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K A L K U L Á C I E   

Kalkulovanie Power Pivot 

Význam kalkulácií pre potreby riadenia je veľký. Je mnoho 
prístupov ako kalkulovať a mnoho metód kalkulovania. Kalkulácie 
nás informujú o rôznych skutočnostiach - pomáhajú nám vytvoriť 
a kontrolovať cenovú politiku, plnenie noriem spotreby, hľadať 
odchýlky a zisťovať, čo je ich príčinou. 

 Výpočtová technika zdokonalila systém kalkulovania a zvýšila jeho úroveň. Jedným z veľmi dobrých postupov, 
ako kalkulovať efektívne a rýchlo, je využitie prostriedkov modernej výpočtovej techniky a vytvoriť si 
kalkulačný systém na báze PowerPivot v Exceli. Princíp kalkulovania je potom veľmi jednoduchý. Ak to 
chcete urobiť postačuje mať Excel 2010, doplnok Power Pivot a napr. náš program NC_Kalk_Power.  

 Program vám umožní vytvoriť kalkulácie prostredníctvom 
číselníkov a databáz, ktoré si však musíte predpripraviť. Výsledok 
je ale potom veľmi flexibilný a pružný. Podstatou úspešného 
kalkulovania je mať dobre vytvorené číselníky produktov a 
zákazníkov a dobré databázy. 
 Kalkulácie tvoria základ podnikového controllingu a tak je dobre 
mať a používať vo firme aj niekoľko druhov kalkulácií, či už kvôli 
cenotvorbe a predaju alebo sledovaniu hospodárnosti. 
Upozornenia nás na slabé miesta a firma alebo aj iná organizácia 
nemusí potom škrtať náklady, tak ako sme toho svedkom dnes z 
neznalosti ekonomiky. 
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Prepojením týchto číselníkov a databáz získate veľmi kvalitné a operatívne kalkulácie vhodné práve pre 
riadenie a analyzovanie. Ich flexibilita je veľmi vysoká. Vyžadujú si ale vysokú kvalitu vstupov a informačných 
podkladov. 

 

Kalkulácia UVN 
 
1. Priamy materiál. 
2. Priame mzdy. 
3. Ostatné priame náklady. 
4. PRIAME NÁKLADY CELKOM 
5. Výrobná réžia 
6. Správna réžia 
8. Odbytová réžia 
9. Zásobovacia réžia 
10. ÚPLNÉ VLASTNÉ NÁKLADY 
11. Zisk 
12. Cena 

Čo Vám to prinesie? 
 
Všetci sme zvyknutý na klasické kalkulačné vzorce. Čo však ak 
narušíme naše zvyklosti. Vznikne nám nový pohľad na kalkulácie 
a naše informácie sa stanú čitateľnejšie. Môžem v jednej tabuľke 
vidieť nielen výsledky kalkulácií úplných nákladov ale šikovne do 
nich zakomponované aj iné typy kalkulácií. Pre lepšiu 
informovanosť čitateľov uvádzame vzory klasických kalkulačných 
vzorcov a aj moderných postavených na získaných zdrojových 
dátach. Je to veľmi zaujímavé čítanie a zaujme isto i Vás, TOP 
manažment vašich firiem, ekonómov, marketingových 
manažérov, výrobárov, lebo každý si tam vie nájsť ten svoj pohľad 
na ekonomiku a efektívnosť hospodárenia, či predaja. 

V nasledovnej tabuľke máte príklad schémy porovnania klasickej kalkulácie a kalkulácie procesnej. 



 

V tejto tabuľke vidíte už dva pohľady na kalkulácie a to jeden 
pohľad na základe kalkulácie úplných nákladov a druhý pohľad na 
základe procesnej kalkulácie. Porovnanie a rozdiely v ich 
efektívnosti sú uvedené v spodnej časti obrázka. V riadku 
ziskovosti možno vidieť nepresnosť prvého spôsobu kalkulácie cez 
réžie. Ukazuje nám ziskovosť 17%, kdežto procesné kalkulácie 
upozorňujú na skutočnosť oveľa nižšiu a to len 9%, čo môže viesť 
k nesprávnemu rozhodovaniu a potom aj prekvapeniam vo vývoji 
hospodárenia vo firme.  

Porovnanie a súčasné sledovanie 
obidvoch druhov kalkulácie zvyšuje 
úspešnosť  rozhodovania. Čo 
však, ak túto úspešnosť ešte 
zvýšime cez multidimenzionálny 
pohľad na kalkulácie? A to je 
práve princíp kalkulovania cez 
Excel 2010 a PowerPivot. 
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