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NÁZOV

DRUH 

MÉDIA Popis Cena

MANAŽÉRSKA 

EKONOMIKA kniha v 

PDF

CONTROLLING kniha v 

PDF

15,- €

FINANČNÝ 

CONTROLLING 11,-€

v PDF

NÁKLADOVÝ

CONTROLLING kniha

12,-€

v PDF

10,-€

v PDF

BALANCED kniha

SCORECARD 14,-€

Strategický systém v PDF

riadenia výkonnosti firmy

EXCEL 2010 kniha
pre ekonómov, manažérov 12,-€

a controllérov v PDF

EXCEL 2010 - kniha

POWER PIVOT 10,-€
Kontingenčné tabuľky v PDF

EXCEL A MAKRÁ kniha 12,-€

v DOC

ACTIVITY BASED 

COSTING

kniha

Návod ako urobiť procesné 10,-€

v PDF

  © Dominanta

Zo svojej produkcie ponúkame naším zákazníkom rôznu odbornú literatúru. Zameraná je predovšetkým na controlling a problémy spojené s ekonomikou a riadením, ale mnoho 

materiálov máme aj o tvorbe projektov, materiály z prezentačných vystúpení až po cyklus učebníc pre celoživotné vzdelávanie. Mnoho materiálu k práci môžete získať priamo aj na našich 

stránkach. Zároveň je možné u nás zakúpiť aj materiály so seminárov a rôznych iných vystúpení, ktoré sme mali pre prax. Postupne ich zaradíme do našej ponuky tak, aby aj vám poslúžili 

k tomu, na čo boli určené.

D O M I N A N T A
EMAIL: dominanta@dominanta.sk    MOBIL: 0903 638 082    SKYPE: peter.gallo33

Z OBSAHU: základné pojmy ekonomiky a podniku, výnosy, náklady, majetok, kapitál,

ekonomické veličiny, hodnota firmy, ekonomika vo výrobe, v marketingu a nákupe,

typológia podnikov, ciele, podnikateľský plán, CVP analýza, ceny, kapacity,

produktivita, ...

8,- €

Z OBSAHU: terminológia controllingu, organizácia, osobnosť controlléra,

kompetencie, predpoklady zavedenia, tvorba controllingového systému firmy, model

controllingu, strategický a operatívny controlling, metodika tvorby, obsah

controllingového systému vo firme, controllingový reporting, metódy strategického

controllingu, tvorba systému operatívneho controllingu a obsah.

kniha

Z OBSAHU: pojem a obsah, finančné ciele, ukazovatele finančnej analýzy a ich 

interpretácia, ukazovatele s cash flow, prevádzkové ukazovatele, bankrotové modely, 

controlling pracovného kapitálu, riadenie pracovného kapitálu cez zásoby, analýza 

nákladovosti a ziskovosti, riadenie pracovného kapitálu cez likviditu, riadenie hodnoty 

a výkonnosť, finančné plánovanie.

Z OBSAHU: koncepcia nákladového controllingu, rozpočtový systém, sledovanie a 

vyhodnocovanie účtovných údajov, odchýlky nákladov, kalkulačný systém podniku, 

kalkulačné metódy, kalkulácia cez úplné a neúplné náklady, manažérske kalkulácie.

kniha

Z OBSAHU: nástroje strategického controllingu, analýza silných a slabých stránok, 

potenciálov, strategická bilancia, analýza životného cyklu, portfóliové metódy, 

výstavba strategického controllingu vo firme, návrh stratégie, prognózovanie, 

strategický a operatívny controlling.

Z obsahu: teória Balanced Scorecard a jej význam pre riadenie, poslanie, stanovenie 

vízie, tvorba strategickej mapy a tabuľky scorecard. Obsah a objasnenie perspektív a 

KPI - finančnej, zákazníckej, interné procesy a učenia sa rastu. Príklady výstupov.

Z obsahu: pojem ABC, prečo a z akých dôvodov robiť procesné kalkulácie vo firme. 

Postupy tvorby ABC pre výrobnú a obchodnú spoločnosť. Úprava hlavnej knihy, 

možnosti prepojenia na strediská, definovanie a oceňovanie aktivít, priraďovanie 

aktivít nákladovým objektom. Interpretácia a využitie výsledkov ABC. Príklady 

výstupov. cca 70 strán

Z obsahu: pracovná plocha Excelu 2010 a zmeny oproti 2007 a 2003, tvorba makier, 

import a export údajov, načítavanie dát, funkcie pre controlling, formuláre, reporting v 

Excely, riadenie tlače, grafy - typy, načítavanie zdrojových údajov, úprava a grafická 

interpretácia, scenáre, hľadanie riešení, riešiteľ, citlivostná analýza, trendy a 

vyhodnocovanie trendov, ...

Z obsahu: Excel a doplnok Power Pivot, inštalácia, práca s doplnkom Power Pivot, 4 

dimenzionálne kontingenčné tabuľky, načítavanie a spracovanie údajov, tvorba relácií 

a prepojení, zostavovanie kontingenčných grafov a tabuliek, programový jazyk DAX, 

funkcie Excelu a funkcie Power Pivot, ...

Z obsahu: pracovná plocha Visual Basicu, Excel a VBA, tvorba jednoduchých makier, 

práca s objektami, objekty typu Range, grafické objekty, kontingenčné tabuľky a 

makrá,  riadenie toku vo Visual Basicu - cykly, vytváranie formulárov, podpora grafov 

cez makrá, riešenia rôznych programových úloh s makrami - načítavanie súbor, 

doplňovanie databáz, premenovanie listov,...

 EDÍCIA CONTROLLÉRA:  Pre controllérov ponúkame novú edíciu kníh controlléra, ktoré mu poskytnú dostatok podnetov a 

námetov, či riešení na zdokonalenie controllingu vo firme. Edíciu tvoria knihy Controlling - vytvárame systém controllingu vo 

firme, Finančný controlling, Nákladový controlling, Strategický controlling a Excel pre controllérov. Cena edície je 96,-€ . 

Navyše k nej dostanete ej knihu Manažérska ekonomika.

STRATEGICKÝ 

CONTROLLING

ODBORNÁ LITERATÚRA

Ak máte záujem o nejakú publikáciu, postačuje sa informovať prostredníctvom e-mailu a na vaše otázky vám radi odpovieme.
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materiálov máme aj o tvorbe projektov, materiály z prezentačných vystúpení až po cyklus učebníc pre celoživotné vzdelávanie. Mnoho materiálu k práci môžete získať priamo aj na našich 

stránkach. Zároveň je možné u nás zakúpiť aj materiály so seminárov a rôznych iných vystúpení, ktoré sme mali pre prax. Postupne ich zaradíme do našej ponuky tak, aby aj vám poslúžili 

k tomu, na čo boli určené.

D O M I N A N T A
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Z OBSAHU: základné pojmy ekonomiky a podniku, výnosy, náklady, majetok, kapitál,
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typológia podnikov, ciele, podnikateľský plán, CVP analýza, ceny, kapacity,
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8,- €

 EDÍCIA CONTROLLÉRA:  Pre controllérov ponúkame novú edíciu kníh controlléra, ktoré mu poskytnú dostatok podnetov a 

námetov, či riešení na zdokonalenie controllingu vo firme. Edíciu tvoria knihy Controlling - vytvárame systém controllingu vo 

firme, Finančný controlling, Nákladový controlling, Strategický controlling a Excel pre controllérov. Cena edície je 96,-€ . 

Navyše k nej dostanete ej knihu Manažérska ekonomika.

ODBORNÁ LITERATÚRA

Ak máte záujem o nejakú publikáciu, postačuje sa informovať prostredníctvom e-mailu a na vaše otázky vám radi odpovieme.

STRATEGICKÝ A 

OPERATÍVNY 

dokument 

INVESTÍCIÍ DOC 3,-€

MALÉ A STREDNÉ 

PODNIKANIE

kniha

18,-€

v PDF

HODNOTENIE 

VÝKONNOSTI 

dokument

WORD 3,-€

.DOC

BALANCED 

SCORECARD

dokument

WORD 10,-€

Teória a metodika tvorby .DOC

  © Dominanta

ECONOMIC VALUE 

ADED

dokument

WORD 3,-€

Ekonomická pridaná .DOC

hodnota

dokument

KALKULÁCIE WORD

.DOC 6,-€

Kalkulačný systém

podniku

20 €

tlačená

MANAŽMENT kniha 5,-€

v PDF

PROJEKTOVÝ 

CONTROLLING

dokument

vo formáte 

PDF, DOC

  © Dominanta

Z obsahu: Študijný materiál k problematike strategického a operatívneho controllingu 

investícií. Zahŕňa základné pojmy procesu investovania, projektové riadenie a 

investovanie, popis fáz investičného projektu, metódy a kritériá hodnotenia 

efektívnosti investičných procesov, rôzne metódy a ich aplikačné využitie pri 

invesotvaní, atď. cca 47 strán

Z obsahu: bariéry podnikania a podnikateľské riziko, ekonomické prínosy malých a 

stredných podnikov a ich podpora, založenie podniku, povinnosti voči daňovému 

úradu, poisťovniam, vedenie mzdových listov, postup pri založení obchodnej 

spoločnosti, podnikateľský plán a zdroje financovania, účtovníctvo firmy, ekonomika a 

finančné riadenie firmy, marketing, nákup, manažment, personál, výroba - prevádzka, 

zánik podnikateľských subjektov. cca 256 strán

Z obsahu: hodnotenie pri práci, účel a zámery hodnotenia, metódy hodnotenia 

výkonnosti, hodnotiaci dotazník, spracovanie údajov z dotazníkov, interpretácia 

výsledkov a výpočet úrovne výkonnosti organizácie, ukazovateľ spokojnosti 

zamestnancov, motivačné aspekty hodnotenia, návrhy rozvojových aktivít organizácia, 

ďalšie možnosti využitia výsledkov v praxi, záverečná správa – forma a obsah pre 

posúdenia výkonnosti firmy. cca 33 strán

Z obsahu: metóda BSC, kritické faktory úspechu, dôvody pre nasadenie, vízia a 

stratégie, poslanie, strategická mapa, postupnosť krokov zavedenia, model BSC proces 

jeho tvorby, dokumentácia, formulácia stratégií pomocou metódy SWOT, finančná 

perspektíva, ukazovateľ pre hodnotenie výkonnosti firmy, meradlá finančnej 

rovnováhy, zákaznícka perspektíva, kľúčové ukazovatele zákazníckej perspektívy, 

perspektíva interných procesov, ukazovatele interných procesov, mapa procesov, 

metóda ABC, procesné riadenie, perspektíva učenia sa rastu,  meranie spokojnosti 

zamestnancov, meranie produktivity zamestnanca, hybné sily učenia sa a rastu, 

hodnotenie pracovného výkonu, zavedenie BSC. cca 167 strán

Z obsahu: moderný prístup k hodnoteniu výkonnosti firmy – EVA, MVA, CVA, 

výpočet ukazovateľa EVA, MVA, ukazovatele výkonnosti, prepojenie hodnotenia 

výkonnosti s hodnotením produktivity, určenie diskontnej sadzby, ukazovateľ CVA, 

využitie ukazovateľa EVA, náklady na cudzí kapitál, využitie EVA pri hodnotení 

investičných projektov, oceňovaní majetku a riadení ľudských zdrojov, strom riadenia, 

finančná mapa, meradlá finančnej výkonnosti, vplyv stredísk na EVA, výpočet 

príspevku na úhradu, meradlá delenia výstupov firmy, meradlá finančnej rovnováhy, 

EVA vo finančnej perspektíve Balanced Scorecard. cca 37 strán

Z obsahu: manažérske informačné systémy a ich význam v podnikovej praxi, 

rozpočtový systém, účtovný systém, manažérsky prístup k účtovníctvu podniku, 

kalkulačný systém podniku, kalkulačné jednotky a výkony, komponenty kalkulácie 

nákladov, druhové triedenie nákladov, kapacitné členenie nákladov, kalkulačné 

metódy, druhy kalkulácií, metóda nákladov na obrat, CVP analýza, ceny, zisk a 

efektívnosť výrobného procesu, tvorba cien na báze neúplných nákladov. cca 111 strán

Z obsahu: teória manažmentu pre manažérov aj študentov, používa sa aj ako učebnica 

na stredných a vysokých školách. Obsahuje historické východiská manažmentu, hlavné 

myšlienkové smery v riadení, klasická škola riadenia, behaviorálna teória riadenia, 

systémová teória riadenia a ďalšie, myšlienkové odporúčania manažmentu, základné 

pojmy manažmentu, plánovanie v manažmente, strategický manažment, rozhodovanie 

a riadenie, organizovanie a organizačné štruktúry, staffing - personálne riadenie, 

    Publikácia sa zaoberá problematikou projektového controllingu. Z obsahu: 

Projekt v projektovom controllingu. Inovácie a projekty.Tvorba projektu. 

Projektový zámer. Riadenie projektov. Projektové plánovanie. Životný cyklus 

projektu. Predinvestičná fáza. Efektívnosť investícií. Metódy hodnotenia 

investícií.CVP analýza.CBA analýza – analýza prírastkov a úbytkov.Fuzzy logika. 

Finančné plánovanie. Rentabilita a likvidita vo finančnom plánovanie a 

riadení.Nástroje operatívneho ekonomického riadenia. Finančné plánovanie a 

11,-€
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