý prispieva k nespokojnosti v práci,
Relatívna početnosť zastúpenia faktorov nespokojnosti
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Graf 2 Paretova analýza faktorov nespokojnosti v práci počas krízy
Zdroj: Vlastné spracovanie.
Tabuľka 1 Určenie najdôležitejších faktorov nespokojnosti v práci pre tri rôzne obdobia
Poradie faktorov
nespokojnosti
(1 – najdôležitejší
faktor, 7 – najmenej
dôležitý faktor)
1

Obdobie pred
krízou
(2006 – 2008)
na základe
zatvorených otázok
Nízka mzda

2

Osobné dôvody

3

Organizácia práce

4

5
6

Obdobie počas krízy
(2009 – 2011)
na základe
zatvorených otázok

Obdobie r. 2006 –
2011 na základe
otvorenej otázky

Zlé pracovné
podmienky
Zlé vzťahy nadriadený
- podriadený
Nízka mzda

Nízka mzda

Nespravodlivé
odmeňovanie, neskoré
vyplácanie miezd
Zlé medziľudské
vzťahy
Nemožnosť postupu
v kariére
a vzdelávania

Nedostatok benefitov
Zlé vzťahy nadriadený
– podriadený
Slabá informovanosť
zamestnancov
Zlé medziľudské
vzťahy
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Neprimeraná záťaž
v práci, stres v práci
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe Paretovej analýzy.
7

Relatívna početnosť výskytu faktorov zvyšujúcich nespokojnosť
Kumulatívna relatívna početnosť výskytu faktorov zvyšujúcich nespokojnosť
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Graf 3 Paretova analýza faktorov zvyšujúcich potenciálnu nespokojnosť v práci
Zdroj: Vlastné spracovanie.
pričom v dvoch prípadoch sa umiestnil tento faktor na prvom mieste a raz na treťom mieste
dôležitosti (vyznačené hrubým písmom). Ďalšie dva faktory (zlé medziľudské vzťahy, zlé
vzťahy nadriadený - podriadený) sa vyskytujú v dvoch stĺpcoch, každý z ostatných faktorov
vždy iba v jednom stĺpci. Z uvedeného vyplýva, že tieto tri hlavné faktory v uvedenom poradí
boli identifikované ako hlavné faktory spôsobujúce nespokojnosť v práci. Nami získané
výsledky použitím Paretovho princípu sú v dobrej zhode s faktormi, ktoré určil Kaleta (2011)
použitím inej metodiky výskumu ako dôležité faktory ovplyvňujúce spokojnosť
zamestnancov s prácou. Podľa výsledkov jeho výskumu sú to zamestnanecké výhody (u nás
nazvané ako benefity s poradovým číslom 2 z celého obdobia výskumu), štýl práce
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nadriadeného (u nás označené ako zlé vzťahy nadriadený – podriadený s poradovým číslom 2
alebo 3), a finančné ohodnotenie (u nás nízka mzda ako faktor s poradovým číslom 1, resp. 3
vo všetkých troch obdobiach).
Z grafu 2 a 3 našej analýzy vidieť, že plná lomená čiara predstavujúca relatívnu
kumulatívnu početnosť zastúpenia jednotlivých faktorov nespokojnosti nevykazuje pre
faktory nepresahujúce 80 % výraznejšie náhle zlomy, t.j. nie sú prítomné výrazné rozdiely
v hodnotách od jedného faktora k najbližšiemu susednému faktoru. To svedčí o tom, že medzi
týmito (ale aj medzi ostatnými ďalšími) faktormi sú susedné diferencie v relatívnom zastúpení
malé. Dôsledkom toho môže byť situácia, že určenie poradia dôležitosti faktorov (hlavne pre
susedné faktory) nie je dostatočne robustné, ale naopak, do značnej miery citlivé.

Záver
Na základe vyššie uvedených výsledkov a ich diskusie možno konštatovať, že
metodika určenia významných faktorov ovplyvňujúcich nespokojnosť, resp. spokojnosť
pracovníkov v práci využitím Paretovho princípu je použiteľná aj na riešenie tohto problému.
Ukázalo sa, že použitím tejto metódy výskumu sme identifikovali v podstate tie isté hlavné
faktory nespokojnosti v práci ako aj využitím inej alternatívnej metódy. Je zrejmé, že na
dostatočné overenie použiteľnosti tejto metódy by bolo vhodné rozšíriť výberovú vzorku tak,
aby sa dali identifikovať dôležité faktory nespokojnosti samostatne pre rôzne podskupiny
respondentov líšiace sa napr. pohlavím, vzdelanostnou úrovňou, pracovnou pozíciou,
výrobným sektorom, regiónom výskumu a pod. Ďalšou z alternatívnych možností skúmania
tejto problematiky je použitie metódy výskumu pomocou návrhu experimentov (DOE –
design of experiment).
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CIVILIAN CRISIS MANAGEMENT AND ITS MEANING FOR EU, UN,
OSCE AND NATO

CIVILNÝ KRÍZOVÝ MANAŽMENT A JEHO CHÁPANIE V EÚ, OSN, OBSE A
NATO

Mariana Martišková

Abstract
Instability and unpredictability of current in-state and international crises calls for more
intense and multidimensional peace operations. This fact appeals not only to military
response, but mainly to deployment of „non-military experts“ into crises. EU, UN, OSCE and
NATO have started developing their own civilian tools – engagement of non-military experts
into crisis areas. Following article aims to define the essence of civilian crisis management, its
scope, tools and related activities and specifically the difference of its meaning when
exercised by EU, UN, OSCE and NATO.
Key words: Civilian Crisis Management. EU. UN. OSCE. NATO.

Abstrakt
Nestabilita a nepredvídateľnosť súčasných vnútroštátnych a medzinárodných kríz volá po
intenzívnejších a multidimenzionálnych mierových operáciách. Táto skutočnosť sa odvoláva
nielen na vojenskú odpoveď, ale predovšetkým na vysielanie „nevojenských expertov“ do
krízových oblastí. EU, OSN, OBSE a NATO začali s rozvojom vlastných civilných nástrojov
– vysielaním nevojenských expertov do krízových oblastí. Nasledujúci článok si kladie za
cieľ definovať podstatu civilného krízového manažmentu, jeho rozsah, nástroje a príslušné
aktivity a predovšetkým jeho rozdielne ponímanie v EÚ, OSN, OBSE a NATO.
Kľúčové slová: Civilný krízový manažment. EÚ. OSN. OBSE. NATO.
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1. Introduction
Civilian Crisis Management has been according to the EPLO (European Peacebuilding
Liason Office) definition part of EU terminology describing „non-military crisis
management“ in the EU’s Common Security and Defence Policy (CSDP) missions. The fact
that the term „Civilian Crisis Management“ (CCM) is EU specific gets further supported by
its terminological absence in the lexicons of UN,

OSCE, NATO and other related

international crisis management organizations. Moreover experts in the field draw
a distinction between „crisis management“ and „conflict prevention“ with the former used
with intervention after the violence erupted, including post-conflict peacebuilding activities
and later used in line with the activities taking place essentially before hostilities occur.
Therefore as CCM involves multiple actors engaged at multiple stages of crises and the lines
between civilian and military crisis management are not clearly defined, the true
understanding of the term could be derived from the organizations‘ unique ways of engaging
„non-military“ personnel in the crisis management itself.

2.Metodology
The aim of this article is to define the essence of civilian crisis management, its scope,
tools and related activities and specifically the difference of its meaning when exercised by
EU, UN, OSCE and NATO. For this reason the author is going to collect and analyze major
strategic documents used by the related organizations for the definition of their involvement
in the crisis management operations and missions. Applying the comparative analysis and
document review, the research is going to reveal major current trends of the EU, UN, OSCE
and NATO in terms of engagement of “non-military” civilian crisis management tools in the
crises.

3. Results and Recommendations
Reached conclusions will point out how the respective international organizations of
crisis management apply the term, when it comes to both terminological definition and
practical deployment of Civilian Crisis Management capacities into the field. The article aims
to recommend the most suitable term, or equivalents for the unique intervention by non-
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military personnel in a violent, or a non-violent crisis with the aim to prevent its further
escalation facilitating its resolution.
Civilian Crisis Management - the EU Way
European Union establishing the term – Civilian Crisis Management has at the same
time failed to provide it with a proper terminological definition. In spite of the fact, that the
term has been incorporated into a number of official EU documents, such as Helsinki Council
Declaration 1999, Santa Maria de Feira Council Declaration 2000, European Security
Strategy 2003, Civilian Headline Goal 2008, its official definition has failed to be
incorporated into any of them. CCM thus in the narrow sense of the word stands for the
civilian operational capabilities of the Union and their unique coordination mechanism. In the
broader sense it however incorporates all the non-military instruments and policies of EU in
the crisis management area, namely:


General frameworks and EU policies influencing 3rd states with an aim or crisis
prevention

and

management:

possibility

of

EU

membership,

contractual

relationships, regional cooperation, EU market access and financial aid;


Activities and measures in the area of crisis prevention and management:

EU

diplomacy, early warning mechanism, investigation missions, humanitarian aid,
election support, restoration of governments, peace process, promotion of human
rights, security institutions building;


EU crisis management instruments and institutions: rotating Presidency, High
Representative of Union for Foreing Affairs and Security Policy, Commission,
Special Representatives and Heads of Missions.
Vagueness of the term „civilian crisis management“ is at the same time also a language

problem. The term as such is too broad and hard to define, especially because it stands for any
non-military procedure, or crisis management instrument. The Union itself replaces CCM
with non-military crisis management, civilian aspects of crisis management, civilian
operational capacities, or civilian crisis management capabilities.
Comparative advantage of EU while utilising crisis management instruments in the
complex manner rests in the deployment of paralel civilian and military instruments in its
missions. The point that majority of EU operations and missions up to date has been nonmilitary (out of 22 missions taking place in 2003-2007 only 6 were purely military) and
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attached to deployment of policemen and administrative experts further supports the fact that
EU’s real-life fulfilment of its civilian crisis management activities has far exceeded its
terminological delimitation of the area. At the same time the geographical and timely scope as
well as the meaning of civilian crisis management activities has been under constant scrutiny
of ongoing Common Security and Defence Policy missions updating its understanding by the
Union itself as well as by the individual member states.
Maastricht Treaty in 1999 defined EU’s crisis management activities as the so-called
Petersberg’s tasks: humanitarian and rescue missions, missions of military counselling,
peacekeeping missions, tasks of combat forces in crisis mangement including peacemaking
through the intergovernmental cooperation of member states acting through the Council of
Ministers and General Secretariat of the Council. Key goal of CSDP becomes the security
sector reform of failing states and fight with organized crime and illegal trafficking.
Acknowledging (in the European Security Strategy) that the security sector deficit of 3rd
states poses a challenge for the security of EU, civilian crisis management in the form of
civilian police operations becomes the main instrument of EU‘s internal security objectives.
Last but not least the Lisbon Treaty has further exceeded institutional and instrumental
framework of civilian crisis management adding: High Representative of EU for Foreign
Affairs and Security Policy, European External Action Service, Commission, rotating
Presidency of the Council and mechanisms or permanent structured cooperation and
constructive reservation. Institutional modifications and innovations have thus opened up
space for the paralel CFSP and CSDP reform in line with the so far evolved instruments,
objectives, activities and capabilities of the Union, subjected to its internal institutional
dynamics.
UN: Peacebuilding or Civilian Crisis Management?
Development of UN capabilities has under the pressure of complex crisis situations in
the 90-ties caused interlinking of humanitarin aid affairs with the issues of security and
development. Peacebuilding missions have become an element joining immediate tension
release with the peacekeeping and long-term development aid. Significant development shift
in the area of peace operations witnesses their movement towards peacebuilding operations
with a rising number and significance of civilian personnel. By March 2010, the UN itself
deployed approximately 22, 000 civilians, including 5, 800 international staff accompanied
with 2,400 UN volunteers. At the end of 2010 the personnel hired by the UN for the building
of rule of law took place at 17 missions with roughly 180 legal officers, 175 correction
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facility members and 14,000 policemen. Even though several authors, such as Kaspersen
and Sending in their works refer to civilian crisis management as the equivalent for
peacebuilding missions, this definition may sound imprecise because UN itself failed to
officialy define it, in spite of the numerous civilian personnel presence in the conflict
prevention, peacekeeping and peacebuilding missions.
Scope of UN activities during peacebuilding after conflict resolution has in line with
the General Secretary’s Report on Peacebuilding stretched out to civilian capabilities building
predominantly in the areas of:


Essential Security: demining, civilian protection, demobilization and reintegration,
disarmament, strengthening rule of law and launching security sector reform;



Political Proces: electoral proces, inclusive dialogue and conciliation, development of
conflict management capacities at national and local levels;



Elementary Services: canalization and sanitation, health care and elementary
education, support of secure and sustainable return and reintegration of refugees and
internally displaced people;



Restoring Key Governmental Roles: public governance and finance;



Economic Revitalization:

creation of new jobs and living, restoring essential

infrastructure.
Table 1: Civilian Personnel Tasks in the UN Peace Missions
Political Affairs

Legal Counselling

Planning/ Testing

Informing Public

Humanitarian Affairs Liason

Human Rights

Gender Equality

Child Protection

Discipline and Code of Conduct

Rule of Law

Electoral Affairs

Civil Affairs

Security Sector Reform

Democratization and
Demobilization
Mission Support: logistics

Mission Support: finance

Mission Support: procurement

Mission Support: logistics

Mission Support: building
industry

Mission Support:geographical
information

Mission Support: information
technologies

Mission Support:
transport

Mission Support: equipment care

Source: Gourlay, 2006.
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OSCE Applying Human Security in the Civilian Crisis Management
Even though OSCE emphasizes intervening into the emerging conflict in its initial
phase of early warning and conflict prevention, its field operations strive also for the
promotion of the rule of law, democracy and human rights and minority status support. OSCE
Charter adresses three distinct dimensions of security: human, politico-military and economic
and environmental. Idea of human security has been partially borrowed from the UN in the
sense of liberating an individual from fear and desires, on the other hand addressing chronical
security threats such as famine, illnesses and supression and after EU’s modification its
emphasis is on human rights and gender equality. European Commission defines human
security in terms of physical and material protection of an individual thus overlapping foreign
and security policy, crisis management, development and humanitarian agenda and
interlinking shor-term and long-term political responses, integrating community bounds
towards human rights and gender security.
OSCE missions in 2008 totalled 19 with a geographical scope ranging from southeastern and eastern Europe to central Asia and Southern Caucasus, employing approximately
3,500 people out of which 2,800 directly in the field. OSCE’s major comparative advantage
is its impressive membership of 56 states covering all the Euro-Atlantic area countries.
In contrast with the UN system of direct applications for expert positions in CCM,
OSCE similarly to EU uses the system of seconded, or gratis personnel offered by its member
states. The major challenge thus remains in the development of sufficiently rapid and efficient
mechanism of recruitment and coordination of multinational responses to crises. The way to
address aforementioned challenges is the way of establishment of a relatively simple matrix
of fields of expertise and levels of prefessional competence helping participating states to
classify their candidates and respond quickly to vacancy anouncements:
Professional competence/ Fields of Expertise
Senior management:

administration and support; civilian police; democratization;

Senior professional:

economic and environmental affairs; education; elections,

Middle management:

general staff/monitoring functions; human rights; media affairs;

Professional:

military affairs; political affairs; rule of law.
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NATO: Truly not a Civilian Crisis Management Player
As a primarily military alliance NATO neither defines, nor functions as a civilian
crisis management organization. It rather uses civil response activities in support of the
planning and implementation of its military crisis management operations, national authorities
in crises and while protecting civilians as well as in cooperation with partner countries when
preparing for the management of the catastrophes. Civil protection and civil response
activities (including the Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre) represent
major part of NATO’s civilian involvement and an essential component of the Partnership for
Peace, completely open for partner countries. Last but not least a key component of NATO’s
involvement in the Civilian Crisis Management is embodied in its civilian emergency
planning. As a result of its longer-term involvement in Afghanistan, the organization has
opened up internal discussion on the need to establish civilian structures and capabilities. At
the same time NATO has launched its own civilian expert database for stabilization and
reconstruction operations as an integral part of its civilian emergency planning capacities.

Conclusion
Crisis management has had to in relation with the dramatically changed circumstances
of internal and international security environment accommodate its essence, structures, tools
and crisis responses. Newly introduced term: „civilian crisis management“ has been EU’s
exclusive, lacking its proper terminological delimitation not only in the lexicons of
prestigious international organizations, such as UN, OSCE and NATO, but mainly in the EU
itself. In the broader sense, while used by the European Union, it encompasses all the nonmilitary instruments and EU policies in the crisis management area with the frequently
exchanged equivalents of: non-military crisis management, civilian aspects, civilian
capabilities and last but not least civilian crisis management capacities. United Nations
exchanges the term with its own predefined term of peacebuilding. Eventhough Organization
for Security and Cooperation in Europe faces

impressive results, when it comes to

deployment of civilians to the field in the phases of early warning and conflict prevention, but
also while promoting rule of law, democracy, human rights and support for minorities, its
relevant definition of civilian crisis management is missing. Last but not least when
considering NATO’s activities in Civilian Crisis Management, they attach mainly to civilian
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emergency planning and related build up of the expert database for stabilization and
reconstruction operations.
This is why our recommendation for the usage of the term „civilian crisis
management“ is to apply it specifically in the scope of Common Security and Defense Policy
activities conducted by the European Union. In the broader sense, while discussing relevant
activities of crisis management organizations and their respective member states, the term
could be exchanged with the aforementioned equivalents of: non-military crisis management,
civilian aspects, capacities and capabilities, peacebuilding, or civilian emergency planning.
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ÚLOHY MANAŽÉROV ZODPOVEDNÝCH ZA ZAVÁDZANIE INOVÁCIÍ V
MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOCH.

THE ROLES OF MANAGERS RESPONSIBLE FOR INNOVATION IN SMALL AND
MEDIUM-SIZED ENTERPRISES.

Erik Nemec

Abstrakt
Článok je zameraný na zhodnotenie úloh manažérov zodpovedných za zavádzanie
inovácií v malých a stredných podnikov. Popisuje základné vlastnosti, ktorými by mal
disponovať manažér, aby bol schopný zavádzať inovácie v podniku, aké základné techniky
môže využívať pri tvorbe inovatívnych nápadov a aké úlohy musí manažment inovatívneho
podniku riešiť. Obsahuje jednotlivé etapy zavádzania inovácie v podniku a s nimi späté
rozhodovacie procesy, ktorými musí manažment podniku prechádzať.
Kľúčové slová: Rozhodovacie procesy. Inovácia. Malý a stredný podnik. Manažment.

Abstract
The paper is focused on evaluation of roles of managers responsible for innovations in small
and medium-sized enterprises. It describes main features of manager, who is able to realize
innovation in the enterprise, main techniques for making innovation ideas and important tasks
of innovative enterprises’ management. It contains some phases of innovations’ introduction
in business and decision-making processes, which the management of innovative enterprises
have to passed, when he want to be successful.
Keywords: Decision-making processes. Innovation. Small and medium-sized enterprise.
Management.
1. Úvod do problematiky
Rozhodovanie a rozhodovacie procesy sú jednými zo základných úloh manažmentu
pri zavádzaní inovácií v malých a stredných podnikoch. Bez rozhodovania by nebolo možné
realizovať podnikateľskú činnosť, nie to ešte zavádzať inovácie a realizovať rozhodujúce
zmeny v podnikateľskej činnosti. Uskutočňuje sa na základe dostupných informácií, znalostí a
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skúseností manažmentu, ako aj dostupných zdrojov. Je preto nevyhnutné, aby bol manažment
podniku dostatočne informovaný v každej situácii. Základnou úlohou manažmentu je, aby
získaval informácie z vonkajšieho, ale aj vnútorného prostredia podniku, čím sa následne
stáva kompetentnejším pri jednotlivých rozhodovacích procesoch. Každá informácia
o podnikateľskom prostredí, o dostupných zdrojoch, faktoroch, ktoré ovplyvňujú podnik
zvyšuje kvalitu rozhodovacieho procesu a môže byť pre samotný podnik kľúčová. Pri
rozhodovaní je dôležité identifikovať jednotlivé varianty rozhodnutí, a na základe získaných
informácií vybrať tú, ktorá prinesie pre podniku úspech na trhu. Je to však časovo náročný
proces, a preto by mu mal manažment prikladať významnú váhu.
2. Metodológia
Cieľom príspevku je zhodnotiť význam úloh manažérov zodpovedných za zavádzanie
inovácií pre malé a stredné podniky a popísať základné rozhodovacie procesy prebiehajúce
pri zavádzaní inovácií v malých a stredných podnikoch. Pri spracovaní článku budeme
vychádzať

zo

sekundárnych

zdrojov,

odbornej

knižnej

a časopiseckej

literatúry

a internetových zdrojov. Pomocou obsahovo – kauzálnej analýzy zistíme, zhodnotíme
a porovnáme názory odborníkov na problematiku rozhodovacích procesov manažmentu
malých a stredných podnikov v SR. Odhalíme, aké vlastnosti by mal mať manažment malého
a stredného podniku na to, aby bol schopný efektívne realizovať inovácie, aké bariéry existujú
v oblasti realizácie inovácií, ktoré manažérske techniky sú vhodné pre efektívny inovatívny
manažment a aké úlohy vyplývajú pre manažment, ak chce podnik zavádzať inovácie. Za
pomoci analýzy a syntézy zhodnotíme jednotlivé oblasti rozhodovacích procesov
manažmentu inovatívnych malých a stredných podnikov a v závere zhrnieme význam
správnych rozhodnutí a ich dopad na celkové budúce pôsobenie podniku na trhu.
3. Výsledky a diskusia
Ľudské zdroje sú rozhodujúcim faktorom, ktorý ovplyvňuje úroveň inovatívnosti
podnikov. Ak manažment nebude ochotný pristupovať k inováciám ako k významnému
zdroju konkurencieschopnosti, z dlhodobého hľadiska podnik nemôže byť úspešný. Musí
v podniku vytvoriť také prostredie, ktoré bude viesť k inovatívnemu mysleniu a možnostiam
jeho ďalšieho rozvoja.
3.1. Vlastnosti manažéra zodpovedného za zavádzanie inovácií a problémy vyplývajúce
z charakteru ľudských zdrojov v podniku
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Rozhodovacie procesy v podniku realizuje manažment, to znamená ľudské kapitál.
Ten je neodmysliteľnou súčasťou činnosti podniku a rozhodujúcim faktorom zavádzania
inovácií. Podľa Mirzu a Aliho (2011) je ľudský kapitál považovaný za produktívny zdroj
každého podniku a najdôležitejším faktorom ovplyvňujúcim rast a výkon podniku. Tento druh
kapitálu je ťažké napodobňovať a zložité premiestňovať a odráža manažérske rozhodnutia a
aktivity.
Každý manažér, ktorý chce efektívne zavádzať inovácie musí mať určité spôsobilosti.
Belz a Siegrist (In Lesáková, 2008, s.38) uvádzajú, že kľúčové spôsobilosti manažéra
zahŕňajú schopnosť komunikovať a kooperovať, samostatnosť a výkonnosť, schopnosť riešiť
problémy a tvorivosť, schopnosť niesť zodpovednosť, schopnosť uvažovať a učiť sa a
schopnosť zdôvodňovať a hodnotiť. Bez kompetentných manažérov by neexistovali správne
rozhodnutia a úspešné podniky. Okrem manažérov sú v podniku pri zavádzaní inovácií
významnou súčasťou aj rádoví zamestnanci, ktorí patria taktiež medzi ľudský kapitál
organizácie. Kombinácia ich talentu, úrovne vzdelania, skúseností a zručností, ako aj ich
postoja k organizácií významne ovplyvňuje inovatívnosť podniku (Hudson, 1993). Vo
všeobecnosti sa dá povedať že v centre inovatívnosti stojí človek ako jedinečná bytosť s
vlastným rozvojom, s potrebou učiť sa a odovzdávať vedomosti, človek tvoriaci hodnoty,
kreatívny a schopný pochopiť nutnosť zmeny (Lesáková, 2010, s. 26).
V podnikovej praxi však manažment nedisponuje všetkými potrebnými vlastnosťami,
aby mohol efektívne zavádzať inovácie. Existuje množstvo bariér, ktoré majú pôvod v
manažmente a ľudských zdrojoch podniku. Bariérou je napríklad nedostatok kľúčových
kompetencií. Manažment je nepružný a nie je schopný včas a efektívne riešiť problémy.
Nedokáže prijať nové technológie a procesy do podniku, a tak ani využívať vznikajúce
príležitosti na trhu. Ďalšou bariérou je napríklad strach z rizika a neistého podnikateľského
prostredia. Množstvo spoločností hľadá stabilné a nemeniace sa prostredie. Následne však
podniky padajú do pasce, kedy majú tendenciu dlhodobo robiť tie isté veci aj keď tie už dlho
nie sú efektívne. Robia to z dôvodu neochoty podstupovať riziko a realizovať také činnosti,
ktoré je ťažko predpovedať na určitý časový úsek do budúcnosti. Zavedeniu inovácií bráni aj
obava z nedostatku príjmu z inovácie. Inovácie sú vo všeobecnosti charakterizované
vysokými nákladmi, čo vytvára strach z nedostatočnej a zdĺhavej návratnosti finančných
prostriedkov na danú investíciu. Rovnako aj neochota kanibalizácie existujúcich produktov
zamedzuje zavádzaniu radikálnych inovácií. Manažéri často krát preferujú už zabehnuté
produkty a technológie pred novými, ktoré sú neisté a s určitosťou nezaručujú extrémne
zvýšenie tržieb. Významnou bariérou je aj vekovo starší manažment, ktorý už nedisponuje
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dostatočnou kreativitou a ochotou realizovať zmeny v organizácii. Ak keď má množstvo
skúseností z podnikovej praxe, nedokáže adekvátne reagovať na všetky zmeny prostredia a
tým zabezpečiť efektívny rast spoločnosti. Rovnako aj zlá komunikácia medzi manažmentom
a zamestnancami môže negatívne ovplyvňovať inovačné procesy v podniku. Z dôvodu
nesprávnej komunikácie môže dochádzať k neochote zamestnancov zavádzať inovácie ako aj
neschopnosti prispôsobiť sa zmenám a inováciám v podniku (Assink, 2006).
3.2. Manažérske metódy a techniky pre zavádzanie inovácií v malých a stredných
podnikov
Pre úspech podniku, musí byť manažment aktívny. Je nevyhnutné aby realizoval
viacero metód manažérskeho rozhodovania. Okrem základných a jednoduchých metód by mal
využívať aj zložitejšie, časovo a informačne náročnejšie metódy, ktoré umožnia lepšie
využitie informácií, dostupných zdrojov a zabezpečia lepší výsledok rozhodovacieho procesu.
K základným metódam rozhodovacích procesov v inovatívnych malých a stredných
podnikoch by sme mohli zaradiť grafické metódy a metódy popisnej štatistiky. Grafické
metódy nám lepšie umožnia pochopiť problém, ktorý sa snažíme vyriešiť, proces, ktorý je
dôležité zdokonaliť. Základné informácie nám môžu slúžiť aj na primárne štatistické
hodnotenie. Môžeme ho využívať pri rozhodovaní sa o predaji konkrétneho výrobku, o jeho
priemernej ziskovosti a priemernej nákladovosti za mesiac a podobne. Popisnú štatistiku
charakterizujú charakteristiky ako priemerná hodnota, modus, medián, smerodajná odchýlka,
variačný koeficient, šikmosť a iné.
K náročnejším metódam, ktoré sú však veľmi významné a užitočné pre inovatívnosť
podnikov môžeme zaradiť brainstorming, delfská metóda a benchmarking. Brainstorming
považujeme za metódu tvorby nových a inovatívnych námetov formou tímového rokovania.
Metóda sa riadi presným postupom a základnými pravidlami, takže nemá živelný a neriedený
charakter. Je založená na tvorivej schopnosti človeka, ktorá umožňuje prekonávať konvenčné
spôsoby myslenia, konania, správania sa alebo schopnosť vytvárať nové a užitočné veci.
K zásadám

brainstormingu

patrí

predovšetkým

zákaz

kritiky.

Aby

nedochádzalo

k obmedzovaniu kreatívneho myslenia účastníkov, tí nemôžu kriticky hodnotiť námety
a názory ostatných. K ďalším zásadám patrí využívanie fantázie, inšpirácia ostatnými
účastníkmi brainstormingu a rozvíjanie ich myšlienok, kvantita nápadov, bez ohľadu na to či
sú realizovateľné alebo nie, pohoda a priateľská atmosféra počas brainstormingu.
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Delfská metóda je zameraná na prieskum a analýzu názorov odborníkov na daný
problém. Jej výsledkom je kvalifikovaný odhad možného vývoja alebo riešenia, napr. pre
účely prognózovania. Metóda je všeobecne použiteľná pre riešenie takých problémov, kde je
účelné využiť úsudok expertov. Jej základným prostriedkom je dotazník so stanoveným
problémom, ktorý sa opakovane posiela osloveným expertom, kým nedôjde k zhode. To
znamená že experti nie sú vo vzájomných kontaktoch. (Závadský, 2006, s. 101 – 105).
Dôležitou metódou rozhodovania v inovatívnych podnikoch je aj benchmarking.
Camp (In Anand, Kodali, 2008) definoval benchmarking ako hľadanie najlepších
priemyselných postupov, ktoré povedú k výnimočným výkonom prostredníctvom
implementácie týchto osvedčených postupov. Mnoho firiem sa musí snažiť o to, aby boli
lepšie, rýchlejšie a lacnejšie ako ich konkurenti. Pre tieto firmy by mal byť benchmarking
katalyzátorom pre zlepšovanie a inovácie. Závadský (2006. s.145 – 152) chápe benchmarking
ako metódu slúžiacu na merania a porovnávanie úrovne vlastných produktov alebo procesov
s úrovňou dosahovanou najlepšími podnikmi daného odvetvia. Jeho hlavným zmyslom je
definovanie budúcej úrovne vlastnej výkonnosti na základe analýzy a porovnania súčasného
stavu s tými podnikmi, ktoré majú v danej oblasti podnikania vedúce postavenie na trhu.
benchmarking začína definovaním produktov alebo procesov a výberom parametrov, ktoré
chceme porovnávať. Určí sa priorita, pozitívna (chceme, aby parameter rástol), alebo
negatívna (chceme, aby parameter klesal) tendencia a významnosť parametra pre samotného
manažéra. Nasleduje zber údajov o vlastnom produkte alebo procese, potom o produkte alebo
produktoch externých, s ktorými sa chce podnik porovnávať. Na základe získaných údajov sa
expertne alebo meraním stanoví úroveň jednotlivých parametrov a nakoniec aj celkové
hodnotenie produktov alebo procesov. Výsledkom môže byť námet na inováciu vlastného
produktu alebo procesu, jeho zlepšenie pre dôkladnejšie kopírovanie potrieb zákazníkov.
3.3. Úlohy manažérov zodpovedných za zavádzanie inovácií v podnikoch
Celý proces zavádzania inovácií je v rukách manažmentu podniku a je zložený
z množstva rozhodnutí a rozhodovacích procesov. Rozhodovací proces má svoje etapy.
Začína sa odhalením rozhodovacieho problému a stanovením si cieľa a je ukončený kontrolou
dosiahnutých výsledkov a porovnaním ich so stanoveným cieľom. Proces zavádzania inovácií
ako aj samotný rozhodovací proces je taktiež zložený z etáp. Prvou fázou je odhalenie
problému resp. problémov v podniku. Dôvodom, že podnik nefunguje efektívne, môžu byť
medzery vo výrobe, tržbách, nákladoch a pod. Manažment podniku musí odhaliť, čo danú
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neefektívnosť spôsobuje. Často krát je to zastaraná technológia, nevhodný technický program
výroby, výroba produktov, ktoré neodrážajú potreby zákazníkov, zlá organizačná štruktúra
podniku a pod. Výsledkom by mala byť zmena, inovácia, ktorá umožní podniku odstránenie
odhaleného problému. Ak sa manažmentu správne podarilo označiť problém, následne by mal
stanoviť inovačné ciele, ku ktorým by sa podnik chcel dopracovať. Jasne stanovené inovačné
ciele (kvantitatívne a kvalitatívne) často krát poskytnú návod, ako dosiahnuť očakávaný stav.
V prvej fáze inovačného procesu musí manažment získať všetky potrebné informácie, ktoré
umožnia realizáciu inovácie. Informácie, ktoré budú ovplyvňovať výsledné rozhodnutie
a budú predstavovať významné faktory rozhodovania, je potrebné získať z vonkajšieho ako aj
z vnútorného prostredia. Medzi faktory vonkajšieho prostredia patria napríklad ekonomické
faktory ako podnikateľské prostredie, k politickým faktorom môžeme zaradiť rôzne
legislatívne nariadenia a obmedzenia, ako aj politiku podpory realizácie inovácii zo strany
štátu a ostatných národných a medzinárodných inštitúcií. Ďalšiu skupinu vonkajších faktorov
tvoria technologické faktory, ako napríklad pôsobenie technologických fondov a nadácií
v krajine a prístup podnikov k výsledkom ich skúmania (Zhou, Duanmu, Lu, 2010).
K vnútorným faktorom patria predovšetkým zdroje, a to ľudské, finančné, materiálové zdroje,
ako aj organizácia práce v podniku, vzťahy na pracovisku, podniková kultúra, charakter
podniku a iné. Rozhodujúcimi faktormi sú ľudské a finančné zdroje. V prípade, že nie je
dostatok zdrojov na realizáciu inovácií, daná inovácia sa nedá uskutočniť. Rovnako je to aj
v prípade nedostatku schopných ľudských zdrojov. Ak manažéri nedisponujú dostatočnými
schopnosťami realizovať inovačný proces, alebo daný inovačný proces je veľmi pracovne a
časovo náročný, je nevyhnutné, aby vytvorili projektový tím z niekoľkých schopných
zamestnancov, ktorí sa budú podrobne venovať celému inovačnému procesu. Manažment
podniku následne musí prideliť členom projektového tímu úlohy, kompetencie a zdroje,
s ktorými môžu pracovať a jeho jedinou úlohou bude kontrola inovačného procesu ako aj
dosiahnutých výsledkov. Je však zrejmé, že v malých podnikoch je zložité vytvoriť
projektový tím. Každý zamestnanec je potrebný v pracovnom procese, a preto inovatívnosť
a realizácia inovácií pripadá predovšetkým na manažérov. Tí sú následne zodpovední za
vyčlenenie finančných a materiálových prostriedkov potrebných na realizáciu inovácie ako aj
za výber pracovných síl, ktoré budú participovať na vytvorení inovatívneho produktu resp.
technológie. V prípade, že pôjde o netechnický typ inovácie, ako napríklad organizačnú
inováciu, rozhodovanie o využití ľudských zdrojov je zjednodušené. Ale to len v prípade, ak
manažment dokáže sám nájsť spôsob zabezpečenia organizačnej inovácie.
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Po získaní všetkých potrebných informácií sa manažment musí rozhodnúť, o aký druh
a úroveň inovácie pôjde. Valenta (In Molnár, Dupaľ, 2002) definoval 9 základných rádov
inovácií. Ide o degeneráciu, regeneráciu, extenzívne zväčšenie, zmena vzťahov, adaptácia
kvality, nový variant, nová generácia, nový druh a nový rod. Každý rád inovácií je
charakterizovaný rozdielnou náročnosťou na čas aj zdroje. Prvé tri rády patria k inováciám
nižších rádov a predstavujú hlavne kvantitatívne zmeny jednotlivých procesov. Môžeme ich
zaradiť medzi procesné inovácie. Štvrtý až siedmi rád môžeme označiť ako inovácie vyšších
rádov a predstavujú kvalitatívne zmeny. Tie prinášajú podniku ako aj zákazníkom vyššiu
pridanú hodnotu. Nazývajú sa aj produktovými inováciami, lebo súvisia s významnou
kvalitatívnou zmenou produktu. Nedochádza k vytvoreniu nového produktu, len sa existujúce
produkty významne modifikujú tak, ale prinášali pridanú hodnotu tak zákazníkovi ako aj
podniku. Posledné dva rády predstavujú úplne nové a inovatívne produkty, ktoré sa na trhu
doteraz nevyskytovali a ktoré predstavujú pre podnik významnú konkurenčnú výhodu. Sú
založené na vysokej úrovni kreativity, inovatívnosti, ale nesú so sebou najväčšie riziko,
pretože podnik nemôže vedieť, do akej miery sa nový produkt na trhu uchytí. Ak chce byť
podnik úspešný, musí dokonale poznať trh a potreby zákazníkov, inak implementácia nových
produktov nemusí byť efektívna.
V závislosti od zisteného problému sa manažment podniku musí rozhodnúť o aký rád
inovácie pôjde. Ak sú potrebné len prírastkové inovácie a malé zmeny v produktoch, službách
a procesoch, budú postačujúce aj inovácie nižších rádov. Naopak, ak sú nevyhnutné radikálne
inovácie, manažment musí vyčleniť viac prostriedkov a zdrojov na realizáciu inovácií vyšších
rádov.
Podnikateľský problém sa dá riešiť viacerými spôsobmi. Existuje viacero variant
riešení. Tieto varianty musí manažment podniku alebo projektový tím identifikovať,
analyzovať a porovnávať. Na základe stanovených kritérií a dostupných zdrojov sa posudzujú
jednotlivé varianty, pričom základnou snahou je odhalenie pozitívnych a negatívnych stránok
identifikovaných variantov. Dôležité rozhodnutie prichádza vo chvíli, kedy je nevyhnutné
vybrať si jeden zo stanovených variantov. Pri rozhodovaní o správnom variante musí
manažment podniku zvážiť všetky informácie, ktoré v prvej etape zhromaždil. Každá
čiastková informácia môže byť rozhodujúca a môže ovplyvniť úspešnosť inovačného
projektu. Po výbere a realizácii inovačného variantu je potrebná kontrola dosiahnutých
výsledkov. V rámci nej sa zisťujú výsledky inovačného procesu a porovnávajú sa
s očakávanými cieľmi. Mnoho krát sa stáva, že dosiahnuté výsledky sa nezhodujú
s očakávaniami, a preto sa manažéri musia rozhodnúť, ako budú ďalej postupovať. Ak
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dochádza k veľkým odchýlkam, je nevyhnutné zistiť príčiny odchýlok a na základe zistení
opätovne realizovať celý inovačný proces.
Pri zavádzaní inovácií nedochádza len k jednému rozhodovaciemu procesu. Je ich
omnoho viac a každý jeden má dôležitú úlohu pre dosiahnutie očakávaného cieľa.
Záver
Zavádzanie

inovácií

v inovatívnych

malých

a stredných

podnikoch

je

charakterizované komplexom rozhodovacích procesov. Manažment musí disponovať takými
schopnosťami, ktoré mu umožnia identifikovať problém a získať relevantné informácie, na
základe ktorých bude možné uskutočniť správne rozhodnutie. V podnikovej praxi to však nie
je také jednoduché. Existuje množstvo bariér, ktoré vyplývajú z charakteru ľudských zdrojov
a to predovšetkým z charakteru a vlastností manažérov, ktoré neumožňujú realizáciu inovácií.
Z toho dôvodu podniky nie sú schopné ani ochotné prijímať rozhodnutia ohľadom realizácie
inovácií. Stávajú sa tak na trhu ohrozenejšie a menej konkurencieschopnejšie. Základom je
preto dostať do povedomia manažérov význam inovácií. Výsledkom postoja manažmentu,
ktorý nepovažuje inovácie za dôležitú súčasť podnikania je, že mnoho malých a stredných
podnikov nemá v podnikovej stratégií ani v strategických cieľoch identifikovanú potrebu
inovácií. Prostredie je však nestabilné a dochádza na ňom k veľkému množstvu zmien. Malé
a stredné podniky by zo svojho charakteru mali byť flexibilnejšie na zmeny a inovatívnosť im
danú prispôsobivosť umožní. To je len jedna z výhod inovatívnych malých a stredných
podnikov.
Štát, ako významný subjekt na trhu, by sa mal snažiť o podporu inovovania a to
predovšetkým vzdelávaním manažérov v oblasti inovácií a vytváraním prostriedkov na rozvoj
vedy a výskumu v krajine. Vytvorením vhodného podnikateľského prostredia a dostupných
zdrojov sa zabezpečia základné podmienky pre ochotu podnikov realizovať rozhodnutia pre
vlastnú inovatívnosť. Manažment ako aj zamestnanci budú viac naklonení inováciám a tým aj
rozhodovacie procesy budú uskutočňované zodpovednejšie a kvalitnejšie.
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FOREX – NAJVÄČŠÍ TRH SÚČASNOSTI

FOREX – THE LARGEST MARKET TODAY

Jozef Portašík

Abstrakt:
Medzinárodný menový trh – FOREX je najväčším trhom súčasnosti. V príspevku pod
názvom: „FOREX – najväčší trh súčasnosti“ sa snažím objasniť základnú problematiku
ohľadne obchodovania a ponímania trhu FOREX. Objasňujem výhody FOREXU, obchodné
pásma, hlavné svetové meny a hlavné menové páry. V krátkosti sa snažím priblížiť pojem
FOREX aj nezainteresovanému poslucháčovi či čitateľovi. Je nutné poznamenať, že
predmetný článok úzko súvisí s mojou dizertačnou prácou. Téma mojej dizertačnej práce
znie: „Stratégie obchodov na FOREXE“.
Kľúčové slová: FOREX- medzinárodný menový trh. NYSE – burza cenných papierov v
New Yorku. OTC – mimoburzový trh.
Abstract:
International Monetary Market - FOREX is the largest market today. In the article entitled:
"FOREX - the biggest market now" trying to clarify the basic issues and concepts about
trading the FOREX market. It explains the benefits of FOREX, trading bands, the world's
major currencies and the major currency pairs. In short, I try to bring the concept of FOREX
and disinterested listener or reader. It should be noted that the article is closely related to my
dissertation. Topic of my thesis is: "Strategies for FOREX trading."
Keywords: FOREX - International Monetary Market. NYSE - New York Stock Exchange .
OTC - over-the-counter market.
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1.Úvod do problematiky
Skutočná história Forexu, v podobe ako ju poznáme teraz, vznikla pred 39 rokmi
v roku 1973. V tomto období sa za dramatických podmienok zrútil systém devízových kurzov
– zrušenie Breton Woodskeho dohovoru. Samotný devízoví obchodníci obchodujúci
s menovými pármi sa učia novým veciam a musia rýchlo reagovať na nové situácie. Popri
trhoch s akciami, opciami a komoditami vzniká nový trh s menami nazývaný Forex. Jedná sa
o OTC trh tzv. Over-the-Counter- voľný menový trh. Tento trh sa od tejto doby veľmi
dynamicky a globálne rozvíja a na reálnych číslach si ukážeme, aký prudký vývoj
zaznamenalo v poslednom období obchodovanie na Forexe.

2.Metodológia
Metodika a metódy skúmania priamo súvisia s metodikou používanou pri výskume
a písaní mojej dizertačnej práce. V krátkosti uvádzam aspoň nasledovné: analytické,
matematické, štatistické a komparatívne.
Pojem Forex
Obrovský menový trh je koncept cudzí priemernému človeku. Avšak ak sa prevedie
do jednoduchých slov, človek začne chápať trh zahraničných mien a vidieť akou promenádou
plynúcich ziskov môže byť účasť na forexových obchodoch. Či ste si toho vedomí, či nie,
svoju rolu na trhu zahraničných mien známom ako Forex už hráte aj vy. Samotný fakt, že
máte vo vrecku peniaze, z Vás robí menového investora, ako i hotovosť úspory na vašom účte
v banke.10
Forex je slovo, ktoré vzniklo z angličtiny spojením anglických slov „foreign
exchange“. Vo voľnom preklade to znamená obchodovanie so zahraničnými menami.
Forexový trh (správnejšie International Interbank Foreign Exchange) je obchodovanie
10

NÉMETH, Jozef: Ako dosiahnuť finančnú nezávislosť úspešným obchodovaním na medzinárodnom menovom
trhu Forex. Global Profit Associates, 2003, 6 s.
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s menami, ktoré sa obchodujú po celom svete prostredníctvom elektronických systémov a
sietí, ktoré sú navzájom prepojené. Forexový trh nemá svoje centrálne miesto, t.j. neexistuje
ani žiadna burza pre realizáciu obchodov. Takýto trh sa nazýva mimoburzový alebo over-thecounter (OTC). Spotový forexový trh je teda pavučinou finančných inštitúcií, pričom
neexistuje žiadny dozorný orgán, ktorý by zastrešoval forexové transakcie. Neexistuje preto
ani oficiálna minimálna alebo maximálna cena dosiahnutá za daný deň.
Forex existuje v kyber priestore ako kumulatívny trh vytvorený bankami
obchodujúcimi medzinárodné meny. Tento proces sa označuje ako „menové swapy“. Keď
určitá banka obchoduje meny priamo s inou bankou, robia to

prostredníctvom

„interbankového obchodovania“. Pokiaľ banky obchodujú meny prostredníctvom brokera, ide
o „forexové obchodovanie“. Obchodovanie prostredníctvom brokerov nie je vyhradené iba
bankám. Každý, kto má dostatočne veľký marginový účet, môže obchodovať forex
prostredníctvom brokera a v niektorých prípadoch aj priamo cez banky, kde banka vystupuje
ako broker.11
Obchodné pásma
K rýchlosti operácií na Forex-e pomáhajú moderné technológie ako je napr. internet.
Jedná sa o najväčší a najlikvidnejší finančný trh na celom svete. Obchodovanie na Forexe
prebieha nepretržite od nedele 23:00 hod. nášho času až do piatka 23:00 hod. nášho času, čiže
je to obchodovanie 24 hodín denne, päť dní v týždni.
Pred tým, než sa pozrieme na najlepšie časy na obchodovanie, musíme vedieť, ako
vyzerá 24-hodinový deň na trhu Forex na celom svete. Forex môže byť rozdelený do troch
najvýznamnejších obchodných častí: Tokijská, Londýnska a New Yorská. Medzi každou
časťou je časový interval, kde sú dve časti otvorené zároveň. Od 9 – 10 nášho času sú
otvorené trhy v Tokiu a Londýne a od 14-18 trhy v Londýne a v New Yorku. Prirodzene toto
sú najaktívnejšie časy obchodovania na trhu, pretože je tu väčší objem obchodov, keď sú
otovrené dve obchodné časti súčasne.12

11

ROSS, Joe: Jak vydělávat denním obchodováním na burze. Trading Educators, 2009. 208 s. ISBN 0-976-4029-

0-4
12

str. 26-27, TUREK, Ludvík – HARTMAN, Ondřej: Manuál forexového obchodníka.
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3.Výhody Forexu
Forexový trh ponúka niekoľko nesporných výhod oproti obchodovaniu s akciami,
dlhopismi či derivátmi. Medzi tieto výhody môžeme zahrnúť:


vysoké objemy obchodov každý deň, absolútne najväčšie z celosvetového hľadiska,



extrémne vysoká likvidita,



dlhý obchodný čas (ako som už spomínal 24 hodín denne, 5 dní v týždni),



široký ekonomický záber a spoločenský vplyv, ktorý pôsobí na menové kurzy,



nízky spread od brokerov poskytujúcich prepojenie na forexový trh,



možnosť využitia leverage - páky , ktorá môže dosahovať hodnoty od 1:1 až do
hodnoty 1:500 alebo aj viac v závislosti od výberu brokera.



sofistikované platformy, ktoré ponúkajú automatické a poloautomatické nastavenia
a pomôcky, ako aj obchodovanie v reálnom čase s reálnymi cenami.

Vďaka týmto zásadným výhodám sa dá hovoriť o trhu Forex ako o takmer dokonalom
trhu ak neberieme do úvahy trhovú manipuláciu zo strany centrálnych bánk.
Na Forexe sa uskutoční iba 5-10% objemov skutočných obchodov, ktoré uskutočňujú
firmy a vlády nakupujúce a predávajúce tovar a služby v zahraničí a až 90-95% obchodov
tvoria investície a špekulácie za účelom dosiahnutia zisku.
Čo sa týka objemu obchodov tie neustále narastajú a v súčasnom období je denný objem
obchodov 3,98 bilióna dolárov. Len pre porovnanie je to 40 násobok celkového objemu
zobchodovaného na všetkých amerických akciových burzách dohromady alebo 60 násobok
ako na najväčšej americkej akciovej burze NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE).
Tabuľka č. 1: Priemerný objem obchodov na Forexe za deň podľa inštrumentu v miliardách
USD

Spotové transakcie
Forwardové transakcie
Swapové transakcie
Opcie a iné
Spolu

1998
568
138
734
87
1 527

2001
386
137
656
60
1 239

2004
631
230
954
119
1 934

2007
1 005
393
1 714
212
3 324

2010
1 490
518
1 765
207
3 981

Zdroj: BIS – apríl 2010 / vlastné spracovanie.

162

Z tabuľky č.1 názorne vidieť, že najväčšiu časť transakcií predstavujú tzv. swapy, Sú
to obchody na pohyb úrokových sadzieb medzi rôznymi menami a nie obchody na pohyb
kurzov. Druhá najväčšia skupina obchodov sú spotové transakcie kde sa denne zobchoduje
cca. 1,5 bilióna dolárov, čo spolu s forwardmi tvorí denne objem približne 3,25 biliónov
dolárov.
Tabuľka č. 2: Objem obchodov na Forexe podľa štátov
1998
2001
Veľká Británia
32,6%
32,0%
USA
18,3%
16,1%
Japonsko
7,0%
9,0%
Singapur
6,9%
6,1%
Švajčiarsko
4,4%
4,5%
Hongkong
3,8%
4,0%
Austrália
2,3%
3,2%
Francúzsko
3,7%
2,9%
Dánsko
1,3%
1,4%
Nemecko
4,7%
5,4%
Zdroj: BIS – apríl 2010 / vlastné spracovanie.

2004
32,0%
19,1%
8,0%
5,1%
3,3%
4,1%
4,1%
2,6%
1,6%
4,6%

12,70%

2007
34,6%
17,4%
5,8%
5,6%
5,9%
4,2%
4,1%
3,0%
2,1%
2,4%

2010
36,7%
17,9%
6,2%
5,3%
5,2%
4,7%
3,8%
3,0%
2,4%
2,1%

Veľká Británia

2,10%

USA

2,40%

Japonsko
36,70%

3,00%

Singapur
Švajčiarsko

3,80%

Hongkong

4,70%

Austrália
Francúzsko

5,20%

Dánsko

5,30%
6,20%

Nemecko
17,90%

ostatné

Graf č. 1: Objem obchodov podľa regiónu na Forexe
Zdroj: BIS – apríl 2010 / vlastné spracovanie.
Ako vyplýva z tabuľky č. 2 a následne aj z grafu č.1 centrom svetového obchodovania
s menami je Londýn s 36,7% celkového zobchodovaného objemu a spolu s Európou ide o
viac ako polovicu celkového objemu. Na druhé miesto sa radia Spojené štáty americké majú
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podiel na menových obchodoch 17,9%. USA je nasledované Áziou, kde denne prebieha silný
boj o hegemóniu medzi Tokiom, Singapurom, Hongkongom, medzi ktorých sa pričleňuje aj
Švajčiarsko. Na treťom mieste je však Japonsko so 6,2%. V tesnom závese nasleduje
Singapur, Švajčiarsko a Hong Kong s cca. 5% podielom a Austrália s takmer 4% podielom na
trhu. Zaujímavosťou je aj silný pokles obchodovania v Nemecku a naproti tomu výrazný
nárast obchodovania v Dánsku
3.1.Hlavné meny, menové páry a krosy
Až 90% obchodov predstavujú obchody, ktoré sa zrealizujú na siedmych hlavných
svetových menách, ktorými sú: americký dolár (USD), euro (EUR), japonský jen (JPY),
britská libra (GBP), švajčiarsky frank (CHF), kanadský dolár (CAD) a austrálsky dolár
(AUD).
V súčasnej dobe je viac ako 90% všetkých mien obchodovaných proti americkému
doláru. Pre US dolár sú štyri najviac obchodovateľné meny Euro dolár (EUR), Libra
šterlingov (GBP), Švajčiarsky frank (CHF) a Japonský jen (JPY). Sú k dispozícii
v dostatočnom množstve na spotových i forwardových trhoch. Na nasledujúcich riadkoch
uvádzam aspoň v krátkosti opis jednotlivých spomínaných hlavných svetových mien tzv.
„majors“.
Americký dolár je hlavná svetová rezervná mena a tiež univerzálne meradlo pre
ohodnotenie inej meny obchodovanej na FOREXOVOM trhu. Všetky meny sú všeobecne
kótované z hľadiska US doláru. Pri medzinárodných hospodárskych a politických
nestabilitách je americký dolár hlavná bezpečná mena, čo sa osvedčilo obzvlášť dobre
v priebehu Ázijskej krízy v roku 1997 – 1998. Americký dolár sa stal tiež poprednou menou
ku koncu druhej svetovej vojny, keď ostatné meny boli prakticky fixované proti doláru. Po
zavedení Euro doláru v roku 1999 sa postupne znížil význam amerického doláru len
minimálne.
Euro bolo navrhnuté na to, aby sa stalo vedúcou menou pri obchodovaní. Podobne ako
americký dolár má euro silný medzinárodný pôvod od jednotlivých členov Európskej
menovej únie. Mena je ovplyvnená rozdielnym rastom ekonomík, vysokou nezamestnanosťou
a vládnym odporom ku štrukturálnym menám.
Japonský jen je treťou najviac obchodovanou menou na FOREXOVOM trhu, i keď
medzinárodný výskyt je omnoho nižší než amerického dolára alebo eura. Jen je veľmi
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likvidný po celom svete – nepretržite 24 hodín denne. Prirodzená požiadavka obchodovať jen
sa sústreďuje väčšinou medzi japonskými keiretsu (ekonomické a finančné konglomeráty).
Jen je veľmi citlivý na úspechy Nikkei indexu, na správanie japonského trhu s cennými
papiermi a trhu s nehnuteľnosťami.
Britská libra - do konca druhej svetovej vojny bola libra 1. rezervnou menou. Mena je
intenzívne obchodovaná proti euru a americkému doláru, ale nepravidelne oproti ďalším
menám. Pred zavedením eura libra ťažila z určitých pochybností o menovej konvergencii. Po
zavedení eura sa Anglická banka pokúša znížiť vysoké UK sadzby na úroveň nízkych sadzieb
v euro zóne.
Švajčiarsky frank je jedinou menou hlavných európskych krajín, ktorá nepatrí do
Európskej menovej únie a ani medzi krajiny G-7. Hoci je švajčiarska ekonomika relatívne
malá, jej mena je jednou zo štyroch hlavných mien a silou je podobná sile a kvalite
švajčiarskej ekonomiky a financií. Švajčiarsko má veľmi úzke ekonomické vzťahy
s Nemeckom a taktiež do euro zóny. Preto v prípade politickej neistoty na východe,
švajčiarsky frank je zvýhodňovaný vo všeobecnosti pred Eurom. Viac sa verí, že švajčiarsky
frank je stabilná mena. Z hľadiska FX trhu je švajčiarsky frank dosť podobný štruktúre eura,
chýba mu však jeho likvidita. Akonáhle požiadavka na frank prekročí jeho zásobu, môže byť
viac volatilný než Euro.13
Tabuľka č.3: Priemerný objem zobchodovaných mien na forexe. Poznámka: keďže pri
obchodovaní sú zastúpené dva páry, súčet je 200%.
1998
2001
Americký dolár
86,8%
89,9%
Euro
37,9%
Japonský jen
21,7%
23,5%
Britská libra
11,0%
13,0%
Austrálsky dolár
3,0%
4,3%
Švajčiarsky frank
7,1%
6,0%
Kanadský dolár
3,5%
4,5%
Hongkonsky dolár
1,0%
2,2%
Švédska koruna
0,3%
2,5%
Novozélandsky dolár
0,2%
0,6%
Zdroj: BIS – apríl 2010 / vlastné spracovanie.
13

2004
88,0%
37,4%
20,8%
16,5%
6,0%
6,0%
4,2%
1,8%
2,2%
1,1%

2007
86,0%
37,0%
17,2%
14,9%
6,6%
6,8%
4,3%
2,7%
2,7%
1,9%

2010
84,9%
39,1%
19,0%
12,9%
7,6%
6,4%
5,3%
2,4%
2,2%
1,6%

TUREK, Ludvík – HARTMAN, Ondřej: Manuál forexového obchodníka. Czechwealth, 2009. 23-25 s.
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1,60%

Dolár

2,20%
2,40%

Euro
18,60%

Japonský jen

5,30%

Britská libra

6,40%

Austrálsky dolár

7,60%

84,90%

Švajčiarsky frank
Kanadský dolár

12,90%

Hongkonsky dolár
Švédska koruna

19,00%

Novozéland.dolár
39,10%

ostatné

Graf č.2: Priemerný objem zobchodovaných mien na forexe.
Zdroj: BIS – apríl 2010 / vlastné spracovanie.
Pri vzájomnom obchode jednotlivých mien má americký dolár dominantné postavenie
a je zastúpený v 84,9% všetkých zobchodovaných obchodov. Na druhom mieste sa umiestnilo
euro, ktoré sa objavuje v 39,1% všetkých obchodov. Na treťom mieste je japonský jen s 19%
a nasledujú britská libra s 12,9%, austrálsky dolár 7,6% a švajčiarsky frank 6,4%
Tabuľka č.4: Najpoužívanejšie meny na Forexe a ich medzinárodný ticker
Názov meny
Ticker meny
Názov meny
Euro
EUR
Maďarský forint
Americký dolár
USD
Česká koruna
Britská libra šterlig
GBP
Ruský rubeľ
Austrálsky dolár
AUD
Turecká líra
Novozélandský dolár NZD
Juhoafrický rand
Kanadský dolár
CAD
Mexické peso
Švajčiarsky frank
CHF
Čínsky juan
Nórska koruna
NOK
Singapurský dolár
Švédska koruna
SEK
Japonský jen
Dánska koruna
DKK
Hongkonský dolár
Poľský zlotý
PLN
Rumunská lei
Zdroj: BIS – apríl 2010 // vlastné spracovanie.

Ticker meny
HUF
CZK
RUB
TRY
ZAR
MXN
CNY
SGD
JPY
HKD
RON
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Tabuľka č.5: Najčastejšie zápisy hlavných menových párov a krosov
EUR/USD
GBP/USD
USD/CHF
AUD/USD
NZD/USD
EUR/JPY
EUR/CHF
EUR/GBP
GBP/CHF
EUR/NOK
EUR/DKK
EUR/PLN
EUR/CZK
EUR/TRY
USD/MXN
USD/JPY
AUD/JPY
USD/SGD
Zdroj: BIS – apríl 2010 / vlastné spracovanie.

USD/CAD
GBP/JPY
EUR/SEK
EUR/HUF
USD/ZAR
PLN/JPY

V tabuľkách č.4 a č.5 uvádzam najpoužívanejšie meny na Forexe a ich
medzinárodný ticker a najčastejšie zápisy hlavných menových párov a krosov. Pri
obchodovaní, alebo sledovaní ekonomických správ sa stretnete s takýmto označením.
Tabuľka č.6: Objem obchodov podľa párov a krosov
EURUSD
28,0%
USDKRW
USDJPY
14,0%
USDSEK
GBPUSD
9,0%
USDINR
AUDUSD
6,0%
EURSEK
USDCAD
5,0%
USDCNY
USDCHF
4,0%
USDBRL
EURJPY
3,0%
USDZAR
EURGBP
3,0%
AUDJPY
USDHKD
2,0%
EURCAD
EURCHF
2,0%
EURAUD
Zdroj: BIS – apríl 2010 / vlastné spracovanie.

1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
0,8%
0,7%

EURUSD

14,00%

USDJPY

2,00%
28,00%

2,00%

GBPUSD
AUDUSD

3,00%

USDCAD

3,00%

USDCHF
EURJPY

4,00%

EURGBP
5,00%

USDHKD
14,00%

6,00%
9,00%

EURCHF
ostatné

Graf č.3: Objem obchodov podľa párov a krosov
Zdroj: BIS – apríl 2010 / vlastné spracovanie.
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V tabuľke č.6 a následne v grafe č.3 uvádzam objem obchodov podľa párov a krosov.
Čo sa týka obchodovania menových párov, najobchodovanejším a nazývaným aj kráľovským
menovým párom je menový pár EUR/USD s 28%, za ktorým nasleduje menový pár USD/JPY
s podielom 14% a na treťom mieste je tzv. Cable GBP/USD s 9% podielom na všetkých
obchodov forexového trhu. Z toho jasne vyplýva, ktorým smerom vedú obchodovania na
FOREXE pre svetových obchodníkov.

Záver a vyhodnotenie výsledkov:
V predmetnom článku som si stanovil cieľ predostrieť FOREX ako najväčší trh
súčasnosti a zdokumentovať toto tvrdenie aj na reálnych číslach a relevantných podkladoch.
Keďže predmetná téma úzko súvisí aj s témou mojej dizertačnej práce, tak som časť
podkladov použil aj z môjho rozsiahleho výskumu tejto problematiky. Výsledkom tohto
snaženia je verifikácia môjho tvrdenia, že v súčasnom období neexistuje väčší trh na svete,
ako je FOREX. Na reálnych číslach je zdokumentované, že medzinárodný menový trh
FOREX je najväčším trhom súčasnosti a je dosť pravdepodobné, že sa udrží na prvom mieste,
čo sa týka objemu obchodov, ešte dlhý čas.
Literatúra:
[1] NÉMETH, J., 2003. Ako dosiahnuť finančnú nezávislosť úspešným obchodovaním na
medzinárodnom menovom trhu Forex. Global Profit Associates, 2003
[2] ROSS, J., 2009. Jak vydělávat denním obchodováním na burze. Trading Educators, 2009.
ISBN 0-976-4029-0-4
[3] TUREK, L., – HARTMAN, O.,2009. Manuál forexového obchodníka. Czechwealth,
2009.

Kontakt na autora:
JUDr., Ing. Jozef Portašík
Lúčna 14, 013 13 Rajecké Teplice
e-mail: naum@post.sk
tel: 0904 384 500

168

POŽIADAVKY NA FUNGOVANIE CERTIFIKAČNÉHO ORGÁNU A
PROCES CERTIFIKAČNÝCH AUDITOV

REQUIREMENTS FOR OPERATION OF A CERTIFICATION BODY AND
PROCESS OF CERTIFICATION AUDITS

Branislav Repko

Abstrakt
Cieľom práce je na základe normy ISO/IEC 17021, upravujúcej fungovanie certifikačných
orgánov zadefinovať všetky požiadavky, ktoré musia byť certifikačným orgánom splnené, ak
chce vykonávať svoju certifikačnú činnosť. Práca sa taktiež zaoberá vytvorením organizačnej
štruktúry v prípade novovzniknutého certifikačného orgánu a následne prideliť zodpovednosti
všetkým článkom organizačnej štruktúry.
Kľúčové slová: Certifikačný orgán. Certifikácia. Audit.

Abstract
The aim of work is based on ISO / IEC 17021, regulating the operation of certification bodies
to define all the requirements that must be met by certification authorities if certification body
wishes to carry out its certification activities. The work also deals with creating an
organizational structure for the newly established certification authority and then assign the
responsibility of all parts of the organizational structure.
Key words: Certification body. Certification. Audit.

1. Úvod do problematiky
Získanie certifikátu systému manažérstva by malo byť jednou z priorít, na ktorú by
mala organizácia klásť dôraz. Získaný certifikát systému manažérstva (systém manažérstva
kvality, systém environmentálneho manažérstva a pod.) je zárukou, že organizácia
identifikovala a implementovala požiadavky, ktoré plynú z príslušnej normy systému
manažérstva. Získaný certifikát predstavuje pre certifikovanú organizáciu konkurenčnú
výhodu, z ktorej môžu plynúť zvýšenie množstva zákaziek a následne zisku organizácie.
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Prvým krokom certifikačného procesu je certifikačný audit, ktorý je vykonávaný
certifikačným orgánom, ktorý je zodpovedný a má právomoc vydať certifikát príslušného
systému. Certifikačný orgán (CO) má kompetentnosť vydať, udržiavať, rozšíriť, obnoviť,
pozastaviť, obmedziť alebo aj zrušiť certifikáciu organizácie.
Aby mohol certifikačný orgán uskutočňovať vyššie spomenuté činnosti, musí
preukázať svoju spôsobilosť prostredníctvom auditov, ktoré sú vykonávané akreditačným
úradom príslušnej krajiny. Tento úrad overuje spôsobilosť certifikačného orgánu, ale aj
laboratória, kalibračného laborátoria. Akreditačný úrad overuje všetky požiadavky, ktoré sú
uvedené v norme.

2.Metodológia
Na základe preštudovania normy ISO/IEC 17021 sme zistili, že každý certifikačný
orgán

musí

dodržiavať

nasledovné

zásady

inšpirujúce

dôvernosť:

nestrannosť,

kompetentnosť, zodpovednosť, otvorenosť, dôvernosť a schopnosť reagovať na sťažnosti.
Okrem zásad musí spĺňať nasledovné požiadavky:
1) Všeobecné požiadavky – hovoria o zákonných požiadavkách na CO, musí byť právnickou
osobou s právnou subjektivitou. Taktiež musí uzatvárať právne záväzné dohody medzi
certifikačným orgánom a certifikovaným klientom. Manažment CO sa taktiež musí zaviazať
k nestrannosti pri certifikačných činnostiach. Musí existovať verejne prístupné vyhlásenie, že
chápe dôležitosti nestrannosti. Nesmie vykonávať také činnosti, ktoré by mohli viesť
k nesplneniu požiadavky na nestrannosť.
2) Štrukturálne certifikačné požiadavky – CO musí mať zdokumentovanú organizačnú
štruktúru, určiť právomoci, zodpovednosti a povinnosti manažmentu a ostatného personálu
CO. V prípade, že v rámci CO fungujú komisie, ktoré sú zapojené do certifikačných činností,
musí mať stanovené postupy menovania, pôsobenia a činností komisií.
3) Požiadavky na ľudské zdroje – CO musí mať určené postupy, ktoré zabezpečujú, že
zamestnanci majú primerané vedomosti zodpovedajúce druhom systémov manažérstva
a zemepisným oblastiam, v ktorých pôsobia. Musí byť určená zodpovednosť pre každú
technickú oblasť a pre každú funkciu v certifikačnej činnosti. V prípade, že CO využíva
externých audítorov alebo technických expertov, musí byť medzi CO a týmito pracovníkmi
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uzavretá písomná zmluva, v ktorej sa zaväzujú, že rešpektujú dôvernosť, nestrannosť a iné
zásady a zároveň sa podrobujú príslušnej politike CO.
4) Informačné požiadavky – určuje povinnosť CO viesť verejne prístupné alebo na základe
žiadosti poskytnúť informácie opisujúce postupy auditovania a certifikačných procesov na
udeľovanie, udržiavanie, rozšírenie, obnovenie, obmedzenie, pozastavenie alebo zrušenie
certifikácie a taktiež informácie o certifikačných aktivitách, typoch systémov manažérstva
a zemepisných oblastiach, v ktorých vykonáva činnosť. V rámci týchto požiadaviek musí CO
poskytnúť certifikovanému klientovi certifikačný dokument s príslušným dátumom
rozhodnutia. Tento dokument musí obsahovať: názov a sídlo klienta, dátum udelenia,
rozšírenia alebo obnovenia certifikácie, dátum vypršania platnosti, identifikačný kód a pod.
5) Požiadavky na procesy – zahŕňajú povinnosť vypracovať program auditu, ktorý musí
obsahovať dvojetapový úvodný audit, dohľadové audity v 1. a 2. roku a recertifikačný audit
v 3. roku pred vypršaním certifikácie. Okrem spomenutého musí byť pre každý audit
vypracovaný plán auditu, ktorý sa vopred odsúhlasuje. Musí byť vypracovaný postup výberu
a menovania audítorského tímu s cieľom zaručiť kompetentnosť pri dosahovaní cieľa auditu.
Taktiež musí byť na základe rôznych faktorov určená doba auditu. Z každého vykonaného
auditu musí CO poskytnúť písomnú správu.
3. Výsledky a diskusia
Z vyššie

zadefinovaných

požiadaviek

sme

navrhli

organizačnú

štruktúru

novovzniknutého certifikačného orgánu tak, aby boli pokryté všetky činnosti vykonávané CO.

Riaditeľ CO

Certifikačný
manažér

Účtovníčka

Manažér kvality

môže vykonávať tá istá osoba

Vedúci audítor
Administratívny
pracovník
Audítor

Interný

Technický expert

Externý
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Obrázok 1 Organizačná štrukutúra CO
Zdroj: Vlastné spracovanie.
Následne sme ku všetkým článkom navrhnutej organizačnej štruktúry pridelili
zodpovedností, ktoré boli taktiež zistené z vyššie spomenutej normy. Tieto zodpovednosti sú
uvedené v tabuľke 1 Zodpovednosti jednotlivých článkov organizačnej štruktúry.
Tabuľka 1 Zodpovednosti jednotlivých článkov organizačnej štruktúry
Zodpovednosť za
Vývoj politiky súvisiacej
s prevádzkou CO
Dozor nad
implementovaním politík
a postupov
Dozor nad
financovaním CO
Vývoj služieb a schém
certifikácie systémov
manažérstva
Vykonávanie auditov,
certifikácií a schopnosť
reagovať na sťažnosti
Rozhodnutie o
certifikácii
Delegovanie právomoci
výborom alebo
jednotlivcom, vykonávať
definované činnosti v
záujme CO
Zmluvné usporiadania
Zabezpečenie
primeraných zdrojov na
certifikačné činnosti
Uistenie, že procesy a
procedúry potrebné pre
systém manažérstva sú
založené,
implementované a
udržiavané
Reporting manažmentu
CO o vykonávaní
systému manažérstva a o
potrebách jeho
vylepšenia
Pravidelné

Riaditeľ

Certifikačný
manažér

Administr.
pracovník

Vedúci
auditor

Audítor,
Techn.
expert

Manažér
kvality

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
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Zodpovednosť za

Riaditeľ

Certifikačný
manažér

aktualizovanie
dokumentácie
Udržiavanie záznamov a
evidencií o žiadateľoch o
certifikáciu
Udržiavanie záznamov a
evidencií o auditoch a
iných certifikačných
aktivitách
Udržiavanie záznamov a
evidencií o auditovaných
organizáciách,
certifikovaných
organizáciách alebo o
organizáciách s odňatou
alebo pozastavenou
certifikáciou
Preskúmanie žiadosti a
doplnkových informácií
pre certifikáciu
Príprava auditu (plán
auditu, výpočet doby,
atď.)
Hľadanie objektívnych
dôkazov
Formulovanie zistení z
auditu
Sumarizovanie
výsledkov z auditu (napr.
nezhody, správa z auditu)
Zdroj: Vlastné spracovanie.

Administr.
pracovník

Audítor,
Techn.
expert

Manažér
kvality

X

X

X

X

X

Vedúci
auditor

X

X

X

X
X

X

Záver
Cieľom práce bolo špecifikovať niektoré požiadavky vyplývajúce s príslušnej normy,
ktoré musia byť splnené, aby certifikačný orgán, ktorý má právomoc vykonávať certifikácie
mohol svoju činnosť bez problémov vykonávať a jeho fungovanie by v rámci auditu
akreditačného úradu nebolo spochybniteľné.
V jednotlivých teoretických častiach boli analyzované jednotlivé požiadavky:
všeobecné, štrukturálne, požiadavky na ľudské zdroje, informačné požiadavky a požiadavky
na procesy. V praktickej časti bola navrhnutá organizačná štruktúra certifikačného orgánu s
ohľadom na reálne organizačné štruktúry certifikačných orgánov zavedených praxi. Následne
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boli ku každému článku organizačnej štruktúry priradené zodpovednosti, ktoré vychádzajú z
normy STN EN ISO/IEC 17021.
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ZMENA ROLY MANAŽÉROV V PODNIKOCH CESTOVNÉHO
RUCHU

THE CHANGE OF MANAGERS´ ROLE IN THE TOURIST TRADE COMPANIES

Monika Rolková

Abstrakt
V tradičnej riadiacej roli manažér rozdeľoval činnosti do pracovných úloh, delegoval ich na
jednotlivých zamestnancov a kontroloval, ši sú úlohy splnené včas a v rámci stanovených
nákladov. V súčasnom

prostredí však kľúčovú úlohu začína mať rozvoj schopností,

odovzdávanie nových právomocí a posilňovanie zodpovednosti zamestnancov. Najčastejším
dôvodom prečo manažéri nie sú schopní dosiahnuť svoje ciele, totiž obvykle nie je ich slabá
odbornosť, ale práve chýbajúce kompetencie spojené s riadením ľudí, ktoré súčasné
podnikateľské prostredie vyžaduje.
Kľúčové slová:
zamestnancov.

Manažér.

Manažérska

rola.

Riadiace

funkcie.

Splnomocňovanie

Abstract
The traditional role of manager included delegation of work activities to employees, checking
if the tasks were fulfilled on time and within costs. In the current environment, however, the
key role starts to be in the skills development, transfer of new powers and strengthen the
responsibility of employees. The most common reasons why managers are unable to achieve
their objectives, are not usually their weak professional skills, but just lack of competences
associated with managing people, that the current business environment requires.
Key words: Manager. Manager´s role. Managing functions. Empowerment of the employees.

1. Úvod do problematiky
Manažment (z anglického „to manage“= riadiť) znamená riadenie, teda súhrn všetkých
činností, ktoré je potrebné urobiť, aby bolo zabezpečené fungovanie organizácie. Manažéri sa
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v podmienkach dynamického prostredia podnikov cestového ruchu snažia prostredníctvom
ľudského kapitálu organizácie dosahovať jej ciele pri čo najefektívnejšom využití
obmedzených zdrojov, ktoré majú k dispozícii. Vo všeobecnosti tieto organizácie, v ktorých
manažéri pôsobia, môžeme chápať ako riadené skupiny osôb, vytvorené preto, aby mohli byť
dosiahnuté ciele, ktoré by členovia organizácie ako jednotlivci nedosiahli (Urban, 2003,
str.11).
Skúsenosti ukazujú, že najčastejším dôvodom, prečo manažéri vo svojej funkcii
v podnikoch cestovného ruchu, rovnako ako v iných sektoroch, zlyhávajú, prečo nie sú
schopní dosiahnuť svoje ciele, udržať si svoju pozíciu alebo získať vyššiu pozíciu, nie je to,
že nemajú dostatočné odborné schopnosti. Je to tým, že im chýbajú schopnosti spojené
s riadením ľudí. Význam týchto schopností pre úspešný výkon manažérskej funkcie, hlavne
schopnosť motivovať, pôsobiť ako vodca, účinne komunikovať, naviac dlhodobo rastie.
Rola je spôsob správania očakávaný od nositeľa pozície v podniku. Popis práce
vyjadruje jeho pracovnú náplň. Ostatní členovia očakávajú, že tieto povinnosti bude riadne
plniť, súčasne však predpokladajú, že sa pritom bude správať spôsobom, ktorý je v súlade
s hodnotami a normami podniku. Od manažéra sa očakáva, že bude rozvíjať potenciál svojich
podriadených, zároveň bude vyťažovať a využívať maximálne ich kapacity v prospech
organizácie (Bělohlávek, Košťan, Šuleř, 2001, str.65).
Drucker (in Hroník, 2008, str.31) definoval päť základných činností manažéra, ktorými sú:
1. určovanie cieľov
2. organizovanie
3. motivovanie
4. komunikovanie
5. hodnotenie a rozvíjanie schopností.
Šuleř (2008) popisuje podobne ako Drucker základné roly manažéra nasledovne:


rola interpersonálna (schopnosť viesť ľudí, pracovať efektívne v tíme, komunikovať,
riešiť konflikty a vyjednávať),



informačná

(efektívne

zhromažďovanie

informácií,

stanovenie

ich

rozsahu

a interpretáciu, poskytovanie spätnej väzby, vedenie porád a prezentovanie),
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rozhodovacia (schopnosť myslieť analyticky, kreatívne, riešiť problémy),



organizačná (plánovanie, kontrolovanie a riadenie zmien),



motivačná (motivovanie podriadených, hodnotenie výkonu, delegovanie, koučovanie
a mentoring).
Ako uvádza Magretta (2004, str.15), skutočný prínos manažmentu tkvie v jeho

schopnosti premieňať zložitosť (komplexnosť) a špecializovanosť na výkonnosť. Tým, ako sa
svetová ekonomika v stále väčšej miere opiera o využitie odborných znalostí a ako sa stáva
prepojenejšou, bude i práca stále viac špecializovanejšia a komplexnejšia. A taktiež
manažment bude mať významnejšiu rolu v podmienkach podnikov cestovného ruchu.
Hroník (2008, str.10) definuje manažéra ako človeka, ktorý premieňa odbornosť
a schopnosti druhých vo výkonnosť všetkých. Využíva na to predovšetkým lokomočnú silu
a kohéziu, to sú dve sily bez ktorých premena nenastane. Manažér uvádza veci do pohybu
a dáva ľudí dohromady, vytvára kohéziu. Pri uplatňovaní lokomočnej sily je rola manažéra
často diferencujúca, napríklad pri hodnotení a odmeňovaní. Pri vytváraní kohézie naopak
integrujúca. Okrem kompetencií na strane odborníkov a dvoch síl na strane manažéra, majú
na výkonnosť vplyv i ďalšie premenné, predovšetkým postoje a zdieľané hodnoty. Schému
poľa, v ktorom manažér pôsobí, vymedzuje osami procesy-ľudia a stratégia-operatíva.

Stratégia
(dlhší časový horizont)
I.

II.
Ľudia

Procesy
III.

IV.
Operatíva
(denne)

Obrázok 1 Pole pôsobenia manažéra
Zdroj: Hroník, 2008, str.14.
I.kvadrant označuje predstavu, systém, II.kvadrant znamená prenesenie predstáv do
hláv druhých ľudí, aby ich prijali za svoje, III.kvadrant predstavuje vyhodnotenie, spätnú
väzbu, spresnenie a korekciu celého postupu, IV.kvadrant znamená každodenné uplatňovanie
zdieľanej predstavy.
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Každý manažér v podniku cestovného ruchu pôsobí vo všetkých štyroch kvadrantoch,
rozdielna je však miera pôsobenia v nich a tiež konkrétny obsah jednotlivého kvadrantu.
Generálny riaditeľ bude zrejme najviac pôsobiť v I.kvadrante (stratégie a procesy), zatiaľ čo
odborný pracovník riadiaci personál bude pôsobiť hlavne vo IV.kvadrante.
Manažér podľa Hroníka potrebuje splniť dve základné úlohy: 1.definovať situáciu a 2.
zaťažiť zodpovednosťou. Definovať situáciu znamená nielen určiť počiatočný stav a cieľový
stav, ale predovšetkým byť tým, kto má situáciu v rukách, určuje ju. Manažér definujúci
situáciu nie je len reagujúci, ale je naopak tým, kto situáciu utvára.

2.Metodológia
Hlavným cieľom príspevku je deskripcia problematiky zmeny manažérskej roly,
polemizovanie názorov domácich i zahraničných autorov na predmetnú problematiku a
definovanie základných požiadaviek na zmenu kompetencií manažérov. Formulovaný
základný cieľ determinoval aplikáciu nasledovných metód: deskripcia základných pojmov
a vzťahov riešenej problematiky, analýza dostupných poznatkov teoretického charakteru
získaných štúdiom odbornej literatúry a ich následná syntéza, komparácia prístupov rôznych
autorov a syntéza poznatkov pri vyvodzovaní záverov.

3. Výsledky a diskusia
V tradičnej riadiacej roli musel manažér zvládať predovšetkým štyri klasické riadiace
funkcie:


plánovať úlohy,



rozdeľovať prácu,



zadávať úlohy podriadeným,



kontrolovať ich plnenie.

Tieto riadiace funkcie tvoria i naďalej základ činnosti každého manažéra podniku cestovného
ruchu. Pre úspešné riadenie ľudí v súčasnom podniku však tieto riadiace funkcie už samy
o sebe nestačia. V tradičnom poňatí manažmentu úlohou manažéra bolo rozdeliť činnosti
svojho úseku do pracovných úloh, tieto prideliť jednotlivým zamestnancom a dohliadnuť, aby
boli úlohy splnené včas a v rámci stanovených nákladov. K základným nástrojom riadenia
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ľudí, na ktoré sa tradičný manažment spoliehal, patrili príkazy a moc nad podriadenými a ich
obavy, ktoré z riadiacich právomocí manažéra vyplývajú. Súčasné rozšírenie manažérskych
funkcií vzniklo predovšetkým preto, že sa mení ekonomické i spoločenské prostredie,
v ktorom podnik pôsobí. K prejavom týchto zmien patrí znižovanie počtu riadiacich
zamestnancov (splošťovanie organizačnej hierarchie) a rozširovanie možností rýchlo
rozhodovať i na nižších stupňoch organizácie. Vzťah manažéra a jeho podriadených
a požiadavky naň kladené však klasické riadiace funkcie už plne nereflektujú. Kľúčovú úlohu
začína mať rozvoj schopností, odovzdávanie nových právomocí a posilňovanie zodpovednosti
zamestnancov. Manažér, ktorý má využívať iniciatívu a podstatne širšie spektrum schopností
svojich podriadených, s nimi musí začať zaobchádzať inak. Novou realitou sa preto stávajú
manažérske funkcie presahujúce tradičné úlohy manažmentu (Urban, 2003, str.15).
Súčasný manažér má podľa Hroníka (2008) rovnakú rolu (dosahovanie výsledkov)
a úlohy (definícia situácie a zaťaženie zamestnancov zodpovednosťou) ako pred rokmi,
pohybuje sa však v odlišnom prostredí. Svet okolo sa výrazne zmenil a je teda potrebné
uchopiť tieto roly iným spôsobom. To, čo fungovalo predtým už nefunguje. Nové technológie
menia správanie a vyžadujú si od manažérov ďalšie zručnosti.
V minulých desaťročiach bola kariérna dráha manažéra podniku cestovného ruchu
taká, že začínal od najnižšej pozície po ukončení školy v niektorom zariadení a tam na
manažéra „vyrástol“. Veľmi dobre poznal svoj odbor, vyrastal z odborníka. V súčasnom
turbulentnom prostredí nie je na takýto postup čas. V pozíciách manažérov sa vyskytujú
ľudia, ktorí neprešli dráhou odborníka, ale musia rozumieť ľuďom a trhu. Trendy v súčasnom
podnikaní sú nasledovné:


stupňujúca sa náročnosť zákazníka,



menšia predpovedateľnosť budúceho vývoja,



zvládanie emócií je základnou manažérskou zručnosťou,



zväčšovanie významu mäkkých zručností (soft-skills),



nepretržitosť inovácií a zmien,



zväčšujúci sa vplyv firemnej kultúry, zdieľaných hodnôt a vízie,



na najdôležitejšie udalosti sa nedá reagovať predpisom či smernicou,



vznik samoriadiacich tímov.
Hammer (in Gibson, 2007, str.106) v roku 1996 popísal nový model osobného

rozvoja, ktorý podľa neho bude ponúkať korporácia 21.storočia. Podľa neho, ak sa ľudia vo
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svojej práci osvedčujú, znamená to, že sú príliš cenní na to, aby sme z nich robili manažérov.
Riadenie sa v 21.storočí má stať samostatnou profesiou. Prirovnáva to k paralele so športom –
byť vynikajúcim hráčom a byť vynikajúcim trénerom – to sú dve veci, medzi ktorými je
minimálna korelácia. Musíme si uvedomiť, že riadenie ako také je skutočná profesia
s vlastnou identitou a nemožno očakávať, že to, že má za sebou niekto pár rokov v odbore
z neho urobí dobrého manažéra. Hammer sa domnieva, že v budúcich podnikoch nájdeme
ľudí trojakého druhu. Bude v nich väčšina výkonných pracovníkov pridávajúcich hodnotu,
teda ľudí, ktorí vykonávajú prácu ako takú, ďalej úzky káder koučov, ktorí budú ich prácu
umožňovať a uľahčovať. A tiež malá skupinka vedúcich osobností, ktoré budú podnik riadiť.
Tieto vedúce osobnosti budú mať dostatok nadania, múdrosti a porozumenia, aby dokázali
vytyčovať kurz organizácie a vytvárať prostredie, v ktorom môžu pracovať všetci ostatní.
Predpokladal, že v nových korporáciách 21.storočia bude asi len 20 až 25 % súčasného počtu
manažérov.
V krajinách východnej a strednej Európy nenarastala komplexnosť podnikateľského
prostredia v oblasti cestovného ruchu kvôli politickému systému takým tempom ako na
západe Európy alebo v USA. Zmena politického systému týchto krajín priniesla v tejto oblasti
dramatickú zmenu. Prostredie sa stalo takmer cez noc mimoriadne zložité. Za rýchlosťou
a veľkosťou tejto zmeny ďaleko zaostávala schopnosť organizácií a ich manažérov na ňu
reagovať. To, čo sa západní manažéri učili niekoľko desaťročí, bolo u nás nutné zvládnuť
v omnoho kratšom čase. Autori Kubeš, Spillerová a Kurnický vidia posun od minulého
stabilného prostredia k dnešnému dynamickému podnikateľskému prostrediu v nasledovných
požiadavkach, ktoré toto prostredie kladie na manažérov a ich kompetencie:
Tabuľka 1 Charakteristika správania manažérov v stabilnom a dynamickom prostredí
Stabilné prostredie
Relevantné

informácie

a ich

distribúcia

Dynamické prostredie
sú

koncentrované na vrchole firmy.

Relevantné informácie musia byť dostupné všade
tam, kde sa prijíma operatívne rozhodnutie, teda
i na najnižších úrovniach.

Manažéri zodpovedajú za prácu a výkon svojich

Manažéri zodpovedajú i za zapojenie podriadených

podriadených.

do rozhodovania a preberanie zodpovednosti.

Manažéri zodpovedajú za splnenie úloh a dodržiavanie

Manažéri sú tvorcovia plánu, implementujú ho a

postupov.

podľa potreby ho spolu s postupmi menia.

Manažéri zodpovedajú len za chod útvaru, ktorý vedú.
Manažéri monitorujú relevantné informácie.

Manažéri zodpovedajú i za to, ako ich oddelenie
ovplyvňuje chod ostatných zložiek firmy.
Manažéri vyhľadávajú informácie z nových
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zdrojov.
Manažéri implementujú plán.
Manažéri rozhodujú.

Manažéri hľadajú alternatívne cesty implementácie
a v zmene prostredia hľadajú nové príležitosti.
Manažéri splnomocňujú iných na rozhodovanie
a podporujú ich v tom.

Zdroj: Kubiš, Spillerová, Kurnický, 2004, str.17.
Záver
Z predošlej tabuľky vidíme, že došlo k výraznému posunu. Pre manažérov nie je
jednoduché zmeniť správanie v ľavom stĺpci na správanie v pravom stĺpci. Zmene správania by
totiž mala predchádzať i zmena postoja. Postoje sú však pomerne stabilnou zložkou osobnosti
a ich zmena je náročná. Súčasní manažéri majú v zásade podobnú rolu a ciele ako v minulosti,
pohybujú sa však v odlišnom prostredí, ktoré si vyžaduje nové zručnosti. Manažéri v podnikoch
cestovného ruchu, ktorí chcú byť úspešní a využiť naplno široké spektrum schopností svojich
podriadených by mali začať podporovať preberanie zodpovednosti zamestnancami, umožňovať
dostupnosť relevantných informácií i na najnižších úrovniach podnikov, nesústrediť sa len na
splnenie úloh a dodržiavanie stanovených postupov, ale tiež rozvoj a využitie potenciálu svojich
podriadených. Vedenie podnikov by im v tom malo pomôcť v adekvátnej teoretickej i praktickej
príprave, napríklad i pri učení sa nedirektívnym metódam riadenia zamestnancov, ako sú
koučing alebo mentoring.
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LIKVIDITA A FINANČNÉ RIADENIE PEŇAŽNÝCH TOKOV
V MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOCH
LIQUIDITY AND FINANCIAL MANAGEMENT OF CASH FLOWS IN SME
Ing. Veronika Sivová

Abstrakt
V záujme slovenských podnikov obstáť na domácom a zahraničnom trhu v podmienkach
rastúcej konkurencie, rastúcich nárokoch na kvalitu a rýchlosť a dynamický sa vyvíjajúcich
trhov je potrebné využívať najnovšie poznatky, metódy a spôsoby podnikového riadenia.
O stupni úspešnosti podniku na trhu v nemalej miere rozhoduje intenzita, s akou sa v podniku
zavádzajú nové metódy riadenia, zdokonalené prístupy a metódy analýz inovované
organizačné štruktúry a informačné systémy. Keďže práve na likvidite sa buduje imidž
a dobré meno podniku, podnik by mal byť likvidný v každom okamžiku svojej činnosti.
Podnik, ktorý nie je schopný uhrádzať svoje záväzky, sa vystavuje riziku straty dobrého mena
a tým aj konkurencieschopnosti, čo môže viesť k jeho bankrotu. V dôsledku insolventnosti
podnik stráca dôveru svojich dodávateľov, nemá možnosť poskytovať obchodný úver, čím
stráca potenciálnych odberateľov, má ťažkosti získať nové úvery z dôvodu neochoty bánk
znášať riziko ich nesplatenia. Táto situácia je charakteristická pre mnoho slovenských malých
a stredných podnikov. Likvidita priemerného slovenského podniku je nízka a jeho schopnosť
hradiť záväzky nedostatočná. Riadenie finančných prostriedkov by teda malo byť
neoddeliteľnou súčasťou podniku.

Kľúčové slová: Likvidita. Peňažné toky. Insolventnosť. Konkurencia. Finančný controlling.
Malé a stredné podniky.
Abstract
In the interest of Slovak companies succeed in the domestic and foreign markets in terms of
increased competition, growing demands for quality and speed of dynamic evolving markets
should benefit from the latest findings, methods and means of corporate governance. The
degree of success of the enterprise market to a considerable extent decided by the intensity
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with which the company introduced new management methods, approaches and methods for
improved analysis of innovative organizational structures and information systems.
Since liquidity is just to build the image and reputation of the business enterprise should be
liquid at any point of its activities. The company, which is unable to pay its obligations, the
risk of losing reputation and hence competitiveness, which could lead to bankruptcy. As a
result of insolvency firm loses the confidence of their suppliers, not able to provide trade
credit, thereby losing potential customers have difficulty getting new loans because of the
unwillingness of banks to bear the risk of default. This situation is characteristic of many
Slovak SMEs. Liquidity average Slovak business is low and its lack of ability to pay
obligations. Management of the funds would therefore be an integral part of business.
Key words: Liquidity. Cash flow. Insolvency. Competition. Financial controlling.
Small and medium enterprises.
1. Úvod do problematiky
Rastúca zložitosť a dynamickosť podnikateľského prostredia vystavuje podnik
neúprosnému tlaku okolia. V súčasnosti sa už žiadny podnik nezaobíde bez skúmania svojej
finančnej situácie a vývoja, bez analýzy vplyvov, ktoré ohrozujú jeho úspech a finančnú
stabilitu. Mnohé malé a stredné podniky nevenujú dostatok pozornosti sledovaniu faktorov
vplývajúcich na ich stabilitu. Často krát sa sústredia iba na dosahovanie zisku, výsledku ich
hospodárskej činnosti, nevšímajúc si pritom problémy v iných oblastiach. Nie je však
zriedkavosťou, že podnik ktorý dosahuje zisk, má problémy v oblasti likvidity, čo môže viesť
v prípade dlhotrvajúcej platobnej neschopnosti až k jeho zániku.
Na trhu je vysoká konkurencia nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Najmä súčasná
politická situácia vo svete prispieva k poklesu ziskovosti, finančným ťažkostiam, konkurzom
i krachom malých i stredných podnikov a často krát tu chýba dostatočná vôľa zabezpečovať
sa pred uvedenými ťažkosťami aplikáciou finančných nástrojov.
Jednou z metód riadenia, ktorá podnikom pomáha orientovať sa v rôznych situáciách
je finančný kontroling. Predstavuje koncepciu finančnej stability podniku, hľadá optimum pri
riešení finančných cieľov likvidity a rentability.
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2. Metodológia
Peňažné riadenie tokov t.j. finančný kontroling je subsystémom podnikového
kontrolingu, ktorého cieľom je zabezpečovať likviditu a tým aj celkovú finančnú stabilitu
podniku (Freiberg, 1996, s. 15).
Ľ Kalafutová finančný kontroling chápe ako riadenie peňažných tokov hlavne navonok
podniku, t.j. zabezpečenie jeho likvidity. Podľa A. Foltínovej (1997, s. 36) je finančný
kontroling začlenený ako subsystém do operatívneho systému kontrolingu podniku a jeho
cieľom je zabezpečenie finančnej rovnováhy podniku v každom okamihu, pri súčasnom
zohľadnení cieľov likvidity a rentability.
Finančný kontroling upozorňuje manažment podniku na problémy, vysiela varovné
signály a dáva odporúčania, na základe ktorých riadiaci pracovníci podniku rozhodujú. Ide
o podporný systém manažmentu. Úlohou finančného kontrolingu je riadenie finančných
prostriedkov potrebných na krytie platieb vznikajúcich v procese činnosti podniku. Prejavuje
sa v troch základných sférach – získavanie finančných zdrojov, správna alokácia finančných
zdrojov a ich správa.
Funkčnosť finančného kontrolingu závisí od kvality používaných kontrolingových
nástrojov

(metód

a techník),

konzistencie

plánovacích

a kontrolných

mechanizmov

(Foltínová, 1997, s. 37).
Medzi hlavné úlohy finančného kontrolingu patrí riadenie procesu využívania
kapitálu, pretože vhodný spôsob využívania kapitálu je hlavným predpokladom finančnej
a ekonomickej rovnováhy podniku. Finančný kontroling sa zaoberá krátkodobým použitím
kapitálu, t.j. kapitálom viazaným v položkách krátkodobého majetku. Krátkodobé aktíva
predstavujú tú časť majetku podniku, ktorá sa spotrebuje a premení na peniaze v priebehu
jedného prevádzkového cyklu (Vlachysnký, 2002, s. 174). Tento kapitál nazývame aj
pracovným kapitálom a proces potom kontrolingom pracovného kapitálu. Pracovný kapitál
tvoria pohľadávky, zásoby a finančné účty. Úlohou finančného kontrolingu je stanoviť
optimálny objem zásob, pohľadávok a finančných účtov s ohľadom na možný zisk a riziká
spojené s jeho dosiahnutím. Nedostatok pracovného kapitálu môže spôsobiť zraniteľnosť
a menšiu flexibilitu podniku a jeho nadbytok vedie k plytvaniu a zbytočnému luxusu.
Problematika kontrolingu zásob je relatívne zložitá, pretože priamo alebo nepriamo
ovplyvňuje viaceré podnikové funkcie. Táto zložitosť nie je spôsobená iba zložitosťou
procesu riadenia zásob (nákup, skladovanie, výroba, odbyt, financovanie), ale najmä faktom,
že rôzne zainteresované podnikové útvary majú často krát rôzne postoje k riadeniu zásob.
Príkladom je situácia, keď úsek nákupu podniku presadzuje vyššie pohotovostné zásoby, za
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účelom väčšej výrobnej flexibility, a naopak finančný úsek sa snaží minimalizovať množstvo
zásob, aby sa obmedzilo množstvo kapitálu viazaného v zásobách, a tým predišlo k možným
problémom v likvidite. Pravdepodobnosť takejto situácie rastie s veľkosťou podniku, keďže
v malých podnikoch sú činnosti kumulované.
Cieľom je pritom optimalizácia zásob. Za optimálne pokladáme také množstvo zásob,
ktoré vedie k minimálnym jednotkovým nákladom na zásoby. Množstvo a vnútorná štruktúra
zásob má vplyv na likviditu podniku. Dôležitými aktívami kontrolingu zásob je ich
monitorovanie a kontrola.
Základnou funkciou každého podniku v trhovom hospodárstve je predaj výrobkov
a služieb. Pri predaji sa výrobky alebo služby menia na hotovosť (predaj za hotové) alebo sa
menia na pohľadávky (predaj na obchodný úver). Ak chce byť podnik úspešný v konkurencii,
je takmer nevyhnutné poskytnúť odberateľom obchodný úver. Poskytnutím obchodného
úveru odberateľovi podniku vzniká pohľadávka. „Pohľadávky sú právne nároky podniku na
rôzne očakávané platby za predané výrobky alebo poskytnuté služby“ (Kupkovič, 2001, s.
177). Hľadanie optimálnej úrovne pohľadávok nie je ľahké, pretože každý posun v ich úrovni
pôsobí nielen na predaj a zisk, ale zároveň ovplyvňuje aj cash flow a riziká strát z neuhradenia
pohľadávok (Freiberg, 1996, s. 34). Výška pohľadávok je určená predovšetkým úverovou
politikou podniku voči odberateľom, resp. zákazníkom a podmienkami podnikového okolia.
V malých a stredných podnikoch pohľadávky väčšinou netvoria zásadnú časť
krátkodobého majetku, ale ich výška závisí od veľkosti podniku a charakteru činnosti.
Kontroling pohľadávok upozorňuje nielen na pozitívne, ale najmä negatívne stránky
úverovej politiky. Úverovú politiku charakterizujú parametre ako časový priestor pre
odberateľa na úhradu pohľadávky, skonto za skoré platenie, straty z neuhradených
pohľadávok, náklady na viazaný kapitál a pod. Z hľadiska riadenia podniku sa úverová
politika často krát nachádza na okraji manažmentu. Existujú podniky, ktoré predávajú na úver
za bežných platobných podmienok bez toho, aby analyzovali schopnosť zákazníka platiť,
alebo aby stanovili úverové limity, ciele a pod. Nezáujem o úverovú politiku vedie k mnohým
problémom podnikov, najmä v likvidite. Ako prevenciu proti uvedeným problémom finančný
kontroling odporúča uplatňovať základný súbor úloh úverovej politiky v podniku, ktoré F.
Freiberg (1996, s. 32) vymedzuje nasledovne: stanovenie úverových limitov voči
odberateľom a ich kontrola, kontrola pohľadávok po lehote splatnosti a iniciovanie
následných opatrení: stanovenie úverových limitov voči odberateľom a ich kontrola, kontrola
pohľadávok po lehote splatnosti a iniciovanie následných opatrení, iniciovanie inkasa
(upomienky, sankcie a pod.), správa údajov o odberateľoch, verifikácia dôveryhodnosti
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odberateľa (bonita), kontrola platobných podmienok objednávok, monitorovanie pohľadávok,
analýza, plány a kontrola úverových vzťahov a pohľadávok, komunikácia s marketingovým,
cenovým atď. oddelením.
Dôležitou kontrolingovou aktivitou v riadení pohľadávok je ich monitorovanie.
Monitorovanie pohľadávok je zamerané primárne na evidenciu

a kontrolu objemu

pohľadávok, „produkčnosť“ pohľadávok (pomer pohľadávok k objemom) a na lehoty
splatnosti pohľadávok (Freiberg, 1996, s. 27).
Predpokladom zachovania likvidity podniku je vybilancovanie príjmov a výdavkov v krátkom
aj dlhodobom časovom horizonte. Z hľadiska riadenia hotovosti podniku je dôležitá priebežná
likvidita, t.j. denná likvidita.
Platobnú silu podniku tvoria disponibilné prostriedky podniku, t.j. začiatočný stav
vkladov, nevyužité úverové rámce a príjmy daného dňa. Likvidita podniku je ohrozená
v prípade, ak podnik nie je schopný splácať svoje finančné záväzky. Z hľadiska kontrolingu
priebežnej likvidity je však nevyhnutné dosiahnuť likviditu aj jednotlivých častí podniku,
jednotlivých bankových kont, nielen podniku ako celku. Vysoké prebytky resp. schodky na
jednotlivých bankových kontách sú neefektívne, preto je potrebné uskutočňovať presuny
peňažných prostriedkov. Vyrovnávanie likvidity krátkeho časového obdobia má jednoznačný
vplyv na ostatné ekonomické ciele podniku akým je rentabilita a takisto na likviditu podniku
v budúcnosti, preto by pri vyrovnávaní nemala chýbať racionalita. Efektívne riadenie
priebežnej likvidity je nevyhnutné spájať s prevenciou pred možnými problémami podniku
v oblasti likvidity. Zásady preventívneho riadenia priebežnej likvidity sú (Foltínová, 1997, s.
117: Freiberg, 1996, s. 45) : vyhnúť sa oneskoreniam pri úhrade záväzkov, optimálne
využívať úverové limity, zabrániť prekročeniu úverových rámcov, efektívne využívať
dočasne voľné peňažné prostriedky, regulovať rýchlosť toku peňažných prostriedkov,
zabezpečovať disponibilitu flexibilných krátkodobých zdrojov a iné.
Sledovanie, analýza a kontrola peňažnej dispozície je jednou z najdôležitejších
činností kontrolingu priebežnej likvidity. Keďže ide o proces odohrávajúci sa v malom
časovom priestore, je náročný na rýchlosť rozhodovania a informačné toky.
3. Výsledky a diskusia
Frekvencia peňažných pohybov v jednotlivých malých a stredných podnikoch je
rôzna, ale nutnosť ich riadenia je pre všetky podniky spoločná. Z bankových účtov podnikov
sa denne uhrádzajú záväzky voči dodávateľom a iným subjektom, v ich prospech sa inkasujú
pohľadávky od klientov. Denné príjmy v podnikoch sú dané platbami od odberateľov, pričom
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ich plánovanie je náplňou riadenia pohľadávok. Naopak náplňou riadenia hotovosti je
rozhodovanie o objeme peňazí, ktoré majú udržiavať v likvidnej forme na zabezpečenie
hladkého priebehu úhrad záväzkov.
Rôzna intenzita peňažných tokov spôsobuje v čase premenlivú veľkosť salda likvidity.
Raz môžu prevažovať príjmy nad výdavkami, inokedy zase výdavky nad príjmami. V obidvoch prípadoch predstavujú uvedené situácie pre manažment rozhodovací problém, ktorý sa
dá vyriešiť pomocou spoľahlivej metódy plánovania cash flow. Na základe prehľadu
o budúcom vývoji salda likvidity upozorňuje finančný kontroling na vzniknuté schodky alebo
prebytky likvidity a ponúka možné riešenia tak, aby smerovali k zhodnoteniu prebytkov
likvidity alebo k zabezpečeniu dostatočných zdrojov na krytie schodkov likvidity.
Prebytky likvidity sú z ekonomického hľadiska pre podnik žiaduce, i keď pri ich
nesprávnom riadení môže utrpieť značné straty v podobe ušlého zisku a vzniknutých
dodatočných nákladov. Vhodné narábanie s prebytkami likvidity podnik uchráni od nákladov
spojených s ich držbou a zabezpečí dodatočný zisk. Finančný kontroling ponúka 5 spôsobov
riešenia (Freiberg, 1996, s. 56): ponechať peňažné prostriedky na bežnom účte, vložiť
peňažné prebytky na termínovaný vklad, investovať peňažné prebytky do majetkových
cenných papierov, investovať peňažné prebytky do úverových cenných papierov, využiť
voľné peňažné prostriedky na podporu predaja, na predčasnú úhradu záväzkov za nižšiu cenu
pri využití skonta a pod.
Opačnou situáciou prebytku finančných zdrojov je deficit finančných zdrojov.
Krátkodobé deficity finančných zdrojov v podobe schodkov likvidity je možné vykrývať
rozpustením rezerv likvidity, získaním externých krátkodobých zdrojov, urýchlením príjmov,
či oneskorením výdavkov, hľadaním zdrojov úpravy hospodárskych plánov (Freiberg, 1996,
s. 61). Medzi krátkodobé finančné zdroje zaraďujeme pasíva splatné do jedného roka. Mnohé
záväzky môžu byť splatné alebo vypovedateľné okamžite. Medzi krátkodobé cudzie zdroje
patria krátkodobé záväzky (voči dodávateľom napr. vo forme obchodného úveru), bežné
bankové úvery ( napr. kontokorentný úver, zmenkový úver, ručiteľský úver, lombardný úver),
krátkodobé finančné výpomoci (emitované krátkodobé dlhopisy, ostatné krátkodobé finančné
výpomoci), krátkodobé rezervy.
Základným cieľom finančného kontrolingu pri riadení krátkodobých schodkov
likvidity je zabezpečenie finančného krytia pri minimálnych nákladoch.
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Záver
Malé a stredné podniky sa vyznačujú istými osobitosťami a odlišujú sa od ostatných
veľkých podnikov najmä však riadením likvidity ako súčasťou finančného riadenia. Tieto
osobitosti je potrebné rešpektovať a brať do úvahy pri tvorbe finančných rozhodnutí a pri
riadení malých a stredných podnikov. Je dôležité poznať a určiť vplyv jednotlivých faktorov
a ich osobitosti na formovanie finančnej situácie.
Jedným z ukazovateľov vypovedajúcim o finančnej situácii podniku je práve likvidita.
Jej dôkladná analýza vplyvov vonkajších i vnútorných faktorov, plánovanie a riadenie má
významný vplyv na finančnú rovnováhu malých a stredných podnikov. Vzťah medzi
likviditou a finančnou ustálenosťou je obojstranný, keďže platí, že finančne stabilný podnik je
schopný svoje záväzky hradiť, kým podnik s finančnými ťažkosťami s tým má problémy.
Východiskom pre podnikovú rovnováhu z krátkodobej aj dlhodobej perspektívy je
zabezpečenie priebežnej likvidity podniku. Pri skúmaní faktorov ovplyvňujúcich likviditu sa
opierame o tvrdenia Ch. Guildinga (2002, s. 75), ktorý tvrdí, že ak podnik dosahuje
krátkodobú finančnú rovnováhu, nemal by mať problémy aj v dlhodobom časovom horizonte.
Finančnú situáciu podniku chápeme ako komplexný fenomén, na ktorý vplýva sústava
vzájomne prepojených faktorov a činiteľov z oblasti likvidity, aktivity, zadlženosti, rentability
a trhovej hodnoty. V práci však budeme venovať pozornosť najmä na analýzu faktorov
ovplyvňujúcich likviditu.
Za jeden z najdôležitejších nástrojov zabezpečenia likvidity a teda aj finančnej
rovnováhy podniku považujeme finančný kontroling. Opierame sa o tvrdenie

F. Freiberga

(1996, s. 13), ktorý chápe finančný kontroling koncepciu finančnej rovnováhy podniku.
Finančný kontroling predstavuje podpornú metódu riadenia a použitie jeho nástrojov je
vhodné najmä v malých a stredných podnikoch. Hlavne v menších a stredných podnikoch
môže zodpovednosť za jeho vykonávanie prevziať ekonóm, vo väčších podnikoch je vhodné
vytvoriť samostatné pracovisko kontrolingu na čele s finančným kontrolórom.
Aplikáciou finančného kongrolingu odzrkadľujem záujem podniku o riadenie vlastnej
likvidity, ktorý je ovplyvnený najmä postojom podniku ku svojej platobnej schopnosti,
intenzitou finančných tokov medzi podnikom a jeho okolím, úrokovými sadzbami, sankčnými
postihmi a v neposlednom rade kvalitou a včasnosťou informácií o stave a pohyboch
podnikových finančných prostriedkov.
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APPROACHES TO ENTEPRENEURIAL FINANCIAL PERFORMANCE
EVALUATION14

Adela Slivková, Juraj Čorba

Abstract
Enterprise development is characterized by continuous variation. Frequent changes cause a
sudden decrease or increase of the business performance. As the unexpected changes affect
mainly negatively, there is a growth of requirements for financial managers who have to
ensure the stability of the company or its growth. The main objective of investors and
business owners is to assess the economic performance of the enterprise easily and quickly.
Keywords: Performance. Performance measurement. Key performance indicators.

1. Intruction
The present development in developed economics testifies to the fact that the success
of entrepreneurial managing is connected with the increasing of their performance. Company
performance is an indicator that presents the potential for success and development as well as
potential decline and the threat of bankruptcy. The evaluation of business performance should
include not only activities related to the past, but also contemporary and forward-looking
assessments of the company.

2. Methodology
The aim of this article is the approximating and explanation of the individual
approaches to assessing of financial performance of enterprises. In this paper, we used mainly
the method of comparation that is based on the comparison of objects or their elements to
determine their identical and different characteristics. Concretely, we used this method while
comparing individual approaches of the financial performance assessment that were described
according to their development gradually.
14

Tento príspevok je súčasťou riešenia projektu Mladých vedeckých pracovníkov č. 2330262 - PERFECT
(PERFORMANCE & EFFICIENCY INDICATORS)
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3. Results and Discussion
The concept of efficiency is generally defined as the company's ability to valorize
funds enclosed to its business activities as efficiently as it is possible. Company performance
can be evaluated by subjects who are in or outside the company. The evaluators are (Konečný,
2003):
- Customers
The customer perceives as a productive enterprise the one that is is able to anticipate his needs
and offer him a qualitative product at a price the customer is willing to pay for the satisfaction
of his needs. The customer evaluates performance based on quality, delivery time and prices.
- Managers
From the perspective of a manager a productive enterprise is the one that is prospering, and
has a stable market share, loyal customers. A manager assesses the performance of the
company through the fastness of the reaction to the changes of external environment and the
emergence of new business opportunities.
- Investors
The owners are trying to assess their interjacent capital into the company. The company,
which makes it to the fullest extent and for the shortest period of time is according to owners
considered the most executive.
Many economic theorists have developed advanced theories of modern methods of
performance evaluation based on changes in temperature and pressure of competition.
The definition adopted by the European Foundation for Quality Management (EFQM)
understands performance as "rate of results achieved by individuals, groups, organizations
and their processes." (Nenadál, 2001).
While measuring the financial performance are used all available techniques, which
clearly point to the fact how important the items in the financial statements of the company
relate to its financial targets. All strategic and operational plans, that are formulated by the
management to achieve corporate financial goals, have to be set in accordance with financial
objectives. A complete financial plan should have the financial goals and related performance
objectives in categories that are shown in Table 1 (Needles – Powers – Crosson, 2008).
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Table no. 1 Complete financial plan
Financial targets
Performance targets
Liquidity
The company has to be able to pay bills on time and at the
same time to meet unexpected demands for cash
requirements.
Profitability
It is necessary to obtain net income.
Long-term solvency
The company has to be able to exist for several years.
The adequacy of cash flow It is necessary to generate cash through operating,
investing and financial activities.
Source: own processing according to (Needles – Powers – Crosson, 2008).
The main task of management is to achieve financial goals. It is needed to
permanently monitore the key financial results for each objective set out in Table 1, determine
the cause of any deviations and suggest ways to eliminate them. Management compares the
actual performance with key performance values in monthly, quarterly and annual reports.
Harbour (2009) defines the performance as the real work necessary to achieve outcomes. The
performance focuses on the actual result of the produced production. Some authors agree that
performance is what is left to the end of the day. Performance measurement is the process of
measuring working results and d outcomes that affect work performance and outcomes.
Measurement of performance should be: objective, easily understandable, timely
accurate, costly effective, useful and motivating (Performance measures, Available at:
<http://www.cio.ny.gov/pmmp/guidebook2/Performance.pdf>

[quoted

4th

8th

2011]).

Performance measurementacts as a process supporting enterprise development, which with
the help of evaluation and analysis of performance indicators is trying to systematically
revise the changes in order to maintain long-term competitiveness (Varcholová et al, 2007).
The main objective of most businesses is to increase the market value. But the
question remains how to measure the economic performance of the company. The basis of
measurement is to monitor its financial performance. There are several approaches to evaluate
the business performance and their use is dependent on the current market situation.
The company is productive from a long-term view if achieves predetermined
performance objectives defined in its strategy. Enterprise performance management is the
process by which management of the company affects business performance towards
achieving the objectives. The following table shows the indicators and approaches to
performance evaluation.
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Table no. 2 Indicators and approaches to evaluating the business performance
20th years of the
70th years of the
80th and 90 years Present
20th century
20th century
of the 20th
developments
century
ROI
EPS
EVA
BSC
ROA
P/E
RONA
EFQM
ROE
B/PV
CFROI
PM
DuPont
Dividend yield
CVA
MB
decomposition of
return
SVA
Six Sigma
MVA
Pyramid
decomposition
indicators
Source: own processing according to (Wagner, 2009).
Nowadays there are many considerations for approaches, methods and tools for
measuring the performance of business processes. Development ofused indicators shown in
Table 2 shows the transition from the traditional accounting indicators to measure system
performance.
20th years of the 20th century
Performance measurement in the company is initially focused on the detection of
result and its relation to the amount of capital invested, that are expressed by the profitability
indicators (Fibírová – Šoljaková, 2002): Return On Investment (ROI), Return On Assets
(ROA), Return on equity (ROE).
Profitability indicators are generally respected and important part of company
financial analysis that accurately informs about past events. The analytical tools used at the
top company are the decomposition of top business measure instruments such as the DuPont´s
decomposition of return - a basic breakdown of ROA and ROE.
70th years of the 20th century
In the 70 of the 20th century, the performance evaluation was spread to other
indicators, and especially the indicators of market value. To reflect the market value are used
the following indicators:
- Earnings per share
Earnings per share reflects the profit, which accounts for one share. A taxed profit of
joint stock company is divided by the number of shares outstanding. This indicator should
show an growing trend (Zalai, 2000).
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- Relationship between the share price and earnings
Relationship between the share price and earnings (price earnings ratio, P/E) is the
number of years, during which is paid the enterprise value represented by the aggregate price
of shares by the annual profit. It shows the turnover period, ie. multiplied income attributable
to an action corresponding to the share price (Sedláček, 2001).
- The ratio of market price to book value of shares
A prosperous business with good future should show value ratio greater than 1. If the
value is less then investors assess the future as risky and reproductive capacity of assests as
insufficient. (Vlachynský, 2006).
- Dividend yield
Dividend yield is the expressing of ratio of dividend per share and the market value of
shares.
Earnings per share, the relationship between share price and earnings ratio of stock
market price to book value and dividend yield a belong to the indicators of market value and
express how the enterprise is evaluated by investors.
80.a 90th years of the 20th century
In the 80 and 90 of the 20th century, the methods for assessing the performance of the
company form the view to increase it in value belong (Wagner, 2009): Economic Value
Added, an indicator of return on net assets, market value added, return on investments based
on

cash

flows,

cash

added

value

and

added

value

for

shareholders.

- Economic value added
Economic value added (Economic Value Added – EVA) prefers economic profit. It is
the profit created by the difference between the return on capital and economic costs, so costs
that in addition to financial costs also include so-called opportunity costs. These represent an
income received by the owner, if he did not enter his sources into other stocks and bonds of
comparable risk, and as well one that he does not receive, as he

directed his resources

elsewhere. The authors of this method are Americans G. B. Stewart and J. M. Stern, who
further developed it.
The difference between traditional accounting profit and economic gain results from
the following comparison (Kislingerová, 2004):
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Accounting

profit

=

revenue

-

accounting

costs

economic profit = total revenue of CAPITAL - capital costs
Positive assessment of corporate performance is when EVA> 0. This is where the
return on capital is greater than its price and this time the enterprise “creates” the value to its
owners. If EVA <0, the yield is less than cost, then business value "damages". Economic
profit is also designated as super-profit. Figure 1 shows the decomposition of EVA indicator.
According to Vlachynský (1999) form the basic formula for calculating EVA is:
EVA = NOPAT – NOA * WACC
Value of the economic profit is the difference between the net profit from the main net
operating profit after taxes - NOPAT and capital costs, which are expressed as the product of
net assets committed in the main employment (Net operating assets – NOA) and the weighted
average costs of capital - WACC.
EVA indicator as a benchmark performance of business can also be used in
determining the total enterprise value, to calculate the intrinsic value of shares and solving
material managing incentives.
- Indicator of yield net assets
The difference ratio of return on net assets (RONA) from EVA indicator is that RONA
is the ratio indicator, which measures the business performance in percentage (Zala –
Kalafutová – Šnircová, 2004).
- Profitability of investment based on cash flow
The return on investments based on cash flows (cash-flow Return on Investment –
CFROI) is a complex model of performance expression, similar to ROA, it means to the
whole enterprise. The conceptual difference between ROA and CFROI is that CFROI is
based on cash flows and ROA from the profit or loss. The most important difference is that
CFROI assess the profits made during the whole duration of the investment, while ROA only
during one studied period (Kotulič – Király – Rajčániová, 2007).
- Cash value added
The cash value added (CVA) is as well the capitalization of net income that exceeds
the cost of capital.
- Added value for shareholders
The added value for shareholders (Shareholder Value Added – SVA) assesses the
business

performance

solely from

the

perspective

of

investors

to

the equity.

- A market-value added
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Market value added (Market Value Added – MVA) reflects the difference between
market value and enterprise value of invested capital. MVA can be expressed (Maříková –
Marik, 2001):
MVA = total market value of the company - total invested capital
Assumeing the rational behavior of investors is their interest to increase their wealth
and

difference

of

these

two

values

reflects

the

value

created.

Recent developments
In the 90s in the field of measuring performance progressed the systems that meet the
following requirements:
- Businesses should develop such performance measurement systems that support their
strategy,
- Performance measurement systems should include non-financial indicators and would
complement the financial indicators.
Balanced Scorecard is a method that retains the traditional indicators and adds new
indicators of future performance. There are two approaches to the Balanced Scorecard. The
authors Kaplan and Norton, who focus on determining the financial and nonfinancial
indicators. The representative of the second approach is a consulting firm Horvath & Partners,
which deals with the Balanced Scorecard strategy and setting goals. In essence, these
approaches are not identical. Balanced Scorecard allows not only to monitor financial
performance, but also the fact how the businesses are able to provide and acquire intangible
assets that are necessary for future growth.
Among other management concepts include: Performance Management (PM),
Management By Objectives (MBO) and the Excellence Model, which was created by the
European Foundation for Quality Management (EFQM).
- Performance Management
Performance Management (PM) is based on the measurement of business performance
using performance management processes.
- Management By Objectives
Management By Objectives (MBO) is a management by objectives, and author of this
concept is J. F. Drucker. In other words, it is not important the way the target was achieved,
but if the target was was set correctly. Interested parties should be allowed a certain degree of
freedom in order to these intermediate goals were proposed in their field of activity and as
well determined the way how to achieve this goal.
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- Model of Excellence
Model of Excellence was established by the European Foundation for Quality
Management (EFQM) and it is a tool for a complex assessment of the company and its
performance.
Other analytical approaches to measuring business performance in practice are the
pyramid decomposition of indicators that provide information about the causes of
performance

achieved

and

Six

Sigma

designed

by

the

firm

Motorola.

Conclusion
The financial manager of the company should formulate his decisions based on
accurate, timely, complete and objective information. The future of the company is also
related to today's fast-changing business environment. For the company, it is very difficult to
maintain long-term competitive advantage. A competitive advantage will guarantee the
company achieving a higher performance. For its sustainability is not enough to make effort
to be permanently increasing. An ongoing monitoring and evaluation is necessary too. While
assessing the future success of the enterprise are used approaches favoring the measurement
of business performance in terms of increasing its value, so EVA, MVA, CFROI and
performance measurement systems to support business strategy, such as BSC and the EFQM
Excellence Model.
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VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV Z POHĽADU FLEXIISTOTY

EMPLOEES EDUCATION FROM THE FLEXICURITY POINT OF VIEW

Ivana Šidová

Abstrakt
Flexiistote ako prístupu v politike zamestnanosti je venovaná pozornosť najmä od roku 2006,
kedy ju Európska únia odporučila do pozornosti všetkých štátov kvôli pozitívnym výsledkom,
ktoré priniesla v krajinách, kde bola uplatňovaná. Jednou zo zložiek flexiistoty je celoživotné
vzdelávanie, ktoré sa na mikroekonomickej úrovni realizuje v podobe odborného vzdelávania,
ktoré ponúka zamestnávateľ zamestnancom. Cieľom príspevku je prezentovať postoj
zamestnávateľov k poskytovaniu odborného vzdelania svojim zamestnancom na základe
výsledkov realizovaného prieskumu.
Kľúčové slová: Flexiistota. Celoživotné vzdelávanie. Odborné vzdelávanie.

Abstract
Flexicurity as an approach in employment policy is given particular attention since 2006,
when it was recommended by the European Union to the attention of all countries because of
its positive results in countries, where it was applied. One of the components of flexicurity is
lifelong learning, which is applied at the microeconomic level in the form of business training
offered by employers to employees. The aim of this paper is to present the attitude of
employers to providing business training based on the results of the survey.
Key words: Flexicurity. Lifelong-learning. Business training.

1. Úvod do problematiky
Súčasné sociálno-ekonomické výzvy vyžadujú flexibilné trhy práce kombinované
s dostatočnou úrovňou istoty. Týmto spôsobom je, podľa P. Ester a i. [2], možné najlepšie
reagovať na potreby zamestnancov a zamestnávateľov. Zamestnávatelia požadujú od svojich
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zamestnancov vyššiu mieru flexibility, čo u zamestnancov môže vyvolávať vyššiu
potrebu istoty, ktorá im kompenzuje neistotu vyplývajúcu z práce vo flexibilných
podmienkach. Tieto zmeny na trhu práce so sebou priniesli nový prístup k politike
zamestnanosti – flexiistotu. T. Wilthagen a F. Tros definujú flexiistotu [9] ako politickú
stratégiu, ktorá sa pokúša synchronicky a dobre premysleným spôsobom zvýšiť flexibilitu
trhu práce, organizáciu práce a pracovné vzťahy na jednej strane, a na strane druhej zvýšiť
istotu: istotu zamestnania a sociálnu istotu. Prvýkrát bola flexiistota ako súčasť stratégie
v politike zamestnanosti uplatnená v 90. rokoch 20. storočia v Dánsku počas vlády premiéra
Poula Nyrupa Rasmussena. Realizácia tejto stratégie priniesla Dánsku pozitívne výsledky
a mnohé štáty inšpirovala k zavedeniu modifikovaných stratégií. Od roku 2006 je flexiistote
venovaná

zvýšená

pozornosť

takmer

vo všetkých

krajinách

EÚ

pri koncipovaní

hospodárskych politík v oblasti zamestnanosti, pretože Európska komisia ju označila za
integrovaný prístup, ktorý má pomôcť dosiahnuť ciele obnovenej Lisabonskej stratégie.
Hlavným cieľom flexiistoty je vytvoriť väčší počet kvalitnejších pracovných miest
kombináciou rôznych foriem flexibility a istoty. Pre implementáciu prístupu flexiistoty do
rôznych podmienok jednotlivých štátov je nevyhnutné poznať historický vývoj trhu práce
v danom štáte, objasniť predpoklady a možnosti zavedenia tohto prístupu najmä z aspektu
jeho vplyvu na činnosť podnikateľských subjektov. Na druhej strane dôvod na uplatnenie
tohto prístupu by mal pochádzať z reálnych zmien v správaní a rozhodovaní sa ekonomických
subjektov na trhu práce, s osobitným zreteľom na podniky a jednotlivcov. Flexiistota sa
zameriava na štyri zložky: podmienky pracovných zmlúv, celoživotné vzdelávanie, aktívna
politika trhu práce a systém sociálneho zabezpečenia.
Druhou zložkou v rámci flexiistoty sú stratégie celoživotného vzdelávania, ktoré sú
označené prívlastkom komplexné. Podľa J. Žižkovej [6] je koncept celoživotného vzdelávania
celosvetový, trvalý a zo strategického hľadiska je základnou podmienkou adaptability
a prosperity ekonomiky a kultúrneho rozvoja spoločnosti. Celoživotné vzdelávanie je
v materiáloch Európskej komisie [7] definované ako súbor všetkých aktivít učenia sa počas
života s cieľom zlepšiť vedomosti, zručnosti a kompetencie v rámci personálnych,
občianskych, sociálnych a/alebo zamestnaneckých perspektív. Podľa J. Galajdovej [3] je
pojmom celoživotné vzdelávanie v krajinách EÚ označované vzdelávanie od prenatálneho
veku až po smrť človeka. Z toho vyplýva, že akékoľvek vzdelávanie počas života je vnímané
ako súčasť celoživotného vzdelávania. Súčasťou celoživotného vzdelávania je aj ekonomické
vzdelávanie. J. Horeháj a Ľ. Kubišová [4] uvádzajú, že z výsledkov skúmania v oblasti
201

vzdelávania vyplynulo, že k rozhodujúcim zmenám v tejto oblasti patrí rozšírenie obsahu
ekonomického vzdelávania, v ktorom by sa mali prehĺbiť predovšetkým poznatky
o fungovaní trhového systému a jeho vzťahu k politickej sfére. V našom príspevku sa
zameriame na odborné vzdelávanie zamestnancov, ktoré sa uskutočňuje v podniku a ktoré je
súčasťou stratégií celoživotného vzdelávania. Odborné vzdelávanie zamestnancov sme si
zvolili okrem iného z toho dôvodu, že disponuje schopnosťou veľmi rýchlo reagovať na
potreby trhu, a tým slúži ako významný nástroj posilňujúci adaptabilitu zamestnancov, ale aj
podniku.
Podpora odborného vzdelávania zamestnancov zo strany zamestnávateľa je jedným
z faktorov vplývajúcich na uplatnenie prístupu flexiistoty v podniku. Hlavným dôvodom, pre
ktorý podniky investujú do odbornej prípravy a vzdelávania zamestnancov, je zvyšovanie
ziskov podniku, ktoré tieto investície môžu ovplyvniť. M. Vetráková [8] uvádza, že
zamestnávatelia podporujú vzdelávanie, ktoré je v súlade s ich potrebami, cieľmi a filozofiou.
Rozvoj ľudských zdrojov sa, podľa tejto autorky, stáva prioritným cieľom strategických
rozhodnutí podniku a zameriava sa na spoznávanie schopností zamestnancov, aktívne riadenie
vzdelávania a učenia pre dlhodobé zámery organizácie. Každé vzdelávanie prispieva k
zvyšovaniu kvalifikácie zamestnancov, nadobúdaniu nových vedomostí, ale tiež rozvoju ich
osobnosti. Hoci sa na prvý pohľad môže zdať, že vzdelávanie neprináša podniku zisk priamo,
každé vzdelávanie ovplyvňuje človeka, ktorý ho nadobúda a všetky získané poznatky môže
využiť vo svojej pracovnej činnosti. Tým sa následne zvýši kvalita vykonávanej činnosti a aj
kvalita výstupov z tejto činnosti.
V dokumente K spoločným zásadám flexiistoty [5] sa uvádza, že podniky môžu mať
nedostatočnú motiváciu investovať do vzdelávania zamestnancov, pretože kvalifikovaných
zamestnancov môžu získať iní zamestnávatelia. Tento problém môže čiastočne vyriešiť
spoločné financovanie. Zamestnanec, ktorý má záujem zvyšovať svoje vzdelanie, môže
uhradiť časť nákladov súvisiacich so vzdelaním. V príde jeho odchodu z podniku, nepríde
podnik o všetky finančné prostriedky súvisiace so vzdelaním zamestnanca. Druhým
ohrozením, ktoré vnímame v súvislosti so vzdelávaním zamestnancov, je zostrenie napätia
medzi zamestnancami. Zamestnanci s vyšším vzdelaním môžu svoje vzdelanie uplatniť na
lepšom pracovnom mieste, a tým môžu ohroziť iných zamestnancov pracujúcich na týchto
pracovných miestach. Okrem toho mnohokrát v podniku existuje konkurenčný boj medzi
zamestnancami a vedením podniku a ak zamestnanec nadobudne vyššie vzdelanie ako
predstaviteľ vedenia podniku, tento predstaviteľ sa môže cítiť zamestnancom ohrozený.
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Tretím ohrozením môže byť tzv. vytláčanie menej kvalifikovaných zamestnancov
kvalifikovanejšími zamestnancami. Zamestnanec, ktorý nadobudne vyššie vzdelanie, môže
v podniku získať vyšší stupeň istoty zotrvania na danom pracovnom mieste ako zamestnanec,
ktorý svoje vzdelanie nerozširuje. Kvalifikovanejší zamestnanec v rámci svojej pracovnej
činnosti zvládne vykonávať viacero jednoduchších úkonov, ktoré predtým vykonávali viacerí
zamestnanci a mnohí zamestnanci sa môžu týmto spôsobom stať nadbytočnými. Štvrtým
ohrozením, ktoré vnímame v súvislosti so vzdelávaním zamestnancov, sú výdavky na
vzdelávanie. G. Elexová [1] na základe výsledkov výskumu vyslovuje predikciu, podľa ktorej
vzdelávanie zamestnancov po kríze nebude rovnako frekventované ako pred krízou. Ak má
vzdelávanie získať pozíciu, ktorá mu ako dôležitej súčasti chodu podniku prináleží: byť
vnímané ako dôležité a potrebné pre podnik, musí zaistiť naplňovanie skutočných potrieb
podniku a zamestnanca. Takými potrebami môže byť rozvoj, ktorý prinesie preukázateľnú
pozitívnu zmenu doterajšej praxe, motiváciu ľudí rozvíjať sa, zefektívniť procesy, zvýšiť
produktivitu, motiváciu, podporovať ostatných v rozvoji, návratnosť investícií, stabilitu
kľúčových zamestnancov a iné.

2.Metodológia
Cieľom nášho prieskumu bolo objasniť postoj zamestnávateľov k poskytovaniu
odborného vzdelávania zamestnancom podniku. Subjektom prieskumu boli zamestnávatelia
pôsobiaci v podnikoch SR. V prieskume sme pracovali s metódou opytovania a ako nástroj
sme využili dotazník. Dotazník sme si zvolili za nástroj opytovania z toho dôvodu, že nám
môže poskytnúť rýchlu spätnú väzbu a zároveň pomocou jeho výsledkov budeme schopní
vytvoriť si jasný obraz o aktuálnej situácii v podnikoch SR, ktorý môžeme ďalej podrobne
analyzovať. Výskumných otázok v dotazníku bolo väčšie množstvo. Pre účely tohto
príspevku sme vybrali iba tie, ktoré sa týkajú odborného vzdelávania poskytovaného
zamestnancom podniku. Prieskum prebiehal medzi zamestnávateľmi pôsobiacimi v SR
v mesiaci december 2011. Dotazník sme distribuovali elektronicky a oslovili sme
zamestnávateľov v 300 podnikoch. Návratnosť dotazníka bola 15,33 %. Keďže sa jedná
o prieskum medzi zamestnávateľmi, nebolo našim cieľom zabezpečiť reprezentatívnosť
výsledkov, ale získať predstavu o situácii v podnikoch. Z tohto pohľadu považujeme nami
získané výsledky za relevantné.
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Identifikačný znak, ktorý je z nášho pohľadu kľúčový pri skúmaní postoja
zamestnávateľov k poskytovaniu vzdelania svojim zamestnancom, je veľkosť podniku. Pre
malé a stredné podniky je, je podľa nášho názoru, oveľa ťažšie vynakladať dostatočné
množstvo finančných prostriedkov na vzdelávanie zamestnancov v porovnaní s veľkými
podnikmi. Podniky sme rozdelili do 5 skupín podľa počtu zamestnancov. Dané rozdelenie
sme použili v zhode s rozdelením podnikov, ktoré využíva ŠÚSR. 54,35 % podnikov, ktoré
sme oslovili, boli malé podniky, tzn. počet zamestnancov sa pohybuje medzi 10 až 49.
Stredných podnikov sme oslovili 13,04 % a veľkých podnikov 19,57 %. Ostatné podniky sme
zaradili do skupiny mikropodnik.

3. Výsledky a diskusia
Prvá skúmaná oblasť sa týkala možnosti vzdelávať sa, ktorú poskytuje zamestnávateľ
svojim zamestnancom. V prieskume sme sa zamestnávateľov pôsobiacich v SR pýtali, či
poskytujú vzdelanie svojim zamestnancom. Odpovede na túto otázku sú prezentované
v nasledujúcom grafe.

2,2

6,5
absolútne súhlasím

17,4
43,5

súhlasím
neviem odpovedať
nesúhlasím
absolútne nesúhlasím

30,4

Obrázok 1 Poskytovanie odborného vzdelávania zamestnancom (%)
Zdroj: Vlastné spracovanie.
Z grafu vyplýva, že 43,5 % našich respondentov absolútne súhlasí s výrokom, že
poskytujú vzdelanie svojim zamestnancom a zároveň 30,4 % respondentov rovnako súhlasí
s týmto výrokom. Z postoju respondentov k danému výroku vyplýva, že iba 8,7 %
respondentov neposkytuje vzdelanie svojim zamestnancom. Z výsledkov výskumu je zrejmé,

204

že respondenti majú pozitívny postoj k poskytovaniu vzdelania svojim zamestnancom. Keďže
takéto vzdelanie poskytujú svojim zamestnancom v rámci ich pôsobenia v podniku, vnímajú
konkrétne výhody, ktoré môže zvyšovanie vzdelania zamestnancov priniesť podniku. Medzi
takéto výhody nepochybne patrí vyššia odbornosť zamestnancov pri vykonávaní pracovných
úloh, ako aj možnosť zvýšenia produktivity práce zamestnancov. Z pohľadu zamestnancov,
tým, že sa zúčastňujú na odbornom vzdelávaní, ktoré im poskytuje zamestnávateľ v rámci
podniku, zvyšujú úroveň svojej zamestnateľnosti a tiež šancu, v prípade potreby, uspieť na
trhu práce.
V nadväzujúcom výroku sme respondentov požiadali, aby zaujali postoj k výroku:
Vzdelávam len zamestnancov, ktorých plánujem zamestnávať aj do budúcnosti. Postoje
respondentov k danému výroku zobrazuje nasledujúci graf.

10,9
23,9
13,0

absolútne súhlasím
súhlasím
neviem odpovedať
nesúhlasím

23,9

absolútne nesúhlasím
28,3

Obrázok 2 Postoj zamestnávateľa k zamestnancom, ktorých vzdeláva (%)
Zdroj: Vlastné spracovanie.
Z grafu vyplýva, že s daným výrokom súhlasila alebo absolútne súhlasila viac ako
polovica respondentov (52,2 %). Na druhej strane, s ponúknutým výrokom nesúhlasila takmer
štvrtina respondentov. Ostatní respondenti zaujali k výroku neutrálny postoj. Z výsledkov
výskumu je zrejmé, že ak respondenti z radov zamestnávateľov investujú finančné prostriedky
do vzdelávania svojich zamestnancov, očakávajú, že títo zamestnanci ostanú pracovať v ich
podniku aj po nadobudnutí vzdelania. Záver, ktorý vyplynul z nášho prieskumu, potvrdzujú aj
naše teoretické poznatky, z ktorých vyplýva, že zamestnávatelia si musia dobre zvážiť, akým
spôsobom a do ktorých zamestnancov investujú finančné prostriedky, aby sa efekt

205

z investovaných finančných prostriedkov prejavil predovšetkým na zlepšení celkových
výsledkov podniku.
Záver
Jednou zo zložiek prístupu flexiistoty je celoživotné vzdelávanie, ktoré sa na
podnikovej

úrovni

realizuje

v podobe

odborného

vzdelávania

poskytovaného

zamestnávateľom. Z toho dôvodu sme si za cieľ príspevku zvolili prezentovať postoj
zamestnávateľov k poskytovaniu odborného vzdelania svojim zamestnancom. Na základe
výsledkov realizovaného prieskumu môžeme povedať, že prevažná väčšina našich
respondentov deklaruje poskytovanie odborného vzdelávania svojim zamestnancom. Na
druhej strane je rovnako dôležité upozorniť na fakt, že zamestnávatelia prednostne investujú
do vzdelávania zamestnancov, s ktorými počítajú do budúcnosti. V prístupe flexiistoty je
zdôraznená celková potreba investovať do odborného vzdelávania zamestnancov, ktorá
vyplýva jednak zo zostrenej konkurencie na trhu a snahy podniku obstáť v konkurenčnom
boji, ale aj z nevyhnutnosti posilňovať istotu zamestnateľnosti zamestnancov v rámci trhu
práce. Z tohto pohľadu je pri uplatňovaní prístupu flexiistoty dôležité zabezpečiť rovnakú
možnosť absolvovať odborné vzdelávanie pre všetkých zamestnancov v podniku. Spolu
s týmto záverom vnímame aj skutočnosť, že tak ako uvádzame v teoretickej časti príspevku,
pri uvažovaní zamestnávateľov o ďalšom rozvoji odborného vzdelávania môže faktor krízy na
istý čas ovplyvniť toto rozhodovanie a aj zdroje, ktoré budú na vzdelávanie vynaložené.
Ideálny stav, odborné vzdelávanie pre všetkých zamestnancov, možno len ťažko dosiahnuť.
Dôležitá je snaha sa k tomuto stavu priblížiť.
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FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE FINANČNÚ ŠTRUKTÚRU PODNIKU

FACTORS INFLUENCING THE COMPANY FINANCIAL STRUCTURE

Andrea Šuleková

Abstrakt
Jedným z predpokladov úspešného podnikania každého podnikateľského subjektu je
objem a štruktúra kapitálu. Ide o kapitál, ktorý má podnik k dispozícii, ale zároveň sú dôležité
aj podmienky, za ktorých môže podnik získať ďalší kapitál a meniť jeho doterajšiu štruktúru.
Rozhodovanie o finančnej štruktúre patrí medzi základné finančné rozhodnutia v podniku,
pretože finančná štruktúra má výrazný dopad na budúcu podnikateľskú prosperitu podniku.
Príspevok je zameraný na určenie rozhodujúcich faktorov ovplyvňujúcich finančnú štruktúru
podniku.
Kľúčové slová: Finančná štruktúra podniku. Majetok podniku. Kapitál podniku

Abstract
One of the prerequisites for successful business making of any business subject is the
amount and structure of capital. It is the capital that the company has available but important
are also conditions under which a company can obtain additional capital and change its
existing structure. Decision making about the financial structure belongs to fundamental
financial decisions in the company because of significant impact of financial structure on its
future prosperity. The contribution is aimed at determining the critical factors affecting the
financial structure of the company.
Keywords: Financial structure. Business assets. Capital of a company.

1. Úvod do problematiky
Malé a stredné podniky sú základom každej trhovej ekonomiky. Ak chce byť podnik
úspešný, mal by svoju pozornosť venovať aj objemu a štruktúre kapitálu. Mal by sa snažiť
optimalizovať svoju finančnú štruktúru. Finančná štruktúra podniku predstavuje podiel
jednotlivých zložiek vlastného a cudzieho kapitálu na celkovom kapitále, ktorý slúžia podniku
na finančné krytie majetku podniku. Okrem pojmu finančná štruktúra sa stretávame s pojmom
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kapitálová štruktúra. Ide spravidla o dlhodobý kapitál podniku. Môžeme teda povedať, že
kapitálová štruktúra je súčasťou finančnej štruktúry. Finančná štruktúra má výrazný dopad na
budúcu podnikateľskú prosperitu podniku, preto by mal podnik venovať rozhodovaniu
o finančnej štruktúre dostatočnú pozornosť. Podnik by sa mal snažiť optimalizovať svoju
finančnú štruktúru. Optimálnafinančná štruktúra je výsledkom pôsobenia rôznych faktorov.
Cieľom príspevku je zadefinovať základné faktory pôsobiace na štruktúru podniku.
2.Metodológia
Východiskom pre spracovanie tohto príspevku boli rôzne informácie týkajúce sa
finančnej štruktúry podniku, optimálnej štruktúry podniku a základných faktorov pôsobiacich
na

finančnú

štruktúru

podniku.

Spracovanie

príspevku

vyžadovalo

preštudovanie

sekundárnych materiálov, medzi ktoré patrili predovšetkým knižné publikácie a monografie
venované zdrojom financovania podniku, ako aj vedecké a odborné časopisy či zborníky
z vedeckých a odborných konferencií a seminárov. Základným cieľom predkladaného
príspevku je po dôslednej analýze dostupných informačných zdrojov syntetizovať závery
o základných faktorov ovplyvňujúcich štruktúru podniku. Medzi základné metódy výskumu
použité pri spracovaní príspevku patria logické metódy, najmä analýza, syntéza, komparácia,
abstrakcia a dedukcia.
3. Faktory pôsobiace na finančnú štruktúru podniku
Podiel jednotlivých zložiek vlastného a cudzieho kapitálu predstavuje finančnú
štruktúru podniku. Z tohto celkového kapitálu podniku sa financuje majetok podniku. Stav
kapitálu v podniku k určitému dátumu môžeme zistiť zo súvahu. Na strane pasív je kapitál
rozdelený na vlastný a cudzí. Vlastný kapitál predstavuje vlastné imanie ktoré tvorí základné
imanie, kapitálové fondy, fondy tvorené zo zisku, výsledok hospodárenia minulých rokov
a výsledok hospodárenia za účtovné obdobie. Cudzí kapitál tvoria rezervy, záväzky, bankové
úvery a výpomoci.
Potreba kapitálu v podniku závisí predovšetkým od odboru podnikania(každý odbor je
rôzne kapitálovo náročný), veľkosti podniku(vo všeobecnosti platí, že čím je väčší podnik,
tým je potrebný väčší kapitál), stupňa mechanizácie, automatizácie a robotizácie(platí, že čím
je vyššie úroveň používanej techniky, tým je potrebný väčší kapitál), rýchlosti obratu
kapitálu(čím je rýchlejší obrat, tým je potrebný menší kapitál) a organizácii odbytu(ak podnik
predáva prostredníctvom vlastnej predajnej sieti, potrebuje vyšší kapitál ako keby realizoval
odbyt prostredníctvom obchodných podnikov).
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Existujú viaceré faktory, ktoré ovplyvňujú podnikateľský subjekt. Faktory ovplyvňujú
nielen jeho konkurenčnú pozíciu, ale tiež jeho celkovú prosperitu, úspešný rast a rozvoj.
Medzi faktory ovplyvňujúce finančnú štruktúru podniku patria náklady kapitálu pre podnik,
náklady finančných ťažkostí, majetková štruktúra podniku, pôsobenie inflácie, požiadavky
finančnej istoty a finančnej voľnosti, snaha o udržanie kontroly nad podnikom a situácia na
finančnom trhu.
Náklady kapitálu pre podnik
Ide o náklady podniku potrebné na získavanie a viazanie jednotlivých zložiek jeho
kapitálu. Sú jednou z rozhodujúcich nákladových položiek. Majú priamy a významný vplyv
na celkovú výšku výsledku hospodárenia podniku. Náklady kapitálu môžeme definovať troma
spôsobmi:
1. náklady kapitálu predstavujú pre podnik výdavok, ktorý musí zaplatiť za získanie
rôznych foriem kapitálu, pričom cena kapitálu sa vyjadruje v % z hodnoty vloženého
kapitálu,
2. predstavujú mieru výnosov, ktoré požadujú investori, ktorí vkladajú svoje prostriedky
do podniku. V tomto prípade na náklady kapitálu vplýva vo veľkej miere kapitálový
trh a situácia na ňom.
3. predstavujú minimálnu výnosnosť, ktorú podnik musí dosiahnuť zo svojich nových
investícií.
Vo všeobecnosti platí, že cudzí kapitál je lacnejší ako vlastný kapitál. Náklady
podniku na vlastný kapitál predstavujú pre podnik podiel na zisku, ktorý vlastník očakáva a
získava za vklad svojho kapitálu do podniku.Náklady na cudzí kapitál predstavujú úrok, ktorý
treba platiť veriteľom. Výška úrokovej miery závisí predovšetkým od obdobia, na ktorý je
úver poskytnutý a od bonity dlžníckeho podniku. Úroky sú súčasťou finančných nákladov
podniku a znamenajú pre podnik možnosť zníženia základu dane. V tejto súvislosti náklady
kapitálu predstavujú priemerné náklady celkového kapitálu používaného podnikom.
Priemerné

náklady

kapitálu

sú

definované

ako

priemerné

náklady

vlastného

a cudziehokapitálu vážené ich podielom na celkovom kapitáli. Za optimálne rozloženie
kapitálu môžeme považovať také, ktoré sleduje minimalizáciu priemerných nákladov
spojených s obstaraním podnikového kapitálu.
„Priemernú nákladovú sadzbu kapitálu (WACC) vypočítame ako vážený aritmetický
priemer nákladových sadzieb jednotlivých dlhodobých finančných zdrojov, pričom každý
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zdroj je vážený svojim relatívnym podielom v dlhodobej (cieľovej, optimálnej) kapitálovej
štruktúre“ (Sivák, 2001). WACC sa používa aj ako kritérium na ohodnotenie budúcich
investičných projektov.

kderD – nákladovásadzbacudzieho kapitálu
kE – nákladová sadzba vlastného kapitálu
VD – trhová hodnota cudzieho kapitálu
VE – trhová hodnota vlastného kapitálu
T – sadzba dane zo zisku podniku
Pokiaľ prihliadame len na rozdielnosť nákladov vlastného a cudzieho kapitálu,
môžeme povedať, že zvyšovanie podielu cudzieho kapitálu na celkovom kapitáli vedie k
znižovanie priemerných nákladov kapitálu pre podnik – finančný leverage. Hlavným
dôvodom, prečo je cudzí kapitál považovaný za lacnejší ako vlastný kapitál je predovšetkým
to, že vlastníci znášajú vyššie riziko straty v prípade finančných ťažkostí než veritelia, a preto
vyžadujú vyššiu mieru návratnosti, aby vykompenzovali svoje riziko. Na výšku priemerných
nákladov kapitálu vplývajú mnohé ďalšie faktory, napr. výška sadzby dane, preferencie
investorov, rating podniku.
Z hľadiska použitia kapitálu v podniku teda platí:
-

cudzí kapitál je lacnejší ako vlastný kapitál,

-

krátkodobý kapitál je lacnejší ako dlhodobý kapitál,

-

najdrahší kapitál je kapitál získaný emisiou akcií.

Náklady finančných ťažkostí
Náklady finančných ťažkostí súvisia s rastom podielu cudzieho kapitálu vo finančnej
štruktúre podniku. Zvyšovaním podielu cudzieho kapitálu klesá ukazovateľ priemerných
podnikových nákladov kapitálu. Nižšie náklady kapitálu znamenajú vyššiu zadlženosť.
Dochádza

k zvyšovanie

rizika

vzniku

platobnej

neschopnosti

–

vzniká

leverage

riziko.Leverage riziko je vyvolané napr. dodatočnými nákladmi na penále platené
dodávateľom, znižovaním podnikových výnosov, nákladmi vznikajúcimi ako dôsledok
odchodu vysokokvalifikovaných pracovníkov, znížením záujmu zákazníkov o dodávky firmy.
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S rastom úverového zaťaženia podniku aj vlastníci pociťujú zvyšujúce sa riziko vzniku
platobnej neschopnosti. Pri vysokom podiele dlhu môže nastať situácia, keď podnik nebude
schopný uhrádzať úroky a splátky istiny dlhu. Podnik sa môže dostať do finančných ťažkostí,
čo môže vyústiť až do bankrotu podniku.
Majetková štruktúra podniku
Majetkom podniku sa rozumie súhrn všetkých vecí, peňazí, pohľadávok a iných
majetkových hodnôt, ktoré patria podnikateľovi a využívajú sa za účelom podnikania.
Majetkovú štruktúru podniku tvorí dlhodobý majetok a obežný majetok. Majetková štruktúra
úzko súvisí so štruktúrou finančných zdrojov, ktorými je majetok krytý. Podnik by mal svoju
pozornosť venovať predovšetkým likvidite jednotlivých zložiek podnikového majetku.
Z hľadiska vplyvu na finančnú štruktúru nie je ani tak dôležité vecné zloženie majetku, ale
najmä rýchlosť obratu jednotlivých položiek aktív. Podnik sa snažia rešpektovať dve pravidlá
financovania:
-

Zlaté pravidlo financovania, ktoré vyjadruje časový súlad medzi disponibilnosťou
finančných zdrojov a viazanosťou majetku, ktorý bol ich prostredníctvom obstaraný.
Platí zásada, aby finančný kapitál bol k dispozícií spravidla takú dobu, ktorá
zodpovedá životnosti majetku, ktorý kryje.

-

So zlatým pravidlom financovania súvisí zlaté bilančné pravidlo. Vyjadruje vzťahy
vzájomnej podmienenosti medzi krátkodobým majetkom a krátkodobými zdrojmi jeho
nadobudnutia resp. dlhodobým majetkom a dlhodobými zdrojmi podniku.
Štruktúra podnikového majetku závisí od rôznych vplyvov. Ide predovšetkým o odbor

podnikania, veľkosť podniku, vnútornú štruktúru činností podniku, hospodársku politiku
podniku a i. Z toho vyplýva, že tak, ako je rôznorodá majetková štruktúra podniku, od toho sa
diferencuje aj finančná štruktúra jednotlivých podnikov.
Pôsobenie inflácie
Inflácia pôsobí na podnik vo viacerých oblastiach. Zvyšuje nominálne úrokové miery
úverových zdrojov a tým dochádza k zvyšovaniu nákladov na cudzí kapitál, zvýhodňuje
dlžníkov a znevýhodňuje veriteľov. Môžeme povedať, že inflácia stimuluje rast podielu
cudzieho kapitálu. Vplyvom inflácie dochádza k znehodnocovaniu podnikových aktív
finančného charakteru a zhodnocujú sa vecné aktíva. Inflácia zvyšuje aj ceny dlhodobého
majetku, ktorý sa odpisuje a odpisy súčasťou výsledku hospodárenia. Odpisy sa vypočítavajú
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z pôvodných cien nadobudnutia dlhodobého majetku. To vedie k podhodnoteniu nákladov
a k vykazovaniu vyššieho zisku.
Požiadavky finančnej istoty a finančnej voľnosti
Úroveň finančnej istoty je daná očakávanou schopnosťou podniku plniť v budúcnosti
záväzky dlhovej služby (t.j. v dohodnutých termínoch uhrádzať veriteľom úroky a splátky
pôžičiek). Pri určení úrovne finančnej istoty je dôležitá úroveň cash-flow podniku, jeho
výkyvy a očakávaný vývoj. Výkyvy a úroveň cash flow majú priamy vplyv na možnosť
podniku plniť splatné záväzky v budúcnosti. Rast úrovne peňažných tokov a ich stálosť
znamená pre podnik menšiu pravdepodobnosť vzniku platobnej neschopnosti. Dôvodom je
možnosť podniku vo väčšej miere využívať cudzie zdroje financovania.
Na finančnú istotu a finančnú voľnosť vplýva tiež intenzita zdaňovania podnikového
zisku, pretože úroky z cudzieho kapitálu sú súčasťou nákladov, znižujú zisk a tým aj základ
dane. Finančnú istotu môžeme definovať ako situáciu, že keby v podniku vznikli neočakávané
finančné ťažkosti, podnik by bol schopný zmeniť zloženie majetku. Finančná voľnosť
znamená, že podnik má dostupnosť peňazí. Ide o taký stupeň likvidity, aby mala firma
zabezpečenú rýchlo dostupnosť peňazí na využitie dobrej investičnej príležitosti alebo inej
ponuky na trhu.
Snaha o udržanie kontroly nad podnikom
Ide o situáciu, keď chce podnik expandovať a potrebuje pri tom získať dodatočný
kapitál. V prípade, ak chce sa expandovanie využiť vlastné externé zdroje, musí rátať
s možnosťou rozšírenia spoluvlastníkov, ktorí budú zasahovať do riadenia podniku. To je
dôvod, prečo vlastníci uprednostňujú cudzie finančné zdroje. Ak sa podnik rozhodne využiť
cudzie finančné zdroje, zvyšuje sa počet jeho veriteľ. V tomto prípade musí dbať na
zachovávanie platobnej schopnosti prostredníctvom riadenia cashflow. Dochádza totiž
k zvyšovaniu rizika, že pri výkyve v hospodárení nebude schopný plniť záväzky dlhovej
služby. Môže to viesť k situácií, že vzrastie vplyv veriteľov na riadenie podniku, resp.
v krajnom prípade prejde na veriteľov. V praxi sa často uprednostňuje nasledovné poradie
používania zdrojov: 1. interné finančného zdroje podniku – nerozdelený zisk, odpisy a i.,
2. cudzie zdroje v podobe emisií obligácií, finančných úverov,
3. cudzie zdroje v podobe emisií nových akcií.
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Situácia na finančnom trhu
Ak chce podnik získať externé finančné zdroje, ovplyvňuje to aj jeho rozhodovanie
o kapitálovej štruktúre. Finančný trh určuje cenu, za ktorú môže podnik tieto externé zdroje
získať Existujú dva spôsoby získania finančných prostriedkov, buď pomocou strednodobých
resp. dlhodobých úverov, aleboprostredníctvom emisie a predaja dlhodobých cenných
papierov.
Ďalšie faktory
Ak chce podnik meniť finančnú štruktúru, vyžaduje si to náklady a čas potrebný na
zmenu. Prispôsobovanie finančnej štruktúry zmeneným vonkajších podmienkam vyvoláva
dodatočné náklady. Ide napr. o dodatočnú emisiu akcií.
Na finančnú štruktúru vplývajú aj rozdielne záujmy vlastníkov a manažérov:
-

vlastníci sa snažia o maximalizáciu trhovej hodnoty podniku, to znamená, že pri
únosnom riziku preferujú lacnejší cudzí kapitál,

-

manažéri majú spravidla averziu k riziku, snažia sa stabilizovať svoje postavenie
v podniku, preto uprednostňujú menej rizikový vlastný kapitál podniku. Manažéri
majú spravidla lepšie informácie o vnútornej situácii a možnostiach firmy ako jej
vlastníci. To im umožňuje presadzovanie svojich záujmov, pričom ich rozhodnutia sú
zo strany vlastníkov ťažko napadnuteľné.

Záver
Ak chce podnik získať finančné prostriedky, má na výber dva základné zdroje. Podnik
môže využiť pre prípadné investovanie svoje vlastné zdroje, ide predovšetkým o vklady
majiteľov, prípadne zo zisku, z odpisov. Často však dochádza k situácii, že podnik svoje
vlastné zdroje nemá, prípadne považuje za výhodnejšie využiť cudzie zdroje financovanie.
Rozhodovanie o finančnej štruktúre patrí medzi zásadné finančné rozhodnutia v podniku.
Seminárna práca bola zameraná faktory ovplyvňujúce finančnú štruktúru podniku. Je teda na
podniku, ktoré zdroje finančných prostriedkov využije. Musí však vopred zvážiť, ktorá forma
zdrojov financovania je pre podnik v danej chvíli a v danej situácii výhodnejšia. K finančnej
stabilite a samostatnosti podnikuprispieva zdravá finančná štruktúra. Nezdravá štruktúra
podniku, pri nepriaznivom vývoji faktorov podnikateľského prostredia, môže ohroziť
existenciu podniku.
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POJMY VYSKYTUJÍCÍ SE V TEORII MANAGEMENTU A PŘÍKLAD
JEJICH APLIKACE

TERMS OCCURRING IN A THEORY OF MANAGEMENT AND AN EXAMPLE OF
THEIRS APPLICATION

Ondřej Tichý

Abstrakt
Účelem tohoto článku je vyjasnit pojmy, které se vyskytují v prostředí managementu. Jde
o pojmy: manažer, leader, entrepreneur, shareholder a stakeholder. Ač jsou tyto pojmy známé,
a často se s nimy lze setkat, mnohokrát se stává, že v českém/slovenském prostředí není
zřejmý jejich skutečný význam. Tento článek tedy přináší jejich jasné vymezení od autorů,
kteří jsou považováni za nejdůležitější představitele oboru. V závěru článku je pak zachycen
praktický příklad, který celou problematiku jednoznačně objasňuje.
Klíčová slova: Manažer. Leader. Shareholder. Stakeholder. Entrepreneur.

Abstract
The purpose of this article is to clarify and specify the most important terms related to a
theory of management. The terms like: manager, leader, entrepreneur, shareholder or
stakeholder are often used but the meaning of some of them is not quite clear especially in
Czech/Slovak environment and language. So, the article brings explanations from the respeted
authors. In the last part of the paper there is also an example of the usage of each
aforementioned terms in an enterprise.
Key words: Manager. Leader. Shareholder. Stakeholder. Entrepreneur.

1.Úvod do problematiky
Tento článek se týká pojmů v rámci managementu. Snaží se vymezit jednotlivé druhy
osob, které v rámci managementu společností působí. I dnes se totiž bohužel stává, že někteří
jedinci přesně neznají rozdíl mezi jednotlivými druhy, a tudíž je i nesprávně používají. To i
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přes fakt, že se s nimi, až na některé výjimky, mohou setkávat prakticky celé moderní dějiny
kapitalismu. Jak uvádí například Peter F. Drucker, Karel Marx v padesátých letech
devatenáctého století při práci na svém rozsáhlém díle Kapitál pojem „management“ ještě
neznal a místo pojmu „manažer“ používali, společně s Engelsem, pojem „charge hand“ [2]. O
zhruba osm desítek let později již Joseph A. Schumpeter běžně pracuje i s takovým pojmem,
jako je „entrepreneur“ [9].

2.Metodologie
Článek vychází ze sekundárního sběru. Jeho členění je následující: v první části jsou
jednotlivé pojmy vysvětleny a v druhé části jsou pak přiblíženy na jednoduchém modelu,
který vychází z českého obchodního zákoníku15.
Pohled prostřednictvím obchodního zákoníku je poměrně překvapivý, protože by
málokoho napadl, ovšem zákonodárci museli definovat fungování obchodních společností a
nepřímo tím napomohli ke specifikaci dále zmiňovaných pojmů. Samotné pojmy ovšem v
zákoníku zmiňované nejsou a právě díky tomu mohl vzniknout tento článek, který tím pádem
může tyto pojmy objasnit.

3.Pojmy
V této kapitole budou popsány jednotlivé pojmy, jenž se ve vedení společností
vyskytují.
3.1 Manažer
Vznik pojmu manažer vychází z anglického slova „to manage“, což se do češtiny dá
přeložit jako: řídit, vest, ovládat…, tento výklad udávají prakticky všichni autoři, např.: [11].
Pro bližší seznámení se s pojmem by bylo dobré využít poznatků, které za svůj plodný
život nastřádal největší teoretik managementu Peter F. Drucker. Ten definuje pojem manažer
jako (volně přeloženo): „…někoho, kdo se zaslouží o to, že s jeho přispěním tvoří součást
širšího celku, popřípadě celý závod. Jeho výkon směřuje směrem vzhůru, spíše než dolů. To
znamená, že … [jeho] úkol musí být definován tak, aby přispěl k tomu, že širší celek, jehož je
15

Zákon č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších novel.
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součástí, uspěl … Mezi jeho úkoly patří to, že musí odhalit a ustanovit cíle pro jeho jednotku
… Tím, že manažer pomáhá ustanovit cíle jednotky, dostává se mu smyslu na jeho
spoluúčasti v ní“ [2].
V jiném díle Drucker k tématu dodává, že (volně přeloženo): „Manažer jako osoba
naráží na čím dál větší profesionalizaci, tedy že manažeři získávají soubor znalostí, jenž
jsou… nezávislé na jakékoliv organizaci, pro kterou pracují…“ [4].
Belbinova definice, že: „manažer je osoba, která ukládá úkoly a povinnosti jiným“, je
krátká, trefná a dobře zapamatovatelná. Jak ovšem sám dodává, je nutné pamatovat i na
klíčové manažerské činnosti, kterými jsou: komunikace, motivace, organizace a stanovení
cílů [1].

3.2 Leader
Leader16 je jedinec, jenž disponuje schopností inspirovat a provádět ostatní k tomu,
aby společně vytvořili a dosáhli sdílené vize [5]. Peter Drucker podtrhuje důležitost leaderů
(volně přeloženo): „Žijeme v době zvratů, kde změna je norma. A každá změna je bolestivá a
riskantní … V [těchto] časech rychlých strukturálních změn, jsou jediní, kdo přežijí vůdci
změn „change leaders“. Vůdce změn totiž vidí ve změně příležitost…“ [3].

3.3 Shareholder
Shareholdeři17 jsou jednotlivci, resp. skupiny, jenž investovali kapitál ve společnosti v
očekávání kladného salda (tedy, že ze své investice získají více než do ní před tím vložili).
Hitt, Ireland a Hoskisson ovšem podotýkají, že orientace na krátkodobý zisk touto skupinou
může představovat dvousečnou zbraň. Sice získají v krátkém období více peněz, ovšem v
delším období to může pro společnost znamenat existenční problémy. Jako příklad uvádějí
omezení investic do nových technologií, což by například pro společnost profilující se v
16

Jako základní rozdíl ve významu pojmů manažer a leader některé prameny uvádějí, že
manažer je do své role jmenován, kdežto leader se do své role rodí, resp. je rozpoznán. Při
zamyšlení se nad předchozí větou, je již rozdíl jistě patrný. Jde o to, že leader má zkrátka
určité charisma, které působí na ostatní, a ti mu zcela přirozeně podlehnou, přijmou ho jako
autoritu a vykonávají jeho příkazy.
17

Česky jsou označovaní jako akcionáři.
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segmentu trhu informačních technologií mohlo znamenat minimálně ztrátu svého postavení
na trhu. Proto autoři radí, že „sofistikovaní“ shareholdeři by měli diverzifikovat riziko tím, že
se zaměří stejně tak na krátkodobé jako na dlouhodobé cíle [6].

3.4 Stakeholder
Stakeholdeři jsou jednotlivci, resp. skupiny, kteří mohou ovlivnit, a jsou ovlivněny,
strategickými výstupy firmy a rovněž ti, kteří mají nějaký zájem na výkonnosti firmy. Platí
zde, že ne všichni stakeholdeři mají stejnou váhu, resp. důležitost na fungování. Aurtoři Hitt,
Ireland a Hoskisson uvádějí, že více kritičtí, stejně tak jako vážení stakeholdeři, mají na firmu
větší dopad [6].

3.5 Entrepreneur
Pojem entrepreneur je neoddiskutovatelně spjat s ekonomem Josephem A.
Schumpeterem, který jej považoval za hnací motor inovací, resp. celé ekonomiky. Jak
podotýká v jednom ze svých děl (volně přeloženo): „Entrepreneur nepředstavuje žádnou
profesi. Rovněž tak netvoří žádnou sociální třídu, jako např. pracující či vlastníky půdy. I
když na druhou stranu, úspěšní entrepreneurs směřují do určité třídní skupiny.“ [9].
Schumpeter na stejném místě dále blíže vysvětluje rozdíl mezi shareholdery a
entrepreneury (volně přeloženo): „Risk [za danou organizaci] přebírá vždy vlastník nebo ten,
kdo přináší kapitál do podniku, tedy nikoliv entrepreneur. I když to nevylučuje, případ, kdy
shareholder je rovněž entrepreneur. Shareholdeři, ale z principu nikdy nejsou entrepreneury,
ale toliko kapitalisti, kteří zvažují, zda podstoupí určitý risk, aby mohli participovat na zisku.“
[9].
V jiném díle Schumpeter přináší rozdíl i mezi entrepreneury a manažery. Jak píše
(volně přeloženo): „Rozdíl … není o nic složitější než rozdíl mezi pracovníkem a vlastníkem
půdy.“ [10]. Jde o to, že entrepreneur vytváří určité zboží, procesy, zatímco manažer je
specializován na tzv. manažerské funkce (např. rozhodnutí, jak mnoho vlny koupit apod.)
Michaelides et al. definují pojem entrepreneur jako muže (volně přeloženo): „jenž se
snaží inovovat, na rozdíl od rutinního chování většiny ostatních lidí.“ [8].
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Shrnutě vzato se tedy dá říci, že úspěšní entrepreneuři sice nepochází z žádné sociální
třídy, ovšem důsledkem, tedy nikoliv příčinou, se společně se svou rodinou v určité sociální
třídě vyskytnou. Ať již to je třída dělitelná podle způsobu života, či alespoň taková, která
vyznává určité hodnoty.

4.České ekvivalenty popsaných pojmů
I přes to, že většina pojmů na území Česka i Slovenska je běžně používaná
v anglickém originále, v této kapitole je uvedena tabulka, která přináší nejvýstižnější překlady
všech těchto pojmů.
Tabulka 1: České ekvivalenty
Pojem
Manager
Leader
Shareholder

Český překlad
Manažer
Vůdce
Akcionář

Pojem
Stakeholder
Entrepreneur

Český překlad
Podílník
Podnikavec18

Zdroj: Vlastní zpracování.

5.Ukázka pojmů v praxi
Tato část textu vychází ze zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších novel, kde v dílu V, tj. §154 a násl. je definice akciové společnosti.
Ve stručnosti, zákon vyžaduje od valné hromady společnosti, aby zvolila dozorčí radu
a představenstvo. Valná hromada, jako nejvyšší orgán společnosti, je tvořena akcionáři
společnosti, čili shareholdery. Zvolená dozorčí rada pak dohlíží na výkon působnosti
představenstva. Z toho vyplývá, že by zde měli být zastoupeni kvalitní manažeři.
Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.
Nemá-li společnost ve svých stanovách uvedeno něco jiného, představenstvo jedná za
společnost navenek. Proto by zde měli být zastoupeni jak manažeři, tak i leadeři, kteří budou
správně směřovat činnost společnosti.

18

Často se lze při překládání tohoto pojmu setkat s výrazem “podnikatel”. Z předchozí
definice je již zřejmě patrné, že je to překlad nepřesný.
Na toto téma publikoval v tisku text prof. Zelený. Píše, že podnikavost je vlastnost
intuitivní, vrozená a spontální, ke které není nutné žádného studia. Kdežto podnikatelství
definuje jako organizování zdrojů (peněz, lidí, procesů...) [12].
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Stakeholdeři, jak již bylo uvedeno, mohou ovlivnit, a jsou ovlivněny, strategickými
výstupy firmy a rovněž ti, jenž mají nějaký zájem na výkonnosti firmy. Čili jsou to všichni
akcionáři, zaměstnanci dané společnosti a lidé, kteří nějakým způsobem přichází do styku s
danou společností (např. i určité procento dodavatelů a odběratelů).
Obrázek 1 shrnuje dosavadní text grafikou. Dodavatelé a odběratelé jsou zde
vyobrazeni pouze obecně, ale v případě, že by rovněž měli formu akciové společnosti, daný
obrázek by mohl být zrcadlově obrácený k rozkreslenému příkladu akciové společnosti. V
případě jiné právní formy je situace určitým způsobem degradovaná.
V případě, že firma pouze nepřejímá nápady od své konkurence, tak by se v jejích
strukturách měl vyskytovat i entrepreneur. Ovšem není nutné, aby figuroval ve vedení
společnosti, protože jeho sféra zájmu je poněkud jiná, procesními věcmi by byl pouze
odváděn od svého poslání v rámci podniku, a tudíž by nebyl plně využit jeho potenciál.

Stakeholdeři

Dodavatelé/
Odběratelé
Leadeři

Manažeři

Jednání navenek

Manažeři

Dozorčí rada

Představenstvo

Shareholdeři
Valná hromada

Obrázek 1: vysvětlení pojmů na příkladu
Zdroj: vlastní zpracování.

6.Vyhodnocení/diskuse
Záměrem tohoto článku bylo jasné definování pojmů, které se vyskytují v oblasti
managementu. Při prvním zamyšlení lze dospět k názoru, že všechny pojmy jsou jasné.
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Ovšem při srovnání všech výše popsaných pojmů, již ne každý dokáže jasně vysvětlit
podstatu toho kterého pojmu. Závěrečný obrázek snad již tedy vnesl do problematiky jasno.
7.Závěr
Jak je vidět z předchozího textu, jednotlivé druhy osob, se kterými se lze setkat v
rámci organizace, se zásadně liší v popisu jejich činnosti. To ovšem nevylučuje případy, kdy
v některých organizacích může zastávat více definovaných pozic osoba jediná. Pak ovšem
vyvstává otázka, zda-li jsou zde dobře nadefinované role všech pracovníků, nebo je podnik
natolik malý, že si více pracovníků nemůže dovolit.
Ač tak či tak, to nejdůležitější je, že by vždy měl každý pracovník znát svou funkci v
organizaci, aby byl platným hráčem, a dokázal podniku přinášet požadované výkony, které
vyplývají z titulu jeho pozice. Přestože se představené pozice v podniku liší, jedno mají
společné. Všechny osoby, na všech pozicích, by se měli řídit určitými etickými a morálními
zásadami, např. [7],[11],[13], aby podnik prosperoval a svou produkcí posunoval celou
společnost kupředu.
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MUNICIPÁLNA POLITIKA AKO PROCES
MUNICIPAL POLICY AS A PROCESS
Veronika Babincová

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá problematikou municipálnej politiky, ktorá v súčasnosti predstavuje
významnú úroveň verejnej politiky, nakoľko je schopná motivovať a zapojiť miestne
komunity do riešenia svojich problémov. Pozornosť venujeme predovšetkým procesu tvorby
municipálnej politiky.
Tvorba municipálnej politiky nie je abstraktným procesom, je neoddeliteľná od činnosti
politických aktérov na miestnej úrovni a zodpovednosť za jej tvorbu a realizáciu na seba
preberajú volené orgány miestnej samosprávy, t.j. starosta a obecné zastupiteľstvo.
Kľúčové slová: Municipálna politika. Tvorba municipálnej politiky. Realizácia municipálnej
politiky.

Abstract
The article deals with the municipal policy, which nowadays represents a significant level of
public policy, because it is able to motivate and involve local communities in solving their
problems. In particular, we pay attention to the municipal policymaking process.
The municipal policymaking is not the abstract process, is inseparable from the activities of
the political actors at the local level and the responsibility for its making and implementation
take over the municipal local government, i.e. the Mayor and elected authorities.
Key words: Municipal policy. Municipal policymaking. Implementation of the municipal
policy.
1. Úvod do problematiky
Politika je a vždy bola neoddeliteľnou súčasťou života spoločnosti. Dejiny politiky
potvrdzujú, že politika úzko súvisí a prelína sa všetkými spoločenskými vzťahmi a
ovplyvňuje všetky spoločenské štruktúry. Termín politika indikuje predovšetkým aktivitu ľudí
na národnej úrovni. S procesom decentralizácie verejnej správy sa však významne posilnilo
postavenie miestnych samospráv a tento proces dospel k vzniku a presadzovaniu municipálnej
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politiky, ktorá sa stala nevyhnutnou. V súčasnosti umožňuje municipálna politika účinne
riadiť procesy a riešiť problémy na miestnej úrovni, pričom sa súčasne vytvárajú reálne
predpoklady pre zvyšovanie účasti občanov na riadení.
Municipálna politika predstavuje komplexný a zložitý proces, ktorý sa neustále
premieňa. Predstava, že politika predstavuje proces po sebe nasledujúcich a vzájomne
odlíšiteľných krokov, je v súčasnosti najpopulárnejšou predstavou o tvorbe politiky.
K vymedzeniu tvorby municipálnej politiky ako procesu pozostávajúceho z navzájom
nadväzujúcich a zosúladených krokov sa prikláňame a v príspevku sa zameriame na
vyjadrenie a popísanie jednotlivých krokov tvorby municipálnej politiky.
2. Metodológia
Cieľom príspevku je na základe teoretických východísk a prístupov k tvorbe verejnej
politiky vymedziť municipálnu politiku ako proces, a teda priblížiť proces tvorby
municipálnej politiky.
Pri spracovaní príspevku vychádzame predovšetkým z domácej a zahraničnej, knižnej
a časopiseckej literatúry. Nakoľko je príspevok venovaný predovšetkým teoretickým
východiskám skúmanej problematiky, využívame najmä teoretické vedecké metódy. Z nich
najmä metódu analýzy dokumentov, ktorú používame predovšetkým pri zozbieraní informácií
z dostupnej slovenskej i zahraničnej, knižnej a časopiseckej literatúry. Spolu s metódou
analýzy využívame tiež metódu indukcie a s ňou spojenú metódu dedukcie. Pri porovnávaní
rôznych tvrdení jednotlivých autorov v pomerne veľkej miere využívame metódu komparácie.
Využijeme taktiež metódu vedeckej abstrakcie.
3. Výsledky a diskusia
Problematika tvorby verejnej politiky je rozsiahla, venuje sa jej mnoho zahraničných aj
domácich autorov, pričom sa ich jednotlivé postupy odlišujú. Proces tvorby municipálnej
politiky nie je v odbornej literatúre rozpracovaný. Nakoľko municipálna politika predstavuje
jednu z úrovní verejnej politiky, umožňuje nám táto skutočnosť aplikovať proces tvorby
verejnej politiky na úroveň miestnej samosprávy a vychádzať z neho. Túto skutočnosť
potvrdzuje aj Kráľová (2006, s. 281), ktorá uvádza, že „teoretické koncepty cyklu tvorby
verejnej politiky sú plne aplikovateľné tak pre podmienky národnej úrovne politiky, ako aj pre
podmienky jej regionálnej či komunálnej úrovne.“
Problematika tvorby verejnej politiky patrí k jednej z najmladších sfér z hľadiska
politologického výskumu. Proces tvorby verejnej politiky nie je abstraktným procesom. Je
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neoddeliteľný od určitých prvkov, ktoré Smith (2005, s. 1) označuje ako základné
komponenty tvorby verejnej politiky. Za tieto komponenty považuje problém, politiku
a aktérov. Problém vyjadruje Smith ako niečo, čo je vnímané ako zlé v spoločnosti alebo v jej
prostredí. Politika predstavuje cieľ, ktorý má prostredníctvom akčných plánov vyriešiť
problém. Aktéri predstavujú významných účastníkov v rámci tohto procesu. Vymedzenie
uvedených komponentov podľa Smitha možno označiť za zjednodušené, ale poukazuje na
podstatné prvky v procese tvorby verejnej politiky, o ktoré sa vo svojich modeloch opierajú
viacerí autori.
V odbornej domácej a zahraničnej literatúre sa stretávame s celým radom modelov
verejno-politického cyklu. Jedným z prvých autorov modelu verejno-politického cyklu bol
Dror (In: Potůček, 2005, s. 35), ktorý v roku 1968 sformuloval model pozostávajúci z troch
základných fáz – príprava, návrh, realizácia a hodnotenie, ktoré rozpracoval do 19 etáp. Ide
však o ideálny resp. optimálny model, ktorému sa, ako uvádza Potůček (2005, s. 36), verejnopolitická prax výrazne nepriblížila. Jednoduchší pohľad na tvorbu verejnej politiky priniesli
Jann (1981) či Howllet a Ramesh (1995) (In: Kráľová, 2006, s. 283), ktorí rozlišujú štyri fázy
tvorby verejnej politiky. K ďalším teoretickým modelom tvorby verejnej politiky možno
zaradiť šesťfázový verejno-politický cyklus podľa Brewera a de Leoneho z roku 1983 (In:
Fiala, Schubert, 2000, s. 75), deväťfázový model z roku 1984 podľa Hogwooda a Gunna (In:
Potůček, 2005, s. 36), päťfázový sekvenčný model Ményho a Thoeniga z roku 1989 (In:
Kráľová, 2010, s. 8), Dunnov päťfázový proces tvorby politiky z roku 1994 (In: Kráľová,
2006, s. 284), Parsonsov sedemfázový sekvenčný model (In: Kráľová, 2010, s. 8),
dvanásťzložkový proces tvorby verejnej politiky od Beblavého a kol. (2002, s. 45), základný
trojzložkový model verejno-politického cyklu od Malíkovej (2003, s. 53) či päťfázový proces
tvorby verejnej politiky od Staroňovej, Sičákovej-Beblavej (2006, s. 29 – 32). Uvedené
teoretické modely poukazujú na variabilitu v oblasti tvorby verejnej politiky, ako aj na
nejednotnosť názorov popredných autorov k tejto problematike. Súčasne táto skutočnosť
odráža zložitosť a komplikovanosť reality tvorby verejnej politiky.
Na základe preštudovanej literatúry a teoretických východísk sme zostavili proces
tvorby, ktorý možno použiť pre potreby tvorby municipálnej politiky. Tento proces zároveň
treba chápať v zjednodušenej podobe ako cyklus so spätnou väzbou:
1.

Analýza vnútorného prostredia miestnej samosprávy

2.

Analýza vonkajšieho prostredia miestnej samosprávy

3.

Formulácia problému (určenie kritických oblastí)

4.

Formulácia politiky
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 vízia, zámer, ciele, stratégia,
 alternatívy, dôsledky, rozhodovanie,
5.

Realizácia

6.

Monitorovanie a hodnotenie

7.

Ukončenie
V nasledujúcom texte pristúpime k vysvetleniu jednotlivých fáz v procese tvorby

municipálnej politiky.
V prvej a druhej fáze sa vykonávajú analýzy za účelom získania podrobných informácií
o miestnej samospráve. Vnútorná analýza sa zaoberá silnými a slabými stránkami, vonkajšia
analýza možnosťami a ohrozeniami, ktoré vyplývajú pre miestnu samosprávu z vonkajšieho
prostredia. Výsledky týchto analýz tvoria SWOT analýzu. Pri analyzovaní vnútorného aj
vonkajšieho prostredia je potrebné zabezpečiť objektivitu, realistické posúdenie získaných
informácií a ich porovnávanie s údajmi o iných konkurenčných samosprávach. (Buček,
Rehák, Tvrdoň, 2010, s. 20 - 21)
Tretia fáza tvorby municipálnej politiky predstavuje tú časť politického procesu, v
ktorej dochádza k zisteniu, že existuje sociálno-ekonomický problém, ktorý je potrebné riešiť
a v ktorej je tento problém identifikovaný a definovaný. K objaveniu a formulovaniu
problému pritom dochádza na základe údajov vyplývajúcich zo SWOT analýzy. Samotné
definovanie a kvantifikovanie problému majú na starosti politické autority a ich orgány
pôsobiace na miestnej úrovni. Pri definovaní problému je dôležité zohľadňovať nielen ich
záujmy, ale predovšetkým záujmy verejné záujmy. (Adamcová, Klus, 2006, s. 32)
Následne sa tvoria návrhy riešenia problému. V závislosti od zvoleného spôsobu
riešenia problému je potrebné zvážiť konečný stav, ktorý sa má dosiahnuť, tzn. zámer.
Rozvojový zámer by mal byť podľa Švantnerovej (1997, s. 56) formulovaný stručne, výstižne
a dostatočne jasne, na základe objektívnej analýzy vonkajšieho a vnútorného prostredia.
Rozvojový zámer je potrebné rozpracovať do sústavy cieľov s konkrétnymi kritériami
(ukazovateľmi), na základe ktorých sa následne vyhodnotí dosiahnutie cieľa. Stanovené ciele
je väčšinou možné dosiahnuť viacerými spôsobmi. Tieto spôsoby sa v odbornej literatúre
označujú ako alternatívy alebo varianty. Nové alternatívy možno generovať aj diskusiou
s cieľovými skupinami, ktoré poznajú problematiku. Jednotlivé návrhy alternatív sa následne
porovnávajú pomocou kritérií.
Keď sú známe a ohodnotené všetky alternatívy a vplyvy, môže sa pristúpiť
k politickému rozhodovaniu. Z koncepčného hľadiska ide o jednu z najdôležitejších fáz
celého procesu tvorby politiky. V rámci uvedenej fázy je prijaté konečné rozhodnutie
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o diskutovanej problémovej situácií. Znamená to, že výsledkom činností uskutočňovaných
v rámci fázy rozhodovania je vypracovanie podrobného projektu riešenia problémovej
situácie. Projekt má štruktúrovanú podobu, sú v ňom určené ciele a prípadné čiastkové ciele,
nástrojový mix danej politiky, jej očakávané výsledky, subjekt zodpovedný za konkrétne
rozhodnutia, pritom sa zvažujú aj možnosti využitia existujúcich zdrojov. (Klimovský, 2008,
s. 32 – 35)
Na rozhodovaní vo verejnej politike založenej na demokratických princípoch sa podľa
Kráľovej (2009, s. 85), podieľajú „tri základné subjekty, a to občania (zastúpení politikmi),
úradníci a odborníci. Hodnotové orientácie občanov sa prostredníctvom volieb premietajú do
zvolenej politickej reprezentácie, ktorá následne prostredníctvom legislatívneho procesu
realizuje svoje zhodnotenie a návrhy na riešenie určitého problému.“ Rozhodnutie o výbere
riešenia znamená prijatie politiky.
Ďalšiu fázu v procese tvorby municipálnej politiky predstavuje fáza realizácie,
označovaná v odbornej literatúre aj ako fáza implementácie. Implementácia predstavuje fázu,
v rámci ktorej dochádza k premene sformulovaných politických zámerov (stratégií,
programov) na merateľné aktivity v záujme dosiahnutia stanovených cieľov. V tejto fáze je
potrebné stanoviť plán realizácie, tzv. akčný plán. Akčný plán je doplňujúcim dokumentom,
smerodajným pre realizáciu rozvojových dokumentov. Je to krátkodobý plán, zvyčajne na
obdobie jedného roka. Staroňová a Sičáková-Beblavá (2006, s. 32) uvádzajú, že aktivity majú
byť určené s časovým odhadom, náročnosťou na zdroje, spôsobom riadenia, monitorovania,
hodnotenia a subjektom zodpovedným za realizáciu aktivít. Implementačný plán môže byť
súčasťou hlavného dokumentu, môže byť prílohou hlavného dokumentu, samostatným
dokumentom a môže byť vypracovaný pre každé odpovedajúce oddelenie samostatne, tzn. pre
dokument každej oblasti rozvoja. (MVaRR SR, 2009)
Za realizáciu aktivít je zvyčajne zodpovedné vedenie samosprávy. Za koordináciu
a aplikáciu niektorej politiky môže byť zodpovedný jeden tím, útvar alebo oddelenie podľa
kompetencií, prípadne i jedna osoba. Dôležitá je zodpovednosť za opodstatnenosť
definovaných cieľov a zámerov, za zabezpečenie potrebných zdrojov za realizáciu, za
stanovenie časového rámca aplikácie aj vyhodnotenia plánu, za zabezpečenie informovanosti
o pokroku a za hodnotenie miery dosahovania zámerov, cieľov a informovanie verejnosti po
implementácii politiky. (MVaRR SR, 2009)
Vypracovaním akčného plánu a určením zodpovednosti za realizáciu aktivít sa
realizácia programu presúva na rôzne administratívno-správne štruktúry, ktoré vykonávajú
jednotlivé úlohy v rámci svojich kompetencií. (Malíková, 2003, s. 79)
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V tejto fáze môžu do tvorby politiky vstupovať noví aktéri a objavujú sa taktiež nové
skutočnosti, či problémy. Je to istá forma spätnej väzby. Táto skutočnosť môže, ale nemusí
podľa Kráľovej (2006, s. 289) viesť k určitým zmenám v rozhodnutiach prijatých v rámci
predchádzajúcej fázy tvorby politiky. Kráľová súčasne upozorňuje na to, že implementácia
môže mať niekoľko etáp, čo závisí predovšetkým od náročnosti riešenia a zložitosti
problémovej situácie. Tieto etapy môžu pritom na seba nadväzovať či prelínať sa.
Priebežné vyhodnocovanie realizácie aktivít podľa akčného plánu sa vykonáva v rámci
fázy monitorovania, kedy sa zbierajú dáta na základe stanovených indikátorov
a zaznamenávajú odchýlky oproti pôvodnému plánu realizácie. Správy z monitorovania by sa
mali pripravovať pravidelne, aby sa včas upozornilo na nedostatky. Zároveň sú tieto správy
a záznamy z monitorovania podkladmi pre hodnotenie (evaluáciu) politiky. (Staroňová,
Sičáková-Beblavá, 2006, s. 32)
Evaluácia je hodnotením ex post a má širší záber ako monitorovanie. Fáza hodnotenie
podľa Potůčka (2005, s. 45) „hľadá odpoveď na otázku, nakoľko sa podarilo naplniť
predpokladané ciele, koľko zdrojov bolo na danú politiku vynaložených v porovnaní s
dosiahnutými cieľmi, aké problémy sa v priebehu jej realizácie vyskytli a nakoniec, či bola
politika vôbec dobre navrhnutá a uplatňovaná.“ Na základe toho sa rozhodne o úspešnom
ukončení programu alebo o návrate k problému a reformulácii politiky.
V procese tvorby a realizácie každej politiky je dôležité, aby proces neskončil
zrealizovaním naplánovanej aktivity, ale aby bol procesom cyklickým a neustále sa
zlepšujúcim.
Záver
Proces tvorby municipálnej politiky je zložitým procesom, ktorý sa skladá z viacerých
fáz. Každá z týchto fáz pozostáva z konkrétnych krokov, ktoré možno analyzovať ako
samostatné etapy. Vstupnú fázu procesu tvorby municipálnej politiky predstavuje analýza
vnútorného a vonkajšieho prostredia, na základe ktorej sa identifikuje problémová oblasť –
problém, sformuluje sa zámer, ciele, alternatívy riešenia a nástroje. Politika tak dostane
štruktúrovanú podobu s určením čiastkových cieľov a prostriedkov na ich dosiahnutie. Ďalšou
fázou procesu tvorby politiky je implementácia prijatých riešení. Implementácia predstavuje
proces premeny už sformulovaných politických zámerov na merateľné aktivity v záujme
dosiahnutia stanovených cieľov. Proces tvorby municipálnej politiky ukončuje evaluácia,
ktorá umožňuje zhodnotiť efektívnosť riešenia daného problému. Vyhodnotenie môže viesť
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k ukončeniu

pôsobenia

politiky, alebo v prevažnej

miere k reformulovaniu

už

implementovanej politiky.
Municipálna

politika

je

proces,

v rámci

ktorého

dochádza

k zlaďovaniu

diferencovaných záujmov a k interakcii subjektov, ktoré sú zodpovedné za jej tvorbu.
Najdôležitejšie postavenie v tomto procese majú hlavní nositelia aktivity v procese tvorby
municipálnej politiky – volené orgány miestnej samosprávy.
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ROZVOJOVÉ DOKUMENTY SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV SR
DEVELOPMENT DOCUMENTS
OF SELF-GOVERNING REGION IN SLOVAKIA
Martina Balasičová

Abstrakt
Regionálna samospráva ako subjekt politiky zameranej na rozvoj územia
samosprávneho kraja má zákonmi určené množstvo kompetencií v rôznych rozvojových
oblastiach. Stratégie rozvoja týchto oblastí sú zhmotnené v rozvojových dokumentoch.
Príspevok je zameraný na vymedzenie dokumentov, ktoré riešia rozvoj regiónu všeobecne a
dokumentov pre určité oblasti rozvoja. Zároveň je možné určiť dokumenty, ktoré sú podľa
konkrétnych zákonov samosprávne kraje povinné vypracovávať.
Kľúčové slová: Samosprávny kraj. Regionálny rozvoj. Rozvojové dokumenty.

Abstract
The regional self-government is subject of development policy of its area. Laws
determine the amount of responsibilities in various development spheres for regional selfgovernment. Development strategy of these spheres are materializes in development
documents. The article is focused on definition documents that deal with regional
development in general or specific development spheres. Simultaneously, it is possible to
determine documents which working is required by law.
Keywords: Self-governing region. Regional development. Development documents.

1. Úvod do problematiky
Všetky procesy prebiehajúce v regióne a smerujúce k jeho rozvoju sú vo veľkej miere
ovplyvniteľné subjektmi nachádzajúcimi sa v regióne. Z týchto subjektov považujeme za
najdôležitejší regionálnu samosprávu. Regionálna samospráva vystupuje ako „autorita“
a zároveň ako subjekt zodpovedný za rozvojové procesy v rámci svojho územia.
Reprezentantom regionálnej samosprávy na Slovensku je samosprávny kraj – vyšší územný
celok. Regionálna politika tvorená samosprávnym krajom je zhmotnená v rozvojových
dokumentoch, ktoré sú smerodajné ale právne nezáväzné pri riadení rozvoja.
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2.Metodológia
Cieľom príspevku je na základe kompetencií regionálnych samospráv stanoviť
rozvojové oblasti, rozvojové dokumenty všeobecné alebo pre konkrétne oblasti rozvoja a na
základe legislatívy určiť, ktoré z týchto dokumentov samosprávne kraje vypracovávajú
povinne.
Príspevok je spracovaný na základe sekundárnych zdrojov ako sú – odborná domáca
a zahraničná literatúra, zákony. Pri jeho spracovaní sme využili metódu komparácie,
abstrakcie, párovú induktívno-deduktívnu a analyticko-syntetickú metódu.
3. Výsledky a diskusia
Rôznorodosť rozvojových dokumentov samosprávnych krajov je do veľkej miery
určená kompetenciami regionálnej samosprávy v rôznych oblastiach rozvoja, ktoré uvedieme
v nasledujúcej časti príspevku.
Samosprávny kraj a rozvojové oblasti podľa kompetencií kraja
Samosprávny kraj je vymedzený Ústavou SR a zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch), ako samostatný
územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky s vlastným územím a s vlastným
obyvateľstvom.
V procese decentralizácie verejnej správy na Slovensku a kreovaní regionálnych
samospráv bolo požiadavkou, aby boli regionálne samosprávy schopné vplývať na rozvoj
svojho územia a zabezpečovať potreby ľudí, ktorí na danom území žijú (Palúš, 2004).
Možnosti ovplyvňovať rozvoj územia vyplývajú samosprávam ako kompetencie, resp.
pôsobnosti. Pôsobnosť samosprávneho kraja možno vo všeobecnosti rozdeliť na originálnu
a prenesenú. Originálna pôsobnosť samosprávneho kraja je určená zákonom č. 302/2001
o samospráve vyšších územných celkov. Prenesené kompetencie sú samosprávnym krajom
dané zákonom č. 416/2001 o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na
obce a vyššie územné celky. V oblasti regionálneho rozvoja má pre regionálne samosprávy
okrem spomenutých dvoch zákonov význam aj zákon č. 539/2008 o podpore regionálneho
rozvoja.
Kompetencie regionálnych samospráv vymedzené uvedenými zákonmi sa prelínajú
a dopĺňajú.Vo všeobecnosti možno podľa kompetencií vymedziť viacero rozvojových oblastí,
a to napr. oblasť:
–

výchovy a vzdelávania, školstva,
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–

práce s deťmi a mládežou,

–

telesnej kultúry,

–

sociálnych vecí,

–

zdravotníctva,

–

cestovného ruchu,

–

dopravy.
Samospráva sa môže podľa potrieb a podmienok kraja sústrediť na niektoré oblasti

viac alebo menej. V konečnom dôsledku však platí, že komplexný rozvoj regiónu sa
zabezpečuje zosúladenými aktivitami vo všetkých čiastkových oblastiach rozvoja. Ciele,
opatrenia, aktivity, nástroje, finančné i inštitucionálne zabezpečenie rozvoja sú obsahom
rozvojových dokumentov samosprávnych krajov.
Rozvojové dokumenty samosprávnych krajov
Rozvojové dokumenty považujeme za istú kategóriu politických dokumentov, ktoré
vyjadrujú explicitne formulovanú rozvojovú politiku samosprávnych krajov. Občas sa tieto
dokumenty nazývajú aj strategické, avšak strategické dokumenty sú podľa teórie dlhodobými
dokumentmi. Rajčáková (2009) dokonca začleňuje programy k tzv. programovým nástrojom
regionálnej politiky, ktoré rozdeľuje na dlhodobé a strednodobé. V našom príspevku nie je
dôležité rozlišovať dokumenty dlhodobého alebo strednodobého charakteru, preto budeme
tento typ politických dokumentov označovaťsynonymami - plánovací dokument, rozvojový
dokument, koncepcia, program, prípadne i prakticky používaný pojem stratégia (v zmysle
strategický dokument).
Rozvojové dokumenty môžu byť všeobecne rozvojové, ktoré riešia rozvoj regiónu
komplexne alebo to môžu byť dokumenty pre konkrétne rozvojové oblasti. Taktiež možno
hovoriť o dokumentoch, ktorých vypracovanie je pre samosprávu podľa legislatívy povinné.
Ak pre niektorú oblasť žiaden zákon neukladá samospráve povinnosť vypracovať dokument,
samospráva ho môže vypracovať podľa vlastného uváženia.
Dokumentom všeobecným, konkrétnym, povinným i dobrovoľne vypracovávaným sa
budeme venovať v nasledujúcej časti.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja
Uceleným koncepčným plánom rozvoja, ktorý je vytvorený pre potrebu koordinácie
verejných a súkromných aktivít ekonomického, sociálneho, kultúrneho a ekologického
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charakteru na území regiónu, je program hospodárskeho a sociálneho (prípadne i kultúrneho)
rozvoja samosprávneho kraja (Hudec, 2007).
Vypracovanie

a schválenie

programu

hospodárskeho

a

sociálneho

rozvoja

samosprávneho kraja (ďalej PHSR) zastupiteľstvom VÚC je dané zákonom o podpore
regionálneho rozvoja aj zákonom o samospráve VÚC, zároveň je podmienkou pre uchádzanie
sao finančnú podporu zo štátneho rozpočtu a iných finančných zdrojov určených pre podporu
regionálneho rozvoja.
Podľa zákona o podpore regionálneho rozvoja (§ 7, 8)

je PHSR dokument

strednodobý. Tento zákon zároveň určuje obsah dokumentu. Okrem analýz a finančného
zabezpečenia by mal obsahovať úlohy a prvoradé potreby v rozvoji technickej infraštruktúry,
sociálnej infraštruktúry, v starostlivosti o životné prostredie,

vo vzdelávaní, kultúre a v

ďalších oblastiach. Takto uvedené úlohy a potreby naznačujú, že PHSR obsahuje čiastkové
stratégie konkrétnych oblastí rozvoja. Tieto oblasti môžu byť samostatne a podrobnejšie
rozpracované v iných dokumentoch, ktoré sa v praxi najčastejšie nazývajú koncepcie alebo
stratégie.
Koncepcia rozvoja sociálnych služieb
Za veľmi dôležitú oblasť rozvoja sa považuje sociálna oblasť. VÚC podľa zákona
o sociálnych službách vypracúva a schvaľuje koncepciu rozvoja sociálnych služieb vo svojom
územnom obvode. Koncepcia sa vypracováva na základe národných priorít rozvoja
sociálnych služieb a komunitných plánov sociálnych služieb obcí v územnom obvode
kraja.Toto prepojenie je dôkazom vertikálnej koordinácie rozvojových politík. Podmienka
vertikálneho prepojenia by mala byť rešpektovaná vo všetkých oblastiach rozvoja.
Zákon o sociálnych službách sa venuje aj obsahu koncepcie rozvoja sociálnych
služieb. Podobne ako pri PHSR koncepcia obsahuje analýzy, a to analýzu stavu
poskytovaných sociálnych služieb, požiadaviek prijímateľov sociálnej služby a ďalších
obyvateľov kraja, analýzu sociologických údajov a demografických údajov v územnom
obvode vyššieho územného celku. Dôležitou časťou dokumentu sú ciele a priority rozvoja
sociálnych služieb v územnom obvode vyššieho územného celku, časový plán realizácie
koncepcie

rozvoja

sociálnych

služieb

vrátane

určenia

personálnych,

finančných,

prevádzkových a organizačných podmienok na ich realizáciu a spôsob vyhodnocovania
plnenia koncepcie rozvoja sociálnych služieb.

236

Regionálna stratégia odborného vzdelávania a prípravy
Ďalšou rozvojovou oblasťou zameranou na obyvateľov kraja je oblasť vzdelávania.
Samosprávny kraj vytvára regionálnu stratégiu odborného vzdelávania a prípravy. Zákony,
ktoré samosprávnym krajom určujú originálne aj prenesené kompetencie v oblasti
vzdelávania a školstva sa nezmieňujú o tejto stratégii. Povinnosť vypracovať stratégiu ukladá
samosprávnemu kraju zákon o odbornom vzdelávaní a príprave. Pri jej vypracovaní by mal
spolupracovať so subjektmi uvedenými v zákone - krajským školským úradom, úradmi práce,
sociálnych vecí a rodiny v sídle kraja, zamestnávateľmi, regionálnymi komorami stavovských
organizácií, profesijnými organizáciami, odborovými organizáciami a zamestnaneckými
radami. Zákon sa nezmieňuje o štruktúre a obsahu stratégie odborného vzdelávania
a prípravy.
Koncepcia rozvoja cestovného ruchu vyššieho územného celku
Koncepciu rozvoja cestovného ruchu vyššieho územného celku vypracováva
samosprávny kraj podľa zákona o podpore cestovného ruchu. Podobne ako v prípade rozvoja
vzdelávania, o koncepcii rozvoja cestovného ruchu sa nezmieňuje ani zákon o podpore
regionálneho rozvoja, ani zákon o samospráve VÚC. Koncepciu vypracováva samosprávny
kraj v spolupráci s krajskou organizáciou, ktorú sám zriaďuje za účelom podpory rozvoja
cestovného ruchu na svojom území. Koncepcia definuje úlohy a ciele rozvojacestovného
ruchu na dlhšie časové obdobie, riešikoncepčné, systémové a strategické otázky príslušného
územia v strednodobom výhľade štyroch rokov a v dlhodobom výhľade desiatich rokov.
Koncepcia sa aktualizuje v prípade potreby, najmenej však raz za štyri roky.
Regionálna inovačná stratégia
Ďalším povinne vypracovávaným rozvojovým dokumentom samosprávneho kraja je
regionálna inovačná stratégia (ďalej RIS). Podľa zákona o podpore regionálneho rozvoja
vyšší územný celok vypracúva návrhy regionálnej inovačnej stratégie (RIS) a regionálnej
inovačnej politiky a ďalších odvetvových stratégií a politík. Zákon o podpore regionálneho
rozvoja s požiadavkou tvorby RIS bol vytvorený pri rešpektovaní regionálnej politiky EÚ,
pretože iniciátorom tvorby regionálnych inovačných stratégií je EÚ. RIS sa začali vytvárať v
roku 1994 a podporovala ich EÚ v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja s cieľom
zvýšenia inovačnej kapacity regiónov vo viacerých oblastiach rozvoja.
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Fakultatívne dokumenty pre rozvoj konkrétnych oblastí
Ako sme sa už zmienili, pre zabezpečenie rozvoja niektorých oblastí môže
samosprávny kraj vypracovať odvetvové stratégie/ koncepcie. Uvádza to zákon o podpore
regionálneho rozvoja. Tieto dokumenty by mali obsahovať analytickú a koncepčnú časť
(programovú, strategickú). Na ich vypracovanie existuje niekoľko všeobecných metodík.
Regióny môžu zostavovať koncepcie pre oblasti podľa svojich kompetencií, ktoré im
prislúchajú a podľa vlastných potrieb a priorít. Najčastejšie sú to koncepcie rozvoja:
–

podnikania, resp. priemyslu,

–

ľudských zdrojov,

–

výskumu a technologického rozvoja,

–

športu (telesnej kultúry),

–

zdravotníctva,

–

rozvoja vidieka,

–

energetiky a pod.
Tieto stratégie, koncepcie a programy podobne ako povinné rozvojové dokumenty nie

sú právne záväzné. Ich obsahom sú ciele a spôsoby dosahovania týchto cieľov. Do značnej
miery sú otvorené, v pravidelných intervaloch upravované a vyznačujú sa vysokou mierou
zapojenia aktérov z príslušných oblastí (Veselý, 2009).
Záver
Rozvojové dokumenty, ktoré vyššie územné celky vytvárajú, môžeme rozdeliť na
dokumenty, ktoré musia regionálne samosprávy vytvárať, pretože im to prikazuje zákon
a dokumenty, ktoré môžu vytvárať podľa vlastného uváženia a potrieb regiónu. Podľa iného
kritéria možno rozoznávať dokumenty všeobecného charakteru, ktoré riešia rozvoj regiónu
komplexnea dokumenty pre jednotlivé rozvojové oblasti.
K povinným a zároveň všeobecným rozvojovým dokumentom patrí program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja. K povinným dokumentom pre
konkrétne oblasti patria – koncepcia rozvoja sociálnych služieb, regionálna stratégia
odborného vzdelávania a prípravy, regionálna inovačná stratégia, koncepcia rozvoja
cestovného ruchu. V žiadnom zákone sa neuvádzajú súhrne všetky povinné dokumenty VÚC.
Povinnosť vypracovať ich vyplýva samosprávnym krajom z konkrétnych zákonov
z príslušných oblastí.
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Rozvojové dokumenty sa v praxi pomenovávajú rôzne, a to ako stratégie, koncepcie
alebo plány. Často ani povinné dokumenty nie sú pomenované tak ako to uvádzajú zákony.
Nie je jednoznačne vymedzené ani to, ktoré dokumenty a aké časové obdobie sa považujú za
strednodobé a ktoré za dlhodobé. Nedostatok vidíme aj v tom, že nie pre všetky dokumenty je
stanovené aký majú mať obsah. Avšak existuje niekoľko metodík vypracovania strategických
dokumentov, ktoré majú všeobecné využitie bez ohľadu na časový horizont alebo oblasť,
ktorú riešia.
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VPLYV VEREJNÝCH A SÚKROMNÝCH VÝDAVKOV DO
ZDRAVOTNÍCTVA NA OČAKÁVANÚ DĹŽKU ŽIVOTA

THE IMPACT OF PUBLIC AND PRIVATE HEALTH SPENDINGS ON LIFE
EXPECTANCY

Andrea Bašteková

Abstrakt
Cieľom príspevku je komparácia verejných a súkromných výdavkov do zdravotníctva
pomocou skúmania vzájomného vzťahu medzi výdavkami a očakávanou dĺžkou života.
Predmetom skúmania je vzájomný vzťah testovaný vo vybraných krajinách, ktoré sú
objektom skúmania. Vzhľadom k cieľu a výskumu je využívaná metóda analýzy, abstrakcie,
štatistické metódy a čiastočná indukcia. Výskum poukazuje na pozitívny vplyv zdravotníctva
na ľudský rozvoj a význam jeho podpory z verejných zdrojov. Jeho výsledky potvrdzujú
priamu závislosť očakávanej dĺžky života od verejných výdavkov.
Kľúčové slová: Verejné a súkromné výdavky do zdravotníctva. Očakávaná dĺžka života.

Abstract
The goal of this contribution is the comparison of public and private spendings on health by
examining the existence of the relationship between spendings and life expectancy. The
subject of research is the mutual relationship tested in selected countries. These countries are
the object of the research. In regard of the goal and nature of the research, method of analysis,
abstraction, statistical methods and partial induction i sused. The research shows the positive
impact of health on human development and importance of public support. The results
confirm the direct dependence of life expectancy and public spendings.
Key words: Public and private spendings on health. Life expectancy.
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1. Úvod do problematiky
V období

dlhovej

a finančnej

krízy

môžeme

sledovať

viaceré

odporúčania

medzinárodných organizácií na znižovanie zadĺženosti krajín a obnovenie ich dôveryhodnosti
na finančných trhoch. Pri snahe o vyrovnanie sa s novou situáciou, sa niektoré krajiny
rozhodli pre keynesiánsky prístup stimulácie ekonomiky prostredníctvom zvyšovania
verejných výdavkov, a teda zväčšovanie verejného sektora. Iné krajiny pre znižovanie svojej
zadĺženosti uprednostnili presadzovanie úsporných opatrení v podobe znižovania verejných
výdavkov.
V príspevku sa preto zameriavame na zvýraznenie úlohy verejného sektora vo
vybranej oblasti rozvoja človeka, ktorá pozitívne vplýva na ekonomický rozvoj krajiny
a v neposlednom rade i na samotný ľudský rozvoj. Z teórií, ktoré skúmajú oblasti rozvoja
človeka v príčinných súvislostiach môžeme spomenúť napríklad teóriu ľudského kapitálu, či
alternatívne

ekonomické

teórie.

Vzhľadom

na

zameranie

príspevku

spomenieme

z jednotlivcov venujúcich sa tejto problematike napríklad Ranisa (2004), ktorý poukazuje na
význam zložiek ľudského rozvoja, a to zdravotníctvo a vzdelávanie. Vzájomným vzťahom
medzi očakávanou dĺžkou života a výdavkami na zdravotnú starostlivosť sa zaoberali Shang
a Goldman (2008), či Nixon a Ulman (2006), ktorí testovali celkové výdavky na zdravotnú
starostlivosť vo vzťahu k detskej úmrtnosti a očakávanej dĺžke života.
Kauzálny vzťah medzi oboma premennými je veľmi zložitý, pretože výdavky na
zdravotnú starostlivosť sú len jedným z mnohých faktorov prispievajúcich k výsledku
zdravotnej starostlivosti – očakávanej dĺžky života. Rovnako náročným procesom je aj
meranie zdravotného stavu. Pri ozrejmení vzájomných vzťahov medzi premennými
využívame štatistické metódy a aplikujeme ich na súbor zámerne vybraných krajín, ktoré
považujeme za reprezentantov základného súboru.

2.Metodológia
Cieľom príspevku je komparácia verejných a súkromných výdavkov do zdravotníctva,
ako oblasti rozvoja človeka, pomocou skúmania existencie vzájomného vzťahu medzi
výdavkami a očakávanou dĺžkou života. Poukázať na pozitívny vplyv zdravotníctva na
ľudský rozvoj a význam jeho podpory z verejných zdrojov i v období výraznej snahy o
znižovanie verejných výdavkov z dôvodu finančnej a dlhovej krízy. V súlade so stanoveným
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cieľom sme stanovili výskumnú otázku, ktorej obsah budeme v príspevku testovať.
Predpokladáme, že výdavky do zdravotníctva neovplyvňujú očakávanú dĺžku života.
Výskumná otázka sa skladá z dvoch čiastkových výskumných otázok:
1. verejné výdavky do zdravotníctva neovplyvňujú očakávanú dĺžku života
2. súkromné výdavky do zdravotníctva neovplyvňujú očakávanú dĺžku života
Cieľ budeme napĺňať pomocou kvantifikácie vzájomného vzťahu medzi výdavkami do
zdravotníctva a Indexom očakávanej dĺžky života (LEI – Life Expectancy Index). Index
očakávanej dĺžky života (LEI) sme vybrali, pretože do určitej miery odráža zdravotný stav
populácie danej krajiny a je spojený i s úrovňou systému zdravotníctva. LEI je čiastkový
index Indexu ľudského rozvoja a metodika jeho výpočtu je založená na odhade veku života za
predpokladu nemennosti trendov úmrtnosti, pričom sú k jeho kompozícii využívané skrátené
tabuľky života. LEI nadobúda hodnoty v intervale <0,1>, pričom hodnota bližšie k 1 znamená
dlhší odhadovaný vek života.
Predmetom skúmania je vzájomný vzťah medzi verejnou podporou vybraného odvetvia
verejného sektora spojeného s ľudským rozvojom (verejnými výdavkami na zdravotníctvo)
ako aj súkromnými výdavkami a Indexom očakávanej dĺžky života. Vzájomný vzťah medzi
podielom verejných a súkromných výdavkov do zdravotníctva na celkových výdavkoch do
tejto oblasti a Indexom očakávanej dĺžky života budeme testovať pomocou regresnej analýzy,
pričom silu závislosti odmeriame koeficientom korelácie. Spomínaný vzťah budeme skúmať
na výberovom súbore 31 krajín, ktorý bol zostavený zámerným výberom. To znamená, že
sme vyberali krajiny podľa dosiahnutej hodnoty Indexu ľudského rozvoja, a teda vo
výberovom súbore sú zastúpené krajiny zaradené do všetkých skupín stupňa rozvinutosti
krajiny. Údaje vstupujúce do regresnej analýzy sú z roku 2009, a to vzhľadom na ich
aktuálnosť a nutnosť časového zosúladenia oboch premenných. (Najnovší údaj o výdavkoch
do zdravotníctva je dostupný z roku 2009).
Kľúčovými metódami skúmania sú metóda historickologická, metóda analýzy
a abstrakcie, metóda komparatívnej analýzy v rámci sekundárneho výskumu problematiky
v medzinárodnom kontexte s využitím štatistických metód spracovania získaných údajov
a metóda syntézy hlavných záverov výskumu a čiastočnej indukcie pri overení platnosti
výskumnej otázky.
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3. Výsledky a diskusia
V tejto časti príspevku pristúpime k testovaniu existencie a kvantifikácii intenzity
vzájomného vzťahu medzi skúmanými premennými. Vytvoríme regresný model miery
závislosti zdravotného stavu populácie od výšky verejných výdavkov do oblasti
zdravotníctva, ktoré sú vyjadrené podielom z celkových výdavkov do tejto oblasti. Môžeme
predpokladať, že zvyšovanie objemu finančných zdrojov poskytnutých do zdravotníctva, bude
vplývať na predlžovanie očakávanej dĺžky života obyvateľstva. Uvažujeme teda o lineárnej
miere závislosti. . „Jednoduchý regresný model sa zvyčajne uvádza vo forme: y = β 0 + β1x +
ε, kde y je závislá premenná, β0 je regresná konštanta, β1 je sklon jednoduchej lineárnej
regresnej priamky, x je nezávislá premenná a ε je náhodná chyba“ (Xin Yan, - Xiao Gang Su,
2009, s. 9-10).
V nasledujúcom texte budeme merať vzájomné vzťahy medzi: a) verejnými výdavkami do
zdravotníctva a LEI; b) súkromnými výdavkami do zdravotníctva a LEI. V nasledujúcej
tabuľke uvádzame získané výsledky.
Tabuľka 1 Výsledky regresnej analýzy a testovacej štatistiky
1. verejné výdavky a LEI
2. súkromné výdavky a LEI
Odhad parametrov β0 β1
β0 = 0,6869; β1 = 0,1552
β0 = 0,8405; β1 = -0,1530
Tvar regresnej priamky
y = 0,6869 + 0,1552x
y = 0,8405 - 0,1530x
2
R
0,0258
0,0248
rxy
0,1605
-0,1574
t0,975(29)
2,045
2,045
T
0,8757; ǀtǀ<2,045
-0,8580; ǀtǀ<2,045
Zdroj: vlastné spracovanie zo získaných údajov UNDP a WHO.
Tvar regresnej priamky pri 1. skúmanom vzťahu poukazuje na kladné znamienko
koeficientu b1. Znamená to, že medzi premennými existuje priama (pozitívna závislosť) a
priamka je rastúca. S rastúcou hodnotou verejných výdavkov do zdravotníctva by mala teda
očakávaná dĺžka života rásť (predlžovať sa). Koeficient b1 poukazuje na to, že ak sa zvýšia
verejné výdavky do zdravotníctva o jednu jednotku, tak sa predĺži očakávaná dĺžka života
o 0,1552 %. Pri 2. skúmanom vzťahu poukazuje tvar regresnej priamky na záporné
znamienko koeficientu b1, ktoré vyjadruje medzi premennými nepriamu lineárnu závislosť
a z grafického vyjadrenia regresnej priamky by sme mohli vidieť jej klesajúci trend. Môžeme
teda konštatovať, že ak sa nezávisle premenná (súkromné výdavky do zdravotníctva) zvýši
o 1 jednotku nastane pokles strednej hodnoty závisle premennej (očakávaná dĺžka života)
o 0,1530 %.
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Prostredníctvom koeficientu determinácie môžeme v rámci výberového súboru pri 1.
skúmanom vzťahu konštatovať, že len 2,58 % celkovej zmeny očakávanej dĺžky života je
možné vysvetliť zmenou vo verejných výdavkoch do zdravotníctva ako podielu z celkových
výdavkov do zdravotníctva a 97,42 % vysvetľujeme inými vplyvmi. Pri 2. skúmanom vzťahu
sme zistili podobnú hodnotu R2, a teda 2,48 % zmena v očakávanej dĺžke života je spôsobená
zmenou v objeme súkromných výdavkov do zdravotníctva a zvyšných 97,52 % pripadá na iné
vplyvy. Medzi iné vplyvy môžeme zaradiť napríklad zdravú životosprávu, genetickú
predispozíciu na prepuknutie určitých chorôb, vplyv životného prostredia, rozvinutosť
krajiny, jej ekonomický rast a i.
Koeficient korelácie 1. skúmaného vzťahu nadobudol hodnotu 0,1605. Ide o kladnú
hodnotu a môžeme tak medzi premennými konštatovať slabú priamu lineárnu závislosť.
Hodnota rxy sa nachádza v intervale slabej závislosti <0;0,3>. Pri súkromných výdavkoch
a LEI zisťujeme záporné hodnoty (-0,1574). Ide nepriamu závislosť medzi oboma
premennými. Nepriama závislosť znamená, že s rastom súkromných výdavkov do
zdravotníctva bude očakávaná dĺžka života klesať.
Po otestovaní intenzity závislosti medzi premennými sme pristúpili k testovaniu
hypotézy o nulovom regresnom koeficiente. Hlavná hypotéza H0: β1 = 0 predpokladá, že
verejné výdavky (1. vzťah) a súkromné výdavky do zdravotníctva (2. vzťah) neovplyvňujú
očakávanú dĺžku života. Alternatívna hypotéza H1: β1 ≠ 0 predpokladá opačný prípad.
Testovacia štatistika má pri H0 Studentovo t rozdelenie s (n-2) stupňami voľnosti. Kritický
obor vymedzujeme kvantilom t0,975(29) = 2,045. Po testovaní 1. vzťahu potvrdzujeme
hypotézu H0: β1 = 0. Znamená to, že očakávaná dĺžka života nezávisí na výške verejných
výdavkov do zdravotníctva. Môžeme teda konštatovať, že zistený výsledok o existencii
vzťahu a slabej priamej lineárnej závislosti medzi sledovanými premennými môže byť vo
výberovom súbore len náhodný a nemôžeme ho tak zovšeobecniť na celý súbor. Pri testovaní
2. skúmaného vzťahu sme dospeli k rovnakým záverom ako v predchádzajúcom vzťahu,
a teda namerané hodnoty v rámci výberového súboru môžu byť len náhodné.
Objem verejných a súkromných výdavkov do zdravotníctva ako podiel z celkových
výdavkov do zdravotníctva sme v nasledujúcom grafickom znázornení podrobili vzájomnej
komparácii. Modrá farba znázorňuje verejné výdavky do zdravotníctva, zatiaľ čo červená
predstavuje výdavky súkromné. Pri desiatich krajinách hodnotíme prevahu súkromných
zdrojov nad verejnými. Moldavsko ako jediná krajina, má približne rovnaké verejné
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i súkromné výdavky do zdravotníctva. Vysokú prevahu verejných zdrojov vidíme pri
Francúzsku (0,966) a Dánsku (0,923), teda reprezentantmi skupiny krajín s vysokými
hodnotami Indexu očakávanej dĺžky života. Naopak Guinea (0,523) ako krajina s nízkymi
verejnými výdavkami a nízkou očakávanou dĺžkou života vykazuje značnú prevahu
súkromných zdrojov nad verejnými. Singapur, ktorý má veľmi nízke verejné výdavky
a vysoký index očakávanej dĺžky života s hodnotou 0,960, taktiež vykazuje prevahu
súkromných nad verejnými zdrojmi.

Graf 1 Verejné a súkromné výdavky do zdravotníctva ako podiel z celkových výdavkov
Zdroj: vlastné spracovanie z údajov WHO.

V závere tejto časti porovnáme výsledky našej analýzy s vybranými výskumami
zahraničných autorov. Shang a Goldman (2008) testovali pomocou regresnej analýzy vplyv
očakávanej dĺžky života na výdavky do zdravotníctva, pričom sa snažili o predikciu
výdavkov. Hoci skúmali opačnú závislosť než my, dospeli k slabej závislosti medzi
premennými. Nixon a Ulman (2006) testovali celkové výdavky na zdravotnú starostlivosť vo
vzťahu k detskej úmrtnosti a očakávanej dĺžke života. Preukázali silný vplyv výdavkov na
detskú úmrtnosť, avšak pri očakávanej dĺžke života dospeli k opačnému záveru. Naša analýza
preukázala slabú lineárnu závislosť očakávanej dĺžky života od verejných výdavkov, zatiaľ čo
medzi súkromnými výdavkami a očakávanou dĺžkou života bola nameraná slabá nepriama
lineárna závislosť. Vo vzťahu k výskumu spomenutých zahraničných autorov sa tak výsledky
zhodujú len v prípade identifikácie slabej závislosti medzi premennými odhliadnuc od ich
priamej a nepriamej lineárnej závislosti.
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Záver
V rámci príspevku sme sa pokúsili o kvantifikáciu vzájomných vzťahov medzi výdavkami
do zdravotníctva a očakávanej dĺžky života ako výstupu zdravotnej starostlivosti. Výdavky do
zdravotníctva boli rozdelené na súkromné a verejné, pričom sme ich vplyv na očakávanú
dĺžku života skúmali jednotlivo. Na základe sekundárneho výskumu môžeme konštatovať, že
medzi verejnými výdavkami do zdravotníctva a očakávanou dĺžkou života existuje slabá
priama lineárna závislosť. Očakávaná dĺžka života je ovplyvňovaná verejnými výdavkami do
zdravotníctva v miere 2,58 %, pričom zvyšná časť pripadá na iné vplyvy. Pri súkromných
výdavkoch a očakávanou dĺžkou života bola nameraná nepriama lineárna závislosť, čo svedčí
o opačnom vývoji premenných.
Výsledky našej analýzy sme porovnali s dvoma vybranými výskumami zahraničných
autorov a môžeme potvrdiť čiastočnú zhodu v podobe identifikácie slabej závislosti výdavkov
do zdravotníctva a očakávanej dĺžky života. Keďže verejné výdavky vplývajú na očakávanú
dĺžku života, hodnotíme pozitívne ich podporu z verejných prostriedkov vzhľadom na
dôležitosť tohto odvetvia v ľudskom rozvoji. Na očakávanú dĺžku života vplývajú viaceré
premenné a verejné výdavky sú jednou z nich, a preto si myslíme, že podpora zdravotníctva
z verejných prostriedkov i v období finančnej a dlhovej krízy má svoje opodstatnenie.
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Príloha Vstupné údaje regresného modelu
Krajina
Dánsko
Francúzsko
Maďarsko
Bielorusko
Maldivy
Ukrajina
Lesotho
Izrael
Fínsko
Poľsko
Brazília
Moldava
Mongolsko
Burundi
Džibutsko
Austrália
Kanada
Argentína
Libanon
India
Maroko
Mozambik
Zambia
Singapur
Čína
Mexiko
Pakistan
Vanuatu
Čad
Guinea
Slovensko

Výdavky do zdravotníctva
Verejné
Súkromné
84,93 %
15,07 %
79,02 %
20,98 %
61,90 %
30,68 %
72,80 %
27,09 %
70,80 %
29,73 %
58,68 %
41,32 %
60,68 %
39,32 %
54,32 %
45,68 %
74,88 %
25,15 %
70,49 %
29,51 %
41,97 %
58,03 %
45,60 %
54,40 %
79,03 %
20,97 %
38,72 %
61,28 %
75,83 %
24,17 %
67,19 %
32,81 %
69,87 %
30,13 %
45,59 %
54,41 %
50,25 %
49,75 %
25,30 %
74,70 %
32,38 %
67,62 %
75,05 %
24,95 %
58,97 %
41,03 %
30,10 %
69,90 %
42,80 %
57,20 %
45,27 %
54,73 %
30,18 %
59,82 %
79,44 %
24,55 %
57,77 %
42,23 %
12,65 %
87,35 %
64,94 %
35,06 %

Index očakávanej dĺžky života
0,784
0,763
0,527
0,572
0,627
0,445
0,257
0,523
0,704
0,620
0,350
0,350
0,596
0,180
0,444
0,653
0,670
0,399
0,414
0,179
0,264
0,348
0,260
0,289
0,419
0,404
0,214
0,632
0,264
0,066
0,563

Zdroj: Štatistické údaje WHO a UNDP.
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PRÍSPEVOK K MANAŽMENTU ĽUDSKÝCH ZDROJOV PRI
OCHRANE OSÔB A MAJETKU V OBECNÝCH POLÍCIÁCH
CONTRIBUTION TO HUMAN RESOURCE MANAGEMENT FOR THE
PROTECTION OF PERSONS AND PROPERTY IN MUNICIPAL POLICE
Matej Berník
Abstrakt
Orgány miestnej samosprávy sa musia čoraz častejšie zaoberať otázkami bezpečnosti
občanov, chrániť zdravie a majetok. Podľa doterajšej právnej úpravy obce nemôžu účinne
zabezpečovať verejný poriadok prostredníctvom poriadkových útvarov. Tieto sú zriadené na
tento účel. Dôvodom je absencia niektorých legislatívnych mechanizmov, nedostatočná a
chýbajúca právna úprava niektorých úloh a povinností príslušníkov obecných polícií.
Niektoré možnosti úpravy oprávnení sú naznačené v príspevku.
Kľúčové slová: Obecná polícia. Príslušník. Úlohy. Povinnosti. Legislatíva.

Abstract
Local authorities must increasingly deal with issues of security of citizens, to protect property
and health. Under current legislation, the municipality can not effectively ensure public order
with the help of municipal police. These are established for this purpose. The reason is the
absence of some legislative mechanisms - the insufficient regulation of some roles and
responsibilities to the municipal police. Some possibilities of modification are outlined in the
paper.
Key words: Municipal police. Member. Roles. Responsibilities. Legislation.

1. Úvod do problematiky
Bezpečnosť občanov a zabezpečovanie verejného poriadku na miestnej úrovni je
jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré výrazne ovplyvňujú život občianskej spoločnosti
v obciach. Na miestnej úrovni sú problémy bezpečnosti a verejného poriadku vnímané
a pociťované najcitlivejšie a práve obec, ktorá pri výkone samosprávy nesie zodpovednosť za
zabezpečenie verejného poriadku na svojom území.
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V súčasnosti sa javí potrebné vykonať výskum riešenia metodologických otázok
bezpečnosti osôb a majetku v mestách a obciach, stanovenie relevantných hrozieb pre obce a
mestá. Pre obce sú potrebné odporúčania, pokiaľ sa týka možnosti investovania do
bezpečnosti a návrh modelu zvyšovania bezpečnosti občanov a majetku.

2. Základné úlohy obecnej polície
Obecná polícia:
- zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v
obci pred ohrozením ich života a zdravia,
- spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku
občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo pred
zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích
systémov (pulty centrálnej ochrany),
- dbá o ochranu životného prostredia v obci,
- dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a
verejne prístupných miestach,
- vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a
rozhodnutia starostu,
- objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní
priestupky ustanovené osobitným predpisom a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho:
- z dopravnej značky zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania,
zákaz otáčania, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer obchádzania, vyhradené parkovisko,
obytná zóna, pešia zóna, školská zóna, zóna s dopravným obmedzením a parkovisko,
- zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd
vozidiel,
- oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich
úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce.
- oznamuje obci porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok
osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov,
- plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom.
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Obec môže vymedziť obecnej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné
zákony.
Zabezpečovanie verejného poriadku v obci patrí prioritne do pôsobnosti obce, čo
vychádza najmä zo zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov ako aj z Koncepcie vnútornej bezpečnosti Slovenskej republiky
schválenej 17. decembra 2003 uznesením vlády Slovenskej republiky. Podľa § 4 ods. 3 písm.
n) zákona o obecnom zriadení, obec zabezpečuje verejný poriadok v obci. Nariadením môže
ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na
určitom mieste. Do právomoci obce je teda zákonom zverené regulovať formou všeobecného
záväzného nariadenia také činnosti, ktoré by mohli narušiť verejný poriadok v obci. Podľa
§ 10 ods. 2 zákona o obecnom zriadení, obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa
potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä obecnú radu,
komisie a určuje im náplň práce. Môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak
ustanovuje osobitný zákon. Týmto osobitným zákonom sa rozumie zákon o obecnej polícii.
V súlade s vyššie uvedenou koncepciou, ako aj zákonom o obecnom zriadení sa preto
zvýrazňuje účel zriadenia obecnej polície, t.j. zabezpečovanie verejného poriadku v obci
a ustanovujú sa obecnej polícii úlohy pri jeho zabezpečovaní, a to „zabezpečovať verejný
poriadok v obci a vykonávať opatrenia na jeho obnovu, ak dôjde k jeho narušeniu“.
Vzhľadom na to, že obecná polícia je poriadkovým útvarom obecného zastupiteľstva,
ktorý má plniť aj ďalšie úlohy v pôsobnosti obce, ktoré súvisia s verejným poriadkom
v širšom meradle, novým spôsobom by sa jej mali vymedziť aj ďalšie úlohy, ktoré by
spresňovali niektoré oblasti jej pôsobnosti ako napríklad ochrana životného prostredia,
dohliadanie nad dodržiavaním čistoty a poriadku v obci, dohliadanie nad dodržiavaním
pravidiel občianskeho spolunažívania, v obmedzenom rozsahu sa podieľať aj na dohľade nad
bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, najmä v rámci tzv. statickej dopravy
a v záujme zabezpečenia bezpečnosti niektorých účastníkov cestnej premávky najmä
chodcov, ako aj úlohy súvisiace s osvetou a preventívnymi aktivitami v záujme predchádzania
kriminality a inej protispoločenskej činnosti v obci.
Obecná polícia v rámci vzájomnej spolupráce s Policajným zborom oznamuje nájdenie
osôb alebo vecí, po ktorých bolo vyhlásené pátranie.
Ak to ustanovuje osobitný zákon, obec môže obecnej polícii vymedziť plnenie aj
ďalších úloh, ak patria do pôsobnosti obce a majú súvis najmä so zabezpečovaním úloh
v rámci vyššie uvedených oblastí.
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Je nutné podotknúť, že v Zákone o obecnej polícií absentuje ustanovenie spolupráce
obecnej polície s Policajným zborom a

inými subjektmi, pričom užšie vymedzenie

spolupráce by bolo možné realizovať napríklad aj na základe vzájomných zmlúv alebo dohôd
o spolupráci v oblasti zabezpečovania verejného poriadku.
3. Povinnosti príslušníkov obecnej polície
Príslušník obecnej polície pri plnení úloh je povinný najmä:
a) dodržiavať zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy a v ich rámci sa riadiť
pokynmi náčelníka, prípadne pokynmi starostu,
b) dbať na vážnosť, česť a dôstojnosť občanov i svoju vlastnú a nepripustiť, aby
občanom v súvislosti s činnosťou obecnej polície vznikla bezdôvodná ujma a
prípadný zásah do ich práv a slobôd neprekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie
účelu sledovaného zákrokom,
c) zakročiť podľa svojich možností a schopností v medziach tohto zákona a iných
všeobecne záväzných právnych predpisov, prípadne vykonať iné nevyhnutné
opatrenia, ak je dôvodné podozrenie, že bol spáchaný alebo je páchaný trestný čin,
priestupok, iný správny delikt alebo iným spôsobom rušený verejný poriadok,
d) zakročiť, ak je ohrozený život, zdravie alebo hrozí škoda na majetku; nemusí tak
urobiť, ak by tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo iné osoby,
e) oznámiť v prípade, že bol spáchaný trestný čin, vec Policajnému zboru alebo
prokurátorovi a podľa povahy veci tiež zamedziť vstupu nepovolaných osôb na
miesto činu,
f) poučiť pri vykonávaní zákrokov osoby o ich právach,
g) oznamovať bezodkladne náčelníkovi závady a nedostatky, ktoré ohrozujú alebo
sťažujú výkon jeho činnosti.
Príslušník obecnej polície vystupuje ako zamestnanec obce, ktorý má postavenie
verejného činiteľa a disponuje pri tom oprávneniami, ktoré mu boli v rámci jeho
zodpovednosti na plnenie týchto úloh zverené. Postavenie verejného činiteľa mu prislúcha
podľa osobitného predpisu, keďže sa jedná o zamestnanca orgánu územnej samosprávy. Plniť
úlohy a vykonávať oprávnenia môže len v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom,
z čoho pre neho vyplýva, že pri plnení úloh a výkone svojich právomocí sa musí riadiť
zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a v ich rámci sa riadiť pokynmi
starostu obce alebo riaditeľa obecnej polície.

251

V záujme

zachovávania

zásad

slušného

správania

a pravidiel

občianskeho

spolunažívania je ustanovená základná povinnosť, a to, že pri vykonávaní zákrokov, alebo
úkonov je príslušník obecnej polície povinný dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť osoby, i
svoju vlastnú a nepripustiť, aby osobám, v súvislosti s touto činnosťou vznikla bezdôvodná
ujma a prípadný zásah do ich práv a slobôd neprekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie
účelu sledovaného zákrokom alebo úkonom.
Jednou zo základných povinností príslušníkov obecnej polície je povinnosť, pri
vykonávaní zákrokov spojených zo zásahom do práv, alebo slobôd osoby, poučiť osoby o ich
právach. Absentuje tu však ustanovenie o poskytnutí pomoci každému, kto o ňu požiada,
v rozsahu oprávnení a povinností príslušníka obecnej polície, nakoľko vychádza zo
základných úloh obecnej polície, ku ktorým prioritne patrí služba občanom a ochrana ich
života, zdravia a majetku.
V predmetnom ustanovení absentuje definícia pojmov „zákrok“ a „úkon“. Pojem
„zákrok“ je napríklad ustanovený v zákone o policajnom zbore, kde je definovaný ako
zákonom ustanovená a v jeho medziach vykonávaná činnosť policajta, pri ktorom sa
bezprostredne zasahuje do základných práv a slobôd osoby, pričom podobne by mohol byť
vzhľadom na povahu úloh a povinností definovaný aj v zákone o obecnej polícií. Pojem
„úkon“ môže byť ustanovený aj ako činnosť príslušníka obecnej polície spojená s plnením
úloh vyplývajúcich mu zo zákona o obecnej polícií, prípadne iných všeobecne záväzných
právnych predpisov.
Príslušníkovi obecnej polície sa pri plnení úloh ustanovuje povinnosť vykonať iné
nevyhnutné opatrenia v prípade, ak je dôvodné podozrenie, že bol spáchaný alebo je páchaný
trestný čin alebo priestupok, iný správny delikt, alebo iným spôsobom rušený verejný
poriadok. Zároveň opäť absentuje jedna z dôležitých činností na uvedené nadväzujúce a to, že
by mal podľa povahy veci povinný vykonať tiež opatrenia, nevyhnutné na zabránenie vstupu
nepovolaných osôb na miesto trestného činu.
Je možné konštatovať, že každý zákrok alebo úkon vykonaný príslušníkom obecnej
polície pri plnení úloh vyplývajúcich zo zákona je individuálny. V zákone je však
špecifikovaný iba jediný prípad v ktorom príslušník obecnej polície nemusí zakročiť. Je to
v prípade, ak by jeho vykonaním vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo inú osoby. Myslím,
že aj v tejto časti chýbajú ďalšie okolnosti, v akých by príslušník obecnej polície zakročiť
nemusel. Tieto okolnosti by tiež mali byť presne špecifikované. Jednalo by sa o prípady, ak
by jeho zdravotný stav a vplyv liekov alebo iných látok podstatne znižovalo jeho schopnosť
vykonať zákrok alebo úkon, alebo ak by na jeho vykonanie nebol odborne vyškolený alebo
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vycvičený a ak povaha služobného zákroku také odborné vyškolenie alebo vycvičenie
vyžaduje, alebo ak by vzhľadom na konkrétnu situáciu nebol predpoklad, že zákrok bude
úspešne vykonaný.
Príslušník obecnej polície je tiež povinný bezodkladne vyrozumieť náčelníka
o závadách a nedostatkoch, ktoré ohrozujú alebo sťažujú výkon jeho činnosti. Táto
oznamovacia povinnosť by sa ešte mohla rozšíriť na starostu alebo vyrozumenie najbližšieho
útvaru policajného zboru. Samozrejme, tiež by to záležalo na konkrétnych okolnostiach danej
situácie. Skôr však prichádza do úvahy zamyslenie sa na oznamovaciu povinnosť, v prípade
ak bol spáchaný trestný čin. Aj v tomto prípade by malo byť jasné príslušníkovi obecnej
polície ako má postupovať, teda podľa môjho názoru by mal byť jednoznačne povinný
bezodkladne oznámiť najbližšiemu útvaru Policajného zboru alebo prokurátorovi, že bol
spáchaný trestný čin. Zároveň by mal povinnosť oznámiť aj spáchanie priestupku alebo iného
správneho deliktu príslušnému orgánu, prejednanie ktorého patrí do pôsobnosti tohto orgánu.
Oznámenie o spáchaní trestného činu, priestupku alebo iného správneho deliktu by malo byť
podložené konkrétnymi skutočnosťami, ktoré nasvedčujú ich spáchaniu, napr. uvedenie
skutočnosti v úradnom zázname, ktorý predloží oprávnenému orgánu.
4. Záver
V uvedenom texte bol vyslovený názor, že by bolo vhodné upraviť niektoré
ustanovenia týkajúce sa úloh a povinností príslušníkov obecných polícií. Návrhy na riešenie
niektorých legislatívnych zmien ako aj ďalšie technické, personálne a organizačné opatrenia
by mali pomôcť zvyšovať bezpečnosť majetku a občanov, s ohľadom na geografické,
urbanistické, sociálne faktory.
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VYBRANÉ ASPEKTY MANAŽMENTU OBECNÝCH POLÍCIÍ
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
SELECTED ASPECTS OF THE MANAGEMENT OF GENERAL POLICE IN
SLOVAKIA

Stanislav Štofko, Matej Berník
Abstrakt
Bezpečnosť občanov a zabezpečovanie verejného poriadku na miestnej úrovni je jedným
z najdôležitejších faktorov, ktoré výrazne ovplyvňujú život občianskej spoločnosti v obciach.
Je to predovšetkým miestna úroveň, kde sú problémy bezpečnosti a verejného poriadku
vnímané a pociťované najcitlivejšie. Je to práve obec, ktorá pri výkone samosprávy nesie
zodpovednosť za zabezpečenie verejného poriadku na svojom území a práve riadenie
a efektívna organizácia je z tohto pohľadu veľmi dôležitá.
Kľúčové slová: Obecná polícia. Príslušník. Riadenie. Organizácia. Legislatíva.

Abstract
The safety of citizens and ensure public order at the local level is one of the most important
factors that significantly affect the life of civil society in the villages. It is mainly a local level,
where problems of security and public order and the perceived felt most vulnerable. It is the
municipality that the performance of self-responsibility for public order in its territory and the
right management and efficient organization of this perspective is very important.
Key words: Municipal police. Member. Management. Organization. Legislation.
1. Úvod do problematiky
Medzi hlavné priority v oblasti vnútorného poriadku a bezpečnosti je nevyhnutnosť
dbať na zákonnosť a poriadok v štáte a bezpečnosť jeho občanov. Aj napriek skutočnosti, že
ide o prioritu patriacu predovšetkým do pôsobnosti Policajného zboru a ďalších represívnych
zložiek štátu, svoj podiel zodpovednosti v tejto oblasti by mali prevziať s oveľa väčšou
vážnosťou aj ďalšie subjekty štátu, ktoré sú nositeľmi kompetencií v oblasti vnútorného
poriadku a bezpečnosti, pričom v záujme väčšej bezpečnosti občanov, ochrany ich života,
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zdravia a majetku, ako aj ochrany práv a slobôd občanov v tejto oblasti sa očakáva väčšia
zainteresovanosť aj zo strany obcí a miest.

2. Organizácia obecnej polície
O organizácii v obecnej polícii pojednáva § 4 a § 5 Zákona č. 564/1991 Zb. o Obecnej
polícii. V predmetnom ustanovení je uvedené, že organizáciu, objem mzdových prostriedkov
a rozsah technických prostriedkov obecnej polície určuje obecné zastupiteľstvo s
prihliadnutím na rozsah jej úloh. Ďalej je ustanovené, že Obecnú políciu tvoria príslušníci
obecnej polície, ktorí sú zamestnancami obce. Pri plnení úloh majú postavenie verejného
činiteľa. Príslušníkom obecnej polície sa môže stať len bezúhonná osoba, staršia ako 21
rokov, ktorá je telesne, duševne a odborne spôsobilá na plnenie úloh obecnej polície.
Príslušník obecnej polície skladá sľub tohto znenia: "Sľubujem, že budem riadne plniť svoje
povinnosti, chrániť záujmy obce a jej obyvateľov, zachovávať ústavu, zákony a ostatné
všeobecne záväzné právne predpisy."
Takáto forma organizácie a jej ustanovenie je podľa môjho názoru nedostatočná.
Vhodné by bolo ustanoviť, že obecnú políciu by mali tvoriť zamestnanci obce, zaradení do
obecnej polície. Vychádza sa zo skúseností z praxe, podľa ktorej najmä obce s väčším
počtom príslušníkov obecnej polície rozoznávajú tzv. tri kategórie zamestnancov zaradených
do obecnej polície.
Prvou kategóriou zamestnancov by boli zamestnanci obce, ktorí sa po prijatí do
obecnej polície pripravujú na povolanie príslušníka obecnej polície. Títo zamestnanci by sa
označovali ako čakatelia, a to do doby úspešného vykonania skúšky pred odbornou komisiou
Policajného zboru a získania osvedčenia.
Druhou, najpodstatnejšou kategóriou zamestnancov obce, ktorí by boli zaradení do
obecnej polície, sú príslušníci obecnej polície, ktorí musia spĺňať všetky ustanovené
podmienky na riadny výkon oprávnení a povinností podľa zákona. Splnenie ustanovených
podmienok sa preukazuje osvedčením o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície.
Obec by mohla rozhodnúť, že do obecnej polície zaradí aj iných zamestnancov obce,
ktorí nie sú čakateľmi alebo príslušníkmi obecnej polície, išlo by teda o tzv. tretiu kategóriu
zamestnancov obce. Títo zamestnanci nebudú musieť spĺňať požiadavky, ktoré sú kladené na
príslušníkov obecnej polície. Ustanovenie by výslovne zakazovalo týmto zamestnancom
vykonávať oprávnenia podľa tohto zákona (okrem oprávnenia v súvislosti s obsluhou
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kamerových systémov), používať donucovacie prostriedky a preukazovať príslušnosť
k obecnej polícii rovnošatou. Obec by mohla takýchto zamestnancov poveriť plnením
technicko-administratívnych činností a niektorých úloh, ktoré nevyžadujú realizáciu
povinností a oprávnení príslušníkov obecnej polície. Možno sem radiť napr. obslužné
a doplnkové

činnosti,

oznamovanie

zistených

protiprávnych

konaní

v súvislosti

s

(ne)dodržiavaním poriadku a čistoty na verejných priestranstvách a verejne prístupných
miestach, ako aj realizáciu niektorých úloh preventívneho charakteru. Cieľom tejto zmeny by
bola snaha, aby činnosti, pre ktoré sa nevyžadujú ustanovené odborné predpoklady
príslušníka obecnej polície, mohli vykonávať osoby s možným nižším príjmovým rozsahom,
ako je to u kvalifikovaných príslušníkov. Týmto by sa malo dosiahnuť zvýšenie počtu
príslušníkov obecnej polície v uliciach obce, t.j. tých, ktorí v súčasnosti zabezpečujú tieto
technicko-administratívne činnosti.
Tiež by bolo vhodné v ustanovení upraviť, že objem mzdových prostriedkov, počet
dopravných prostriedkov, technických prostriedkov a iných prostriedkov určených na plnenie
úloh obecnej polície by schvaľovalo obecné zastupiteľstvo v súlade s úlohami obecnej polície,
ktoré sú ustanovené v tomto zákone. Obecné zastupiteľstvo by zároveň schvaľovalo, menilo
a zrušovalo aj organizačný poriadok obecnej polície.

3. Riadenie a zastupovanie
V § 5 Zákona č. 564/1991 Zb. o Obecnej polícii je ustanovené, že činnosť obecnej
polície riadi jej náčelník. Za týmto účelom najmä:
a) organizuje prácu príslušníkov obecnej polície,
b) podáva starostovi obce správy o situácii na úseku obecných vecí verejného poriadku a o
výsledkoch činnosti obecnej polície; o závažných udalostiach ho vyrozumie okamžite,
c) spolupracuje s veliteľom príslušného útvaru Policajného zboru, orgánmi štátnej
zdravotníckej správy, orgánmi ochrany životného prostredia a inými orgánmi,
d) predkladá starostovi požiadavky na zabezpečenie činnosti obecnej polície a zodpovedá za
hospodárne využívanie zverených prostriedkov,
e) zabezpečuje odborný výcvik a školenie príslušníkov obecnej polície,
f) podáva starostovi návrhy súvisiace s pracovnoprávnymi vzťahmi príslušníkov obecnej
polície,
g) plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku a pokynov starostu.
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Náčelníka v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený príslušník obecnej
polície. V obciach, kde je to účelné, môže obecné zastupiteľstvo na návrh starostu zriadiť
funkciu stáleho zástupcu náčelníka.
Zákon by bolo vhodné novým spôsobom upraviť. Príslušníci obecnej polície by boli
podriadení starostovi obce, ktorý je štatutárnym orgánom obce. Starosta obce by konal
v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, t.j. aj zamestnancov obce zaradených do
obecnej polície. V tejto súvislosti by zároveň došlo aj k úprave jeho kompetencií, ktoré
súvisia najmä s jeho právomocou priamo menovať riaditeľa obecnej polície, prípadne
podávať podnety štátnemu orgánu v súvislosti s odbornou spôsobilosťou príslušníkov obecnej
polície a podobne. Obecná polícia s málopočetným aparátom môže byť priamo riadená
starostom obce. V obecných políciách, kde sa počíta s existenciou väčšieho počtu
príslušníkov obecnej polície, prípadne ju okrem príslušníkov obecnej polície tvoria aj
čakatelia a iní zamestnanci obce zaradení do obecnej polície a s potrebou odbornej členitosti
by už nebolo možné, aby starosta priamo riadil všetku činnosť obecnej polície, ustanovilo by
sa, že za účelom riadenia obecnej polície môže obecné zastupiteľstvo zriadiť funkciu riaditeľa
obecnej polície. Riaditeľ obecnej polície sa považuje za vedúceho zamestnanca podľa zákona
č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Na
obsadenie funkcie riaditeľa by sa preto uplatňovali podmienky výberového konania. Zároveň
by sa ustanovili kompetencie pre riaditeľa obecnej polície, resp. pre toho, kto obecnú políciu
riadi, prípadne je jej riadením iba poverený.
S poukazom na skutočnosť, že veľká časť obcí so zriadenou obecnou políciou má len
jedného prípadne najviac troch zamestnancov zaradených do obecnej polície, nemusí byť pre
obec vždy účelné vytvárať stálu funkciu riaditeľa obecnej polície, ale v prípade takéhoto
malého počtu zamestnancov obecnej polície bude postačovať, ak plnením niektorých úloh pri
riadení obecnej polície starosta iba poverí určeného príslušníka obecnej polície. O zriadení
stálej funkcie riaditeľa rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu obce,
s prihliadnutím na členitosť zloženia zamestnancov zaradených do obecnej polície, t.j. počet
príslušníkov obecnej polície, čakateľov a iných zamestnancov zaradených do obecnej polície
(podľa organizačného poriadku). Ak obecné zastupiteľstvo zriadilo stálu funkciu riaditeľa,
zákon by ustanovil, že riaditeľa do funkcie vymenúva a z funkcie ho odvoláva starosta obce.
V tomto prípade by išlo o analogický postup ako v prípade vymenovania a odvolania
prednostu obecného úradu podľa zákona o obecnom zriadení.
Do funkcie riaditeľa by mohol byť ustanovený len príslušník obecnej polície, t.j.
osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom a je držiteľom osvedčenia o odbornej
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spôsobilosti príslušníka obecnej polície. Z uvedeného vyplýva, že riaditeľom nemôže byť
čakateľ ani iný zamestnanec obce. Uvedeným sa reaguje na mnohé prípady z doterajšej praxe,
kedy obce riadením obecnej polície poverovali v predstihu aj osoby, ktoré v čase ich
vymenovania do funkcie nespĺňali podmienky ustanovené podľa zákona o obecnej polícii.
Pojem „náčelník obecnej polície“, ktorým bola pomenovaná funkcia vedúceho
zamestnanca podľa doterajších predpisov, vychádzal z pomenovania funkcie, ktorá sa do
konca deväťdesiatich rokov používala v rámci určených ozbrojených zložiek. Tento pojem sa
v súčasnosti považuje za historicky prekonaný, a preto by sa nahradil novým pojmom
„riaditeľ obecnej polície“, ktorý je v súčasnosti zaužívaný aj v iných zamestnaniach.
Záver
V uvedenom texte bol vyslovený názor, že by bolo vhodné upraviť niektoré
ustanovenia týkajúce sa riadenia a organizácie obecnej polície. Návrhy na riešenie niektorých
legislatívnych zmien ako aj ďalšie technické, personálne a organizačné opatrenia by mali
pomôcť zvyšovať bezpečnosť majetku a občanov, s ohľadom na geografické, urbanistické,
sociálne faktory.
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PROCES A JEDNOTLIVÉ KROKY PRI REALIZÁCII PROJEKTOV
OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIÍ

PROCESS AND THE STEPS IN THE IMPLEMENTATION OF RENEWABLE
ENERGY PROJECTS

Marcel Chovanec

Abstrakt
Cieľom práce je vymedzenie a charakteristika projektov alternatívnych energií a jednotlivých
úkonov pri ich realizácií. Vzhľadom na potrebu Slovenska priblížiť sa cieľu uvedenom
v stratégii Európa 2020 v dosiahnutí čerpania 20 % energie z obnoviteľných zdrojov do roku
2020, zhodnotíme náročnosť takýchto projektov, ktorá vyplýva z legislatívnych, právnych
a iných obmedzení, ktoré existujú na Slovensku pre realizovanie jednotlivých druhov
obnoviteľných zdrojov energie.
Kľúčové slová: Obnoviteľné zdroje energií. Proces. Projekt. Podnikateľský plán.

Abstract
The work is a defining characteristic of alternative energy projects and individual actions for
their implementation. Given the needs of Slovakia closer to the objective set in Europe 2020
in achieving 20% utilization of energy from renewable sources by 2020, will assess the
complexity of such projects, resulting from the legislative, legal and other restrictions that
exist in Slovakia for the realization of the renewable energy.
Keywords: Renewable sources of energy. Process. Project. Business Plan.

1. Úvod do problematiky
Zvyšujúca sa spotreba energií je hlavným dôvodom, prečo sa alternatívnym druhom
energií prikladá čoraz väčší význam. V súčasnosti majú stále výsadné ekonomicko-politické
postavenie výrobcovia energií, ktorí preferujú ako zdroj energií fosílne zdroje. Čoraz viac
podnikov začína realizovať projekty alternatívnych energií, čím zvýhodňujú svoju pozíciu
a zlepšujú svoje ekonomické výsledky. Pri realizácii týchto projektov je potrebné pozerať aj
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na ich ekologický a enviromentálny prínos. Tieto prínosy sú ťažko kvantifikovateľné, no pre
zachovanie životného prostredia pre nasledujúce generácie sú určite dôležité.
2. Metodológia
V rámci práce využívame základné metódy skúmania ako deskripcia, komparácia,
analýza, syntéza a pod. Tieto metódy skúmania používame predovšetkým na popis,
identifikovanie jednotlivých úkonov pri realizácii projektov alternatívnych energií
a zhodnotenie komplikácií pri realizovaní projektov daného charakteru.
Postupne vyšpecifikujeme subjekty pôsobiace pri realizácii projektov alternatívnych
zdrojov energií a následne rozoberieme a popíšeme jednotlivé úkony, ktoré sú potrebné pre
úspešnú realizáciu projektu alternatívnych energií.
3. Podnik realizujúci projekt OZE
Úspešnosť podnikov v súčasnej trhovej situácii je podmienená viacerými faktormi.
Princípy hospodárnosti a produktivity sú jedným zo základných kameňov úspechu každého
podniku. Aby sa podnik na trhu uchytil a získal dostatočne silné postavenie, musí sledovať
spotrebu výrobných faktorov a množstvo výstupov, ktoré je schopný pomocou daných
vstupov dosiahnuť. Podniky sa snažia pri svojej činnosti dodržiavať zásady minimax, teda pri
minimálnych nákladoch dosahovať maximálne výstupy.
Dosiahnutie stanovených cieľov a úspešnosť podniku vyplýva z dobrej znalosti
štruktúry jeho nákladov. Vďaka tomu vedia podniky dobre identifikovať oblasti, kde sa
výrobnými faktormi zbytočne plytvá a predstavujú najväčšiu možnosť úspor. Nasledovnou
úlohou je uskutočniť opatrenia a kroky vedúce k odstráneniu prebytočného plytvania
financiami.
Veľké potenciálne úspory v hospodárení s prostriedkami predstavujú energetické
náklady podniku. Podniky uskutočňujú rozhodnutia o tom, aké zdroje energií budú využívať,
v akých množstvách ich budú čerpať, aké technológie využijú, akú formu dopravy budú
využívať a pod. Podniky musia mať prehľad o tom, kde a koľko energie sa v rámci podniku
využíva, preto by bolo pre nich vhodné vypracovať si analýzu spotreby energií. Následne je
potrebné nájsť nedostatky v hospodárení s energiami, stanoviť si priority vzhľadom na
činnosť podniku a stanoviť vhodné opatrenia, ktoré by mali znížiť plytvanie výrobnými
faktormi.
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Spotreba energií v podniku predstavuje väčšinou podstatnú zložku spotrebovaných
výrobných faktorov. To je dôvodom prečo sa podniky rozhodujú pre projekty OZE. OZE
predstavujú alternatívne riešenie spotreby tradičných zdrojov energií, ktorými sú ropa, zemný
plyn, elektrická energia atď. Patria medzi ne slnečná, vodná, veterná, geotermálna energia
a energia biomasy. Možnosti ich využitia sú v súčasnosti široké a technológie na ich využitie
sa neustále vyvíjajú.

4. Financovanie projektov OZE
Navrhovateľ projektu teda podnik, ktorý sa rozhodne pre realizáciu projektu OZE sa
rozhoduje o tom, či bude projekt financovať z vlastných zdrojov alebo cudzích zdrojov.
V prípade, že podnik nemá dostatok vlastných finančných zdrojov, môže požiadať o úver
banku alebo inú finančnú organizáciu. Navrhovateľ projektu môže získať investíciu aj z iného
zdroja vytvorením spoločného podniku s inou spoločnosťou. Partneri do spoločného podniku
sa obyčajne vyberajú tak, aby dopĺňali aktivity navrhovateľa tým, že dokážu prispieť
technicky alebo svojou prevádzkovou skúsenosťou či skúsenosťami získanými pôsobením na
trhu. Ak ide o veľké spoločnosti s dobrou reputáciou u finančných spoločnostiach, môžu ich
presvedčiť, aby im poskytli pôžičku. Je to perspektívna možnosť aplikácie v podmienkach
Slovenska. Menší podnikateľ s dobrou myšlienkou, so skúsenosťami na domácom trhu, ale
bez potrebného kapitálu a možnosti získať ho za rozumnú cenu založí spoločný podnik so
silnou spoločnosťou, ktorá prevádzkuje podobné zariadenia OZE. Takými podnikmi sú
väčšinou zahraničné spoločnosti. Takýto investori poskytujú kapitál do projektov v prípade
vysokej návratnosti svojich investícií. Na rozdiel od spoločného podniku neponúkajú do
projektu ďalšie výhody v podobe technických, marketingových alebo manažérskych knowhow. Investori predstavujú finančné inštitúcie s právnickou alebo fyzickou subjektivitou. Táto
forma financovania projektov OZE nie je možné odporúčať, pretože návratnosť projektov nie
je dostatočne vysoká, aby uhradila náklady súvisiace so získaným kapitálom (Janíček, 2007).
Finančné prostriedky na realizáciu projektov OZE je možné získať aj prostredníctvom
grantov. Granty sa poskytujú prostredníctvom vládnej správy, regionálnej alebo miestnej
samosprávy, prípadne cez iné finančné agentúry. Poskytovatelia grantov zvyčajne poskytujú a
pokrývajú iba určitú časť investičných nákladov a získavajú ich iba tie projekty, ktoré spĺňajú
špecifické požiadavky stanovené poskytovateľom grantov. Granty získavajú väčšinou
projekty, ktoré predstavujú prínos pre celú spoločnosť, ale bez vládnej podpory by neboli
realizovateľné.
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Projekty OZE môžu investori pokladať za príliš malé s nízkou návratnosťou na to, aby
ich financovali. Riešením je spájanie malých projektov, čím sa náklady na vyjednávanie
kontraktov pre finančné ústavy stávajú prijateľnými a riziko finančnej návratnosti sa tak
rozdeľuje medzi viacero projektov.
Medzi najnovšie možnosti financovania projektov OZE patrí financovanie treťou
stranou. Navrhovateľ projektu v tomto prípade kontaktuje organizáciu energetických služieb,
aby sa zapojila a umožnila realizáciu projektu. V tomto prípade nie je zapojenie organizácie
len v oblasti financovania. Organizácia energetických služieb zabezpečuje celú organizáciu
projektu, výstavbu, prevádzku a údržbu za vopred dohodnutých podmienok. Finančné
vyrovnanie môže byť prostredníctvom dohodnutých platieb zo strany budúceho vlastníka
zariadenia alebo splácaním poskytnutých služieb z výnosov za vyrobenú alebo ušetrenú
elektrickú energiu (Janíček, 2007).
Pre navrhovateľa projektu OZE je dôležité stanovenie najprijateľnejších spôsobov
financovania projektu. To však nie je v praxi jednoduché. V prípade, že navrhovatelia
projektu potrebujú úver, ale existuje nedostatok dostupného dlhodobého úverového kapitálu
na pokrytie investičných nákladov, je vhodným riešením obrátiť sa na organizáciu
energetických služieb. V prípade, že sú úvery pre navrhovateľa dostupné, financovanie je
zvyčajne kombináciou úverového a grantového financovania.

5. Proces realizácie projektu OZE
Realizácia každého projektu OZE je vždy závislá od zvoleného typu technológie a jej
zasadenia do existujúceho prostredia. Každý projekt musí prejsť jednotlivými fázami, ktoré sú
dané legislatívnymi a dlhodobo zaužívanými postupmi. Tento proces je znázornený na
nasledujúcom obrázku 1 a predstavujú základnú schému postupu od samotnej myšlienky
projektu až po jeho úspešnú realizáciu.
Proces je možné zjednodušiť do nasledujúcich bodov v prípade menších projektov
OZE:
-

analýza vstupných údajov – zámer, terén, prírodné podmienky, možnosti
realizovateľnosti,

-

hodnotenie vplyvov projektu na životné prostredie a spoločnosť,

-

majetkovoprávne vyrovnanie s vlastníkmi dotknutých pozemkov,

-

geodetické práce,
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-

geologický posudok,

-

dokumentácia pre územné rozhodnutie vrátane inžinierskej činnosti investora
alebo projektanta,

-

získanie územného rozhodnutia,

-

definitívne majetkovoprávne vysporiadanie dotknutých pozemkov,

-

realizácia inžiniersko-geologického prieskumu,

-

výber dodávateľov,

-

projektová dokumentácia potrebná pre stavebné povolenie a výstavbu,

-

stavebné a technologické práce,

-

kolaudácia a spustenie prevádzky.

Pri projekte, ktorý si vyžaduje investície z iného cudzieho zdroja, je potrebné
vypracovať podnikateľský plán. Ten predstavuje súčasť každého väčšieho projektu, kde
investície presahujú zdrojové možnosti navrhovateľa projektu.
Podnikateľský plán v sebe zahŕňa analýzu všetkých technických, enviromentálnych,
sociálnych, ekonomických a finančných stránok navrhovaného projektu. Jeho cieľom je
zdôrazniť technickú realizovateľnosť a finančnú návratnosť projektu OZE (Janíček, 2007).
Podnikateľský plán je nástrojom ohodnotenia možností nielen pre potreby
navrhovateľa projektu, ale je tiež nevyhnutnosťou na prezentovanie projektu potenciálnym
investorom, bankám alebo iným finančným inštitúciám.
Pre navrhovateľa projektu je podstatné zistenie, či je projekt uskutočniteľný
z dlhodobého hľadiska, a či sa prostriedky vložené do realizácie projektu vrátia späť. V rámci
podnikateľského plánu musí navrhovateľ projektu zohľadniť množstvo rôznych aspektov
projektu. Príprava podnikateľského plánu predstavuje nevyhnutnosť zahrnúť množstvo
dôležitých detailov, ktoré by za iných okolností ostali nesledované.
Podnikateľský plán má dokázať nasledujúce:
-

projekt OZE je realizovateľný,

-

projekt ukazuje ako bude daný zámer zapojený do činnosti,

-

je finančne rentabilný a prinesie podniku viacero výhod,

-

existuje priestor pre projekt na trhu.

Podstatným faktom je, či navrhovateľ projektu je schopný pripraviť kompletný
projekt, ktorý z technického a z finančného hľadiska dokáže, že podnik, ktorý s projektom
prichádza, je rovnocenným partnerom pre potenciálnych investorov.
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Podnikateľský plán musí obsahovať viacero častí, ktoré závisia od charakteru projektu.
Ich hlavné body môžu byť uvedené nasledovne:
-

základné informácie o projekte OZE,

-

základné informácie o navrhovateľovi projektu OZE,

-

partneri a zúčastnené strany,

-

aktuálna situácia na trhu,

-

úloha banky a finančných inštitúcií,

-

finančné predpoklady a návratnosť projektu,

-

popis projektu a nákladové kalkulácie,

-

finančný plán,

-

vplyvy na životné prostredie,

-

dokumenty súvisiace s projektom OZE.

Investor a finančné inštitúcie venujú pozornosť nielen obsahu podnikateľského plánu,
ale tiež zhodnotia jeho profesionálnu pripravenosť. Navrhovateľ musí byť schopný
prezentovať svoj projekt adekvátnym spôsobom a tiež odpovedať na otázky, ktoré môže mať
potenciálny investor. Otázky sa budú týkať prevažne návratnosti a rizík spojených s
projektom OZE. Riziká možno definovať ako každé neistoty alebo nestability, ktoré sú
súčasťou projektu a predstavujú odchýlky od žiadaného stavu. Každý projekt má vlastný
rizikový faktor, čo znamená, že každý môže mať iný druh a inú veľkosť rizika. Vo
všeobecnosti existujú hlavné rizikové oblasti, ktoré musí mať navrhovateľ na pamäti pri
návrhu podnikateľského plánu:
-

riziko navrhovateľa,

-

technologické riziko,

-

riziko ukončenia projektu,

-

riziko spojené s dodávateľmi,

-

operačné riziko,

-

riziko spojené s vplyvmi na životné prostredie,

-

hospodárske riziko.

Navrhovateľ projektu OZE musí byť schopný spracovať a predložiť potenciálnemu
investorovi jasné analýzy rizík projektu a spôsoby ich znížovania. Najväčšie riziko v praxi
predstavuje riziko financovania. Vzniká najčastejšie v prípadoch, keď sám navrhovateľ
projektu nemá dostatok zdrojov na jeho financovanie, a preto sa obracia na vonkajšiu
finančnú organizáciu, ktorou je zvyčajne banka. Ide väčšinou o veľké projekty, ktoré
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presahujú svojim rozmerom aktíva spoločnosti. Projektové financovanie umožňuje
finančnému subjektu požičiavať peniaze alebo investovať do projektu výmenou za podiel
v projekte alebo spoločnosti na základe zabezpečenia proti výstupu projektu. Výstup projektu
predstavuje vyrobená energia, ktorá poskytuje tok príjmov z projektu, ktorým sa spláca svoj
záväzok voči veriteľom (Janíček, 2007).
Obrázok 1. Schéma realizácie projektu OZE

Zdroj: Vlastné spracovanie.
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Záver
Obnoviteľné zdroje energií majú svojich priaznivcov, ale taktiež odporcov.
O realizácii projektov OZE vo všeobecnosti rozhodujú podniky s cieľom zlepšenia svojej
ekonomickej situácii. Ich rozhodnutia sú však ovplyvňované neznalosťou problematiky,
o ktorej rozhodujú. To je dôvodom väčšiny neúspechov projektov s dobrou myšlienkou.
Rozvoj

energetiky

je

nemysliteľný

bez

zaistenia

dostatočného

množstva

kvalifikovaných odborníkov. V tejto oblasti existujú významné nedostatky, ktoré by mohli
negatívne ovplyvniť schopnosť naplnenia stratégie. Oblasť rozvoja technického vzdelania
a zmien v energetike je jednou z priorít stratégie udržateľného rozvoja.
Obnoviteľné zdroje energií predstavujú veľkú príležitosť nielen pre podniky, ale aj pre
celé Slovensko znížiť svoju energetickú závislosť. V tejto seminárnej práci sme identifikovali
len základné kroky nevyhnutné pre realizáciu projektov obnoviteľných zdrojov energií.
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THE EFFICIENCY OF E-GOVERNMENT SERVICES FOR
BUSINESSES IN SLOVAKIA AND SELECTED OECD COUNTRIES

EKTÍVNOSŤ SLUŽIEB E-GOVERNMENTU POSKYTOVANÝCH PODNIKOM NA
SLOVENSKU A VO VYBRANÝCH KRAJINÁCH OECD

Jana Jarošová

Abstrakt
Systémy e-Governmentu sa odlišujú od komerčných informačných systémov v tom, že sa
väčšmi zameriavajú na strategické ciele, ktoré prechádzajú nad rámec hospodárnosti a
zahŕňajú politické a sociálne ciele, ako je dôvera vo vládu a trvalá udržateľnosť.
Projektovanie systémov elektronickej verejnej správy, ktoré vedú k dosiahnutiu týchto cieľov,
je dôležitou výzvou pre budúcnosť. Článok poukazuje na rozdiely medzi systémami eGovernmentu (predovšetkým elektronických daňových systémov) na Slovensku a vo
vybraných krajinách OECD.
Kľúčové slová: E-Government. Informačný systém. Daňová správa. Verejná správa

Abstract
E-Government systems differ from commercial information systems in that they focus on
strategic goals that go beyond efficiency, effectiveness and include political and social
objectives such as trust in government and sustainability. Designing e-Government systems
that help to meet these objectives is a significant challenge for the future. The article
highlights the differences among the e-Governments systems (especially e-Tax systems) in
Slovakia and selected OECD countries.
Key words: E-Government; Information System, Tax Administration, Public Administration

1. Introduction
Trust of businesses in e-Government is shown to be related to the extent to which they
feel that e-Government services enhance their sense of being well informed and give them
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greater personal control. A majority of people have a negative attitude towards Government.
They perceive that the Government does not care about what ordinary people think and that
citizens have no way of influencing the Government. (Grimsley, M., Meehan, A., 2007)
Since the mid-90s the rise of information and communication technologies (ICT) has
started. The public sector could not ignore the new development trends and was forced to
implement innovations and to explore new possibilities, just as the private sector (Heeks,
2003). As ICT provide a lot of possibilities, high expectancies exist towards the electronic
public service provision. All governments are increasingly establishing their e-strategies.
However, e-Government still faces many challenges as it continues to develop. The current
status of electronic services opens up a lot of questions, both for practitioners and researchers.
Therefore, further progress of e-Government needs a profound knowledge base. EGovernment policy has focused several years on bringing online public services and on
benchmarking of their availability and sophistication. In addition, the sophistication of
electronic public services is continuously increasing - electronic full case handling and
advanced identification methods become more common in e-Government. (Verdegem, P. et
al., 2010)

2.Methodology
In determining the level of e-Government in other countries, the OECD reports
relating to its implementation and use were analyzed. These information served as the basis
for the comparison with the e-Government services provided in the Slovak republic because
they illustrate how different revenue bodies operate in practice. Publication of The Forum on
Tax Administration ʻTax Administration in OECD and Selected Non-OECD Countries:
Comparative Information Seriesʼ (2010) is to provide authoritative international comparisons
of the structures, functions, and performance of revenue bodies around the world.
The Forum on Tax Administration has undertaken considerable comparative work in
recent years to identify trends and developments in the administration of tax systems and their
operational performance. The survey instrument was comprised of a questionnaire
accompanied by separate templates for the provision of examples; countries were asked to fill
out the questionnaire and provide examples of activities and projects that aim at achieving
savings or increasing efficiency and/or effectiveness without increasing the cost or burden for
taxpayers.
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The aim of the paper is to synthesize knowledge of e-Government services, especially
of e-Tax services, and determine its level within the Slovak republic with regard to the other
countries.

3. Results and discussion
National revenue bodies face different environments within which to administer their
taxation system. Jurisdictions differ in respect of their policy and legislative environment and
their administrative practices and culture. All revenue bodies are confronted with the
challenge of deciding how their limited resources should be allocated optimally to meet
organisational goals and objectives and to satisfy external expectations of good service and
reduced compliance burden. This particularly applies in the case of revenue bodies that are
currently required to respond to cost-cutting demands flowing from government decisions to
reduce the costs of public sector administration.
Against this background, the Forum on Tax Administration (FTA) initiated a project
in 2011 under the title “Working Smarter” to examine measures taken by revenue bodies to
reduce costs and increase efficiency in the areas of structuring, compliance, service delivery,
and by using legislation. The Forum on Tax Administration was created by the Committee on
Fiscal Affairs (CFA) in July 2002. Since then the FTA has grown to become a unique forum
on tax administration for the heads of revenue bodies and their teams from OECD and
selected non-OECD countries.
The report of the European Commission ʻeGovernment in Slovakiaʼ from October
2011 states that: “The purpose of the e-Government strategy of the Slovak Republic is to
ensure increased citizen and business satisfaction with the public administration. This is to be
achieved by delivering services in an attractive and simple manner, while increasing the
efficiency and competence of Public Administration and reducing its costs”.
According to the document, strategic objectives of Public Administration
computerisation were: to ease and widen citizens' participation in public affairs through the
computerisation of public services; to ease communication between businesses and public
administration; to increase the effectiveness of public administration through digitalisation;
and to prepare public administration for a smooth integration into European Union structures
(European Commission, 2011).
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The common list of 20 basic public services contains 8 services for businesses:
1. Social contributions for employees
2. Corporate tax: declaration, notification
3. VAT: declaration, notification
4. Registration of a new company
5. Submission of data to statistical offices
6. Customs declarations
7. Environment-related permits
8. Public procurement
The findings of the 2010 e-Government benchmark survey ʻDigitizing Public Services
in Europe: Putting ambition into action, 9th Benchmark Measurementʼ conducted over the
period May to December 2010 shows that with 63%, Slovakia’s full online availability of
public services is below the EU average of 82%. In the full online availability ranking,
Slovakia ranks 28th out of the 32 measured countries (Lörincz, B. et al.).
Because the e-Government is a wide topic, next part of the article is focused on e-Tax
services and their level in selected OECD countries.
Switzerland has replaced in 2002 in the Value Added Tax (VAT) administration its
paper archive with an electronic archive system by scanning all the taxpayers‘documents.
Every piece of paper is scanned and put in the electronic dossier of every single taxpayer. The
staff treating the taxpayers’ declarations and the taxpayers‘ demands for standard
authorisations is administratively supported by a case workflow tool called Open Case
management.
Finland started a project, aimed to digitalise the work process in corporate taxation
offices (Income taxation). In Finland about 70% of income tax returns are still filed in paper
form. This is why Finland chose to digitalise the tax returns by scanning.
In Chile all auditing related activities and formal tax proceedings (administrative
proceedings) carried out at the tax administration offices are registered in an electronic record.
Tax auditors and their supervisors have access to such e-records, allowing the latter to
evaluate the workload of their team members.
In Canada it was determined that certain workloads related to objections would be
shared on a national and regional basis. This is an effective way to deal with fluctuations in
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workload levels, as it made it possible for trained staff to work on workload from other
offices.
From the examples received we can notice that the creation of a digital dossier for
each taxpayer, or the implementation of digital audit records are approaches used by revenue
bodies to keep a better overview of the workload. It also facilitates the allocation of cases
between employees.
In Ireland a new system for the administration of the Relevant Contracts Tax has been
implemented in January 2012. The system involves moving from the current paper based
process to a new totally electronic real time payment based system, which not only should
contribute to bringing down costs for businesses and the revenue body, but also facilitate
compliance by reducing opportunities for fraud or unintentional errors.
Business taxpayers in Spain are also being shifted from print communication to
(secure) digital communication. From January 2012 it will be possible to make the secure
electronic channel obligatory as the only way for official communications with the Spanish
Tax Agency. The secure access is guaranteed by an electronic signature based on an
electronic certificate.
It is evident from the number and nature of the responses that revenue bodies are
undertaking considerable efforts to increase take-up among groups of taxpayers that are not
willing or able to use electronic services.

Conclusion
In recent years, new technologies have brought a real revolution. Enterprises and
private individuals have adopted these technologies into their daily activities. The authorities
have also incorporated them into their internal and administrative practices. These
technologies have been used to improve services to the public and to businesses. This applies
to informing the public as well as to communicating with private individuals and enterprises.
Setting up such services, delivering better Government through e-Government, requires an
approach based on customer needs in terms of speed, transparency, efficiency and access.
(OECD, 2008)
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Government demands and expectations since the onset of the global financial crisis in
2008/09 have heightened awareness among public sector agencies of the need to improve the
cost-effectiveness of their operations. This has been particularly relevant in a revenue
administration context as revenue bodies in many OECD countries have been set challenging
cost reduction targets while maintaining, but preferably improving, their standards of service
delivery and the effectiveness of their compliance improvement efforts.
Traditionally in many countries tax administrations had a decentralised structure.
Physical presence at local level was necessary to be in contact with the taxpayer and to
perform audits. Coordination of activities to attain unity in the execution of tax law was
reached by extensive central guidance and complex internal procedures.
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DETERMINATION OF OPTIMAL VEHICLES OF MUNICIPAL
INVESTMENT FINANCING
Jirasek Petr
Abstract:
The article focuses at municipality decision process regarding a financing of future
investment projects. Analysis deals with optimal selection from potential possibilities,
financing through standard bank loan and/or financing through municipal bond issuing
respectively.
Main result is matrix of variables which should be used by municipality representatives and
by using at couple of exams concludes that current situation does not reflect optimal way of
financing of investment projects.
Key words: Municipal bond issuing, Bank loan, investment program financing, long term
loan margin

[1] Introduction
Especially in current situation when main source of long term financing are grants
provided by EU, regular issue of municipality representatives is decision how to in best way
finance different investment projects.

Despite mentioned financing from EU grants is

necessary, before particular investment project launching, secure and document ways of
covering financial needs during the project, between start and finalizing when 100% EU funds
is exhausted. Using standard allocation we can sort municipality financial sources out into
three main classes - municipality own financial sources, municipality partners own financial
sources, other entity sources. Assessment of points a) and b) is not role of this work. But is
closely focused at point c) drawing means from other sources. Two main ways of financing
are direct financing through vanilla banking loan or syndicated loan provided by consortium
different banks and on the other side issuing municipal bonds and their private placement.
a)

Bank loan – financing through bank loan belongs among primarily ways of
municipality financing in Czech Republic (in EU standard way as well) despite there is
not any entity through Central Europe specialized in financing municipality needs like
in different countries of EU, for example DEXIA bank (region Franca, Belgium,
Nederland etc.). Through this kind of financing, bank entity access to municipality is
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fully based at the same ground as to any corporate investor without taking into
consideration municipality specifics. From the view of municipalities like nonprofitable entities is often difficult to fulfill rating parameters, when among main ones
belong own asset, cash flow and profitability of main activities.19 Especially when
dominant source of financial income is government.20
b)

Municipal bond issuing – except of couple exemptions issuing of municipal bonds are
very rare means of financing municipality needs in Czech Republic and EU as well.
Contrary to that in Anglo-Saxon universe drawing financials from the open market is
main vehicle of municipalities how to cover its needs.21

Both ways of financing has their positive and negative sides. Bank loans are for municipality
representatives very simply understandable because of their personal experience with similar
means of financing at the personal level. Crucial parameters like costs, price, underlings etc.
are in often ways very uncomplicated, initial costs are low, accounting and technical view is
elaborately processed.
Contrary financing through municipality bonds is non standard way and that put much higher
demands on municipality representatives, which should be competitive to assess the situation.
On the other side brings many advantageous, which in many cases, at standard economical
conditions, prevail advantageous of loan financing. That is the reason why very many
commercial entities switch from common ways of taking liquidity just to issuing municipality
bonds. Detailed assessment of particular advantageous and disadvantageous various form of
financing from different other sources is topic for much larger writings and what more there
was many times described yet. Aim of this work is creating an simple, as it is possible from
the view of municipality representatives, vehicle or algorithm for determination which other
source of investment project is better – cheaper.

[2] Determination of crucial parameters
Primary and most important parameter is calculation of costs, regarding financing we can
this case simplify to one parameter that is yearly percentual cost (RPSN %)
It is necessary then to compare RPSNloan p.a. - % loan cost and RPSNbond p.a. - % bond cost

19

Kameníčková V., Cikler J., Hodnocení obcí podle jejich finanční schopnosti a kapitálových výdajů, v Obec a
finance
20
Tetřevová Liběna, Májovský Zdeněk, Daňové určení a prostorové aspekty financí v ČR
21
W. Bartley Hildreth, Ph.D, Municipal Finance Journal
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Although finding parameter was simple what is not simple is calculation any of both variables
especially not for RPSNbond. For creating mathematical algorithm is necessary specify publicly
accessible and understandable variables – algorithm parameters.
PBi
BONDi
Mloan
RPSNloan
RPSNbond

-

Interbank interest rate at fixed date
Bond Yield at fixed date
Loan margin over interbank interest rate
RPSNloan = PBi + Mloan
RPSNbond = BONDi

PBi – is variable for calculation of algorithm, it is represented yearly interbank interest rate
PRIBOR that is rate what is used financial institutions in Czech Republic
BONDi - determine fix expected yield current municipality bond is very complicated because
it depends at many variables like own assets of municipality, liabilities, receivables, rating,
value of liquidity at the market etc. As a benchmark (limit figure) for algorithm calculation
was chosen daily yield of municipality bond issued by city of Prague, coupon 4,25% p.a.,
maturity date 11/3/2013, coupon payment yearly 11/3, issued 11/3/2003. Because City of
Prague belongs among the biggest municipalities in Czech Republic from the view of both
own assets and expenditures it is possible to consider this figures as threshold even for other
municipality. Within the meaning the lowest yield (from our point of view cost) achievable at
the market, ignoring different externalities like government guarantees, European banks
pledges etc.
M loan 1,2,n – loan margin reachable by municipality. This margin could be specify relatively in
easy way especially with pending loan history. Margin is from time view variable, but
because its value are determined at the base of long-term ratings of financial institutions it is
possible ceteris paribus ignore potential changes.
[3] Calculation and comparing individual costs of different financing possibilities
Keeping before mentioned conditions:
% Yield
Prague
Bond

% Yield %
margin
margin
PRIBOR PRIBOR+ PRIBOR+
Date
PRIBOR margin 0 ,5 %
1,25 %
+0,5%
1,25%
2,0%
2,37
1,70
0,67
0,50
1,25
2,20
2,95
3,70
23.12.11
2,33
1,71
0,62
0,50
1,25
2,21
2,96
3,71
27.12.11
2,32
1,70
0,62
0,50
1,25
2,20
2,95
3,70
28.12.11
2,31
1,71
0,60
0,50
1,25
2,21
2,96
3,71
29.12.11
2,22
1,73
0,49
0,50
1,25
2,23
2,98
3,73
30.12.11
Tab. 1.1. Source: Bloomberg, own.

If used terminal data at 30.12.2011 from Tab. 1.1., when calculated margins are:
1)
M loan 1
0,5%
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2)
3)

M loan 2
M loan 3

1,25%
2,0% 1

Then result for using single margins are following:
1) RPSNbond1 = 2,22%
RPSNloan1 = 2,23%
2) RPSNbond2 = 2,22%
RPSNloan2 = 2,98%
3) RPSNbond3 = 2,22%
RPSNloan3 = 3,73%
At the base of calculation is clear that for municipality is always advantageous the financing
through bank loan comparing issuing municipality bonds. But visible disadvantage is
assessment only at one date, because if we use data at different date than:
% Yield
Prague
% Yield %
margin
margin
PRIBOR PRIBOR+ PRIBOR+
Date
Bond
PRIBOR margin 0 ,5 %
1,25 %
+0,5%
1,25%
2,0%
1,979
1,95
0,029
0,5
1,25
2,45
3,2
3,95
09.04.10
1,977
1,95
0,027
0,5
1,25
2,45
3,2
3,95
12.04.10
1,975
1,94
0,035
0,5
1,25
2,44
3,19
3,94
13.04.10
1,969
1,95
0,019
0,5
1,25
2,45
3,2
3,95
14.04.10
1,967
1,95
0,017
0,5
1,25
2,45
3,2
3,95
15.04.10
Tab. 1.2.Source: Bloomberg, own

If we consequently use terminal data at 15.04.2010 from Tab. 1.2., when calculated margins
are invariable then results are:
1) RPSNbond1 = 1,97%
2) RPSNbond2 = 1,97%
3) RPSNbond3 = 1,97%

RPSNloan1 = 2,45 %
RPSNloan2 = 3,20%
RPSNloan3 = 3,95 %

Then definite result for municipality decision is financing through issuing municipality bonds
in all considered cases again to bank loan financing. So absolutely inverse result comparing
calculation case when used data 30.12.2011. Then it is clear that value of this method is
minimal. For valuable decision is clear that it is necessary not assess RPSN at particular date
but as large as possible date set must be taken into account. Using date, that are represented
graphically in Tab. 1.3. and Picture 1.1., data set from 8.4.2003 till 30.12.2011 and then like
main parameters we use mean value of parameter during considered term and result would be
following:
1) RPSNbond1 = 4,04%
2) RPSNbond2 = 4,04%
3) RPSNbond3 = 4,04%

RPSNloan1 = 3,17 %
RPSNloan2 = 3,92%
RPSNloan3 = 4,67%

% Yield
Prague
% Yield %
margin 0,5 margin
PRIBOR PRIBOR PRIBOR+
Bond
PRIBOR margin %
1,25 %
+0,5%
+1,25%
2,0%
4,04
2,67
1,37
0,50
1,25
3,17
3,92
4,67
Tab. 1.3.Source: Bloomberg, own.
Considered
term
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Then for municipalities num. 1 that are able touch loan margin around 0,5% p.a. the bank loan
is proper way how to finance their project needs. Situation of municipalities num. 3, with
margin around 2% p.a., is just opposite and way of financing through issuing of municipality
bonds seems as only right. Regarding municipality num. 2, loan margin around 1,25% p.a., its
representatives have the most complicated task, because both variants should be evaluated.
From the first sight it is not definitive which financial vehicle is proper one.

Fig. 1.1.Source: Bloomberg, own.

Conclusion
In current time municipality representatives decisions regarding proper way of
financing their investment projects is relatively rigid (Tab 1.4.) When hardly ever there is
considered other option then vanilla bank loan regardless potential advantageous of
municipality bond issue (at present financial institutions are able manage bonds issues CZK
200 mil. and more).
Although sometimes both options are taken into account then if proper is based at calculations
when data are tied at given date, in most cases at date firmly fixed in selection procedure,
what could generate wrong results as follows from above.
Finally municipality representatives decisions should be, in first steps, based at valuations
long term parameters, especially bank loan margins, that are accessible by current
municipality and that could be empirically expected from former or pending loans.
And only then after this first analysis to start discuss details of chosen variant of investment
project financing.
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Parameters

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Loans

22,6

27,3

35,2

38,5

43,7

47,1

46,7

47,4

55,8

59,9

Municipal Bonds

13,3

15,9

21,7

23,9

23,5

22,9

22,6

22,7

14,7

15,8

Others

12,4

12,6

13,5

12,4

11,8

10,9

9,9

10

10,1

7,6

Total
48,3
55,8
70,4
74,8
Tab. 1.4.Source: Ministry of finance Czech Republic 22.
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80,9

79,2

80,1

80,6

83,3
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Využívanie vzdelávacích poukazov na financovanie záujmového
vzdelávania v podmienkach obcí

Using educational vouchers for leisure-time education funding
in the village conditions

Karol Korintuš, Miroslava Hrvolová

Abstrakt
Vzdelávací poukaz zavedený novým systémom financovania regionálneho školstva v roku
2004 reprezentuje ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie žiakov základných škôl
a stredných škôl. Príspevok pojednáva o využívaní vzdelávacích poukazov v podmienkach
obcí.
Kľúčové slová: Záujmové vzdelávanie. Vzdelávací poukaz. Regionálne školstvo.

Abstract
In 2004, the new financial system of regional education implemented

the system of

educational vouchers representing an annual contribution of the state for the leisure-time
education of primary and secondary school pupils. The paper deals with the use of
educational vouchers in terms of village municipalities.
Key words: Leisure-time education. Educational voucher. Regional education.

1. Úvod do problematiky
Významná systémová zmena, ktorú sprevádzali procesy decentralizácie verejnej správy
na Slovensku v roku 2004, bola spojená s reformou financovania v oblasti prenesených
kompetencií regionálneho školstva na obce a samosprávne kraje zmenou na tzv. normatívne
financovanie, ktoré začalo v zmysle zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení platiť od 1. januára 2004. Zákon
zaviedol aj štátny príspevok na záujmové vzdelávanie žiakov základných škôl a stredných
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škôl prostredníctvom vzdelávacích poukazov (§7 ods. 8 zák. 597/2003 Z. z.). Ide o aplikáciu
prvkov kupónového systému financovania v školstve podľa Miltona Friedmana. Friedman
bližšie opisuje kupónový systém financovania vo svojej knihe „Free to Choose“ (1980), kde
definuje jeho následné znaky:


kupón má predstavovať príspevok štátu na vzdelávanie žiaka,



žiak, resp. jeho rodičia ho môžu využiť v akejkoľvek škole (verejnej, cirkevnej alebo
súkromnej),



financie budú distribuované priamo školám, ktoré poskytujú konkrétnemu žiakovi
vzdelávanie.

Najdôležitejším prvkom kupónového systému financovania podľa Friedmana je práve sloboda
rozhodovania rodičov, čím sa vytvára konkurencia medzi poskytovateľmi vzdelania, tlak na
rast kvality a na znižovanie nákladov. [1]
Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové
vzdelávanie poskytované školami a školskými zariadeniami, ktoré podľa školského zákona
tvoria sústavu škôl a sústavu školských zariadení. [2] Poskytovateľ záujmového vzdelávania
financovaného prostredníctvom vzdelávacích poukazov môže organizovať pre žiakov v čase
mimo vyučovania aktivity, ktorých obsah je zameraný na záujmovú, rekreačnú, telovýchovnú
a spoločenskú činnosť žiakov. Za záujmové vzdelávanie, na ktoré je možné získať príspevok
štátu prostredníctvom vzdelávacích poukazov, je považovaná pravidelná záujmová činnosť
poskytovaná v rozsahu najmenej 60 hodín v školskom roku. Hodnota vzdelávacieho poukazu
je rovnaká pre všetkých žiakov a určuje ju na každý rok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR. [3]
Záujmové vzdelávanie môže byť žiakom poskytované základnými školami a strednými
školami v čase mimo vyučovania ako záujmová činnosť, ktorá sa obvykle realizuje formou
záujmových krúžkov. [4] I keď tieto školy (bez ohľadu na zriaďovateľa) sú financované
normatívnym spôsobom zo štátneho rozpočtu, môžu na činnosť spojenú so záujmovým
vzdelávaním získať aj finančný príspevok prostredníctvom vzdelávacích poukazov. Rovnako
môžu prijímať vzdelávacie poukazy od žiakov na záujmové vzdelávanie aj základné umelecké
školy, jazykové školy, materské školy a školské zariadenia (najmä školské kluby detí a centrá
voľného času). Pokiaľ ich zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj, ide o samosprávne
kompetencie územnej samosprávy [5], ktoré sú financované z príjmov územnej samosprávy
tvorených predovšetkým z výnosu dane z príjmov fyzických osôb územnej samospráve. [6]
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Rovnako z príjmov obcí a samosprávnych krajov sú financované aj neštátne (súkromné
a cirkevné) základné umelecké školy a školské zariadenia. Systém podpory záujmového
vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov je založený na slobodnom výbere škôl
a školských zariadení žiakom, resp. jeho rodičmi, čo má z dlhodobého hľadiska vytvoriť
kvalitatívne nový vzťah medzi školou a rodičmi žiakov škôl. Systém má zároveň podporiť
dostupnosť žiakov k záujmovému vzdelávaniu aj z ekonomicky znevýhodneného prostredia.
Cieľom tohto príspevku je poukázať na využívanie vzdelávacích poukazov na
financovanie záujmového vzdelávania v podmienkach obcí. Súčasná krízová situácia ukazuje,
že ekonomicky najviac zraniteľná je práve miestna samospráva, predovšetkým menšie obce.
Z hľadiska budúceho vývoja niektoré štúdie poukazujú na stále klesajúci pokles obyvateľstva
v menších obciach do 500 obyvateľov, ktorých počet tvorí 40% všetkých obcí na Slovensku.
V 1160 obciach žilo v roku 2007 v priemere 271 obyvateľov a tento počet každoročne klesá,
čím sa zhoršujú aj podmienky na ekonomickú sebestačnosť menších obcí. [7]
Pre malé obce, ktoré sú zriaďovateľom školy, je príspevok štátu získaný
prostredníctvom vzdelávacích poukazov významným príjmom pri zabezpečovaní výchovy
a vzdelávania žiakov v čase mimo vyučovania.

2. Metodológia
Pri riešení danej problematiky je použitá metóda analýzy teoretických poznatkov
v rovine súčasných teórií a prístupov ku kupónovému systému financovania vzdelávania.
Metóda syntézy umožňuje zhrnúť aktuálne poznatky zo skúmanej oblasti. Spracovanie
problematiky si vyžiadalo získať podkladové informácie. Údaje boli čerpané zo Súhrnných
správ o hospodárení škôl za roky 2004 – 2010 publikovaných na internetovej stránke
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

3. Výsledky a diskusia
Štátny príspevok na financovanie záujmového vzdelávania bol prvýkrát poskytnutý
školám a školským zariadeniam prostredníctvom vzdelávacích poukazov v roku 2004 za
mesiace september – december. Jeho hodnota bola v prvom roku 300 Sk (75 Sk na mesiac).
Hodnota vzdelávacieho poukazu sa odvíja od objemu finančných prostriedkov vyčlenených
na záujmové vzdelávanie a počtu žiakov základných a stredných škôl. Za 8 rokov sa
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jeho hodnota mierne zvýšila vplyvom demografického poklesu žiakov a pre rok 2012 je to 29
€ na rok (2,9 € na mesiac). Vzdelávací poukaz vydávajú svojim žiakom základné a stredné
školy do 10. septembra a žiak môže poskytnúť poukaz škole alebo školskému zariadeniu do
25. septembra. Zo Súhrnných správ o hospodárení škôl za roky 2005 – 2010 (zverejnené na
www.minedu.sk) vyplýva, že každoročne až 80% žiakov základných a stredných škôl využíva
vzdelávacie poukazy. Viaceré zdroje potvrdzujú, že vysoké percento využívania vzdelávacích
poukazov je spôsobené apelom (v niektorých prípadoch aj značným tlakom) riaditeľov škôl
na žiakov a ich rodičov, aby vzdelávacie poukazy, ktoré im škola vydáva, poskytol žiak škole,
ktorú navštevuje.
Tabuľka 1 uvádza prehľad počtu obcí za obdobie rokov 2004 – 2010, ktoré sú
zriaďovateľom škôl, prehľad počtu škôl v zriaďovateľskej pôsobností obcí, počtu žiakov v
týchto školách a súhrnný počet žiakov na základných školách (ZŠ) a stredných školách (SŠ)
v príslušnom roku. Cieľom normatívneho systému financovania škôl bolo okrem iného
vytvoriť mechanizmus na racionalizáciu siete škôl. Ukazuje sa, že napriek poklesu žiakov na
základných školách v zriaďovateľskej pôsobností obcí o 23% za uplynulých 7 rokov sa počet
škôl zriaďovaných obcou znížil iba o 7%. Ani ekonomické ťažkosti a napäté rozpočty
nemotivovali malé obce k zrušeniu ekonomicky neefektívnych škôl s malým počtom žiakov,
alebo k ich spájaniu.
Tabuľka 1 Prehľad počtu obcí - zriaďovateľov základných škôl, počtu škôl a žiakov
Počet obcí,
Počet škôl
Počet žiakov
Celkový počet
ktoré sú
v zriaďovateľskej v ZŠ zriadených
žiakov ZŠ a
zriaďovateľom
pôsobnosti obcí
obcou
SŠ
2004
2 195
2 214
551 546
944 404
2005
1 649
2 202
527 001
917 054
2006
1 635
2 140
504 862
887 221
2007
1 621
2 141
482 261
858 166
2007/2008
1605
2 105
467 377
837 341
2008/2009
1 594
2 082
445 431
807 585
2009/2010
1 585
2 068
432 341
785 570
2010/2011
1 572
2 055
424 119
764 473
Zdroj: MŠVVaŠ SR – Súhrnná správa o hospodárení škôl za roky 2004 – 2010
Poznámka: V rokoch 2004 až 2007 sú uvedené prepočítané stavy na príslušný kalendárny rok
a v školských rokoch 2007/2008 až 2010/2011 sú uvedené údaje podľa stavu k 15.9.
príslušného školského roku.
Rok

Tabuľka 2 uvádza prehľad objemu finančných prostriedkov vyčlenených zo štátneho
rozpočtu v kapitole rezortu školstva v rokoch 2004 – 2010 na vzdelávacie poukazy a prehľad
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objemu finančných prostriedkov získaných z týchto prostriedkov v rokoch 2005 - 2010
obcami (za rok 2004 sa tento údaj v Súhrnnej správe o hospodárení škôl neuvádza).
Percentuálny podiel objemu finančných prostriedkov získaných obcami v porovnaní
s celkovým objemom finančných prostriedkov na vzdelávacie poukazy v jednotlivých rokoch
sa každoročne pohybuje okolo 60%. Rovnaký percentuálny podiel tvoria aj žiaci základných
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí z celkového počtu žiakov v regionálnom školstve.
Tento fakt iba potvrdzuje, že prevažná väčšina žiakov základných škôl odovzdáva vzdelávací
poukaz svojej škole, ktorá tieto prostriedky využíva na zabezpečenie krúžkovej činnosti
školy. Dôvodom môže byť nedostatok ponuky na záujmové vzdelávanie inými vzdelávacími
inštitúciami.
Tabuľka 2 Prehľad objemu finančných prostriedkov získaných obcami za VP
Finančné prostriedky
Objem finančných
Percentuálny podiel
na vzdelávacie poukazy
prostriedkov
získaných
celkom
získaných obcami
prostriedkov obcami
2004
210 593 tis. Sk
neuvádza sa
2005
559 858 tis. Sk
361 599 tis. Sk
64,6 %
2006
565 517 tis. Sk
360 175 tis. Sk
63,7 %
2007
544 410 tis. Sk
335 732 tis. Sk
61,7 %
2008
529 232 tis. Sk
319 309 tis. Sk
60,3 %
2009
18 042 378 €
10 698 358 €
59,3 %
2010
17 783 774 €
10 494 614 €
59,0 %
Zdroj: MŠVVaŠ SR – Súhrnná správa o hospodárení škôl za roky 2004 – 2010.
Rok

Záver
Zavedením vzdelávacích poukazov sa vytvorili podmienky pre lepšiu dostupnosť
žiakov základných škôl a stredných škôl k záujmovému vzdelávaniu a aktivitám aj v menších
obciach. Zvýšil sa počet záujmových krúžkov a aktivít na školách, nepodarilo sa ale
významnejším spôsobom zvýšiť kvalitu tejto činnosti. Odporúčame rozšíriť okruh subjektov,
v ktorých je možné použiť vzdelávací poukaz, čím sa rozšíria možnosti záujmového
vzdelávania. Vytvorí sa tak vyššia konkurencia v tejto oblasti a tým aj rast kvality
záujmového vzdelávania a spokojnosť žiakov a ich rodičov. Taktiež odporúčame striktne
neregulovať rozsah záujmového vzdelávania počtom hodín a navrhujeme to ponechať na
dohodu

medzi

poskytovateľom

a odberateľom

vzdelávania.

Možnosť

dohody

zainteresovaných strán môže vytvoriť podmienky aj pre finančne náročnejšie formy
vzdelávania. K efektívnejšiemu využívaniu finančných prostriedkov určených zo štátneho
rozpočtu na tento účel by prispela aj lepšia informovanosť rodičov žiakov o vzdelávacích
poukazoch a možnosť ich distribúcie žiakom bez účasti školy, ktorú žiak navštevuje.
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VPLYV DANÍ NA DEFICIT ŠTÁTNEHO ROZPOČTU

THE IMPACT OF TAXES ON THE STATE BUDGET DEFICIT

Eliška Kuželová

Abstrakt
Deficit štátneho rozpočtu je často diskutovanou otázkou. Vzniká, ak výdavky štátneho
rozpočtu sú väčšie ako jeho príjmy. Najväčšiu časť príjmov štátneho rozpočtu tvoria daňové
príjmy. Zvyšovaním daňových príjmov sa štát snaží znížiť deficit. Slovenská republika ako
členský štát Európskej únie musí plniť podmienky Európskej únie. Jednou z nich je, že deficit
verejného dlhu nesmie prekročiť 3 % hrubého domáceho produktu.
Kľúčové slová: Deficit štátneho rozpočtu. Daňové príjmy. DPH. Príjmy štátneho rozpočtu.
Výdavky štátneho rozpočtu.

Abstract
The state budget deficit is often discussed issue. It arises when state budget expenditures are
greater than its revenues. The largest state budget revenues are created by tax revenues.
Increasing tax revenues the state tries to reduce the deficit. Slovak Republic as a Member
State of the European Union must fulfill the conditions of the European Union. One of these
conditions is that the deficit of public debt must not exceed 3% of gross domestic product.
Key words: State budget deficit. Tax revenues. VAT. State budget revenues. State budget
expenditures.
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1. Úvod do problematiky
Deficit štátneho rozpočtu vzniká, ak výdavky štátneho rozpočtu sú väčšie ako jeho
príjmy. Najväčšie príjmy štátneho rozpočtu tvoria daňové príjmy, či už je to daň z príjmov
fyzických alebo právnických osôb, daň z pridanej hodnoty alebo spotrebné dane. Ak vláda
dlhodobo praktizuje deficitné financovanie, vzniká štátny dlh, ktorý je súčasťou verejného
dlhu. Slovenská republika ako štát Eurozóny musí plniť maastrichtské konvergenčné kritériá.
Jedným z nich je, že deficit verejného dlhu nesmie prekročiť 3 % hrubého domáceho
produktu. Na grafe 1 vidíme vývoj deficitu štátneho rozpočtu na Slovensku v rokoch 1996 až
2011.
14
12
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2
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Graf 1 Vývoj deficitu štátneho rozpočtu na Slovensku v rokoch 1996 až 2011
Zdroj: Vlastné spracovanie.
Z grafu je zrejmé, že najväčší deficit sme mali v roku 2000, až 12,3 % HDP. V roku
2003 Slovenská republika splnila podmienku EÚ, aby deficit neprekročil hranicu 3 % HDP.
Nízky deficit sme udržali až do roku 2008. V roku 2009 deficit štátneho rozpočtu prudko
narástol, čo bolo spôsobené hospodárskou a ekonomickou krízou. V roku 2011 predstavoval
deficit 4,6 % HDP. Vláda sa snaží znižovať deficit štátneho rozpočtu. Sú dve možnosti
znižovania deficitu, a to znížením výdavkov alebo zvýšením príjmov štátneho rozpočtu,
najmä daňových príjmov.
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2.Metodológia
Pri písaní celého príspevku bol základom zber, analýza a syntéza informácií, či už
z odbornej

literatúry

alebo

z internetových

stránok

o fiškálnej

politike

a daňovej

problematike. Pri vývoji deficitu štátneho rozpočtu a percentuálnych podieloch vybraných
daní na príjmoch štátneho rozpočtu sme využili komparáciu v jednotlivých rokoch.
Na základe analýzy prehľadu o plnení daňových a nedaňových príjmov štátneho
rozpočtu SR zo zdrojov Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky boli vybraté číselné
údaje o výške príjmov do štátneho rozpočtu, rozanalyzovali sme vybrané daňové príjmy
štátneho rozpočtu, koľko percent príjmov zabezpečujú jednotlivé dane do štátneho rozpočtu.

3. Výsledky a diskusia
Príjmy štátneho rozpočtu sú tvorené daňovými a nedaňovými príjmami. Väčšina
príjmov štátneho rozpočtu je však zabezpečovaná daňovými príjmami, či už prostredníctvom
dane z príjmov fyzických a právnických osôb, dane z pridanej hodnoty alebo spotrebných
daní. V tabuľke 1 je uvedený prehľad výberu týchto daní v tisícoch Eur v rokoch 2000 až
2011. Tiež sú v tabuľke uvedené percentuálne podiely týchto daní, ako sa podieľali na
celkových príjmoch štátneho rozpočtu v jednotlivých rokoch.
Tabuľka 1 Prehľad vybraných daňových príjmov štátneho rozpočtu v rokoch 2000 až 2011
a ich percentuálne podiely na celkových príjmoch štátneho rozpočtu
Rok
2000
2001
2002
2003
2004
Daň z príjmov FO (tis. Eur)
843092 920629 993451 1058627 866128
Daň z príjmov PO (tis. Eur)
833987 670945 926387 966405 984309
Daň z pridanej hodnoty (tis. Eur) 2343073 2441971 2729891 2781627 3305303
Spotrebné dane (tis. Eur)
944453 942765 1062250 1262934 1639940
Príjmy štátneho rozpočtu (tis. Eur) 5910252 5637405 6434845 6795829 7160587
Podiel DP FO na príjmoch ŠR (%) 14,26% 16,33% 15,44% 15,58% 12,10%
Podiel DP PO na príjmoch ŠR (%) 14,11% 11,90% 14,40% 14,22% 13,75%
Podiel DPH na príjmoch ŠR (%)
39,64% 43,32% 42,42% 40,93% 46,16%
Podiel SD na príjmoch ŠR (%)
15,98% 16,72% 16,51% 18,58% 22,90%
Pokračovanie tabuľky
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
1331643 1361976 1546536 1827104 1639076 1467425 1703322
1396831 1569122 1740796 2122052 2129770 1257666 1620461
4063903 4264185 4513650 4632524 3846396 4431539 4753094
1659620 1730957 1981383 1905973 1835376 1944969 2001698
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7575221 8043552 8815915
17,58% 16,93% 17,54%
18,44% 19,51% 19,75%
53,65% 53,01% 51,20%
21,91% 21,52% 22,48%
Zdroj: Vlastné spracovanie.

9306565
19,63%
22,80%
49,78%
20,48%

8290661 8216521 12002326
19,77% 17,86% 14,19%
25,69% 15,31% 13,50%
46,39% 53,93% 39,60%
22,14% 23,67% 16,68%

Z tabuľky je zrejmé, že daň z príjmov fyzických osôb zabezpečuje okolo14 až 19 %
príjmov štátneho rozpočtu. Prostredníctvom dane z príjmov právnických osôb sa
zabezpečovalo okolo 14 % príjmov štátneho rozpočtu, v rokoch 2005 až 2009 narastal jej
podiel až na 25 %, avšak v roku 2011 predstavovala len 13,5 % príjmov štátneho rozpočtu.
Najviac príjmov do štátneho rozpočtu zabezpečuje daň z pridanej hodnoty. Percentuálny
podiel DPH sa v jednotlivých rokoch pohyboval okolo 40 až 53 %. V roku 2011 sa
prostredníctvom dane z pridanej hodnoty vybralo necelých 40 % príjmov štátneho rozpočtu.
Druhým najväčším daňovým príjmom sú spotrebné dane, ktoré sa podieľali na príjmoch
štátneho rozpočtu 16 až 23 % v jednotlivých rokoch. Vývoj percentuálnych podielov týchto
daní na príjmoch štátneho rozpočtu je znázornený na grafe 2.
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Graf 2 Vývoj percentuálnych podielov vybraných daní na príjmoch štátneho rozpočtu
Zdroj: Vlastné spracovanie.
Z grafu je vidno, že zo spomínaných druhov daní najväčší podiel na príjmoch štátneho
rozpočtu má daň z pridanej hodnoty (40 až 53 %), ostatné dane sa pohybujú v rozmedzí 12 až
25 % v jednotlivých rokoch. Preto pre analýzu vplyvu daní na deficit štátneho rozpočtu sa
ďalej budeme zaoberať len daňou z pridanej hodnoty a jej historickým vývojom a zmenami.
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Daň z pridanej hodnoty je univerzálnou spotrebnou daňou z tovarov a služieb, je
súčasťou ich realizačnej ceny a je zavedená vo všetkých krajinách Európskej únie. Právnou
základňou pre harmonizáciu DPH v rámci Európskej únie bola Šiesta smernica Rady č.
77/388 EHS, ktorú však nahradila smernica Rady č. 2006/112/EHS. Na území Slovenskej
republiky daň z pridanej hodnoty upravuje zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH a jeho posledná
novela zákon č. 490/2010 Z. z., ktorý mení a dopĺňa tento zákon.
Daň z pridanej hodnoty nahradila dovtedy používanú daň z obratu. Zavedením dane z
pridanej hodnoty do daňovej sústavy Slovenskej republiky 1. januára 1993 Slovensko splnilo
jednu zo základných podmienok na vstup do Európskej únie (Bieliková - Štofková, 2010).
Výška sadzieb DPH, či už základných alebo znížených, sa od jej zavedenia menila a vývoj
týchto sadzieb je zaznamenaný v tabuľke 2.
Tabuľka 2 Základné a znížené sadzby DPH na Slovensku od roku 1993 po súčasnosť
obdobie základná sadzba DPH v % znížená sadzba DPH v %
1.1.1993
23
5
1.8.1993
25
6
1.1.1996
23
6
1.7.1999
23
10
1.1.2003
20
14
1.1.2004
19
19
1.1.2007
19
10
1.5.2010
19
10; 6
1.1.2011
20
10
Zdroj: Vlastné spracovanie.
Znižovanie deficitu nemusí byť ovplyvnené len výškou daňovej sadzby, ale existuje aj
problém výberu daní. Kvôli daňovým únikom pri umelom zvyšovaní nákladov, a tým
znižovaním základu dane, štát prichádza o svoje príjmy. V tabuľke 3 je uvedená výška
deficitu štátneho rozpočtu ako percento z HDP v rokoch 1996 až 2011.
Tabuľka 3 Výška deficitu štátneho rozpočtu ako percento z HDP v rokoch 1996 až 2011
rok deficit štátneho rozpočtu (% z HDP)
1996
9,9
1997
6,3
1998
5,3
1999
7,4
2000
12,3
2001
6,5
2002
8,2
291

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Zdroj: www.finance.sk.

2,7
2,3
2,8
3,5
1,9
2,2
6,8
7,9
4,6

Najväčší deficit až 12,3 % HDP v uvedených rokoch bol v roku 2000. V roku 2003
sme sa dostali pod hranicu 3 %, čím sme splnili jedno z maastrichtských konvergenčných
kritérií na vstup do Európskej únie. Slovensko sa stalo členom EÚ 1. mája 2004. Deficit
štátneho rozpočtu sme si držali až do roku 2009, kedy sa vyšplhal až na 6,8 % HDP, čo mohlo
byť spôsobené celosvetovou ekonomickou krízou. V súčasnosti je deficit 4,6 % HDP.
Pri porovnaní vývoja deficitu a sadzieb DPH by sa dali nájsť určité súvislosti.
Napríklad po roku 2003, kedy sme dosiahli deficit 2,7 % HDP, pričom v predchádzajúcom
roku bol 8,2 % HDP, sa základná sadzba dane z pridanej hodnoty znížila o jedno percento, aj
keď na druhej strane sa znížená sadzba DPH zvýšila. Lepším príkladom je rok 2010, kedy
deficit dosiahol hodnotu 7,9 % HDP, a tak následne od 1. januára 2011 sa sadzba DPH
zvýšila z 19 na 20 % a bola zrušená aj znížená sadzba DPH vo výške 6 %.
Na deficit však nevplývajú len výšky daňových sadzieb alebo len daň z pridanej
hodnoty. Každá daň má svoje špecifiká, svoje pravidlá, ktoré treba dodržiavať a každá daň
môže ovplyvniť vývoj deficitu štátneho rozpočtu. Všetkými daňovými reformami sa vláda
snaží o optimalizáciu daňového systému, zjednodušenie výberu daní, ale aj zabráneniu
daňových únikov, aby neprichádzali o príjmy. Zvyšovaním daňových sadzieb sa štát snaží
zvýšiť si príjmy, a tým znížiť svoj deficit.

Záver
Dane sú najdôležitejším a najväčším príjmom štátneho rozpočtu, teda majú vplyv aj na
deficit štátneho rozpočtu. Zvyšovaním daní a daňovými reformami sa vláda snaží
optimalizovať daňový systém a zároveň si zabezpečiť vyššie príjmy do štátneho rozpočtu,
a tým aj znížiť deficit verejných financií.
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Hospodárenie štátu však nie je ovplyvnené len daňami, ale aj inými faktormi, ako sú
výška výdavkov štátneho rozpočtu, ekonomická kríza, ktorá spôsobila menšiu produkciu,
vyššiu nezamestnanosť, a tým aj menšie dane z príjmov či už fyzických alebo právnických
osôb.
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ZEMNÝ PLYN AKO ALTERNATÍVNY ZDROJ ENERGIE

NATURAL GAS AS AN ALTERNATIVE ENERGY SOURCE

Ľubomír Moravčík

Abstrakt
Rast intenzity dopravy má negatívny dopad na životné prostredie a celosvetový nárast
spotreby klasických kvapalných palív na báze ropy je trvalo neudržateľný. Alarmujúci je tiež
trvalý rast

cien

klasických

kvapalných

palív.

Zemný plyn

je

považovaný za

najperspektívnejšie alternatívne palivo s veľkým potenciálom pre strednodobý a dlhodobý
horizont. Predpokladá sa, že vozidlá na zemný plyn zohrajú v blízkej budúcnosti dôležitú
úlohu a zemný plyn vstúpi v najbližšej dobe do svojho zlatého veku.
Kľúčové slová: Zemný plyn (NG). Vozidlo na zemný plyn. Stlačený zemný plyn (CNG).
Skvapalnený zemný plyn (LNG). Alternatívne palivá.

Abstract
The increase in traffic intensity has had a negative impact on the environment, the global
increase in consumption of conventional oil-based fuels is not sustainable. The continuous
growth in price of conventional liquid fuels is alarming. Natural gas is considered to be the
most promising alternative fuel with great potential for medium and long term prospects.
There is an assumption that natural gas vehicles will play an important role in the near future
and that natural gas will shortly enter into its ‘golden age’.
Key words: Natural Gas (NG), Natural Gas Vehicle (NGV), Compressed Natural Gas
(CNG), Liquefied Natural Gas (LNG), Alternative Fuels.

1. Úvod
V súčasnosti sa za alternatívne palivá považujú palivá nahrádzajúce konvenčné
automobilové benzíny a motorové nafty. Medzi ne patria tiež palivá rozširujúce spektrum
konvenčných palív o environmentálne priaznivé formulácie. Pod pojmom „alternatívne
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palivo“ sa teda rozumie ľubovoľné palivo neropného pôvodu. Aj keď sa v ostatnom čase do
pozornosti dostávajú tzv. ekologické, resp. hybridné a elektrické vozidlá, svoje miesto medzi
alternatívnymi palivami má aj zemný plyn.

2. Alternatívne palivá v EÚ
V roku 2001 Európska komisia vypracovala a prijala program pre využitie
alternatívnych pohonných látok v doprave a taktiež navrhla tzv. „balíček opatrení“, ktorého
realizáciou by sa malo zabezpečiť plnenie tohto programu. Program predpokladá, že do roku
2020 by malo byť nahradených 20 – 23 % motorových palív vyrábaných na báze ropy
alternatívnymi palivami, a to biopalivami, zemným plynom a vodíkom. Toto nahrádzanie má
byť vykonané postupne (viď tab. 1). Napríklad zemný plyn v roku 2020 by mal tvoriť 10 %
celkovej spotreby motorových palív EÚ. Tento zámer vychádza z potreby zníženia závislosti
na rope, ďalej z potreby zníženia emisií výfukových plynov a v neposlednom rade aj
zo zníženia spotreby paliva u spaľovacích motorov.
Tabuľka 1 Rozvoj alternatívnych palív podľa Európskej komisie do roku 2020
Rok
Druh paliva
2005
2010
2015
zemný plyn
%
2
5
Biopalivá
%
2
6
7
Vodík
%
2
Celkom
%
2
8
14
Zdroj: Biela kniha [8].
V krátkodobom

a strednodobom

horizonte

najperspektívnejšími

2020
10
8
5
23
alternatívnymi

palivami sú biopalivá. Zemný plyn je považovaný za najperspektívnejšie alternatívne palivo
s veľkým potenciálom pre strednodobý a dlhodobý horizont. Vo veľmi vzdialenej budúcnosti
sa v doprave predpokladá využitie vodíka.
Ako z tab. 1 vyplýva v období 2010 až 2020 sa predpokladá významné využitie
zemného plynu ako ďalšej pohonnej hmoty v doprave (v roku 2020 by tento podiel mal
dosiahnuť 10 % z celkovej spotreby motorových palív). Zemný plyn je z hľadiska emisií
skleníkových plynov výhodnejší ako súčasné klasické kvapalné motorové palivá a biopalivá.
Dôležitým predpokladom pre jeho väčšie využitie je však dostatočne široká ponuka vozidiel
na zemný plyn od výrobcov a nakoniec aj vytvorenie potrebnej infraštruktúry (dostatočné
množstvo plniacich staníc na zemný plyn).
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Na základe uvedených predpokladov, pri nahradení súčasných pohonných hmôt
zemným plynom, by to v roku 2020 v štátoch EÚ znamenalo 23,5 milióna vozidiel na zemný
plyn, 47 miliárd m3 spotreby zemného plynu a približne 200 tisíc plniacich staníc.
3. Zemný plyn medzi alternatívnymi palivami
V tabuľke 2 sú uvedené jednotlivé druhy vozidiel, ich súčasné palivo (benzín alebo
nafta) a možné alternatívne palivá pre tieto jednotlivé druhy vozidiel. Pri LPG je vidieť, že
toto palivo je vhodné iba pre malé vozidlá (trojkolky, osobné vozidlá a dodávky). Podobne aj
plne elektrické vozidlá sú vhodné iba pre malé vozidlá na mestské použitie. Hybridné vozidlá,
ktoré získavajú energiu formou rekuperácie pri brzdení, nie sú vhodné pre vozidlá na dlhé
vzdialenosti, ako sú autobusy – autokary a ťažké nákladné vozidlá (ťahače). Naopak zemný
plyn je vhodný, zatiaľ okrem lietadiel, pre každý druh vozidla, vrátane železničných
lokomotív a lodí. Pre vozidlá na stredné a dlhé vzdialenosti je, kvôli nižším objem palivových
nádrží, vhodnejší zemný plyn v skvapalnenej forme - LNG. Pri alternatívnych palivách je
možné konštatovať, že zemný plyn vstúpi do svojho najlepšieho obdobia.
Tabuľka 2 Druhy vozidiel a alternatívne palivá
Druh vozidla

Súčasné
palivo

LPG

plná
elektrina

Hybridy
(energia
rekuperácie)

CNG &
LNG

nie

Nie

áno (CNG)

Áno

áno (CNG)

Áno

áno (CNG)

Áno

Nie

áno (CNG)
áno
(CNG/LNG)
áno (LNG)

Dodávky

nafta

ťažké mestské vozidlá

nafta

áno
(väčšinou
prestavby)
áno
(väčšinou
prestavby)
áno
(väčšinou
prestavby)
nie

mestské autobusy

nafta

nie

autobusy – autokary
ťažké nákladné vozidlá
(ťahače)

nafta

nie

áno
(mestské
vozidlá)
áno (len
mestské
použitie)
nie
áno
(trolejbusy)
nie

nafta

nie

nie

Nie

áno (LNG)

ťažké necestné vozidlá

nafta

nie

nie

Nie

áno
(CNG/LNG)

železničné lokomotívy

nafta &
elektrina

nie

áno

Nie

áno (LNG)

nie

nie

áno (LNG)

Trojkolky

benzín

osobné automobily

benzín
& nafta

malé more
(prestavba)
Zdroj: Autor, 2012 / Vlastné spracovanie.
lode

nafta

Áno
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Na obrázku 1 je porovnanie medzi naftou a zemným plynom CNG a LNG. Ako je
z tohto obrázka vidieť, LNG je, kvôli porovnateľným nádržiam s naftou, najvhodnejším
alternatívnym palivom na stredné a dlhé vzdialenosti u ťažkých nákladných vozidiel.

Obrázok 1 Porovnanie paliva u ťahača návesov medzi naftou, CNG a LNG
Zdroj: [5].
4. Vozidlá na zemný plyn vo svete v Slovenskej republike
4.1 Vozidlá na zemný plyn vo svete
Koncom roka 2011 jazdilo vo svete viac ako 14,4 milióna vozidiel na zemný plyn a vo
svete bolo viac ako 20 000 plniacich staníc na zemný plyn. Na obrázku 2 sú znázornené počty
vozidiel na zemný plyn vo svete, v Európe a v Ázii v pacifickej oblasti. V prvej desiatke
krajín medzi vozidlami na zemný plyn na celom svete sú len dve krajiny z Európy –
Taliansko a Arménsko (obrázok 3).

Obrázok 2 Vozidlá na zemný plyn po celom svete. Zdroj: [9].
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Obrázok 3 Najlepších 10 krajín sveta s vozidlami na zemný plyn
Zdroj: [9].
4.2 Vozidlá na zemný plyn v Slovenskej republike
Vývoj počtu vozidiel má na Slovensku stále rastúci trend. V porovnaní s inými
európskymi štátmi má Slovensko stále nevyužité rezervy a má čo doháňať. Najširšie využitie
má dnes CNG vo verejnej hromadnej doprave. Vhodnými kandidátmi na využitie výhod CNG
sú všetky vozidlá, ktorými mestá a obce disponujú, najmä však vozidlá mestskej a prímestskej
autobusovej dopravy, komunálne vozidlá na odvoz odpadu, na údržbu zelene, či mestské
taxislužby. Počty vozidiel na CNG v SR sú na obrázku 4.
V súčasnosti sú plniace stanice CNG v prevádzke v deviatich slovenských mestách.
Väčšina z nich je v majetku SPP, a.s., okrem zvolenskej a banskobystrickej plniacej stanice
patriacej SAD Zvolen, a.s. Ide o nedostatočné pokrytie v rámci celého Slovenska.
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Obrázok 4 Počet CNG vozidiel v SR v rokoch 2004 až 2011
Zdroj: [7].

Distribúciu zemného plynu v rámci celého Slovenska zabezpečuje SPP, a.s.
V súčasnosti ide iba o distribúciu CNG. LNG sa v súčasnosti na Slovensku nepredáva. Na
obrázku 5 je graficky znázornený predaj CNG.
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Obrázok 5 Výroba a predaj CNG v SR v rokoch 2004 až 2011
Zdroj: [10].

6. LNG
Rozšíreniu LNG vo svete zatiaľ bráni chýbajúca infraštruktúra na dopĺňanie LNG
do vozidiel a neexistencia právnych predpisov pre schvaľovanie vozidiel. Kým technické
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požiadavky pre CNG sú upravené v predpise EHK OSN č. 110,23) tak pre LNG v súčasnosti
ešte nie sú stanovené žiadne technické požiadavky. Niektorí výrobcovia vozidiel zamerali
svoj vývoj aj na technológiu LNG a začali výrobu LNG vozidiel. Niektoré takéto vozidlá sú
na obrázku 6.

Obrázok 6 Vozidlá na LNG.
Zdroj: autor/fotografie internet

LNG je najperspektívnejším alternatívnym palivom na stredné a dlhé vzdialenosti
u ťažkých nákladných vozidiel. A keď k tomu prirátame výhody, že palivom LNG je možné
zásobovať plniace stanice aj na miestach, kde nie je vybudovaná plynovodná potrubná sieť, je
toto palivo vhodné do každej oblasti. Zásobovanie plniacich staníc LNG sa v takomto prípade
vykonáva pomocou LNG cisterien. Takúto LNG plniacu stanicu je možné využiť na plnenie
vozidiel na LNG, ale aj na dvojité plnenie LNG vozidiel alebo CNG vozidiel. Vtedy takúto
plniacu stanicu označujeme LCNG. Schéma takejto LNG a LCNG plniacej stanice je na
obrázku 8.

23)

Predpis EHK OSN č. 110 – Jednotné ustanovenia o typovom schvaľovaní – I. špecifických súčastí motorových
vozidiel používaných stlačený zemný plyn (CNG) v svojich pohonných systémoch; II. vozidiel vzhľadom na
inštaláciu špecifických súčastí schváleného typu na použitie stlačeného zemného plynu vo svojich pohonných
systémoch.
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Obrázok 8 Schéma LNG a LCNG plniacej stanice
Zdroj: [9].
7. Alternatíva zemný plyn
Biela kniha EÚ o spoločnej politike v doprave predpokladá do roku 2020 nahradenie
10 % spotreby klasických motorových palív zemným plynom. Splnenie tohto cieľa by len na
Slovensku znamenalo v roku 2020 spotrebu 140 mil. kg zemného plynu, čo je 16,5 krát viac
ako bolo v roku 2011. Aby sa dal tento cieľ naplniť, je potrebné realizovať podmienky pre
ďalší rozvoj a podporu zemného plynu vo vozidlách a zemný plyn akceptovať na viacerých
úrovniach:


akceptácia zemného plynu ako alternatívneho plynného paliva vládami členských štátov,
verejnou správou a následná realizácia podpory rozvoja zemného plynu ako
alternatívneho paliva (v niektorých štátoch vrátane Slovenska nie je podpora
alternatívnych palív),



akceptácia zemného plynu ako alternatívneho plynného paliva výrobcami vozidiel,
dovozcami vozidiel, predajcami sériovo vyrábaných vozidiel a prestavbármi vozidiel,



akceptácia zemného plynu ako alternatívneho paliva predajcami palív na plniacich
staniciach a zvýšiť počet plniacich staníc,



akceptácia zemného plynu ako rovnocenného a ekologického pohonu vozidiel
motoristami, podnikateľmi a dopravcami.
Na tejto ceste je potrebné si stanoviť jednotlivé body, na ktorých je potrebné pracovať:

1. prestať uvažovať nad „extra príplatkom“ pre vozidlá na zemný plyn,
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Každý sa potom rozhoduje: vozidlo na zemný plyn alebo kožený interiér vozidla, alebo
vozidlo na zemný plyn alebo veľký audio systém s televíziou, alebo vozidlo na zemný
plyn alebo zliatinové kolesa a športové pruženie.
2. prestať kalkulovať amortizáciu „extra príplatku“,
Každý sa potom rozhoduje: vidí extra príplatok a väčšina kalkulácií je zlá; neberie sa do
úvahy zvyšková hodnota vozidla.
3. dojazd vozidla
Každý sa potom rozhoduje podľa konkrétneho vozidla – napr. VW Passat 1.8 turbo bi-fuel
CNG
spotreba na 100 km
7,5 kg / 1,210 €
Dojazd
250 km
50 000 km
zastavenie na tankovanie
200
10 minút na zastavenie
~ 33 hodín (+16!)
náklady na palivo
4 537,5 €
Benefit na hodinu: 209 €

Benzín
10 l / 1,577 €
500 km
100
~ 17 hodín
7 885 €

4. výrobcovia vozidiel by mali palivo zemný plyn vidieť ako normálnu alternatívu k nafte,
benzínu a hybridom/elektrine,
Výrobcovia neponúkajú všetky platformy vozidiel pre rozdielne palivá.
5. nezabúdať na prestavby vozidiel (retrofitné systémy),
Retrofitné vozidlá môžu pomôcť rozvinúť trh s vozidlami na zemný plyn .
6. atakovať predajcov plniacich staníc na rozšírenie svojich produktov na predaj CNG/LNG,
NG ponúkať na plniacich staniciach spolu s ostatnými palivami; nie oddelene.
7. pomôcť zákazníkom rozumieť cenám na plniacich staniciach
– nie je možné porovnať si ceny jednotlivých palív
Palivo
Nafta
Benzín (98)
LPG
CNG

24)

Cena za
palivo24)
1,480 €/l
1,577 €/l
0,718 €/l
1,210 €/kg

Objem
energie
9,8 kWh/l
8,8 kWh/l
6,6 kWh/l
13,0 kWh/kg

Cena za
10 kWh
1,510 €
1,792 €
1,088 €
0,930 €

Priemerné ceny podľa portálu natankuj.sk zo dňa 29.03.2012.
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Záver
Zemný plyn je všestranne využiteľný nielen ako energetický zdroj na výrobu tepla, či
elektriny, ale aj ako palivo do motorových vozidiel, ktoré prispieva k znižovaniu emisií
skleníkových plynov. V súčasnosti sa v motorových vozidlách používa na pohon vozidiel
takmer výlučne stlačený zemný plyn – CNG, ale vo svete sa začína uvažovať aj nad využitím
zemného plynu v skvapalnenom stave – LNG. Zemný plyn, ako jediný energeticky fosílny
zdroj energie, sa v posledných rokoch dostáva do popredia a mnohí experti sa o ňom
vyjadrujú ako o energetickom zdroji budúcnosti.
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ANALÝZA STAVU A VÝVOJA DOTÁCIÍ PÔDOHOSPODÁRSKYCH
SUBJEKTOV V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI

ANALYSIS OF SITUATION AND DEVELOPMENT OF SUBSIDIES FOR
AGRICULTURE SUBJECTS IN THE REGION BANSKÁ BYSTRICA

Mgr. Roman Vavrek

Abstrakt
Dotácie sú jednou z možností riadenia činnosti v poľnohospodárstve. Cieľom príspevku je
poskytnúť prehľad o poskytnutých dotáciách subjektom vykonávajúcim podnikateľskú
činnosť

v poľnohospodárskej

oblasti

Banskobystrického kraja. Databázu príspevku

predstavujú údaje získané zo Štatistického úradu SR a spoločnosti Radela, s.r.o. a ich
následná analýza. Výsledkom je prehľad o poskytnutých dotáciách v období rokov 2004 až
2009 a ich analýza k vybranej základni. Prínosom príspevku je sumár informácií o veľkosti
poľnohospodárskej pôdy, počte zamestnancov a poskytnutej dotácie výskumnej vzorke.
Kľúčové slová: Dotácia, Výmera poľnohospodárskej pôdy, Pôdohospodárstvo

Abstract
One possibility of directing activities in agriculture could be through subsidies. Aim of this
paper is to give an overview of subsidies provided to all agricultural business entities in
Banská Bystrica Region. Data we used in this paper come from Statistical Office of the
Slovak Republic and Radela, Inc. Result of our work is the overview of all provided subsidies
in years 2004 to 2009 and their statistical analysis. Our paper will be a great source of
information concerning agricultural land area, number of employees and size of provided
subsidy to research sample.
Keywords: Subsidy, Area of agricultural land, Agriculture
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1. Úvod do problematiky
Príspevok sa zaoberá dotáciami ako jednu z možností ovplyvňovania diania
v poľnohospodárstve vybraného regiónu. Teória aj zákon používa pojem dotácia, avšak jasná
definícia tohto pojmu neexistuje.
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (2004, §8a) (ďalej len
„Zákon o rozpočtových pravidlách“) upravuje možnosti dotácie nasledovne:
„Dotáciu vo svojej vecnej pôsobnosti môže poskytovať správca kapitoly, orgán štátnej
správy, ktorý je svojimi príjmami a výdavkami zapojený do rozpočet správcu kapitoly, alebo
ak tak ustanovia osobitné zákony, iná rozpočtová organizácia. Dotácie sa poskytujú len na
základe osobitného zákona v rozsahu, spôsobom a za podmienok ním ustanovených alebo
ustanovených podrobnejšie iným všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na jeho
vykonanie; tým nie sú dotknuté ustanovenia tohto zákona. Poskytovateľ dotácie môže
ustanovené podmienky podrobnejšie určiť, prípadne môže určiť ďalšie podmienky, ktorými sa
zabezpečí maximálna hospodárnosť a efektívnosť použitia dotácie. Poskytovateľ dotácie je
povinný pri poskytnutí dotácie jednoznačne písomne vymedziť účel, na ktorý sa dotácia
poskytuje.“ Dotácie sú poskytované z výdavkov štátneho rozpočtu v súlade so zákonom
o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.
Na dotáciu nie je právny nárok. Zákon o rozpočtových pravidlách (2004) určuje, že
dotácie sa poskytujú na základe žiadosti, pričom žiadateľ musí preukázať splnenie podmienok
na poskytnutie dotácie. Použitie dotácia podlieha povinnému zúčtovaniu so štátnym
rozpočtom, ktorého spôsob upravuje Ministerstvo financií SR.
Zákon o rozpočtových pravidlách (2004, §8a) jednoznačne určuje, že: „dotáciu
nemožno poskytnúť ani použiť na splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov
a pôžičiek“.
Slovenskí poľnohospodári môžu každoročne žiadať o priame podpory. Podmienky
pre poskytovanie priamych podpôr upravuje legislatíva ES a SR. Priame podpory sa
vyplácajú zo štátneho rozpočtu SR a refundujú z rozpočtu EÚ, doplnkové priame platby sa
vyplácajú zo štátneho rozpočtu SR. (Poľnohospodárska platobná agentúra, 2012)
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V súčasnosti sú v podmienkach SR aktuálne priame podpory (celkom 14 foriem
podpôr):
1. zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF),
2. zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV),
3. zo štátneho rozpočtu SR - doplnkové priame platby.
Poľnohospodárom je v súčasnosti poskytovaná aj štátna pomoc v rezorte
pôdohospodárstva, ktorá sa poskytuje podnikateľským subjektom pôsobiacim v
poľnohospodárskej

prvovýrobe,

potravinárstve,

lesnom

a

rybnom

hospodárstve.

Základným rámcom pre poskytovanie štátnej pomoci je primárna a sekundárna legislatíva
Európskeho spoločenstva, ktorá je do právneho poriadku Slovenskej republiky
aproximovaná nariadením vlády Slovenskej republiky č. 264/2009 Z. z. zo 17. júna 2009 o
podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov.
Podpory v pôdohospodárstve sa poskytujú ako:
1. Štátna pomoc


priamou formou (dotácie), poskytnutím nenávratných prostriedkov štátneho rozpočtu
z rozpočtovej kapitoly MP SR podnikateľským subjektom,



nepriamou formou v zmysle § 5 ods. ods. 2 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci
v znení neskorších predpisov.
2. Minimálna pomoc (pomoc de minimis), predstavuje pomoc, ktorá v priebehu

akéhokoľvek obdobia troch fiškálnych rokov, určených na základe účtovného obdobia
príjemcu dotácie, neprekročí limit stanovený príslušnou európskou legislatívou, ktorý v
prípade prvovýrobcov predstavuje 7 500 EUR, v prípade rybného hospodárstva 30 000
EUR a v prípade spracovateľov až 200 000 EUR.
3. Národná podpora poskytovaná na základe výnosu MP SR č. 1065/2009 – 100 z 8.
júla 2009 o poskytovaní dotácií na zachovanie historicky významného genofondu koní a
na dostihovú prevádzku
4. Dočasná štátna pomoc podľa nariadenia vlády SR č. 347/2009 Z. z. o poskytovaní
dočasnej štátnej pomoci pre pestovateľov cukrovej repy.
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2.Metodológia
Cieľom

príspevku

je

poskytnúť

pohľad

o

objeme

poskytnutých

dotácii

v Banskobystrickom kraji (ďalej len „BBSK“) v rezorte poľnohospodárstva v období rokov
2004 až 2009.
Výskumnú vzorku predstavovali podnikateľské subjekty v jednotlivých okresoch
Banskobystrického kraja. Podnikateľské subjekty, ktoré sú predmetom analýzy:
1. družstvá,
2. poľnohospodárske družstvá,
3. spoločnosti s ručením obmedzeným,
4. akciové spoločnosti,
5. samostatne hospodáriaci roľníci.
V grafoch je označenie jednotlivých okresov nasledovné:
Tabuľka 1 Označenie okresov Banskobystrického kraja
Označenie
Okres
601
Banská Bystrica
602
Banská Štiavnica
603
Brezno
604
Detva
605
Krupina
606
Lučenec
607
Poltár
608
Revúca
609
Rimavská Sobota
610
Veľký Krtíš
611
Zvolen
612
Žarnovica
613
Žiar nad Hronom
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa databázy firmy Radela, s.r.o.
Databázu pre spracovanie tohto príspevku predstavovali sekundárne informácie
získané od Štatistického úradu SR a spoločnosti Radela, s.r.o. Pre finančné vyjadrenie dotácií
je za bázicky rok považovaný rok 2009.
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3. Výsledky a diskusia
Výsledky príspevku pozostávajú z dvoch častí. V prvej je analyzovaný a popísaný stav
v Banskobystrickom kraji v rokoch 2004 až 2009. V tejto časti je popísaná výmera
poľnohospodárskej pôdy, ktorú spravuje výskumná vzorka či počet jej zamestnancov. Druhú
časť predstavuje bližší pohľad na jednotlivé okresy. Je poukázané na rozdiely medzi
jednotlivými

okresmi

v dotáciách

na

pracovníka

ako

aj

dotáciách

na

hektár

poľnohospodárskej pôdy, ktorú ma k dispozícii výskumná vzorka.
Tabuľka 2 Výmera poľnohospodárskej pôdy
Rok
2004
2005
2006
2007
2008
Výmera pôdy (ha)
201007 205264 192074 192236 189841
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa databázy firmy Radela, s.r.o.

2009
204144

V porovnaní začiatku a konca sledovaného obdobia nie je zjavná zmena výmery
poľnohospodárskej pôdy. Rozdiel predstavoval 3137 hektárov poľnohospodárskej pôdy (1,5
%). Najmenej pôdy v sledovanom období v BBSK mala výskumná vzorka k dispozícii v roku
2008, čo predstavovalo 92,9 % z objemu pôdy v poslednom roku.
Tabuľka 3 Počet pracovníkov
Rok
2004
2005
2006
2007
2008
Počet pracovníkov
6005
5675
4917
4980
4711
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa databázy firmy Radela, s.r.o.

2009
4598

Počet pracovníkov v sledovanom období vykazoval jasnú tendenciu znižovania.
V roku 2009 predstavoval počet pracovníkov výskumnej vzorky len 76,5 % z počtu
pracovníkov v roku 2004.
Tabuľka 4 Priemerná dotácia na hektár poľnohospodárskej
Rok
2004
2005
2006
2007
2008
Priemerná dotácia (EURO)
0,2418 0,2562 0,2933 0,3068 0,3217
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa databázy firmy Radela, s.r.o.

2009
0,3466

Objem dotácií sa v rokoch 2004 až 2009 zaznamenal rast na úrovni 145 %.
Proporcionálne došlo k zvýšeniu dotácie na hektár poľnohospodárskej pôdy v regióne.
Dotácie vykazovali v sledovanom období pravidelný medziročný rast.
Tabuľka 5 Priemerná dotácia na pracovníka
Rok
2004
2005
2006
2007
2008
Priemerná dotácia (EURO)
0,0809 0,0927 0,1146 0,1184 0,1296
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa databázy firmy Radela, s.r.o.

2009
0,1539
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Objem poľnohospodárskej pôdy v porovnaní rokov 2004 a 2009 nezaznamenal
výraznejší rast (1,5 %). Znižovanie počtu pracovníkov malo však za následok zvýšenie
priemernej dotácie na pracovníka. Zatiaľ čo v roku 2004 bola táto dotácia na úrovni 8,09
EUR, v roku 2009 za dotácia pohybovala na úrovni 15,39 EUR na pracovníka.
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Graf 1 Dotácia na hektár poľnohospodárskej pôdy
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa databázy firmy Radela, s.r.o.
Pri pohľade na dotácie v jednotlivých okresoch je možné sledovať rozdielnu výšku
dotácie na hektár pôdy hlavne v poslednom sledovanom roku 2009. V roku 2004 rozdiel
medzi najvyššou a najnižšou dotáciou na hektár predstavoval 0,0491 EUR, v roku 2009 tento
rozdiel bol na úrovni 0,1941 EUR.
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Graf 2 Dotácia na pracovníka
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa databázy firmy Radela, s.r.o.
Dotácie na pracovníka v medziročnom porovnaní zaznamenali výrazné rozdiely.
Najvýraznejšia bola zmena v okrese Banská Štiavnica, kde tento rozdiel predstavoval 461,55
EUR. K príčinám tohto rozdielu možno zaradiť znižovanie počtu pracovníkov, zmenu foriem
poskytovanie podpôr a pomoc či zvýšenie objemu dotácii v absolútnom vyjadrení.

4. Záver
Príspevok poskytuje informácie o objeme dotácií v Banskobystrickom kraji v rokoch
2004 až 2009. Z vykonanej analýzy možno usúdiť, že aj napriek minimálnym kvantitatívnym
zmenám v objeme poľnohospodárskej pôdy, počas šiestich rokov dochádzalo k pravidelnému
zvyšovaniu pridelených dotácií. Sprievodným javom bolo však znižovanie počtu
zamestnancov, ktoré viedlo k zvýšeniu priemernej dotácie na zamestnanca ako aj na hektár
poľnohospodárskej pôdy.
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EKOLOGICKÝ CHARAKTER VYBRANÝCH DANÍ SR
EKOLOGICAL CHARACTER OF SELECTED TAXES IN SLOVAK REPUBLIC

Zuzana Viglašová

Abstrakt
Článok pojednáva o nástrojoch environmentálnej politiky SR a ich efektívnom
využívaní. Ide o nástroje, ktoré slúžia na podporu proenvironmentálnych aktivít FO a PO a
ich hlavným cieľom je neustále zvyšovanie úrovne ochrany životného prostredia v rámci SR.
V článku je venovaná pozornosť najmä ekologickým daniam, ktoré patria do nepriamych
nástrojov environmentálnej politiky SR.
Kľúčové slová: Environmentálna politika SR. Životné prostredie. Ochrana životného
prostredia. Daňová sústava SR. Ekologické dane.

Abstract
The article discusses about the environmental policy tools of the Slovak Republic and
describes their effective use. These tools are used to support pro-environmental activities and
their main objective is to continuously raise the level of environmental protection in Slovak
Republic. The article is focused mainly on environmental taxes – one of the indirect tools of
Slovak Republic environmental policy.
Key words: Environmental policy of the Slovak Republic. Environment. Environmental
protection. Tax system of Slovak Republic. Environmental taxes.

1. Úvod
V súčasnej dobe predstavuje problematika ochrany a stavu životného prostredia
celosvetový problém, ktorého význam neustále narastá. Závažnosť tejto problematiky
potvrdzuje aj fakt, že mnohé štáty sveta zaradili ochranu životného prostredia medzi prioritné
ciele v rámci svojej hospodárskej politiky. Jednou zo základných podmienok vstupu
Slovenskej republiky do Európskej únie

bolo zvýšenie úrovne starostlivosti o životné
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prostredie a zlepšenie jeho stavu do takej miery, aby spĺňalo požiadavky stanovené
medzinárodnými dohovormi a zmluvami s environmentálnym zameraním, a taktiež predpismi
v systéme environmentálneho práva Európskej únie. Okrem prijatia tohto práva a plnenia
záväzkov z týchto medzinárodných dohovorov a zmlúv, pôjde v prvom rade o ekonomické
opatrenia a nástroje, ktoré môžu výrazne napomôcť k odstráneniu environmentálnej
zaťaženosti a k eliminácii zdrojov znečisťovania životného prostredia. Ide predovšetkým
o konkrétne typy ekologických daní, ako aj skupinu poplatkov, odplát a limitov, ktorých
hlavným cieľom je zabezpečovanie ochrany životného prostredia a udržania jeho žiaduceho
stavu.
Nástroje environmentálnej politiky SR
Nástroje environmentálne orientovanej hospodárskej politiky môžu byť štruktúrované
z rôznych aspektov podľa toho, akým spôsobom zasahujú do mechanizmu fungovania
hospodárstva. Základné delenie týchto nástrojov je na priame a nepriame nástroje. Priame
nástroje environmentálnej politiky možno charakterizovať ako inštitucionálne opatrenia na
priame ovplyvňovanie environmentálneho správania. Jedná sa o : príkazy, zákazy, obmedzenie
prípustného množstva znečistenia, prípadne až po zákaz určitých druhov výroby. Prednosťou
ich uplatnenia v environmentálnej politike je, že vďaka priamemu nasadeniu- vynútenému
množstvom účinných sankcií – umožňujú v krátkom čase dosiahnuť zlepšenie kvality
životného prostredia. Ďalšou ich prednosťou je, že ich možno pomerne jednoducho aplikovať
a navyše ich dodržanie je možné ľahko kontrolovať. Negatívnym javom pri priamych
nástrojoch

je,

že

zníženie

zaťaženia

životného

prostredia

ich

využitím

je

z národohospodárskeho hľadiska príliš drahé, keďže každý emitent musí zabezpečiť
dodržanie noriem štandardov, a to bez ohľadu na to, koľko nákladov mu týmto spôsobom
vznikne. Nepriame nástroje environmentálnej politiky na rozdiel od priamych nástrojov
nepredpisujú ochranu životného prostredia, ale znečisťovateľov stimulujú k prijímaniu
opatrení na zníženie zaťaženia životného prostredia. Uvedené nástroje môžu mať formu :
daní, poplatkov, odvodov, odplát, emisných povolení, depozitno-refundačných systémov,
správnych poplatkov a pod.. Svojou ekonomickou podstatou sú politickými nástrojmi, ktoré
ochranu životného prostredia zabezpečujú prostredníctvom finančno – ekonomických
nástrojov.
Pri tvorbe a používaní hospodárskych nástrojov sa musia akceptovať tieto zásady:


sú platné na celom území štátu,
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za znečistenie prostredia je zodpovedný poškodzovateľ,



dosiahnutie proekologického hospodárskeho správania sa,



zabezpečiť, aby aktivity na ochranu životného prostredia boli zabezpečené
hospodárskymi subjektmi,



štát má nezastupiteľné ekologické poslanie garantovať žiaducu kvalitu životného
prostredia,



podporné financovanie akcií na ochranu životného prostredia zo strany štátu,



hospodárske nástroje spájať s poznaním stavu životného prostredia.

2. Metodológia
V práci sme vychádzali predovšetkým zo štúdia odbornej literatúry, ktorá sa zaoberá
problematikou environmentálnej politiky štátu so zameraním na environmentálne dane ako
jedného z jej nástrojov. Špecifikovali sme jednotlivé environmentálne dane v rámci EÚ a SR.
Taktiež sme analyzovali sadzby jednotlivých poplatkov za výrobky a materiály, ktoré plynú
do Recyklačného fondu SR.

Následne sme v závere zosumarizovali výsledky nášho

príspevku.

3. Výsledky a diskusia
Členské štáty Európskej únie, ale i transformujúce sa krajiny v posledných rokoch
čoraz viac uplatňujú environmentálne platby. Tento trend podporujú aj inštitúcie Európskej
únie, ktoré si uvedomujú, že dynamický proces ich uplatňovania môže v určitých prípadoch
spôsobiť komplikácie na vnútornom trhu. V tejto súvislosti Európska komisia vypracovala
správu o environmentálnych daniach a poplatkoch na vnútornom trhu, z ktorej vyplýva, že
jednotlivé členské štáty majú pri uplatňovaní environmentálnych platieb značnú voľnosť s tým,
že v dôsledku ich uplatnenia nesmie dôjsť k narušeniu konkurencie v rámci jednotného trhu.
Súčasnosť charakterizuje stav, keď sa v jednotlivých krajinách uplatňujú rôzne druhy
environmentálnych platieb, pre ktoré je charakteristická odlišnosť v: konštrukcii výšky platby,
rozsahu spoplatnenia emisií a v druhoch zaťaženia environmentálne škodlivých výrobkov.
Uvedené skutočnosti sú dôvodom, že environmentálne platby je možné deliť z
rôznych hľadísk. Z hľadiska funkcií ich možno rozdeliť na:
1. Poplatky na úhradu nákladov – ktorých funkcia spočíva v tvorbe finančného zdroja na
úhradu nákladov, ktoré vzniknú pri poskytovaní environmentálnej služby. Ide o:
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a. Užívateľské poplatky (user charges), ktoré platí užívateľ za poskytnutú
environmentálnu službu (poplatok za odvoz komunálneho odpadu, poplatok za
dodávku pitnej vody – vodné a za odvádzanie odpadových vôd - stočné).
b. Účelovo viazané poplatky (product charges), ktorých výber sa nespája
s poskytovaním špecifickej environmentálnej služby platiteľovi poplatku, ale ich
zámerom je stimulovať presun spotreby na nespoplatňované substitúty, a navyše
vytvoriť finančný zdroj na zabezpečenie plnenia environmentálnych cieľov
(poplatky za batérie, fľaše, recyklovateľné obaly, plasty, pneumatiky, oleje,
žiarivky s obsahom ortuti, papier, motorové vozidlá a pod.).
2. Stimulačné environmentálne dane/poplatky – prioritne sledujú cieľ stimulovať
znečisťovateľa k zmene správania sa v smere ochrany životného prostredia, a to bez
väzby na výnosnosť z uplatňovanej dane. Sadzby stimulačnej environmentálnej dane sa
odvodzujú od:
a. výšky odhadnutých marginárnych nákladov potrebných na zníženie zaťaženia
životného prostredia,
b. výšky odhadnutých marginárnych škôd, ktoré vznikli z titulu poškodenia
životného prostredia,
c. nákladov, ktoré je potrebné vynaložiť na splnenie podniku stanovených
emisných limitov – štandardov.
Výrobca pri uplatnení stimulačných environmentálnych daní má stimul znižovať
zaťaženie životného prostredia až dovtedy, pokým minimalizuje svoje náklady. Výška úspor
na nákladoch sa vyčísli ako rozdiel medzi výškou environmentálnej dane, ktorú by platil v
prípade, ak by nerealizoval žiadne opatrenia na zníženie zaťaženia životného prostredia, a
nákladmi, ktoré vynaložil na zníženie zaťaženia životného prostredia. Výnos z uplatnenia
týchto daní plynie do verejných rozpočtov, ale aj do účelových fondov. Účinnosť stimulačnej
environmentálnej dane sa prejaví len vtedy, ak v dôsledku jej uplatnenia budú výrobcovia
prijímať opatrenia na zníženie zaťaženia životného prostredia, čo sa prejaví v znížení jej
výnosovosti.
3. Fiškálne environmentálne dane – ich primárnym cieľom je tvorba finančných
zdrojov, ktoré môžu plynúť do verejných rozpočtov alebo účelových fondov
orientovaných na ochranu životného prostredia. Až sekundárne sa do konštrukcie
týchto daní premieta stimul k zmene správania sa znečisťovateľa v prospech ochrany
životného prostredia. Výnos z ich výberu je možné využiť na:
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a. zníženie daňového zaťaženia z práce (zníženie dane z príjmov, odvodov do
sociálnych fondov),
b. zníženie zdanenia kapitálu,
c. financovanie rozpočtových deficitov,
d. kompenzácie znečisťovateľom,
e. poskytovanie dotácií na realizáciu environmentálnych opatrení menej
znehodnocujúcich životné prostredie (nižšia spotreba energie, recyklovateľné
obaly).
Rozhodnutiu o presune daňového zaťaženia musí predchádzať kvantifikácia účinkov
rozhodnutia na HDP, zamestnanosť a infláciu.
4. Environmentálne dane v štátoch EÚ a v SR
Environmentálne zdanenie je v jednotlivých štátoch EÚ odlišné, a to:


v rozsahu daňového základu,



vo výške daňových sadzieb (tieto sa odlišujú v závislosti od obsahu uhlíka
v zdanených palivách),



v rozsahu daňových úľav a oslobodení od platenia dane.
Predmetom environmentálnych daní je predovšetkým energia. V spojitosti s jej

zdanením sa uplatňuje daň z CO2/energie, daň z elektrickej energie, daň z uhlia a koksu a daň
z leteckého benzínu.
Medzi environmentálne dane, ktoré sú v súčasnosti uvaľované v štátoch EÚ patria:


dane z motorových vozidiel,



dane z odpadov,



dane/poplatky za batérie,



dane/poplatky za pneumatiky,



dane/poplatky za bielo-čiernu techniku,



dane/poplatky za oleje a mazivá,



dane/poplatky z obalov,



daň z oxidov dusíka,



daň zo síry.
Dôvodom na zavedenie dane z motorových vozidiel je skutočnosť, že dane

z minerálnych olejov nezohľadňujú všetky environmentálne aspekty. Dane z predaja alebo
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z používania motorových vozidiel sa začínajú uplatňovať z dôvodu väčšej podpory
využívania environmentálne priaznivejších dopravných prostriedkov.
Dane z odpadov platí producent odpadu, a to vo výške stanovenej sadzby dane za tonu
odpadu. Sadzby sú diferencované v závislosti od kategórie odpadu. V rámci EÚ sa dane
(príp. poplatky) v odpadovom hospodárstve uplatňujú vo všetkých členských štátoch. Ide
o tzv. municipálne (užívateľské) poplatky za odvoz odpadu a ďalej o dane, poplatky za
uloženie odpadu na skládku, resp. jeho spaľovanie. Tieto platby slúžia ako zdroj financovania
verejnoprospešných organizácií poskytujúcich túto službu. V mnohých štátoch však poplatky
nepokrývajú náklady späté s likvidáciou komunálneho odpadu. Príjem z platby plynie buď do
oblasti znečistenia, alebo do štátneho rozpočtu. V niektorých krajinách sú používané aj na
poskytovanie kompenzácií alebo na podporu recyklácie.
Väčšina vyššie uvedených daní resp. poplatkov je v rámci SR platená v podobe
príspevkov do Recyklačného fondu SR. Príspevok do Recyklačného fondu sa vypočítava ako
súčin množstva alebo hmotnosti výrobkov alebo materiálov, za ktoré sa príspevok platí,
a príslušnej sadzby. Ministerstvo životného prostredia ustanovuje vyhláškami Ministerstva
životného prostredia SR výpočet vybraných sadzieb do Recyklačného fondu takto25:
Druh výrobkov alebo materiálov
€/kg
a/Pre batérie a akumulátory:
1. s hmotnosťou do 1 kg/ks
6,31 €
2. s hmotnosťou viac ako 1 kg/ks
0,27 €
b/Pre minerálne mazacie oleje do spaľovacích motorov, prevodových olejov, olejov pre
turbíny alebo hydraulických olejov
0,07 €
c/Pre pneumatiky pre motorové vozidlá a nemotorové vozidlá
0,27 €
d/Pre viacvrstvové kombinované materiály
0,23 €
e/Pre elektrické a elektronické zariadenia:
1. veľké domáce spotrebiče
1.1. chladiace zariadenia
0,93 €
1.2. ostatné
0,53 €
2. malé domáce spotrebiče
0,66 €
3. informačné technológie a telekomunikačné zariadenia
3.1. osobné počítače
1,66 €
3.2. ostatné
1,33 €
4. spotrebná elektronika

25

Sadzby spoplatnených komodít. Dostupné na:
<http://www.recfond.sk/index.php?www=sp_detail&id=308&navigation_main_id=0&navigation_id=223>
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4.1. televízne prijímače
4.2. ostatné
5. svetelné zdroje
5.1. neobsahujúce ortuť
5.2. obsahujúce ortuť
6. elektrické a elektronické nástroje okrem veľkých stacionárnych
priemyselných nástrojov
7. hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely
8. zdravotnícke zariadenia okrem všetkých implantovaných
a infikovaných výrobkov
9. prístroje na monitorovanie a kontrolu
10. predajné automaty
f/Pre výrobky z polyetyléntereftalátu (PET), polyetylénu (PE),
polypropylénu (PP), polystyrénu (PS) a z polyvinylchloridu (PVC)
g/Pre papier a lepenku od množstva 10 ton ročne
h/Pre sklo (vrátane obalového a tabuľového obločného skla)
od množstva 10 ton ročne
i/Pre vozidlá
j/Pre kovové obaly za železo a oceľ a za hliník a jeho zliatiny:
1. za železo a oceľ
2. za hliník a jeho zliatiny

1,66 €
1,33 €
1,33 €
1,66 €
0,66 €
0,66 €
1,33 €
1,33 €
0,66 €
0,17 €
0,02 €
0,02 €
66,39 €/ks
0,04 €
0,14 €

Dosiahnuté výnosy z environmentálnych daní a poplatkov plynú do recyklačných
fondov, rozpočtov územnosprávnych celkov, štátnych rozpočtov alebo súkromného sektora,
ktorý zabezpečuje likvidáciu produktov, na ktoré sú dane uvalené.

Záver
V súčasnej dobe environmentálne dane nadobúdajú čoraz väčší význam nielen v
environmentálnych, ale aj vo finančných politikách ekonomicky vyspelých krajín. Ich
uplatňovanie sa spája so snahou riešiť štruktúrne problémy ekonomiky, a to presunutím
daňového zaťaženia „práce" (daň z príjmov, odvody do fondov sociálneho, zdravotného
zabezpečenia) smerom k spotrebným daniam, vrátane dane z energie a daniam na
environmentálne nevhodné produkty. Pred realizáciou ekologizácie daňovej sústavy je však
potrebné, aby si krajina vopred uvedomila jej následky, a to v širšom ekonomickom
kontexte. Je dôležité si uvedomiť, že dôsledky ekologizácie daňovej sústavy nemajú dopad
len na samotné environmentálne platby, ale zasahujú a vysoko ovplyvňujú aj ekonomické
a environmentálne podmienky krajiny. V súčasnosti už environmentálne dane nepredstavujú
len nástroj ochrany životného prostredia, ale sú vnímané aj ako významný nástroj
318

reštrukturalizačného procesu ekonomiky. Za priekopníkov v implementácii daňových
reforiem možno považovať severské krajiny, ku ktorým sa následne zaradilo Rakúsko, Veľká
Británia, Taliansko, Nemecko a Francúzsko.
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Všeobecne prospešné služby agentúry:



Spolupráca s domácimi, európskymi a svetovými inštitúciami a organizáciami /poskytovanie
služieb v oblasti vzájomnej výmeny informácií, kontaktov, vzdelávania a rozvoja na
medzinárodnej úrovni/.



Rozvíjanie aktivít na podporu rozvoja východoeurópskeho priestoru /podpora zvýšenia
konkurencieschopnosti, zamestnanosti a flexibility organizácií a inštitúcií, ako aj pracovnej
sily vo východoeurópskom priestore/.



Zvyšovanie mobility pracovnej sily východoeurópskeho priestoru prostredníctvom
organizovania stáží a praxe v organizáciách európskeho priestoru.



Podpora študijných stáží a mobility študentov z východoeurópskeho priestoru za účelom
zbližovania a spoznávania kultúrnych odlišností jednotlivých regiónov.



Organizovanie medzinárodných kultúrnych a športových aktivít za účelom poznávania
multikulturálnych odlišností.



Poskytovanie zdravotnej starostlivosti, sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti
/poskytovaním služieb v oblasti humanitárnej a sociálnej pomoci pre vybrané skupiny
obyvateľstva prostredníctvom programov v oblasti ľudských zdrojov, zdravotníctva a iných/.



Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti /prostredníctvom poradenských,
konzultačných, vzdelávacích služieb a aktívnych opatrení trhu práce, ktoré podporia
zamestnanosť , ako aj služieb orientovaných na spoločenský rozvoj a spoluprácu medzi
regiónmi Európskej únie/.



Ochrana zdravia obyvateľstva, tvorba a ochrana životného prostredia.



Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt.



Ochrana ľudských práv a základných slobôd, rovnosti mužov a žien.



Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry /organizácia školení, seminárov, kurzov,
konferencií zameraných na zvyšovanie úrovne celoživotného vzdelávania, ako aj zvyšovanie
fyzického zdravia obyvateľstva/.



Spolupráca s domácimi, východoeurópskymi a svetovými vzdelávacími inštitúciami.



Podpora vedy a výskumu, kontaktov a spolupráce v oblasti vedy a výskumu, popularizácia
vedy na verejnosti.



Vydavateľská činnosť.



Využitie obnoviteľných zdrojov energie /služby v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov
energie, propagácia týchto zdrojov, ako aj možnosti financovania aktivít/.



Trvalo udržateľný rozvoj vidieckych oblastí /prostredníctvom služieb pre vidiecke oblasti,
samosprávy, s dôrazom na agroturistiku a zvyšovanie cestovného ruchu v spolupráci s
malými a strednými podnikateľmi/.



Podpora regionálneho marketingu a reklamy.



Podpora marginalizovaných skupín a ich integrácia do spoločenského, pracovného a
rodinného života.



Podpora budovania infraštruktúry v školskej, zdravotníckej, kultúrnej a sociálnej oblasti
v úzkej spolupráci s existujúcimi organizáciami.
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