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Úvod 

 

Vítame Vás na stránkach nášho vedeckého časopisu CONTROLLING A FINANČNO – 

MANAŽÉRSKE TEÓRIE V PRAXI. Poslaním časopisu je publikovať a oboznámiť našich 

čitateľov s najnovšími alebo veľmi významnými poznatkami z problematiky controllingu, 

manažmentu, financií, ekonomiky, riadenia ľudských zdrojov, marketingu a ďalších 

tematických okruhov vychádzajúcich z názvu časopisu.  Záznam stránky je súčasťou  

celosvetovej databázy ISSN spravovanej Medzinárodným centrom ISSN v Paríži 

www.issn.org. 

Vedecký časopis určený pre odbornú verejnosť a podnikovú prax.  Časopis je špecializovaný a 

možno v ňom publikovať odborné články z vymedzenej problematiky. Publikovať môže každý, 

kto má obsahovo prijateľný článok z danej problematiky, ktorý osloví vedeckú aj odbornú prax.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časopis:  Controlling a finančno-manažérske teórie v praxi. Ročník 2019, číslo 1. Prešov: 

Dominanta, ISSN 1339-5335.    

Citačná norma: PRIEZVISKO. M. 2018. Názov článku. In Controlling a finančno-

manažérske teórie v praxi. Ročník 2019, číslo 1.  Prešov : Dominanta. ISSN 1339-5335 
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Inovácie v systéme Balanced Scorecard 
Inovation System in the Balanced Scorecard 

Ing. Peter Gallo, PhD., Fakulta manažmentu PU v Prešove 

Abstrakt  

Balanced Scorecard je systém riadenia výkonnosti organizácie. Proces riadenia je  veľmi 

rozmanitý, preto aj systém BSC môžeme považovať len za jeden z moderných systémov 

riadenia, ktorý je v praxi pomerne úspešný. Vo svojej histórii prešiel už niekoľkými zmenami 

a inováciami. Podstatný vplyv na jeho vývoj má aj procesné riadenie, ktoré ho obohatilo o nové 

prvky a postupy. Sú to predovšetkým interné procesy, ich náklady a optimalizácia. 

 

Kľúčové slová:  Balanced Scorecard, procesy, inovácie.  

 

Abstract 

 Balanced Scorecard is a performance management system business. Driving is a very specific 

process. Therefore, the system can be BSC considered one of modern management systems, 

which is very successful in practice. In its history, has undergone several changes and 

innovations. Process management has enriched him about the new features and practices that 

improve the quality of BSC. It is all about process optimization, cost and internal relations. 

 

Key words:  Balanced Scorecard, Process, innovations 

___________________________________________________________________________ 

 

Úvod 

Dnešná doba je charakterizovaná poklesom výkonnosti ekonomiky a zhoršovaním finančných 

výsledkov podnikateľských subjektov. Podobne sa prejavuje aj v nepodnikateľsky 

orientovaných subjektoch. Preto mnohé organizácie hľadajú nové cesty riadenia a nové 

možnosti ovplyvňovania ekonomiky a financií v organizácii. Pomerne často k tomu využívajú 

aj strategický systém riadenia výkonnosti firmy Balanced Scorecard (BSC). Jeho používanie v 

praxi na Slovensku je stále skôr sporadické, ako cieľavedomé. Mnohokrát je spojené so 

softvérovými aplikáciami a menší dôraz je kladený na človeka a jeho manažérske schopnosti. 

Tí, ktorí tento proces riadenia analyzovali hlbšie, neskôr zväčša menia svoje názory. 

Uvedomujú si, že BSC nie je len softvér, ale je to systém riadenia založený na tímovej práci a 

realizácii cieľov. Úspešnejšie firmy, ako napr. Elcom, dotiahli tento systém až do etapy 

odmeňovania a rozvoja hýbateľov cieľov. Iné organizácie, ako napr. SBD Košice II. ho 

realizujú v plnej šírke, čo zvyšuje úspešnosť organizácie a skvalitňuje systém riadenia. V 

riadení dochádza k podstatným zmenám, ktoré môžu byť už na 3.– 4. inovačnom stupni, ba ja 

vyššie (3. stupeň - zmena kvality racionalizáciou procesov a produktov, 4. stupeň - nový variant 

produktu modernizáciou čiastkových funkcií (Gallo, 2012, str. 14)). 
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Balanced Scorecard 

Balanced Scorecard je metodika postavená na vízii a štyroch perspektívach organizácie: 

finančnej, zákazníckej, interných procesov a učenia sa rastu a rozvoja organizácie. Tieto 

perspektívy známe najmä z prác tvorcov tejto teórie (Kaplan, Norton) sú zvolené veľmi 

prezieravo a cieľavedome. Pokusy o rozšírenie týchto perspektív skončili obyčajne bezúspešne. 

Ako príklad môžeme uviesť jadrovú elektráreň, kde sa javí ako dôležitá aj perspektíva jadrovej 

bezpečnosti. Ak však implementujete túto perspektívu, zistíte, že je nadbytočná a plne ju 

zastupujú posledné dve perspektívy a to interné procesy a učenia sa rastu. Podobne to môže byť 

aj pri perspektíve týkajúcej sa nakupovania a dodávok. Na obr. 1 je možno vidieť prepojenie 

stratégie, procesov a výkonnosti firmy. Na obrázku č. 1 je možno vidieť, že stratégia firmy je 

úzko prepojená nielen na ľudí, ale aj na procesy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok č. 1 Stratégia – proces – výkonnosť 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe odbornej literatúry 

Ak sa na toto prepojenie pozrieme procesom inovácie, vidíme, že inovácie sú veľmi úzko 

spojené so znalosťami. Len znalosti, skúsenosti a praktické aplikácie vnášajú do Balanced 

Scorecard nové prvky a postupy. Inovácie nemusí stimulovať len zákazník, ale na prvom mieste 

môže byť aj ekonomika a financie. Musia byť ale úzko prepojené na strategické ciele a systém 

odmeňovania, pretože ich realizácia nemusí byť úspešná. Tieto súvislosti dokumentuje obrázok 

č. 2 - Prepojenie inovácií na Balanced Scorecard.  
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Obrázok č. 2 Prepojenie inovácií na Balanced Scorecard 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe odbornej literatúry 

Procesné riadenie 

Procesné riadenie je možné podobne ako Balanced Scorecard skúmať v rôznych rovinách, a to 

manažérsky, kedy manažérov zaujíma najmä nákladová štruktúra a optimalizácia procesov, 

resp. zvyšovanie ich potenciálu využitia, alebo až do podoby workflow a podrobnej procesnej 

analýzy. Aj v tejto etape je dobré riadiť sa známym výrokom významného predstaviteľa 

manažmentu Petra Druckera, ktorý hovorí: „Najskôr robme správne veci a až potom ich robme 

správne“. Podobne je to možné aplikovať v metodike Balanced Scorecard, kedy niekedy 

postačuje načrtnúť hlavné procesy a aktivity, ich nákladovosť a prepojenosť na ciele 

organizácie a až potom uskutočňovať procesnú analýzu. Uvedenú skutočnosť dokumentuje 

obrázok č. 3 - Prepojenosť BSC a procesnej analýzy pri tvorbe procesne riadenej organizácie. 

 

Obrázok č. 3 Prepojenosť BSC a procesnej analýzy pri tvorbe procesne riadenej organizácie 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe odbornej literatúry 
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Procesné riadenie a Balanced Scorecard  

Ak si poznatky dokumentované na obr. 3 prenesieme do praxe, vzniká nám tzv. maticová 

tabuľka BSC a procesy – obrázok č. 4. Táto tabuľka vystupuje ako významný nástroj riadenia 

v Balanced Scorecard a je výborná pre potreby riadenia firmy. Manažéri tu majú na jednom 

mieste sústredené informácie o tom, kam smeruje organizácia a či dochádza k naplneniu vízie. 

Na druhej strane tu majú procesy vyznačené slabé miesta a potenciály zvyšovania výkonnosti 

s uvedením nákladovej stránky daného procesu. Tým sa na jedno miesto integrujú informácie 

potrebné pre riadenie a manažéri nepotrebujú množstvo tabuliek a reportov pre to, aby 

zmonitorovali súčasný stav a perspektívu rozvoja organizácie. Týmto sa táto inovácia v systéme 

BSC, postavená na procesnom riadení, stáva významným nástrojom riadenia. Riadenie je 

naďalej postavené na výborných znalostiach a schopnostiach manažérov vedieť správne 

interpretovať výsledky a robiť primerané rozhodnutia – obrázok č. 4.  

 

 

Obrázok č. 4 Matica Balanced Scorecard - procesy 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Pre úplnosť uvádzam ešte komplexný model BSC so zakomponovaním procesného riadenia – 

obrázok č. 5. 
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Obrázok č. 5 Komplexný model Balanced Scorecard s prvkami procesného riadenia 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Záver 

Príspevkom sme chceli poukázať na možnosti inovácie metódy strategického riadenia 

výkonnosti organizácie založenej na Balanced Scorecard z pohľadu procesného riadenia. Jeho 

implementácia do praxe je pomerne náročná, ale poskytne organizácii kvalitný nástroj riadenia. 

To sú ďalšie možnosti skvalitnenia a inovácie BSC založenej na procesoch. 

Pokračovanie inovácií v tejto oblasti je ďalej možné intenzívnym prepojením systému BSC na 

systém odmeňovania, systém hýbateľov cieľov a zvyšovania efektívnosti procesov z pohľadu 

BSC. 
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Modifikované modely marketingového mixu vo vybraných 

odvetviach služieb – prípadové štúdie 

Ing. Mária Vrábliková, Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove  

 

Abstrakt 

Príspevok obsahuje teoretické vymedzenie rôznych modelov marketingového mixu, pričom za 

najdôležitejší považujeme tradičný 4P model, ktorý je možné modifikovať podľa odvetvia, 

v ktorom podnik pôsobí. Práve v službách je možné stretnúť sa s rôznorodými modifikáciami 

základného 4P modelu. Dominantnou metódou, ktorý je v príspevku využitá, je aplikácia 

prípadových štúdií vo vybraných odvetviach služieb – vysoké školstvo, cestovný ruch 

a zdravotníctvo. V závere je využitá komparácia medzi nástrojmi marketingového mixu týchto 

odvetví a možnosti prieniku uvedených nástrojov medzi odvetviami taktiež na základe 

príkladov z praxe. 

Kľúčové slová: marketingový mix, služby, vysoké školstvo, cestovný ruch, zdravotníctvo 

_________________________________________________________________________ 

 

Úvod do problematiky marketingového mixu 

Základným predpokladom pre tvorbu marketingového mixu je marketingová trilógia, ktorá 

pozostáva zo segmentácie - zaradenia zákazníkov do homogénnych skupín, ktorých motivácie 

a potreby sú podobné, výberu cieľového trhu, resp. targetingu podľa určitých kritérií a trhovej 

pozície, resp. pozicioningu - pozície produktu v mysli zákazníka (Kita et al., 2002). 

Špecifickými formami segmentácie je hromadný marketing a one-to-one marketing, pre ktorý 

je typické úplné prispôsobenie sa požiadavkám konkrétneho zákazníka (Kotler, Keller, 2007).  

Podľa Baricu et al. (2010, s. 204) je „úspešný predaj produktov na cieľovom trhu výsledkom 

úspešnej marketingovej a predajnej stratégie a aplikáciou dobrých taktických nástrojov 

predaja.“ Na dosiahnutie týchto cieľov slúži správne zvolený marketingový mix, ktorý je 

„kombináciou jednotlivých marketingových techník na dosiahnutie optimálnej stratégie 

(dlhodobého pôsobenia) a taktiky (krátkodobé opatrenia), pričom cieľom je dosiahnutie 

úspechu na trhu. Ako prvý hovoril o mixe ingrediencií na konci 40. rokov James Culliton. 

V roku 1964 zaviedol Neil H. Borden pojem marketingový mix, ktorý obsahoval 14 nástrojov. 

Do najznámejšieho a východiskového modelu 4 P ho upravil E. J. McCarthy (Rotschedl, 2010). 

„Jeho charakteristickými nástrojmi sú: produkt (Product), distribúcia (Place), cena (Price) a 

propagácia (Promotion)“ (Chudoba, Švač, 2008, s. 197).  MacCarthy a  Perreault (1996) 

považujú za spájajúci prvok nástrojov modelu 4P  práve zákazníka - C (Customer). 
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Marketingoví experti Kotler a  Keller (2007) navrhujú doplniť model 4P, ktorý znázorňuje 

pohľad predávajúceho, o model 4C, ktorý znázorňuje pohľad kupujúceho. Porovnanie týchto 

dvoch pohľadov je znázornené v tabuľke č. 1.  

Tabuľka č. 1 1 Nástroje marketingového mixu z pohľadu predávajúceho  a kupujúceho 

4P 4C 

Produkt (Product) Riešenie potrieb zákazníka (Customer solution) 

Cena (Price) Výdavky zákazníka ( Customer cost) 

Distribúcia (Place) Dostupnosť (Convenience) 

Propagácia (Promotion) Komunikácia (Communication) 

Zdroj:  Kotler, Keller, 2007, s. 58. 

 

Tvorba modifikovaných modelov marketingového mixu v službách 

Službu definujú Kozák a Staňková (2008, s. 70) ako „činnosť, ktorú môže jedna strana 

ponúkať druhej, je úplne nehmatateľná a nevytvorí žiadne vlastníctvo. Jej realizácia môže, ale 

nemusí byť spojená s fyzickým výrobkom.“ Je veľmi ťažké nájsť čisté výrobné podniky a čisté 

podniky služieb  a tak sa teda môžu pohybovať v nasledujúcom spektre: 

• čisto hmatateľné výrobky – výrobok nie je sprevádzaný žiadnymi službami (napr. 

mydlo, soľ, zubná pasta), 

• hmotné výrobky sprevádzané službami – ponuka pozostáva z výrobku 

sprevádzaného jednou alebo viacerými službami, cieľom služieb je zvýšiť atraktivitu 

výrobkov a bez nich by výrazne klesol obrat firmy (napr. zákazková drevovýroba, 

výroba IT, automobily), 

• hybridné – ponuka pozostáva z vyváženého pomeru výrobku a služby (napr. obsluha v 

reštauračných zariadeniach), 

• prevažujúce služby s malým podielom hmatateľného výrobku alebo inej služby 

(napr. služby aerolínií, kde je v rámci prepravy ponúkaný aj jedálny a nápojový 

lístok), 

• čistá služba – ponuka pozostáva primárne zo služby (napr. opatrovanie detí, 

psychoterapia, masáže) (Kotler, Keller, 2007; Kozák, Staňková, 2008). 

Medzi základné vlastnosti služieb patrí podľa Payna (1996) nehmatateľnosť (abstraktný 

charakter, kde dodávateľ musí „zhmotniť nehmatateľné“ napr. vybavením kancelárií, image 

pracovníkov a pod.), nedeliteľnosť (výroba a spotreba prebieha súčasne za prítomnosti 

zákazníka), premenlivosť (závislosť od ľudského faktora a jeho momentálnej výkonnosti) 

a pominuteľnosť (neskladovateľnosť). Práve pre špecifický charakter služieb je nutné 

prispôsobiť a modifikovať marketingový mix. Modifikácia marketingového mixu, resp. 

stanovenie nového potenciálneho  nástroja prebieha kladením si nasledovných otázok: 

• Je daný potenciálny nový nástroj kontrolovateľný, riaditeľný atď.? 

• Je to premenná veličina? 
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• Je možné ho spojiť do určitého funkčného harmonického celku s ostatnými nástrojmi? 

• Je tento potenciálny nový nástroj tak významný, že môže mať závažný podiel na 

vyvolaní reakcie v cieľovom trhu? 

Ak nový nástroj spĺňa tieto 4 podmienky súčasne (logická konjunkcia), môžeme prejsť 

logickou implikáciou k piatej podmienke, a to je názov marketingového nástroja v angličtine 

na písmeno „P“ (Štefko, 2003). 

Štandardne hovoríme v prípade podnikov služieb o marketingovom mixe 7P (4P + People, 

Precesses, Physical Evidence), avšak v závislosti od druhu služby poznáme aj Programming 

(nástroj využívaný často v medicíne a cestovnom ruchu, a to tvorba pobytových programov), 

Packaging (tvorba balíčkov), Partnership (partnerstvo a sponzoring, čo môže byť využité 

v neziskových a príspevkových organizáciách), Political Power (politický vplyv a lobby), 

Planning (napr. logistické služby) a Passion (vášeň, resp. sila umeleckého zážitku) (Rotschedl, 

2010; Štefko, Krajňák, 2013).  

Alternatívne prístupy k tvorbe marketingového mixu predstavujú modely 4I (Tomek, 

Vávrová, 2001 in Štefko, 2013), 4S (Hesková, 2001 in Štefko, 2013) a 4A (Jakubíková, 2008 

in Štefko, 2013). Prehľad týchto modelov ponúka tabuľka č. 2. 

Tabuľka č. 2 Modifikované modely marketingového mixu 4I, 4S a 4A 

4I 4S 4A 

Inovácie Segmentácia zákazníkov Awareness (povedomie o produkte) 

Informácie Stanovenie úžitku Availability (miestna dostupnosť produktu) 

Internet Spokojnosť zákazníkov Affordability (cenová dostupnosť produktu) 

Investície Sústavná starostlivosť Acceptability  (prijateľnosť) 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Tomeka a Vávrovej (2001) Heskovej (2001), Jakubíkovej   

 (2008) In Štefko (2013) 

Abidemi, Halim a Alshuaibi (2017) uvádzajú, že na marketingový mix služieb má veľký 

vplyv aj marketingová orientácia firiem, ktorá môže byť zameraná na zákazníka, na 

konkurenciu alebo vyvážená. Práve marketingový mix a marketingová orientácia sa vo 

významnej miere podieľajú na výkonnosti podniku, ktorá môže byť vyjadrená rôznymi 

merateľnými ukazovateľmi (napr. pri koncepte BSC v rámci zákazníckej perspektívy to môže 

byť  % podiel na trhu, % podiel na tržbách, spokojnosť zákazníkov, lojalita zákazníkov, 

úspešnosť akvizície nových zákazníkov a pod.). 

V nasledujúcich podkapitolách si rozoberieme teoreticky a prakticky na názorných 

príkladoch vybrané (rôznorodé) odvetvia služieb a špecifiká marketingového mixu v nich. 

Zameriavame sa teda na marketingový mix s vyžitím písmena „P“ a jeho význam pre rôzne 

roly cieľového zákazníka, a to v podmienkach vysokých škôl, služieb cestovného ruchu 

a zdravotníckych služieb.  
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Marketingový mix vysokých škôl 

Na základe mnohých výskumov sa čoraz častejšie poukazuje na to, že vysoko kvalitná 

a uznávaná vysoká škola je produktom predovšetkým dobrého manažmentu, ktorý sa nebojí 

zmeniť zabehané stereotypy a chápať školu ako subjekt, ktorý sa v trhovom prostredí musí 

správať marketingovo a efektívne. Hoci dopyt po štúdiu na vysokej škole prevyšuje ponuku 

(niekedy až 15-násobne), je cieľom marketingu snaha o pritiahnutie najkvalitnejších študentov 

spomedzi uchádzačov, resp. snaha o ich odlákanie od konkurenčných vysokých škôl. Kvalitní 

absolventi následne vytvárajú dobré meno (goodwill) a prestíž danej vysokej škole (Štefko, 

2003). 

Jedným z najdôležitejších kritérií výberu vysokej školy zo strany uchádzačov je 

uplatniteľnosť na trhu prácu, ktorá vytvára tlak na vysoké školy ponúkať také produkty, ktoré 

kopírujú potreby cieľového trhu a sú schopné pokryť rastúce kvalifikačné nároky kladené na 

uchádzačov o zamestnanie (Hrvolová, Sláviková, 2010). Na marketingový manažment vysokej 

školy však vplývajú rôzne typy prostredí, a to: vnútorné prostredie (pedagogickí 

a nepedagogickí zamestnanci), trhové prostredie (študenti, darcovia, podporovatelia, 

marketingoví a informační sprostredkovatelia), prostredie verejnosti (akreditačná komisia, 

mestské zastupiteľstvá, verejná mienka), konkurenčné prostredie (iné VŠ bojujúce o cieľového 

zákazníka- študenta) a makroprostredie (PESTE) (Štefko, 2003). 

Na základe názorov viacerých autorov sa prikláňame k modelu 8P (Product, Price, 

Promotion, Place, Personalities, Process Pedagogical Approaches, Participation activating, 

Physical evidence) pre marketingový mix vysokého školstva. Následne si rozoberieme obsah 

jednotlivých nástrojov teoreticky a taktiež na príklade známych slovenských VŠ z vlastnej 

skúsenosti. 

1. Product (Produktová politika vysokej školy)  

Z hľadiska súčasnej teórie a praxe je marketingovým produktom vzdelávací program. 

Pomocou sústredných kružníc dokážeme identifikovať jeho 3 úrovne. Jadro produktu (Core 

product) predstavuje základný úžitok, ktorý má študent zo štúdia na vysokej škole. Vo väčšine 

prípadov študentov je to záruka uplatniteľnosti v danom odbore, ale môže to byť aj študentský 

život, samostatné bývanie či samotné nadobúdanie poznatkov. Vlastný produkt (tangible 

product), resp. hmatateľný produkt predstavuje súpis jeho vlastností (napr. kvalita, štýl, značka) 

a rozšírený produkt (Augmented product) zahŕňa poskytovanie dodatočných služieb, napr. 

univerzitná knižnica, bazény, kaviarne. Očakávaný produkt môže mať v porovnaní s reálnym 

produktom vyššiu alebo nižšiu hodnotu (expektačný model), čo následne spôsobuje šírenie 

dobrého mena študentmi a absolventmi alebo frustráciu. Špecifikom je potenciálny produkt,  

ktorého vlastnosti predstavujú výrazné odlíšenie sa od konkurencie inovatívnymi vlastnosťami 

a môže predstavovať v budúcnosti výraznú konkurenčnú výhodu (Štefko, 2003; Kotler, Keller, 

2007). 
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V rámci štúdia ekonomických a manažérskych študijných programov býva jadrom produktu 

vo väčšine prípadov uplatnenie absolventa sa na trhu práce v ekonomickej, manažérskej alebo 

marketingovej oblasti. Tento základný úžitok býva prezentovaný aj na webových stránkach 

vysokých škôl ako „profil absolventa“. Vlastný produkt tu predstavuje štruktúra predmetov, 

kvalita a transparentnosť vyučovacieho procesu a spôsoby hodnotenia skúšok a záverečných 

prác. Za rozšírený produkt môžeme považovať napr. kníhkupectvo s odbornou literatúrou 

vydávanou fakultou, možnosti ubytovania priamo v škole pre dochádzajúcich pedagógov a 

doktorandov, prípadne účastníkov konferencií uskutočnených v areáli školy, fitnesscentrum, 

psychologické služby a služby kariérneho poradenstva pre študentov, UPC (Univerzitné 

pastoračné centrum) alebo cateringové služby, ktoré sú k dispozícii pri konaní konferencií či 

štátnych skúšok). Za zaujímavé potenciálne produkty (študijné programy) môžeme považovať 

napr. interdisiplinárne študijné programy (napr. ekonomická psychológia, manažment 

zdravotníctva, manažment módneho priemyslu, manažment inovácií a start-upov a pod.), 

zaradenie DPŠ alebo Univerzity tretieho veku medzi produktový mix fakulty. 

2. Price (Cenová politika vysokej školy) 

Podľa  Kotlera et al. (2008)  je cena jediným nástrojom marketingového mixu, ktorá 

predstavuje príjem, ostatné nástroje marketingového mixu predstavujú náklady. Je to takisto aj 

najflexibilnejší nástroj marketingového mixu. Na cenotvorbu vplývajú interné a externé 

faktory. Medzi interné faktory patria marketingové ciele (prežitie, maximalizácia zisku 

resp. trhového podielu, vodcovstvo v kvalite), stratégia marketingového mixu, náklady 

a organizácia tvorby cien. Medzi externé faktory patrí charakter trhu a dopytu, spotrebiteľské 

vnímanie ceny a hodnoty, konkurencia a ostané vonkajšie faktory. Okrem týchto faktorov 

vplýva na cenotvorbu  aj ekonomický cyklus, distribúcia, zľavy (rabaty, skonto a bonus), 

životný cyklus produktu, typ produktu a psychologické faktory (Poliačiková, 2007).  

Na Slovensku sú 3 typy vysokých škôl, a to: štátne, verejné a súkromné. Na štátnych 

a verejných VŠ je spoplatnené len externé štúdium, pričom denní študenti hradia len poplatky 

spojené s prijímacím konaním, kúpou učebníc, prolongáciou ISIC, doplnkovými službami 

a pod. V podmienkach vysokej školy, rovnako ako v celej trhovej ekonomike platí magický 

cenový trojuholník tvorený zákazníkmi/nositeľmi dopytu (študujúci), nákladmi organizácie na 

študijný program a cenami konkurenčných vzdelávacích programov. A preto aj tu platia všetky 

štandardné prístupy k tvorbe ceny v dvoch rovinách. Prvou rovinou je zohľadňovanie 

celkového hospodárenia vysokej školy (Analýza bodu zlomu- Break even analysis) a druhou je 

cenotvorba orientovaná na nositeľa dopytu, ktorú môžeme stanoviť na základe cien 

konkurenčných vzdelávacích kurzov, výlučne na základe kalkulačného vzorca alebo 

marketingovo, čo najideálnejší spôsob. Môžeme si určiť dolnú hranicu ceny (suma nákladov), 

hornú hranicu ceny (ceny konkurenčných služieb) alebo môžeme využiť psychologické 

vnímanie cena vs. kvalita. Môžeme to realizovať cenovými testami, napr. najznámejším 

holandským testom cenovej citlivosti so 4 otázkami: 1. Od akej ceny z hodnôt na stupnici 

vnímate toto školenie ako lacné? 2. Od akej ceny vnímate toto školenie ako drahé? 3. Od akej 
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ceny vnímate toto školenie ako také drahé, že by ste sa na doň nezapísali? 4. 2. Od akej ceny 

vnímate toto školenie ako také lacné, že by ste pohybovali o jeho kvalite? (Štefko, 2003) 

Cena je jediným nástrojom marketingového mixu, ktorý predstavuje príjem pre organizáciu 

a výdavok pre zákazníka. Preto sa v rámci našich postrehov zameriame na cenové taktiky, resp. 

upravovanie cien. Plošné zľavy (napr. na odbornú literatúru, niektoré tovary dennej spotreby, 

MHD) pre denných študentov sa zvyčajne uplatňujú prostredníctvom preukazu ISIC. Často sa 

môžeme stretnúť aj s tzv. diskriminačným oceňovaním, a to vo forme prospechového štipendia 

do vopred určeného priemeru (napr. prvých 10 % študentov), čo môže vylepšiť finančnú 

situáciu študenta alebo prilákať ho na mobilitu do zahraničia čiastočnou úhradou nákladov. 

Ak ide o denného študenta, ktorý je ubytovaný, je s lepším prospechom väčšia šanca získať 

výhodné ubytovanie. Ak ide o externého študenta, môže sa to prejaviť znížením školného. Pre 

niektoré príjmové skupiny je aj štúdium na verejnej alebo štátnej VŠ a poplatky s ním spojené 

cenovo nepredstaviteľné a preto je možnosť poskytnutia sociálneho štipendia. Podobné 

podmienky majú aj hendikepovaní študenti. Cenotvorba podľa vnímanej hodnoty býva väčšinou 

aplikovaná pri doplnkových vzdelávacích službách v areáli školy (napr. kurz účtovníctva, 

manažérstva kvality, koučovania, DPŠ, Univerzita tretieho veku a pod.), keďže školy 

vykonávajú aj podnikateľskú činnosť. 

3. Promotion (Komunikačná politika vysokej školy) 

Pre vysokú školu je marketingová komunikácia považovaná za jednu z najvýznamnejších 

zložiek marketingového inštrumentária. Ide teda o „permanentné vzájomné ovplyvňovanie sa 

účastníkov komunikačného kanála, s cieľom uplatnenia produktov na trhu“ (Štefko, 2003, s. 

168). V podmienkach vysokej školy je potrebné si určiť a efektívne udržiavať komunikáciu so 

všetkými publikami/stakeholdermi (napr. absolventi, stredné školy, mestská samospráva, 

potenciálni a reálni študenti, rodičia, konkurencia, akreditačná komisia, ministerstvo školstva, 

média, verejnosť, a pod.). Taktiež je potrebné vytvoriť efektívnu správu, napr. AIDA (attention, 

interest, desire, action) a identifikovať čo chceme povedať (obsah), ako to povedať 

zrozumiteľne (štruktúra), ako to povedať symbolicky (formát) a kto by to mal povedať (zdroj) 

a pritom využívať racionálne, emocionálne a morálne apely (Štefko, 2003). 

Medzi marketingový komunikačný mix  zaraďuje Rostášová (2006) tradičné nástroje: 

reklama, podpora predaja, osobný predaj, práca (vzťahy) s verejnosťou (PR - public relations) 

a priamy marketing. K týmto nástrojom pripája aj nástroj ústne podanie/referenčné zdroje. 

Bartková (2013) zasa identifikuje moderné formy marketingovej komunikácie a zaraďuje k nim 

napr. viral marketing, buzz marketing, word-of-mouth marketing, guerilla marketing, product 

placement a event marketing. 

S reklamou na štúdium na vysokej škole sa stretneme v prípade verejných a štátnych 

vysokých škôl najčastejšie v printových médiách vzhľadom na nižšie náklady. Pri reklame je 

dôležité vyhodnotiť jej efektívnosť a to je v podmienkach vysokých škôl veľmi náročné. 

V spolupráci s cenovým mixom sa veľmi často uplatňuje vernostná zľava, prípadne bezplatná 
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prihláška na 2. stupeň vysokoškolského štúdia, pokiaľ študent na tejto škole absolvoval aj 

bakalárske štúdium, to môžeme považovať za podporu predaja. Osobne považujeme za 

najvýznamnejší nástroj komunikačného mixu VŠ práve PR, ústne podanie a referenčné zdroje. 

Každoročne sa konajú pred podaním prihlášok rôzne veľtrhy a výstavy vysokých škôl (napr. 

PRO EDUCO Košice, VAPAC Akademia Bratislava), kde zvyčajne doktorandi prezentujú 

možnosti štúdia a študijné programy a odpovedajú na otázky záujemcov. Taktiež na stredných 

školách je možné osloviť maturantov. Medzi zvláštnu formu PR by sme zaradili a spoluprácu 

vysokej školy s podnikmi a inovačnými inkubátormi, tzv. klastre, duálne vzdelávanie, prípadne 

sponzoring významných vedeckých podujatí. Priamy marketing býva realizovaný napr. vo 

forme newsletteru o novinkách na VŠ, ktorý býva na mieru odosielaný rôznym segmentom 

študentov podľa zostavených databáz (reálni, potenciálni, ubytovaní, doktorandi, športovci, 

umelecky založení, duchovne založení a pod.). Z nových nástrojov sme sa stretli s viral 

marketingom vo forme zdieľania propagačných amatérskych videí na sociálnej sieti.  

4. Place (Distribučná politika vysokej školy) 

Ak chce vysoká škola uspieť v konkurenčnom boji, musí svoj vzdelávací program 

sprístupniť zákazníkovi lepšie a efektívnejšie ako konkurencia, prípadne prispôsobiť 

umiestnenie vysokej školy do regiónu, kde je po absolventoch daného študijného programu 

dopyt (Štefko, 2003). Podľa Cibákovej, Rózsu a Cibáka (2008) existujú v podmienkach 

vysokoškolského vzdelávania 3 druhy distribučných kanálov. Medzi statické distribučné kanály 

zaraďuje hlavne detašované pracoviská a centrá prvého kontaktu pre uchádzačov a medzi 

mobilné distribučné kanály predovšetkým mobility a stáže v zahraničí. Tretím typom je 

distribúcia pomocou médií ako napr. e-learning, videokonferencie a dištančné vzdelávanie. 

Osobne by sme tu zaradili strategické umiestnenie detašovaných pracovísk v rozumnom 

počte s kvalitným personálnym obsadením a to práve do regiónov, kde je po danom študijnom 

programe dopyt (napr. vzhľadom na podnikateľské prostredie) a do regiónov, kde je potrebné 

znížiť nezamestnanosť a únik mozgov. Taktiež funguje medzi materskou školou a detašovaným 

pracoviskom možnosť uskutočňovať prednášky cez telemost aj so spätnou väzbou. E-learning 

býva realizovaný napr. pomocou systému MOODLE, kde má každý študent svoje konto a je 

prihlásený na príslušný predmet a vyučujúci tam môže pridávať prezentácie, zadania 

a deadline a študent následne pridáva vypracované zadania  a seminárne práce cez jednotné 

rozhranie a nemusí pritom písať vyučujúcemu e-maily s prílohami. Pri mobilitách je výhodou, 

ak vysoká škola má s partnerskou školou zmluvu a dokáže poskytnúť študentovi v zahraničí aj 

pracovné príležitosti, aby si dokázal uhradiť náklady s tým spojené. Za zmienku stoja aj 

vysunuté pracoviská SAV, resp. centrá excelentnosti. 

 

5. Personalities (Osobnosti vysokej školy) 

Prax ukazuje, že motivovaný pracovník, jeho skúsenosti a jeho iniciatíva sú významným 

faktorom na dosahovanie výsledkov v zložitých konkurenčných podmienkach (Chudoba, Švač, 
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2008). Tento marketingový nástroj teda zahŕňa pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov, ktorí sa priamo alebo nepriamo podieľajú na kvalite vzdelávacieho produktu 

a prichádzajú do kontaktu s potenciálnymi alebo reálnymi študentmi školy. Taktiež tam 

môžeme zahrnúť aj tzv. vplyvné osobnosti, ktoré môžu uchádzača ovplyvniť pri výbere školy, 

šíriť pozitívne alebo negatívne referencie, a to môžu byť napr. učitelia, rodičia, priatelia, 

verejná mienka (Štefko, 2003; Ivy, 2008). 

Práca vysokoškolského učiteľa sa vyznačuje pestrým zameraním a slobodou vedeckej 

činnosti -  sami máme o ňu záujem, avšak negatívom je vysoká pracovná neistota a konkurenčný 

boj medzi pedagógmi.. Spokojnosť pedagogického zamestnanca vplýva nielen na študentov 

a kvalitu vyučovacieho procesu, ale aj na fluktuáciu, zdravotný a psychický stav pedagóga. Ako 

sme uviedli v teórii, spokojnosť zákazníka – študenta závisí od pedagogického majstrovstva, 

schopnosti pedagóga vyzdvihnúť prínos predmetu, schopnosti názorne vysvetľovať, schopnosti 

naplniť prednáškovú sálu či od spravodlivej klasifikácie. Takisto aj kvalitná záverečná práca 

býva zásluhou nielen študenta, ale aj školiteľa. Preto je nevýhodou, že sa najväčší dôraz pri 

výročnom hodnotení kladie len na počet a kvalitu vedeckých článkov. Malo by to byť vyvážené 

a mali by byť navrhnuté merateľné ukazovatele týchto schopností. V prípade nepedagogických 

zamestnancov oceňujeme poradenstvo zo strany pracovníkov študijného oddelenia, knižnice 

a správcov informačného systému. Keďže na výber vysokej školy vplývajú aj vplyvné osobnosti, 

niektoré školy zverejňujú na svojej webovej stránke významných absolventov, ktorí sa 

výnimočne uplatnili vo vede, v praxi alebo ako verejní činitelia. Naopak negatívne meno školám 

šíria kauzy plagiátorstva známych ľudí či finančné machinácie. 

6. Process Pedagogial Approaches (Procesuálne pedagogické aspekty) 

Závadská, Řepa a Závadský v norme zameranej na procesne riadenú organizáciu CEABPM 

1001:2013 (2013, s. 12) definujú proces ako „štruktúru činnosti, z ktorých každá transformuje 

prichádzajúce vstupy na výstupy, kde charakter činností, mieru transformácie, charakter vstupu 

a výstupu ohraničuje súbor procesných atribútov a ich parametrov (ukazovateľ stavu).“ Ďalej 

sú procesy členené na hlavné (kľúčové), ktoré sa podieľajú na tvorbe hodnoty pre zákazníka 

a podporné, ktoré vplývajú na tvorbu hodnoty nepriamo a vytvárajú podmienky pre nerušený 

priebeh hlavných procesov. Procesy v podmienkach vysokej školy predstavujú komplex 

postupov, mechanizmov a tokov činností, ktorý sprostredkúva vzdelávaciu službu zákazníkov. 

V kontexte hodnotového reťazca podľa Porterových generických stratégií považujeme za 

základné činnosti riadenie vstupných operácií (prijímanie nových študentov), prevádzkové 

operácie (výskum a vzdelávacie procesy), riadenie výstupných operácií (naplnenie profilu 

absolventa, záverečné štátne skúšky a uplatnenie), marketingové činnosti, servisné                   

a  doplnkové služby. Medzi podporné činnosti zaraďujeme infraštruktúru VŠ, manažment 

ľudských zdrojov, vývoj a zdokonaľovanie techník a metód vzdelávania, vedecký výskum 

a vývoj a zaobstarávateľské služby (Štefko, 2003). 
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Na základe pozorovania sme sa stretli s tým, že na niektorých školách (napr. lekárske 

fakulty)  prebieha po prijatí na štúdium pred začatím semestra zaškoľovací týždeň, v ktorom sa 

študenti oboznámia so systémom štúdia, možnosťami praxe a so svojimi budúcimi spolužiakmi. 

Čo sa týka vzdelávacích procesov, je možné aplikovať inovatívne formy výučby, napr. 

projektové vyučovanie, workshopy alebo prípadové štúdie s následným riešením v skupinách. 

Taktiež považujeme za prínosné, ak je vedecká činnosť pedagóga prepojená s pedagogickou 

a pedagóg oboznámi študentov s tým, čomu sa práve venuje, čo publikuje a ak sa podelí s nimi 

o výsledky svojho výskumu. Novou formou záverečných skúšok je obhajoba záverečnej práce 

a následne sú kladené ľubovoľné otázky od komisie nielen k téme práce       (v minulosti si 

študenti otázky ťahali). Výhodou je, že študenti si nemusia opakovať to, z čoho už skúšku 

v minulosti absolvovali. Nevýhodou býva často subjektívnosť zo strany komisie napr. v podobe 

zaujatosti voči študentovi vďaka negatívnym vzťahom komisie so školiteľom jeho záverečnej 

práce. Vzťahy sú nevyspytateľné a preto sa takého situácie v zahraničí riešia napr. externou 

komisiou. Podobne je to možné riešiť aj pri pracovných pohovoroch externou personálnou 

agentúrou. 

7. Participation Activating (Participačná aktivácia vysokej školy) 

Participačná aktivácia spočíva v aktívnej spoluúčasti študenta – zákazníka na procese 

realizácie vzdelávacieho produktu, čo dáva študentovi pocit, že je súčasťou existencie vysokej 

školy. Participačné možnosti študentov pôsobia taktiež na zvyšovanie kvality vzdelávacích 

služieb, zlepšovanie image a šírenie dobrého mena (Štefko, 2003; Slabá, Hesková, 2012). Veď 

ako sa hovorí „náš zákazník, náš pán“. 

Na základe vlastných skúseností by sme zaradili medzi participačnú aktiváciu napr. 

zaraďovanie sa do krúžkov pri tvorbe rozvrhu podľa času konania sa príslušných seminárov 

v systéme AIS/MAIS. Taktiež je na niektorých VŠ možnosť vypĺňať v systéme AIS/MAIS každý 

semester dotazník spokojnosti študentov s vyučujúcimi, štýlom ich výučby ako aj hodnotenie 

príslušných predmetov študentmi, či ich považujú za zaujímavé a prínosné pre prax, čo môže 

ovplyvniť tvorbu inovovaných študijných programov. Tu už hovoríme o otvorených inováciách, 

kde je zdrojom inovácie zákazník. Pre motivovaných študentov je tu možnosť prihlásiť sa na 

ŠVA/ŠVOČ, na mobility, pomáhať pedagogickému zboru s organizovaním konferencií, zapojiť 

sa do súťaže o najlepšiu diplomovú prácu alebo stať sa už počas štúdia vedeckou pomocnou 

silou a byť zapojený/á do projektov VEGA, KEGA, APVV, čo môže do značnej miery napovedať, 

že daný študent je vhodným adeptom na doktorandské štúdium a vedeckú dráhu. 

8. Physical evidence (Hmotné predpoklady a preukázania vysokej školy) 

Tento marketingový nástroj sa týka výlučne oblasti služieb a niekedy sa prelína s rozšírením 

produktom, keďže v podmienkach vysokej školy môže ísť napr. o materiálno-technické 

vybavenie, posluchárne, učebne, laboratóriá, aula, sociálne zariadenia, knižnice, ubytovacie, 

stravovacie a voľnočasové služby (Štefko, 2003). 
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Hmotné a nehmotné prostredie, v ktorom sa vzdelávacia služby realizuje, pomáha vysokej 

škole komunikovať a napĺňať spokojnosť potenciálneho a reálneho zákazníka. Nástroj chápeme 

komplexne a zahŕňa hmotné podmienky, v ktorých sa vzdelávacia služba                  (a vedecko-

výskumná činnosť) realizuje, napr. rozmiestnenie priestoru, zariadenie interiéru, osvetlenie, 

farby, označenie, ktoré je zároveň aj prvkom komunikačného mixu. Taktiež tu patria aj hmotné 

preukázania pre potenciálnych študentov, ktorí službu doposiaľ nezažili, napr. hmotné nosiče 

(videozáznamy, popisy, CD-nosiče, plagáty, internetové prezentácie), čo sa taktiež prelína 

s komunikačným mixom (Ivy, 2008; Štefko, 2003). 

K uvedenému nástroju by sme zaradili napríklad aj dostupnosť štatistických programov s 

platnými licenciami a voľný vstup študentov, doktorandov a pedagógov do tejto miestnosti, čo 

uľahčí spracovanie dát v záverečných prácach a publikáciách. Taktiež máme osobnú skúsenosť 

aj s tzv. relaxačnou miestnosťou (student zone) pre študentov so zaujímavým zariadením 

interiéru a odbornými časopismi s aktualitami z oblasti podnikania.  V rámci konzultácií je 

výhodou, ak má vyučujúci samostatnú kanceláriu na rozhovor medzi štyrmi očami, prípadne 

aby sa konzultácie vzájomne neprerušovali. Vo väčšine prípadov je to kapacitne nemožné, tak 

vtedy je zaujímavým riešením, ak sú v rámci jednej miestnosti oddelení vyučujúci pohyblivým 

paravánom. Ostatné zaujímavé doplnkové služby sú uvedené pri analýze rozšíreného produktu. 

 

Marketingový mix služieb cestovného ruchu 

Charakteristikou služieb cestovného ruchu sa zaoberajú mnohí autori. Ide predovšetkým o 

zoskupenie nesúrodých služieb a statkov a vzájomná závislosť ich producentov (symbióza 

voľných a ekonomických statkov, nutnosť spolupráce producentov), nemateriálnosť, viazanosť 

na cieľové miesto (nemožnosť vyskúšať si produkt vopred), časová hodnota, pominuteľnosť, 

neskladovateľnosť, komplexnosť a komplementarita (uspokojovanie súboru viacerých potrieb,  

kde jedna potreba vyvoláva druhú, produkt sa musí skladať z viacerých čiastkových 

produktov), substituovateľnosť (zákazník si  zvyčajne skladá konečný produkt sám) 

a  sezónnosť dopytu (v dôsledku prírodných a sociálnych faktorov) (Gúčik et al., 2011; Orieška, 

2010). Pri tvorbe modifikovaného marketingového mixu služieb cestovného ruchu sa 

najčastejšie uplatňuje model 8P, a to základné 4 P + People (ľudia) + Packaging (balíčky 

služieb) + Programming (tvorba programov) + Partnership (partnerstvo, spolupráca) 

(Jakubíková, 2012). 

1. Product (Produktová politika cestovného ruchu) 

Beránek et al. (2013, s. 49) definuje produkt cestovného ruchu ako „komplex hmotných 

a abstraktných hodnôt, ktoré účastník cestovného ruchu spotrebúva.“ V prípade produktového 

mixu cestovného ruchu platia rovnaké úrovne produktu ako pri väčšine ostatných služieb, a to 

jadro produktu (napr. ubytovanie), základný produkt (napr. čistá posteľ, hygienický štandard), 

očakávaný produkt, rozšírený produkt (TV, wifi na izbe) a potenciálny produkt (napr. vírivka 

alebo kuchynka ako súčasť apartmánu). Šírka produktového mixu predstavuje celkovú ponuku 



CONTROLLING A   ROK 2019, ročník VI 

FINANČNO-MANAŽÉRSKE TEÓRIE V PRAXI   číslo 1 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

21 

 

 

služieb napr. hotela (dopravné, stravovacie, ubytovacie, doplnkové) a dĺžka predstavuje 

jednotlivé možnosti v každej položke tejto ponuky (Kotler, Keller, 2007; Jakubíková, 2012). 

Produkt cestovného ruchu je možné modifikovať napr. z hľadiska motivácie účastníkov alebo 

z hľadiska potrieb cieľových skupín (Kotíková, 2013). Taktiež to úzko súvisí so segmentačným 

nástrojom Programming, ktorý si ešte rozoberieme. Ide napr. o gastronomický cestovný ruch 

(Food Tourism), napr. ochutnávka čínskej kuchyne, kurzy varenia, zdravotný cestovný ruch 

(Medical Tourism), dobrodružný cestovný ruch (Adventure Tourism) napr. kemping, 

adrenalínové športy, temný cestovný ruch (Dark Tourism) napr. návšteva Osvienčinu,  event 

tourism napr. návšteva festivalov, nákupný cestovný ruch napr. Nowy Targ, dobrovoľnícky 

cestovný ruch (Volunteer Tourism) napr. Lekári bez hraníc, svadobný cestovný ruch 

(Wedding/Honeymoon tourism), filmový cestovný ruch napr. návšteva filmových festivalov, 

cestovný ruch LOHAS (Lifestyle of Health and Sustainability) pre ekologicky zmýšľajúci 

segment, cestovný ruch Kóšer (pre Židov) alebo Halal (pre moslimov), LGBT tourism a 

cestovný ruch pre seniorov. 

2. Price (Cenová politika cestovného ruchu) 

V oblasti služieb cestovného ruchu sú taktiež štandardné 3 postupy cenotvorby, a to: 

nákladovo orientovaná, dopytovo orientovaná a konkurenčne orientovaná, pričom je tu taktiež 

často využívaná možnosť stanoviť cenu podľa testov cenovej citlivosti (napr. holandský test) 

(Jakubíková, 2012). 

Keďže internet patrí k obľúbeným nástrojom komunikačného mixu v cestovnom ruchu, je 

veľmi jednoduché aplikovať spomínaný holandský test cenovej citlivosti vo forme dotazníka na 

webovej stránke ubytovacieho alebo stravovacieho zariadenia, kde sa k vypĺňaniu môžu dostať 

aj potenciálni zákazníci. Aby boli návštevy tohto zariadenia opakované, je možné dotazník 

umiestniť na hotelové izby spolu s letákmi o hoteli/cieľovom mieste, po každej návšteve hostí 

vyhodnotiť, prípadne zozbierané dotazníky roztriediť podľa segmentačných kritérií a následne 

aplikovať tzv. diskriminačné oceňovanie podľa vnímanej hodnoty každého segmentu. 

3. Promotion (Komunikačná politika cestovného ruchu) 

V rámci komunikačného mixu sa využívajú tradičné nástroje: reklama, osobný predaj, 

podpora predaja, PR a priamy marketing. Dominantnými nástrojmi sú: reklama (katalógy, 

médiá, internet), podpora predaja (veľtrhy, súťaže, zľavy, ochutnávka jedál), PR (vzťahy 

s verejnosťou, dodávateľmi, miestnou samosprávou) a referencie. Taktiež je tu veľké množstvo 

nových nástrojov, ako je viral marketing, guerilla marketing, mobil marketing, event marketing 

a product placement (Jakubíková, 2012;  Bartková, 2013). 

Reklamu si čoraz častejšie vytvárajú ubytovacie a stravovacie zariadenia na webových 

stránkach a na sociálnych sieťach, kde je možné sledovať aj fotografie izieb, jedál, turistických 

atrakcií, prípadne  si zarezervovať ubytovanie aj elektronicky (booking.com). Sociálne siete 

a publikované názory návštevníkov sú aj dobrým referenčným zdrojom informácií.  Podpora 

predaja býva realizovaná napr. detskými zľavami na ubytovanie              a stravovanie, zľavami 
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za predlžený pobyt, obmenou menu v rámci stravovacích služieb za zvýhodnené ceny (napr. 

týždeň talianskej kuchyne, týždeň zabíjačkových špecialít). Nástrojom PR môžu byť články 

o úspešnom podnikaní v cestovnom ruchu v rôznych odborných časopisoch, snaha hotelov 

uzavrieť s hotelovými akadémiami zmluvu o duálnom vzdelávaní, prezentovanie podnikov 

cestovného ruchu na veľtrhoch a výstavách (cestovné kancelárie - ITF Slovakiatour, 

stravovacie služby - Danubius Gastro), vzájomné vzťahy so SACR alebo ICCR a klastrová 

spolupráca, čo taktiež súvisí s nástrojom Partnership. Spomedzi nových nástrojov je zaujímavý 

viral marketing hlavne pri propagácii určitej destinácie napr. Slovakia – Little Big Country na 

youtube.com a product placement, ktorý je často využitý aj v slovenských seriáloch pri 

propagácii destinácie (napr. Vysoké Tatry) alebo poskytovateľa služieb (napr. TMR, a. s., 

Grandhotel Kempinski). 

• 4. Place (Distribučná politika cestovného ruchu) 

Jakubíková (2012) rozlišuje pri tvorbe distribučnej politiky cestovného ruchu priame 

a nepriame distribučné kanály. Priame distribučné kanály smerujú od producenta k zákazníkovi 

napr.  ubytovacie a stravovacie služby v hoteli a nepriame kanály prechádzajú cez jedného 

alebo viacero sprostredkovateľov napr. predaj skipasov na recepcii hotela (hotel je 

sprostredkovateľom). 

Osobne považujeme za veľmi dôležité aj umiestnenie hotela, aby sa naozaj nachádzal 

v mieste, kde je prírodný, kultúrny alebo historický potenciál a aby bola umožnená 

potenciálnemu zákazníkovi aj dostupnosť. Napríklad v prípade vysokohorských hotelov (napr. 

Hotel Granit Smrekovica v Liptovskej Osade) je potrebné, aby sa hotel stal sprostredkovateľom 

kyvadlovej dopravy. V tomto hoteli je to riešené tak, že hostia nechajú svoje automobily na 

stráženom parkovisku a každých 30 min. ich zváža šofér dodávkou s kapacitou 10 ľudí do hotela 

vzhľadom na náročný vysokohorský terén, v zime je nutné použiť snežné reťaze.  

• 5. People (Ľudia v cestovnom ruchu) 

V prípade zamestnanca podniku cestovného ruchu je najdôležitejšie, aby mal presnú 

predstavu, čo od neho zákazník požaduje. Oceňuje sa teda kvalifikácia, príjemné vystupovanie, 

kreativita, flexibilita, ovládanie cudzích jazykov a pod. (Jakubíková, 2012). 

Keďže smerovanie a inovatívnosť hotela záleží od úrovne jeho strategického riadenia, 

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska organizuje jedinú súťaž na Slovensku, ktorá hodnotí 

prácu manažérov v hoteloch. Ide o prestížne profesionálne súperenie hotelierov Hotelier 

roka. Víťazom je profesionál, medzi hoteliermi všeobecne uznávaný, s morálnym a etickým 

kreditom. Jeho práca je výnimočná, vzorová a má originálny rukopis pri vedení hotela, napr. 

aplikácia nových trendov zo zahraničia, spoločenská zodpovednosť, ľudský prístup a ocenenia 

práce hotelierov majú aj komunikačný význam, pomáhajú šíriť pozitívne referencie.  

• 6. Packaging (Balíčky služieb v cestovnom ruchu) 
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Balíček služieb môže byť  zostavený podnikom cestovného ruchu, napr. hotelom 

stravovacím zariadením, turistickým informačným centrom alebo cestovnou kanceláriou 

Klasickým príkladom balíčku v cestovnom ruchu je zájazd, ktorý zahŕňa služby dopravy, 

ubytovania, stravovania, ale môže obsahovať aj  napr.  športové, kultúrne, wellness,  fitness 

programy, atď. Zákazník si môže vybrať hotový balíček, ktorý je mu ponúkaný nebo si môže 

spolu s pracovníkom zostaviť vlastný  (Jakubíková, 2012). 

Súčasťou balíčku služieb, a teda aj ceny zájazdu v cestovnom ruchu môžu byť aj vzdelávacie 

aktivity podľa vlastného výberu, ktoré sú následne diferencované podľa segmentov (súvisí 

s Programming). Môže ísť napr. o kreatívne kurzy, športové kurzy (ak je v cene zahrnutý napr. 

inštruktor lyžovania), kurzy tanca, kurzy prežitia v prírode a pod. 

• 7. Programming (Tvorba programov v cestovnom ruchu) 

Tvorba programov v cestovnom ruchu nadväzuje na tvorbu balíčkov. Tvorba balíčkov 

predstavuje celkovú ponuku a tvorba programov je určená rôznym typom zákazníkov, čo 

umožňuje využívať segmentačné marketingové stratégie a robí marketingový mix 

atraktívnejším (Jakubíková, 2012). 

V ponukách zájazdov a dovoleniek sa často vyskytuje segmentácia podľa veku, resp. 

generácií a podľa záujmov. Pre mladších účastníkov môže byť súčasťou ponuky viac 

turistických, športových akcií, wellness pre odvážnejších (napr. široká ponuka sáun, 

kryokomora, pedikúra  rybičkami, atď.), aquazorbing pre deti, experimentovanie v rámci 

stravovacích služieb a spoločenské akcie ako napr. diskotéka. Naopak pre seniorov je tu 

množstvo kultúrno-historických akcií, flexibilný jedálny lístok podliehajúci zdravotným 

obmedzeniam, uprednostňovanie národnej kuchyne, wellness zameraný viac na vírivku 

a masáže a pokojný spoločenský večer v kruhu svojich priateľov ako napr. posedenie pri víne 

alebo partička šachu. 

• 8. Partnership (Partnerstvo v cestovnom ruchu) 

Partnerstvo v cestovnom ruchu je založené na dobrovoľnosti a výhodách pre všetky 

zúčastnené strany, ktoré by samostatné subjekty nezískali (synergický efekt), napr. vyššia 

rentabilita, širšia ponuka produktov, nižšie náklady a pod. Formy partnerstva sú rôzne napr. 

strategické aliancie, joint ventures, franchising, avšak najčastejšou formou sú klastre 

(Jakubíková, 2012). Flagestad (2005) vo svojej publikácii porovnáva klastre výrobných 

podnikov a podnikov cestovného ruchu. V tomto prípade sú omnoho dôležitejšie vzťahy            s 

dodávateľmi a transfer znalostí ako vzťahy s univerzitami a externými vedeckými inštitúciami. 

Na Slovensku sa v súčasnosti nachádza 5 klastrov cestovného ruchu, a to Západné 

Slovensko, Orava, Liptov, Turiec a Balnea Cluster (Dudince). Tieto klastre vznikli v rokoch 

2008-2009. Partnerstvo je tu realizované vzájomnou spoluprácou hotelov, penziónov, 

informačných a cestovných kancelárií, samosprávy a kultúrnych inštitúcií, ktoré organizujú 

podujatia pre návštevníkov vybranej destinácie. 
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Marketingový mix zdravotníckych služieb 

Marketing v oblasti zdravotníctva sa vyznačuje mnohými špecifikami. Ide o to, že sektor 

zdravotníctva sa nachádza medzi komerčným a verejným sektorom a v manažmente je potrebné 

dosahovať rovnako medicínske a ekonomické ciele. Okrem toho existujú  argumenty, že 

zdravie nie je tovar, hoci tu ide o „predaj“ ľudských hodnôt. Trh zdravotníckych služieb je 

dvojzložkový, a ten tvoria sponzor alebo donor (prispievateľ alebo darca) a zákazník (pacient, 

poistenec) a kvalita služieb závisí od dodávateľov služby (funkčná kvalita – prístup lekára) aj 

od kvality dodávky (technická kvalita – úspešnosť liečby). V oblasti marketingového mixu 

zdravotníckych služieb tvorí základ model 5P, avšak je možné ho rozšíriť na 7P, prípadne 8P 

(7P + Programming, čo je využívané v prípade ozdravovacích pobytov alebo kúpeľnej liečby, 

čo hraničí so službami v cestovnom ruchu). (Hanuláková, 2013; Georghe, 2018). Georghe 

(2018) člení nástroje marketingového mixu zdravotníctva do 3 skupín, a to: interný marketing 

vyznačujúci sa väzbou organizácia-zamestnanci (People), externý marketing s väzbou 

organizácia-zákazníci (Promotion, Price, Physical Evidence, Place) a interaktívny marketing 

s väzbou zamestnanci-zákazníci (Process, Product, Physical Evidence, Place). 

1. Product (Produktová politika zdravotníckych služieb) 

Produkt zdravotníckeho zariadenia môže byť veľmi komplexný. Základnou výhodou 

produktu býva liečba chorôb a úrazov. Základným produktom býva zhmotnenie výkonu, napr. 

nemocničná izba vybavená posteľou a pod. Pacienti zvyčajne od produktu očakávajú čistotu 

postele, výživnú stravu a pod. K rozšírenému produktu môžeme zaradiť napr. predaj 

zdravotníckych pomôcok v areáli nemocnice, lekáreň, bufet, kaviareň. Potenciálny produkt 

predstavujú vylepšenia zdravotníckych služieb v budúcnosti. Klinika je zvyčajne zložená 

z mnohých ambulancií, čo predstavuje šírku produktového mixu (stomatológia, gynekológia, 

plastická chirurgia, atď.). Dĺžku produktového mixu v tomto prípade predstavuje rozsah 

výkonov, ktoré každá z týchto ambulancií ponúka (Hanuláková, 2013; Kotler, Keller, 2007). 

K rozšírenému produktu môžeme zaradiť aj prítomnosť recepcie na niektorých klinikách, 

možnosti vyučovania a voľnočasových aktivít (napr. na detskej onkológii), kaplnka, prípadne 

detský kútik, v prípade, že idú rodičia na vyšetrenia. Ako potenciálny produkt môžeme uviesť  

rozšírenie produktového mixu polikliniky o nové medicínske odbory, ktoré sa vo svete len 

začínajú vyvíjať, prípadne sú kombináciou už existujúcich (napr. jednodňová chirurgia, 

psychoneuroimunológia, psychogynekológia, tropická medicína, dietológia). 

2. Price (Cenová politika zdravotníckych služieb) 

Pod pojmom cena v zdravotníctve nerozumieme len cenu zdravotníckeho výkonu, prípadne 

spôsoby preplácania výkonov zdravotnou poisťovňou. Pri jej určovaní rátame aj s nákladmi na 

psychiku, ktoré musí vynaložiť zákazník pri nadobúdaní služby (napr. strach z vyšetrenia alebo 

výsledku), časové náklady (čakáreň) a v niektorých prípadoch aj cestovné náklady 

(Hanuláková, 2013). 
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Časové náklady pacienta je možné ovplyvňovať napr. zavedením e-časenky, ktorú využívajú 

na Slovensku niektorí praktickí lekári pre dospelých a deti. Pacient si cez internet alebo pri 

vstupe do čakárne vytlačí lístok s poradovým číslom a zašle SMS. Keď budú pred ním 3 

pacienti, príde im SMS, že sa majú dostaviť do čakárne. Zatiaľ môžu však svoj čas tráviť inak. 

3. Promotion (Komunikačná politika zdravotníckych služieb) 

V rámci komunikačného mixu sú dominantnými nástrojmi v zdravotníctve reklama a PR. 

K najčastejším reklamným prostriedkom patrí inzerát, brožúra, cenník, leták a rozhlasová  

reklama. PR zdravotníckych zariadení sa zameriava predovšetkým na publicitu vo vzťahu 

k médiám (napr. tlačové konferencie), ku produktu (napr. unikátna operácia) alebo na verejné 

vystúpenia. Podpora predaja zahŕňa poskytovanie vzoriek (napr. výživové doplnky), zliav na 

opakované výkony, avšak aj ekonomické antistimuly (napr. kto nechodí pravidelne na 

preventívne prehliadky, platí si ošetrenie). Osobný predaj zahŕňa nielen komunikáciu a lobing 

farmaceutických firiem, ale aj komunikáciu lekára s pacientom a poskytovanie odborných rád 

(Hanuláková, 2013). 

Za významnú súčasť komunikačného mixu lekára považujeme jeho webovú stránku 

s aktuálnymi informáciami o poskytovaní služieb, zmluvách s poisťovňami, možnosťami 

objednať sa, dotazníkom spokojnosti pacientov sa a bonusom navyše sú odborné články 

z daného medicínskeho odboru či oboznámenie pacientov so svojou účasťou na konferenciách, 

prípadne s členstvom v lekárskych združeniach. Osobne sme sa stretli s lekárom, ktorý má 

záujem o ekonómiu ako vedu a tak zdieľa na svojej stránke aj články z ekonómie, čo môže byť 

zaujímavé pre segment pacientov študujúcich ekonómiu (www.promeda.sk). Niektoré 

ambulancie a medicínske centrá majú vytvorenú aj svoju fanpage na sociálnej sieti, kde taktiež 

zdieľajú aktuality (napr. Neovízia očná klinika, Hnízdo zdraví, Imunovital Centrum, Adeli 

Medical Centrum). Jedným z najdôležitejších informačných zdrojov pri výbere lekára sú 

referencie, a to ústne a elektronické spojené aj s písomnými recenziami napr. lekar.pluska.sk.  

4. Place (Distribučná politika zdravotníckych služieb) 

Za hlavné kritérium distribúcie sa v zdravotníckych službách považuje ich dostupnosť pre 

pacientov z daného regiónu (napr. vytváraním siete zdravotníckych zariadení), rovnako aj 

distribúcia informačných materiálov do čakární, v prípade, že nemocnica má záujem vykonávať 

určitú osvetu (Hanuláková, 2013). 

Osobne môžeme za distribúciu v zdravotníctve považovať aj možnosti lekára vykonávať 

určité výkony v teréne, (napr. meranie krvného tlaku na námestí na svetový deň zdravia) na 

školách (napr. povinné očkovanie žiakov), prípadne existenciu podnikových lekárov vo veľkých 

korporáciách a pojazdné transfúzne stanice. Taktiež tam môžeme zaradiť aj početnosť určitých 

druhov ambulancií v závislostí od výskytu chorôb v regióne (napr. v ekonomicky vyspelejších 

regiónoch je viac alergií a v zaostalejších viac infekčných chorôb). Veľmi dôležitým je aj výber 

laboratórií, do ktorých je z ambulancií a nemocníc doručovaný biologický materiál a to tak, 

aby sa výsledky dostavili včas, hlavne pri akútnych stavoch. 
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5. People (Ľudia v zdravotníckych službách) 

Ľudský faktor v zdravotníckych službách nezahŕňa len odbornosť a schopnosť učiť sa, ale 

aj morálne vlastnosti je chápaný trojako, a to: ako poskytovateľ a nositeľ produktu a služby, 

ako produkt zdravotníckeho zariadenia (dobrá povesť lekára) a ako marketingový nástroj (napr. 

lekár sa vyjadruje v médiách k liečbe určitého ochorenia) (Hanuláková, 2013). 

Aby prácu v zdravotníctve vykonávali kvalitní ľudia, je potrebné uskutočniť aj marketingové 

aktivity v oblasti personálneho marketingu, čo súvisí aj s marketingovou komunikáciou. 

Škerháková a Vagaš (2018) takto skúmali sieť nemocníc Svet zdravia, a. s. a ProCare, ktoré 

patria k atraktívnym zamestnávateľom. Zameriavali sa na external personal branding 

prostredníctvom jobangels.com, kde je možné pracovnú ponuku poslať aj známemu lekárovi 

v požadovanej špecializácii a na internal personal branding, napr. ProCare Academy, ktorá 

zabezpečuje svojim lekárom školenia, konferencie, rozvoj mäkkých zručností, e-learning, 

koučing. 

6. Process (Procesy v zdravotníckych službách) 

K hlavným procesom v oblasti zdravotníctva by sme zaradili spôsoby objednávania 

pacientov, prijatia pacienta do ambulancie, samotné vyšetrenie, vyhotovenie zdravotnej 

dokumentácie, predpisovanie liekov a prípadné odosielanie na odborné vyšetrenia. 

V súčasnosti tieto procesy uľahčuje elektronická zdravotná dokumentácia a elektronické 

predpisovanie liekov (e-recept), ktoré je možné realizovať v ambulanciách od 1. 1. 2018 vďaka 

prepojenosti s informačným systémom lekární. Rovnako tu môžeme zaradiť aj spomínanú e-

časenku. K podporným procesom môžeme zaradiť napr. administratívu a vedenie účtovníctva, 

uzatváranie zmlúv so zdravotnými poisťovňami a nahlasovanie štatistiky diagnóz Úradu 

verejného zdravotníctva. 

7. Physical evidence (Hmotné preukázania zdravotníckych služieb) 

V rámci hmotného zabezpečenia ambulancií a nemocníc je pre cieľového zákazníka dôležité 

vybavenie ambulancií modernými lekárskymi prístrojmi a taktiež aj presnosť merania, a to 

nielen prístrojov, ale aj laboratórnych metód. Okrem toho patrí medzi dôležité parametre napr. 

kapacita čakární, možnosť bezbariérového prístupu, interiér ambulancie alebo nemocnice, 

ktorý okrem estetickej funkcie plní aj ergonomickú. 

 

Záver 

V predošlých kapitolách sme charakterizovali služby a ich prevažne nehmotný charakter, 

špecifiká marketingového mixu v službách a analyzovali sme teoreticky a prakticky  základné 

a nové marketingové nástroje vybraných odvetví služieb, a to: vysoké školstvo, cestovný ruch 

a zdravotníctvo. Vybrali sme si taký počet „P“ pre tieto odvetvia, ktorý prevláda v odbornej 
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literatúre (VŠ – 8P, CR– 8P a Z – 7P). Ako sme v úvode načrtli, nový nástroj je možné zaviesť 

len vtedy, ak má na cieľového zákazníka silný vplyv. 

 Prišli sme na to, že uvedené „P“ nástroje by za týchto okolností bolo možné aj kombinovať 

napr. Participation activating ako nástroj marketingového mixu vysokej školy by mohol byť 

uplatnený aj v zdravotníctve (napr. aktívne zapojenie pacienta do svojej liečby, obojsmerná 

komunikácia medzi lekárom a pacientom, otvorené inovácie v zdravotníctve), Programming 

ako nástroj marketingového mixu cestovného ruchu uplatnený v zdravotníctve nielen pri 

organizovaní liečebných pobytov, ale aj pri odporúčaniach liečby v presných krokoch (napr. 

liečebné protokoly pre infekčné choroby, diétny a pohybový plán pre obéznych pacientov, 

individualizovaná medicína), Process a Physical evidence ako nástroje marketingového mixu 

vysokých škôl a zdravotníctva uplatnené v cestovnom ruchu (napr. ubytovacie procesy 

a systém starostlivosti o hosťa, atmosféra hotela), Partnership ako nástroj marketingového mixu 

cestovného ruchu uplatňovaný vo vysokom školstve (napr. partnerstvo vysokej školy a verejnej 

správy, vytváranie klastrov, spolupráca vysokých škôl na vedecko-výskumných projektoch) 

alebo v zdravotníctve (napr. partnerstvo s lekárskymi fakultami, SZŠ, záchrannou službou, 

zdravotnými poisťovňami,  združovanie lekárov v združeniach podľa špecializácie) a Passion 

ako nástroj marketingového mixu umenia uplatnený pri spomínaných nových formách 

cestovného ruchu (napr. gastronomický, dobrodružný alebo filmový cestovný ruch). 

Zaradenie nových „P“ do týchto odvetví služieb však musí mať vplyv na odvetvie ako celok, 

nie len na jeho súčasť (VŠ – súkromné, štátne, MBA, MPH, atď., CR – cestovné kancelárie, 

stravovacie, ubytovacie, dopravné, doplnkové služby, Z – nemocnice, polikliniky, súkromné 

ambulancie, atď.). Výskum by bolo možné urobiť vo forme dotazníkov pre rôzne podniky 

uvedených odvetví a silu jednotlivých nových nástrojov stanoviť faktorovou analýzou a ich 

vzájomné vzťahy (napr. k pôvodným 4P) korelačnou analýzou. 
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Metódy manažérskeho rozhodovania v kontexte 

environmentálneho manažmentu 

Mgr. Roman Novotný, Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove 

Abstrakt  

Schopnosť organizácií riadiť svoje environmentálne správanie sa stáva strategickou otázkou. 

Environmentálny manažment si vyžaduje explicitné metodiky, v ktorých musí byť formulované 

zapojenie rôznych zainteresovaných strán, zahrnuté multidisciplinárne znalosti a integrované 

kritériá, ktoré zahŕňajú kompromisy s cieľom riešiť rôzne názory a heterogénne faktory. Voľba 

udržateľných možností a vytváranie záväzkov medzi zainteresovanými stranami je pre 

spoločnosti nevyhnutná. Hlavným cieľom príspevku je vytvoriť prehľad najpoužívanejších 

metód multikriteriálneho rozhodovania o stratégiách v prostredí environmentálneho 

manažmentu. 

Kľúčové slová: Manažérske rozhodovanie. Environmentálny manažment. Metódy 

rozhodovania. Multikriteriálne rozhodovanie. 

Abstract  

The ability of organizations to manage their environmental behavior is becoming a strategic 

issue. Environmental management requires an explicit methodologies in which the involvement 

of different stakeholders, multidisciplinary knowledge and integrated criteria that involve 

compromises to address different views and heterogeneous factors must be formulated. 

Choosing sustainable options and making commitments among stakeholders is essential for 

companies. The main aim of the paper is to create an overview of the most widely used methods 

of multi-criteria decision-making on strategies in environmental management. 

Key words: Management decision-making. Environmental management. Decision-making 

methods. Multicriteria decision-making. 

___________________________________________________________________________ 

Úvod 

Zvyšujúce sa povedomie o environmentálnych problémoch spôsobených ekonomickou 

aktivitou ľudstva vedie k vyšším politickým a sociálnym požiadavkám na spoločnosti, ktoré sú 

vedené k znižovaniu svojich vplyvov na životné prostredie. Ich manažéri čelia 

environmentálnym otázkam. Nie je to len otázka ochrany environmentálnych hodnôt, môže to 

mať priamy vplyv na zabezpečenie udržateľného hospodárskeho úspechu spoločností. Niektorí 

autori uvádzajú, že environmentálny manažment môže pomôcť organizáciám zlepšiť ich 

konkurencieschopnosť, zatiaľ čo iní optimizmus environmentálnych obhajcov spochybňujú 

(López-Gamero a kol. 2009). V každom prípade sa environmentálny manažment javí ako 



CONTROLLING A   ROK 2019, ročník VI 

FINANČNO-MANAŽÉRSKE TEÓRIE V PRAXI   číslo 1 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

32 

 

 

vhodný kontrolný administratívny nástroj, ktorý zabraňuje nadbytočným škodám na životnom 

prostredí (Molina-Azorín a kol. 2015).  

Prijatie postupov a metód environmentálneho manažérstva prináša hlboké zmeny v 

ekonomickej a environmentálnej výkonnosti organizácie, ako aj vzťahov s dodávateľmi, 

spotrebiteľmi, zamestnancami, finančnými inštitúciami a regulátormi environmentálnych 

politík (Andrews a kol. 2001). V tomto zmysle sa podniky snažia prispôsobiť novému trendu 

začlenenia environmentálne zodpovedných postupov a technológií na rôznych úrovniach, od 

zmeny správania až po používanie EMS - Systémov environmentálneho manažérstva  (Coles 

a kol. 2016, Pace, 2016). EMS je systém zavedený na implementáciu a monitorovanie aktivít 

na ochranu životného prostredia. Predstavuje usmernenia v rámci oblastí: organizovanie, 

plánovanie a prideľovanie zodpovedností; poskytovanie ľudských a materiálnych zdrojov; 

určovanie postupov na splnenie environmentálnej politiky podniku a dodržiavanie 

výkonnostných očakávaní v súlade s požiadavkami Medzinárodnej organizácie pre 

normalizáciu (ISO) v rámci noriem ISO 14000 (Amazonas a kol. 2018). 

Je zjavné, že zavádzanie podobných proaktívnych environmentálnych stratégií je pre 

ochranu životného prostredia planéty naliehavé a pri dobrom nastavení pre dobré meno a 

finančnú výkonnosť podnikov užitočné. Proaktívne environmentálne stratégie boli definované 

ako systematické modely dobrovoľných postupov, ktoré presahujú regulačné požiadavky. 

Rôzne typológie a taxonómie navrhli rôzne úrovne proaktívnych environmentálnych stratégií, 

od niečoho o málo viac, ako sú zákonné požiadavky až po environmentálnu excelentnosť a 

vodcovstvo. Vo všeobecnosti tiež platí, že stupeň strategickej environmentálnej proaktivity 

podniku súvisí s jej všeobecnou úrovňou strategickej proaktivity (Aragón-Correa a Rubio-

López 2007). 

V súčasnosti si udržateľnosť vyžaduje koordináciu predpokladov na podnikovej a 

spoločenskej úrovni. Výskum organizačných stratégií a postupov vedúcich k udržateľným 

systémom výroby a spotreby predstavuje jednu z hlavných environmentálnych výziev pre 

organizačné a riadiace štúdie v prvých desaťročiach nového tisícročia. Tento smer má dva 

hlavné dôsledky: (i) spoločnosti musia integrovať environmentálnu politiku do svojho 

strategického manažmentu a (ii) spoločnosti nesú zodpovednosť za podporu aktívnejšieho 

vzťahu so zainteresovanými stranami. To znamená, že aby spoločnosti dosiahli svoj 

organizačný účel, ktorý je ovplyvnený udržateľnosťou podniku, musia prepracovať svoje 

strategické riadenie s prihliadnutím na environmentálnu politiku a očakávania zainteresovaných 

strán. Tým sa spôsob, akým spoločnosti prijímajú rozhodnutia, prirodzene mení.  

V tomto kontexte si environmentálny manažment vyžaduje explicitné metodiky, v ktorých 

musí byť formulované zapojenie zainteresovaných strán, začlenené multidisciplinárne znalosti, 

integrované zložité kritériá zahŕňajúce kompromisy spájajúce rôzne faktory (ekonomické, 

environmentálne, sociálne, technologické, sociálno-politické) a zohľadňované heterogénne 

informácie kvantitatívneho aj kvalitatívneho charakteru (de Fátima Teles a de Sousa 2014). 
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Metódy multikriteriálneho rozhodovania v environmentálnom 

manažmente 

Environmentálne rozhodnutia sú často zložité a vychádzajú z multidisciplinárnych 

vedomostných základov, ktoré zahŕňajú prírodné a spoločenské vedy, politiku a etiku. Tí, ktorí 

prijímajú rozhodnutia v oblasti životného prostredia, sa spoliehajú na mnohé experimentálne 

testy, výpočtové modely a nástroje, ktoré posudzujú vzťah medzi environmentálnymi faktormi 

a rizikami pre ľudské zdravie a životné prostredie a tiež vplyv environmentálnych stratégií na 

nápravu a znižovanie spomenutých rizík. Uplatňovanie týchto nástrojov je však stále ťažšie z 

troch dôvodov. Po prvé, existuje mnoho vznikajúcich rizík, ako je napríklad zmena klímy, pre 

ktoré nie sú k dispozícii informácie a rozhodnutia by sa mali prijímať s veľkou obozretnosťou. 

Po druhé, pre mnoho tradičných stresorov a situácií je k dispozícii viacero riešení týkajúcich sa 

rovnakých kritérií (napr. rizika), ale môžu poukazovať na rôzne manažérske alternatívy. A 

napokon, zainteresované strany, ktoré môžu mať záujem na konkrétnom smere činnosti, 

získavajú väčší prístup ku všetkým dostupným informáciám a vzhľadom na nejasnosť údajov 

môžu často zdôvodňovať protichodné smery činnosti. Integrácia heterogénnych a nejasných 

informácií si preto vyžaduje systematický a zrozumiteľný rámec na organizovanie technických 

informácií a vyžaduje si odborné posúdenie (Huang a kol. 2011). 

Multikriteriálna rozhodovacia analýza (MCDA) poskytuje systematickú metodológiu 

na kombinovanie týchto vstupov s informáciami o nákladoch a prínosoch a názormi 

zainteresovaných strán na skladanie alternatív projektu. MCDA sa používa na zistenie a 

kvantifikáciu postojov rozhodovacích orgánov a zainteresovaných strán o rôznych (väčšinou) 

nepeňažných faktoroch s cieľom porovnať alternatívne postupy. Existuje mnoho prístupov, 

ktoré spadajú pod koncept MCDA, z ktorých každý zahŕňa rôzne protokoly na vyvodenie 

vstupov, štruktúry na ich prezentáciu, algoritmy na ich kombináciu a procesy na interpretáciu 

a použitie formálnych výsledkov v skutočnom poradenstve alebo v kontexte manažérskeho 

rozhodovania (Kuznetsov a kol. 2015). Proces MCDA možno rozdeliť do nasledujúcich 

hlavných fáz (obrázok 1). V zátvorke sú pri jednotlivých krokoch uvedené zainteresované 

skupiny (tvorcovia rozhodnutí, experti, zainteresované strany atď.). 
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Obrázok 1 Vývojový diagram aplikácie metód MCDA 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa Kuznetsov a kol. 2015 

Linkov a kol. (2004) rozlišuje tri hlavné prístupy MCDA: MAUT, AHP a Outranking (so 

zahrnutím PROMETHEE a ELECTRE). Tieto prístupy zdieľajú spoločné matematické prvky, 

t. j. hodnoty pre alternatívy sú priradené pre určitý počet dimenzií, potom vynásobené váhami 

a nakoniec kombinované tak, aby sa vytvorilo celkové skóre. Prístupy sa výrazne líšia v 

detailoch, ako sú hodnoty priradené a kombinované, čo znamená, že procesy majú rozdielne 

požiadavky na informácie a vedomosti a vypočítané výsledky majú rôzne matematické 

vlastnosti a teda mierne odlišné významy. 

Linkov a kol. (2004, 2006) preskúmali aplikáciu MCDA v environmentálnom manažmente 

zameranom na manažment kontaminovaných lokalít, ktorého výsledky boli publikované v 

rokoch 1992-2002. Na optimalizáciu výberu stratégií v oblasti sanácie kontaminovaných 

lokalít, redukciu kontaminantov vstupujúcich do vodných ekosystémov, optimalizáciu vodných 

a pobrežných zdrojov a riadenie iných zdrojov boli v daných príspevkoch použité techniky 
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MCDA. V niektorých z týchto štúdií výskumníci explicitne zohľadnili názory miestnych 

komunitných skupín a iných zainteresovaných strán prostredníctvom skupinových diskusií, 

prieskumov a iných techník a formálne integrovali tieto názory do rozhodovacieho procesu. 

Mnohé príspevky došli k záveru, že uplatňovanie metód MCDA poskytuje výrazné zlepšenie v 

rozhodovacom procese a verejnom akceptovaní navrhovanej nápravnej politiky alebo politiky 

znižovania emisií.  

V príspevku zvažujeme tri hlavné prístupy MCDA: MAUT, AHP a Outranking (napr. 

PROMETHEE a ELECTRE). Tieto prístupy zdieľajú spoločné matematické prvky, t. j. hodnoty 

pre alternatívy sú priradené k množstvu dimenzií a potom vynásobené váhami a nakoniec 

kombinované tak, aby vytvorili celkové skóre. Prístupy sa výrazne líšia v detailoch, ako 

hodnoty prehodnocujú a kombinujú, čo znamená, že procesy majú rozdielne požiadavky na 

informácie a znalosti a súčasne majú vypočítané výsledky rôzne matematické vlastnosti a teda 

mierne odlišné významy. Odborníci často vnímajú jeden z prístupov ako najvhodnejší 

vzhľadom na prioritu, ktorú kladú na ich relatívne silné a slabé stránky (Figueira a kol. 2005, 

Beltonand a Stewart 2002). 

MAUT (Multi-Attribute Utility Theory) a AHP (Analytic Hierarchy Processs) sú 

optimalizačné metódy. Používajú numerické skóre, aby vyjadrili hodnotu jednej možnosti v 

porovnaní s ostatnými v rámci rovnakej stupnice. Výsledky sú odvodené z výkonu alternatív, s 

ohľadom na individuálne kritériá a agregované do celkového skóre. Individuálne skóre je 

možné jednoducho sčítať alebo spriemerovať a pre uprednostnenie niektorých kritérií v 

porovnaní s inými sa môže použiť mechanizmus váh jednotlivých kritérií (Kiker a kol. 2005). 

Cieľom MAUT je nájsť jednoduché vyjadrenie preferencií rozhodovacieho orgánu. 

Metóda MAUT transformuje pomocou funkcií úžitku preneseného do hodnôt rôzne kritériá 

(napríklad náklady, riziká a akceptácia zainteresovanými stranami) do jednej spoločnej 

bezrozmernej škály (zvyčajne 0–1) užitočnosti alebo hodnôt dôležitosti. Funkcie úžitku 

konvertujú pre každé kritérium jednotky kritérií na úžitkovú škálu v rozsahu 0 až 1 a kombinujú 

sa s funkciami váh jednotlivých kritérií v rámci celkového rozhodnutia o vytvorení 

rozhodovacieho skóre pre každú alternatívu. Metóda MAUT sa tiež spolieha na predpoklady, 

že osoba s rozhodovacou právomocou je racionálna (napr. väčší úžitok sa uprednostňuje pred 

menším), preferencie sa nemenia a rozhodovací orgán má dokonalé znalosti a je konzistentný 

vo svojich rozsudkoch. Cieľom rozhodovacích orgánov v tomto procese je maximalizovať 

úžitok (Kiker a kol. 2005). 

AHP oproti metóde MAUT používa kvantitatívnu porovnávaciu metódu, ktorá je namiesto 

funkcií váh a úžitku založená na párovom porovnávaní rozhodovacích kritérií. Všetky 

jednotlivé kritériá musia byť spárované so všetkými ostatnými a výsledky sú zostavené vo 

forme matice. Pri príklade environmentálneho manažmentu kontaminovaného sedimentu by 

metóda AHP vyžadovala, aby rozhodovací orgán odpovedal na otázky ako napríklad: „Čo je 

dôležitejšie pokiaľ ide o výber alternatívy daného sedimentu, verejná akceptovateľnosť alebo 

náklady?“. Požívateľ metódy využíva pre porovnávanie volieb číselnú stupnicu a metóda AHP 

sa systematicky presúva cez všetky párové porovnania kritérií a alternatív. Technika AHP sa 

teda opiera o domnienku, že ľudia sú schopní robiť skôr relatívne úsudky ako absolútne úsudky. 
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V dôsledku toho je racionálny predpoklad v AHP uvoľnenejší ako pri metóde MAUT (Kiker a 

kol. 2005). 

Na rozdiel od MAUT a AHP sú metódy Outranking založené na princípe, že jedna 

alternatíva môže mať istý stupeň dominancie nad inou. Patria medzi nich napr. PROMETHEE 

(Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation) a ELECTRE 

(Elimination and Choice Expressing Reality). Nie je u nich predpokladom, že možno 

identifikovať iba jednu najlepšiu alternatívu. Modely Outranking porovnávajú výkonnosť 

dvoch (alebo viacerých) alternatív naraz, spočiatku v zmysle každého kritéria, aby sa určil 

rozsah v akom sa dá uprednostniť jedna preferencia nad druhou bez použitia predpísanej 

stupnice, ako je tomu napríklad pri metóde AHP. Pri agregovaní informácií o preferenciách vo 

všetkých relevantných kritériách sa Outranking model snaží stanoviť silu dôkazov, ktoré 

uprednostňujú výber jednej alternatívy oproti inej, napríklad uprednostňovaním alternatívy 

sedimentu, ktorá funguje najlepšie pri najväčšom počte kritérií. Preto sú Outranking modely 

najvhodnejšie, keď kritériá nie sú ľahko agregovateľné, meracie škály sa menia v širokom 

rozsahu a jednotky sú nezodpovedajúce alebo neporovnateľné (Kangas a kol. 2001). 

Uvedené metódy MCDA sa široko aplikovali na celý rad problémov environmentálneho 

manažmentu. Vybrané príklady sú zobrazené v tabuľke 1. Pri niektorých príkladoch boli 

použité aj metódy GIS (Geographic Information System). 

Tabuľka 1 Aplikácie metód MDCA pri rozhodovaní v environmentálnom manažmente 

Metóda Oblasť použitia 

metódy 

Financujúca 

agentúra 

Citácia 

MAUT Manažment núdzových 

situácií po jadrovej 

havárii (napríklad 

havária v Černobyle) 

European 

Commission, 

Ukraine 

Ehrhardt a 

Shershakov (1996), 

Hamalainen a kol. 

(2000) 

AHP Manažment malých 

lesov v Severnej 

Karolíne v USA 

USDA Forest Services Rauscher a kol. 

(2000) 

ELECTRE + 

GIS 

Manažment pôdy: 

vypracovanie mapy 

vhodnosti územia pre 

bývanie vo Švajčiarsku 

Swiss National 

Foundation for 

Research 

Joerin a Musy (2000) 

MAUT Zlepšenie meraní 

vhodnosti biotopov 

Finnish Forest 

Research 

Institute 

Store a Kangas 

(2001) 

AHP, MAUT a 

Outranking 

Plánovanie lesníctva vo 

Fínsku 

Finnish Academy of 

Sciences; Finnish 

Forest 

Research Institute 

Kangas a kol. (2001) 

AHP + GIS Výber hraníc 

pre národný park 

U.S. Army 

Engineering 

Sharifi a kol. (2002) 
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Research and 

Development Center 

PROMETHEE Nakladanie s odpadmi 

v Kanade 

Natural Sciences and 

Engineering Research 

Council of Canada 

Vaillancourt a 

Waaub (2002) 

(Zdroj: vlastné spracovanie podľa uvedených citácií) 

 

Záver 

Efektívne rozhodovanie o otázkach životného prostredia si vyžaduje explicitnú štruktúru 

na koordináciu spoločného posudzovania environmentálnych, ekonomických, technologických 

a sociopolitických faktorov, relevantných pre hodnotenie a výber medzi alternatívami. Každý 

z týchto faktorov zahŕňa viaceré podkritériá, vďaka čomu je proces skutočne multikriteriálny. 

Pre integrovanie týchto heterogénnych informácií, s ohľadom na ľudské ašpirácie a technické 

aplikácie, sú nevyhnutné systematické a zrozumiteľné rámce, ktoré zahŕňajú procesy a nástroje 

na vytvorenie štruktúrovaného a obhájiteľného rozhodnutia. Hlavným cieľom príspevku bolo 

vytvoriť prehľad tých najpoužívanejších, konkrétne metód multikriteriálneho rozhodovania 

a použiť vybrané príklady ich použitia v praxi environmentálneho manažmentu. 
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Controllingové systémy EIS a proces ich tvorby 

Ing. Peter Gallo, PhD. - Doc. Ing. Peter Gallo, CSc. – Ing. Tomáš Molčák 

Abstrakt  

Príspevok sa zaoberá tvorbou controllingových systémov. V stručnosti vymedzuje základné 

pojmy a obsah systémov finančného, nákladového a strategického controllingu. Sú tu uvedené 

modely controllingu a ich vzájomné väzby. 

Kľúčové slová: Controlling, hodnota firmy, finančný controlling, strategická controlling, 

nákladový controlling, kalkulácie. 

Abstract  

The paper deals with the formation of controlling systems. Briefly defines the basic concepts 

and content of financial, strategic and cost controlling. There are models listed and controlling 

their mutual relations. 

Key words: Controlling the value of the company, financial controlling, strategic controlling, 

cost controlling, calculation. 

 

Pojem a obsah controllingu 

Controlling môžeme definovať ako moderný nástroj riadenia firmy. V stručnosti ho možno 

znázorniť modelom: 

Plán – Skutočnosť – Odchýlka – Riešenie. 

Modernejšie chápanie tohto pojmu je definované modelom: 

Cieľ - Plán – Skutočnosť – Odchýlka – Riešenie. 

Tento model je základným prvkom výstavby controllingu v ľubovoľnom type organizácií. 

Podľa oblasti, na ktorú sústreďujeme pozornosť ho môžeme nazvať pojmami ako finančný, 

nákladový, strategický, ziskový, operatívny controlling. Tak isto ho môžeme nazvať aj 

marketingový alebo personálny controlling, príp. spojiť s inými funkcionálnymi okruhmi a 

priradiť im tento názov. Napríklad controlling v oblasti zdravotníctva, verejnej správy, 

samosprávy apod. Tým vytvárame jednotlivé funkčné oblasti.  

Základný model controllingu potom môžeme komplexnejšie vyjadriť modelom – obr. 1. 
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Obrázok 1 - Komplexný model controllingu 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Tvorba systému controllingu EIS 

Pri vytváraní systému controllingu budeme vychádzať z tohto modelu. Podobne je možné 

vytvoriť základné modely controllingu pre ľubovoľné skúmané oblasti. Prvky uvedené na obr. 

1 vpravo poukazujú na ďalšie veľmi významné súvislosti controllingu a jeho prepojenie na 

ďalšie funkčné oblasti. Pri vytváraní základného modelu controllingu postačuje zjednodušená 

schéma – obrázok 2. 

 

Obrázok 2:  Model controllingu – zjednodušená schéma 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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V spodnej časti schémy je väzba na zdroje dát – dátové sklady (Data Warenhouse). Následne 

prebieha transformácia údajov do podoby vhodnej pre controllingové analýzy a hodnotenia. 

Číselníky predstavujú základné informácie pre úpravu a transformáciu údajov. Výstupná 

zostava je vytvorená a analyzovaná v bloku riporting. Riadiaci modul usmerňuje všetky procesy 

v rámci controllingu. Predstavuje základný informačný zdroj, ktorý ma odkáže na príslušný typ 

riportu. Mal by byť pružný a modifikovateľný podľa požiadaviek užívateľov – controlléra. 

Môže si ho vytvoriť sám controllér podľa vlastných individuálnych potrieb. Príklad riadiaceho 

informačného panelu pre potreby finančného a nákladového controllingu môže je nasledovný 

– obrázok 3. 

 

Obrázok 3 -  Riadiaci informačný panel controllingu 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Vstup dát do systému controllingu sa zabezpečuje prostredníctvom upravených databáz 

Hospodárenie a Ekonomika, ktoré súvisia s predmetnými oblasťami Nákladový controlling a 

Finančný controlling. Rôzne typy riportov sú potom sú potom zoradené podľa predmetných 

oblastí s ktorými súvisia. Osobitnú kapitolu tvorí plánovací a rozpočtový systém, ktorý dáva 

celému controllingu zmysel a zabezpečuje, aby sa controlling nestal len obyčajným 

analytickým nástrojom. 

Predmetné okruhy, ktoré možno vytvoriť na základe databázových skladov sú: 

• Finančný controlling. Využíva informácie účtovníctva a plánovania na úrovni výkazu ziskov 

a strát a súvahy. Naň nadväzujú všetky ďalšie rozbory až po vrcholový ukazovateľ EVA 

(Economic Value Aded). 

Patrí sem: 

o Rozbor nákladov a výnosov. 

o Rozbor majetku a kapitálu. 

o Rozbor cash flow – príjmy a výdaje. 
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o Ukazovatele finančnej analýzy. 

o Ukazovatele ekonomickej analýzy. 

o Rozbor na báze predikčných (bankrotových) modelov. 

o Rozbor na báze ukazovateľa EVA. 

Osobitnú kapitolu finančného controllingu tvorí finančný plán, ktorý je vytvára prepojenie  

medzi finančným a nákladovým controllingom a systémom riadenia Balanced Scorecard. 

• Nákladový controlling. Využíva informácie účtovníctva a plánovania na úrovni rozpočtov a to 

podnik a strediská a hlavnej knihy. Naň nadväzujú všetky ďalšie rozbory až po úroveň 

manažérskych výsledoviek. 

Patrí sem: 

o Rozbor nákladov a výnosov podľa účtov syntetických a analytických. 

o Rozbor krycieho príspevku na úrovni podniku a stredísk. 

o Rozbor podniku a stredísk na úrovni manažérskych výsledoviek. 

o Sledovanie trendov vývoja položiek nákladov a výnosov horizontálne a vertikálne. 

o Cost – Volume – Profit – rozbor tvorby bodu zvratu a sledovanie pokrytia fixných nákladov. 

o Vyhodnocovanie  využívania fixných nákladov. 

o Operačná, finančná a celková páka. 

 

• Kalkulácie. Využívajú informácie účtovníctva a plánovania na úrovni rozpočtov a to podnik a 

strediská a hlavnej knihy. Ďalej k rozboru potrebujú ešte údaje z výroby podľa jednotlivých 

časových období a produktov, prípadne ešte údaje z predaja v závislosti od typu podniku. 

Patria sem: 

o Kalkulácie na báze úplných nákladov podľa rôznych kalkulačných metód. 

o Kalkulácie na báze neúplných nákladov. 

o Activity Based Costing – procesná kalkulácia. 

o Target Costing – cieľová kalkulácia. 

o Zákazkové kalkulácie. 

o Manažérske kalkulácie podľa potrieb a požiadaviek tej ktorej firmy. 

 

• Kredit manažent. Využíva informácie účtovníctva, najmä saldokonta. Vyhodnocuje stav 

pohľadávok a záväzkov a navrhuje opatrenia. Môže to hodnotiť podľa rôznych hľadísk. 

Najčastejšie je to obrátka pohľadávok alebo záväzkov, prípadne doba obratu a rating firmy na 

strane dodávateľa alebo zákazníka. K vyhodnocovaniu sa používajú benchmarkingové metódy 

zrovnávania s ostatnými firmami a požadovaným ukazovateľmi. 

 

• Marketing - strategický controlling a odbyt. Tvorí veľmi dôležitú a často krát samostatnú 

časť controllingu, ktorá môže byť vo veľkej miere nezávislá od účtovníctva. Závislá je ale na 

databázach odbytu v kombinácii predovšetkým z variabilnými nákladmi a z časti niektorými 

položkami fixných nákladov ako je preprava, poplatky, provízie a pod. 

Patria sem: 

o Rozbory podľa produktov. 
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o Rozbory podľa zákazníkov. 

o Rozbory podľa trhov. 

o Rozbory ziskovosti produktu, zákazníka, trhu. 

o Portfóliové rozbory. 

Veľmi dôležitú úloh tu taktiež hrajú číselníky a to najmä produktov, zákazníkov, trhov a 

zákaziek. 

Príklad marketingovej analýzy je na obrázku 4. 

 

Obrázok 4 -  Riadiaci informačný panel pre marketingový controlling 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Na dobre postavenom systéme controllingu je možné budovať ďalšie nadstavby. Jedna z 

najvýznamnejších je Balanced Scorecard – strategický systém riadenia výkonnosti firmy. 

 

• Hodnota firmy. V poslednom období, najmä s postupným zavádzaním systémov BSC 

(Balanced Scorecard) sa dostáva do popredia ďalšia samostatná skupina controllingu a tou je 

hodnota firmy. Táto skupina zahŕňa rôzne controllingové plány a rozbory z pohľadu rastu 

hodnoty firmy ako vrcholového cieľa. Čiastočne zasahuje do finančného controllingu, ale pre 

rast jej významu je vhodné zaradiť ho ako samostatnú oblasť controllingu. 

Patria sem: 

o Výpočet hodnoty firmy metódou EVA. 

o Výpočet hodnoty firmy zákonom stanovenými metódami. 

o Výpočet hodnoty firmy metódou DFCF (diskontovaný voľný cash flow).  

o Plánovanie rastu hodnoty firmy na báze metódy DFCF alebo EVA. 

o Hodnotenie investičných projektov. 
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Toto sú základné oblasti controllingu, ktorými sa musí zaoberať každý komplexne postavený 

controllingový útvar. Nie sú tu plne obsiahnuté všetky oblasti, ale pre prácu controlléra by to 

malo postačovať. Firmy si ešte dotvárajú ďalšie rozbory podľa vlastných individuálnych 

požiadaviek, napríklad pre oblasť zásobovania a doby objednávky. Veľa rozborov sa týka 

priamo vyhodnocovania a plánovania výroby alebo prevádzky. 

 

Záver 

Problematika controllingu je veľmi rozsiahla a v dnešnej dobe ju možno skúmať s rôznych 

uhlov pohľadu. Uvedený pohľad na controlling a tvorbu systémov EIS (Executive Informations 

System) môže napomôcť manažérom najmä získať predstavu o controllingu a jeho obsahu a 

fungovaní v podniku. 
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Moderné prístupy k hodnotenie výkonnosti podniku 

Ing. Peter Gallo, PhD. – MUDr. Juraj Gallo. 

Abstrakt  

Príspevok sa zaoberá problematikou hodnotenia výkonnosti podniku. V stručnosti vymedzuje 

základné základný postup hodnotenia a popisuje metodiku hodnotenia výkonnosti na základe 

finančnej výkonnosti a jeho úspešnosti. Primárne je zameraný na automobilový priemysel, kde 

bližšie analyzuje postavenia podnikov z hľadiska ich úspešnosti podľa jednotlivých kategórií 

IP indexu od A+++ až po hodnotenia FX.. 

Kľúčové slová: controlling, hodnota firmy, úspešnosť podniku, hodnotenie výkonnosti. 

 

Metodika hodnotenia úspešnosti podnikov 

Z pohľadu makroekonomiky existujú na výkonnosť ekonomiky rôzne názory a postupy. Ak 

však chceme bližšie kvantifikovať výkonnosť niektorého z odvetví priemyslu, je to už pomerne 

ťažšie zistiť. Preto sme hľadali nové inovatívne prístupy k hodnotenie výkonnosti podniku. 

Prístup, ktorý je uvedený v tomto článku, je založený na výpočte finančných ukazovateľov a 

predikcie vývoja podnikov ako jednotlivých subjektov a v globále z pohľadu ich pôsobenia v 

ekonomickej sfére. Navrhnutá metodika je autorským prínosom a tvorí jeden z moderných 

pohľadov na výkonnosť podnikov s využitím moderných informačných technológií. Metodika 

zároveň tvorí aj základ moderného informačného systému vhodného pre všetkých podnikateľov 

a nepodnikateľskú sféru na Slovensku. Na tomto know how pracuje informačný systém 

www.indexpodnikatela.sk, ktorý hodnotí rating firiem podľa ktorého je možné sledovať zvlášť 

aj výkonnosť automobilového priemyslu. 

Moderné informačné technológie (IKT) umožňujú získavať nové pohľady na hodnotenie 

výkonnosti hospodárstva, ktoré pred tým neboli možné. Závislé sú však na kvalite vstupov, 

ktoré na Slovensku majú veľmi dobrú úroveň vo forme povinne a pravidelne zverejňovaných 

účtovných závierok. To tvorí znační prínos práve v zdokonalení podnikateľského prostredia 

a zlepšenie úspešnosti firiem. Možnosť sledovať vývoj nielen svojej ale aj spriaznených firiem 

a organizácií tvorí veľký prínos k zlepšeniu podnikateľského prostredia na Slovensku. 

Navrhovaná metodika, ktorá sa využila k hodnotenie má dva parametre a to: 

• finančnú výkonnosť reprezentovanú vybranými finančnými ukazovateľmi, 

• úspešnosť reprezentovanú vybranými predikčnými modelmi. 

  Vytvorený model hodnotenia výkonnosti podnikov využíva nasledovné parametre: 

• Finančná výkonnosť: 

o doba obratu pohľadávok 

o doba obratu záväzkov 

o doba obratu zásob 

o stupeň prekapitalizovania 
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o celková zadlženosť 

o bežná zadlženosť 

o rentabilita vlastného imania 

o rentabilita tržieb 

o celková likvidita 

o bežná likvidita. 

Tieto ukazovatele tvoria vybrané ukazovatele finančnej analýzy a to v oblasti aktivity, 

rentability, kapitálovej štruktúry a likvidity. 

• Úspešnosť 

o Rýchly test (podiel vlastného kapitálu, doba splácania dlhu z cash flow, podiel cash 

flow z výnosov, rentabilita celkového kapitálu) 

o Index bonity 

o Z-skóre 

o Taflerov index. 

K hodnotenie boli zvolené kriteriálne tabuľky, kde každý ukazovateľ mohol získať max. 8 

bodov v oblasti finančných ukazovateľov a po 20 bodov za ukazovatele predikcie. V rámci 

ukazovateľa rýchly test za každú parciálny ukazovateľov po 5 bodov, celkom 20).  

Takto vytvorená bodovacia tabuľka sa následne kvantifikovala do stupňa ratingu 

v nasledovnom členení: 

 

Vstupnú databázu tvorilo 276 spoločností, ktoré podnikajú v oblasti automobilového priemyslu 

na Slovensku. Výkonnosť podnikov bola posudzovaná na základe posledných známych 

výkazov od roku 2009 do roku 2014. Výsledky boli nasledovné: 

 

Bodové ohodnotenie Hodnotenie Raiting score 

 menej ako 20  Nevyhovujúci E 

 do 30 Slabší podpriemer D 

 do 40 Priemer C 

 do 50 Subštandard B 

 do 60 Sledovať A 

 do 65 Výborný A+ 

do 72 Výborný nadpriemer A++ 

viac ako 78 Excelent A+++ 
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Obrázok 1 Priemyselná výroba, SK-NACE 29 - Výroba motorových vozidiel, návesov 

a prívesov – celkový počet spoločností a ich percentuálne rozdelenie v ratingových skupinách 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Z obrázku je zrejmé, že na Slovensku pôsobí v skupine A – výborných spoločností  97 

spoločností, čo je 35%. Zhruba taký istý počet spoločností je aj v skupine nevyhovujúcich (FX, 

E), čo je celkom 98 spoločností , čo je 36%. Ostatné spoločnosti tvoria priemer (B, C, D), čo je 

celkom 81 spoločností.  

Analyzované spoločnosti boli v týchto skupinách SK-NACE: 

• 29100 - Výroba motorových vozidiel 

• 29200 - Výroba karosérií pre motorové vozidlá, návesy a prívesy 

• 29310 - výroba elektrických a elektronických zariadení pre motorové vozidlá 

• 29320 - výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá. 

Výsledky hodnotenia boli nasledovné: 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 2 Priemyselná výroba, SK-NACE 2910 - Výroba motorových vozidiel 

Zdroj: vlastné spracovanie 



CONTROLLING A   ROK 2019, ročník VI 

FINANČNO-MANAŽÉRSKE TEÓRIE V PRAXI   číslo 1 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

49 

 

 

Celkový počet spoločností 38. V skupine A bolo z toho 29% spoločností (11). V skupine E-FX 

bolo celkom 45% spoločností (17). 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 3 Priemyselná výroba, SK-NACE 29 200 Výroba karosérií  

pre motorové vozidlá, návesy, prívesy  

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Celkový počet spoločností 37. V skupine A bolo z toho 30% spoločností (11). V skupine E-FX 

bolo celkom 36% spoločností (13). 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 4 Priemyselná výroba, 29 310 výroba elektrických  

a elektronických zariadení  pre motorové vozidlá  

Zdroj: vlastné spracovanie 

Celkový počet spoločností 27. V skupine A bolo z toho 41% spoločností (11). V skupine E-FX 

bolo celkom 23% spoločností (6). 
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Obrázok 4 Priemyselná výroba, 29 320 výroba ostatných dielov  

a príslušenstva pre motorové vozidlá   

 

Celkový počet spoločností 174. V skupine A bolo z toho 37% spoločností (64). V skupine E-

FX bolo celkom 36% spoločností (62). 

 

Prehľad úspešnosti podnikov v automobilovom priemysle podľa 

krajov 

Rozloženie podnikov podľa krajov a úspešnosti podľa počtu spoločností: 

 

Obrázok 5 – Rozloženie podnikov podľa úspešnosti a krajov 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Rozloženie podnikov podľa krajov a úspešnosti podľa percentuálneho rozloženia úspešnosti: 
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Obrázok 6 

Ak sa pozrieme na automobilový priemysel a tržby cez raiting spoločností vidíme, že najvyššie 

tržby dosahuje skupina B, kde je spolu, ktorá je aj najpočetnejšia a tvorí ju 47 spoločností 

obrázok 7. Prehľad o tržbách, čistom zisku a EBIT podľa jednotlivých ratingových skupín je 

uvedený v tabuľke 1.  

Tabuľka 1 Prehľad o tržbách a zisku podľa skupín úspešnosti podnikov 

Index IP Tržby 
Čistí zisk 
NOPAT 

EBIT 
% podiel z 

tržieb 
% z 

NOPAT 

% 
podiel z 

EBIT 

A+++ 611 950 554 € 42 719 756 € 54 912 111 € 3% 9% 7% 

A++ 126 369 973 € 11 635 848 € 15 655 929 € 1% 3% 2% 

A+ 1 139 559 203 € 53 965 429 € 73 154 995 € 5% 12% 9% 

A 5 678 913 399 € 281 750 085 € 363 850 546 € 23% 61% 46% 

B 14 149 921 379 € 152 816 668 € 318 538 678 € 58% 33% 41% 

C 1 305 950 972 € 14 797 029 € 24 429 830 € 5% 3% 3% 

D 38 613 701 € -500 911 € -383 597 € 0% 0% 0% 

E 337 295 601 € -6 069 361 € -4 265 673 € 1% -1% -1% 

FX 953 460 833 € -92 945 981 € -61 600 259 € 4% -20% -8% 

Spolu 
24 342 035 

615 458 168 562 € 784 292 560 € 
100% 100% 100% 
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Obrázok 7 – Pohľady na úspešnosť podnikov 

podľa indexu IP 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

  

 

 

Ako vidieť z nasledovných rozborov, táto metodika môže napomôcť k sledovaniu úspešnosti 

podnikov na základe metód finančnej analýzy a predikčných modelov a tým aj napríklad 

pôsobiť na zlepšovanie riadenie týchto spoločností. Index IP by sa tak mohol stať výborným 

nástrojom manažérskeho auditu, ktorejkoľvek organizácie, kde je možné aplikovať vyššie 

uvedené metódy či už v podnikateľskom alebo verejnom sektore. 
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