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HROZBY POČÍTAČOVEJ KRIMINALITY 
 
THREATS OF CYBERCRIME 
 
Mojmír KOKLES, Vladimír BOLEK 
 
 
ABSTRAKT 

Využívanie informačno-komunikačných technológií prináša pre firmy a organizácie výhody, 
ale aj riziká. Akúkoľvek trestnú činnosť uskutočňovanú pomocou informačno-komunikačných 

technológií ohrozujúcu informačné systémy a informácie, nazývame počítačová kriminalita. 

Jedným z najrozšírenejších hrozieb sú škodlivé programy, ktoré môžu mať za následok 
zneužitie podnikových dát. Aj keď v súčasnosti existujú rôzne nástroje na ochranu pred 

nástrahami počítačovej kriminality, dokážu len eliminovať jej výskyt. S istotou vieme 
povedať, že neexistuje absolútna informačná bezpečnosť.   

 
Kľúčové slová: informačná bezpečnosť, škodlivé programy, vírusy, antivírusový program, 
počítačová kriminalita 

 
ABSTRACT 

Application of information and communication technologies brings for firms and 

organizations benefits as well as risks. Any criminal activity carried out by means of 
information and communication technologies endangering information systems and 

information is called cybercrime. One of the most spread threats are malware which may 
result in misuse of corporate data. Although at present there are different tools of protection 

against the threats of cybercrime, they are only able to eliminate its occurrence. We can say 
for sure that there is no absolute information security.  

 
Key words: information security, malware, viruses, antivirus program, cybercrime 
 

JEL KLASIFIKÁCIA: M15 

 
 
ÚVOD 

 
Používanie informačno-komunikačných technológií pri práci manažérov má nesporné 

výhody, ktoré vie oceniť každý používateľ. Avšak ich používanie so sebou prináša aj riziká, 
ktorými sú predovšetkým možné infiltrácie škodlivými programami, ktoré nazývame 

malware,  zneužitie súkromných a dôveryhodných údajov. Manažéri preto nesmú zabúdať na 
potrebné aplikačné programy, ktoré pomôžu zabrániť vniknutiu škodlivých programov, 

zneužitiu údajov, odstráneniu už infiltrovaných súborov. Vo všeobecnosti proces tvorby 

malware, infiltrovania počítačov a zneužívania údajov nazývame počítačová kriminalita. 
Viaceré výskumy poukazujú nato, že používateľov, a to nielen domácnosti, ale aj firmy, 

organizácie znepokojuje kybernetická bezpečnosť.  
Hlavným cieľom príspevku je poukázať na možné riziká počítačovej kriminality, ktorá 

ovplyvňuje okrem bežnej verejnosti, aj podniky a organizácie a poukázať na aktivity 
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súvisiace s ochranou pred počítačovou kriminalitoua malware. Hlavný cieľ napĺňajú tieto 

parciálne ciele:  
 analýza súčasného stavu počítačovej kriminality, 

 klasifikácia škodlivých programov, 
 identifikácia fáz životného cyklu malware, 

 typológia infiltrácií,  

 spôsoby ochrany pred škodlivými programami, 
 definovanie aktivít potrebných na ochranu pred počítačovou kriminalitou.  

Pri spracovaní príspevku boli použité viaceré metódy a metodika práce. Vychádzalo 
sa z domácich a zahraničných teoretických prameňov, excerpcie poznatkov z domácej 

a zahraničnej literatúry, štatistických údajov, legislatívnych predpisov, interných materiálov 

rôznych inštitúcií pôsobiacich vo sfére informačného manažmentu, informatiky a počítačovej 
kriminality. Pomocou všeobecnej metódy analýzy jednotlivých problémových častí  práce 

došlo k syntéze poznatkov. Pri komparácii priemerného výskytu počítačovej kriminality 
a obáv z následkov počítačovej kriminality v Slovenskej republike, Českej republike, 

v strednej a východnej Európe a v celosvetovom meradle bola využitá špeciálna metóda, 
a to empirická sekundárna analýza. Príspevok bol riešený aj pomocou induktívno-

deduktívnych metód a kauzálnej analýzy. 

 
SÚČASNÝ STAV POČÍTAČOVEJ KRIMINALITY 

 
„Počítačová kriminalita je hospodárska trestná činnosť páchaná prostredníctvom 

počítačov a internetu. Typickými príkladmi počítačovej kriminality sú: šírenie vírusov, 

nelegálne sťahovanie médií, phishing a pharming a krádeže osobných informácií, ako 
napríklad údaje o bankovom účte. Nepatria sem bežné podvody, pri ktorých sa počítač 

využije ako vedľajší  nástroj pri páchaní trestnej činnosti. Počítačová kriminalita zahŕňa len 
prípady, v ktorých je počítač, internet alebo použitie elektronických médií a zariadení 

hlavnou, nie vedľajšou zložkou činu.“ (Sommer, 2011). Počítačová kriminalita je jedným 
z najčastejších typov hospodárskej kriminality. Predovšetkým ide o nekalú, nemorálnu 

a nelegálnu činnosť používateľov, ktorí zneužívajú dáta, resp. modifikujú prostredníctvom 

informačno-komunikačných prostriedkov. Vzhľadom na to, že neexistuje jednotná 
celosvetová definícia počítačovej kriminality, sa stáva, že organizácie si ju plne 

neuvedomujú, čo môže mať pre nich likvidačné následky. Európske krajiny považujú túto 
formu trestnej činnosti za jednu z globálnych hrozieb a jedným z nástrojov na jej  elimináciu 

je Dohovor o počítačovej kriminalite z 23. novembra 2001. Slovenská republika tento 

dohovor ratifikovala v roku 2007. Trestnoprávnu ochranu pred počítačovou kriminalitou 
upravuje Trestný zákon, v ktorom § 247 klasifikuje počítačovú kriminalitu ako poškodenie a 

zneužitie záznamu na nosiči informácií takto: (Trestný zákon č. 300/2005 Z. z. § 247) 
Kto v úmysle spôsobiť inému škodu alebo inú ujmu alebo zadovážiť sebe alebo inému 

neoprávnený prospech získa neoprávnený prístup do počítačového systému, k inému nosiču 
informácií alebo jeho časti a 

 jeho informácie neoprávnene použije, 

 také informácie neoprávnene zničí, poškodí, vymaže, pozmení alebo zníži ich 
kvalitu, 

 urobí zásah do technického alebo programového vybavenia počítača, alebo 
 vkladaním, prenášaním, poškodením, vymazaním, znížením kvality, pozmenením 

alebo potlačením počítačových dát marí funkčnosť počítačového systému alebo 

vytvára neautentické dáta s úmyslom, aby sa považovali za autentické alebo aby 
sa s nimi takto na právne účely nakladalo,  potrestá sa odňatím slobody na šesť 

mesiacov až tri roky. 
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Počítačová kriminalita spôsobuje väčšie škody ako fyzická forma kriminality. Náklady, 

ktoré súvisia s počítačovou kriminalitou, vyplývajú zo strát príjmov a poklese dopytu zo 
strany potencionálnych zákazníkov spoločností ako aj zníženia produktivity zamestnancov. 

Pre elimináciu škôd spôsobených počítačovou kriminalitou vznikol odbor, ktorý nazývame 
informačná bezpečnosť.„Informačnú bezpečnosť chápeme ako ochranu informácií od ich 

vzniku, spracovania, ukladania, prenosu a likvidácie prostredníctvom logických, technických, 

fyzických a organizačných opatrení, ktoré musia pôsobiť proti strate dôvernosti, integrity 
a dostupnosti týchto hodnôt.“ (Dobda, 1998)Počítačová kriminalita v súčasnosti predstavuje 

skutočnú hrozbu nielen pre domácnosti, ale predovšetkým pre riadiacich pracovníkov, 
manažérov organizácií. Nestačí len vlastniť antivírusový program a firewall, ale organizácia 

musí brať do úvahy aj ľudský faktor a považovať bezpečnosť informačných systémov za 

rutinnú pracovnú činnosť. Počítačová kriminalita sa stáva jednou z najvýznamnejších hrozieb 
hospodárskej kriminality. Celosvetový priemer počítačovej kriminality je na úrovni 23%. Na 

Slovensku dosahuje 17 %, čo je takmer na úrovni priemeru strednej a východnej Európy 18 
%. V komparácii s Českou republikou je na Slovensku priemerná počítačová kriminalita 

vyššia. V Česku je na úrovni 13 % zo všetkých hospodárskych zločinov.  
 

Graf 1: Komparácia priemerného výskytu počítačovej kriminality za rok 2011  

Zdroj: Qureshi, S. a kol. 2011.  
 

Implementáciou nových informačno-komunikačných technológií sa zvyšuje výskyt 

počítačovej kriminality a riziko počítačových infiltrácií. Spoločnosti vo svete si uvedomujú 
následky infiltrácií a riziká počítačovej kriminality, ich vedomie o tomto druhu kriminality 

neustále narastá. Nárast oproti minulým rokom je zjavný a to aj napriek tomu, že niektoré 
organizácie ani za 12 mesiacov neabsolvovali žiadny kurz, školenie k počítačovej 

bezpečnosti. Infiltrácia a hrozby počítačovej kriminality nie sú vnímané len ako hrozby 
prichádzajúce z externého prostredia, ale už aj ako hrozby, ktoré majú interný pôvod, 

ktorým je predovšetkým oddelenie informačných technológií. S týmto faktom sa zhodujú 

spoločnosti nielen na Slovensku a v Českej republike, ale i na celom svete. (Qureshi, 2011) 
Riziká vyplývajúce z počítačovej kriminality sú rôzne, avšak ešte závažnejšie sú skutočné 

následky po infiltrácii a uskutočnení cielenej aktivity. Spoločnosti, ktoré sa zúčastnili výskumu 
spoločnosti PwC o hospodárskej kriminalite v roku 2011, uviedli, že najväčšou obavou 

z následkov počítačovej kriminality je strata osobných údajov, znehodnotenie a krádež dát.  
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Tabuľka 1: Komparácia obáv z následkov počítačovej kriminality 

Obava 

                           Lokalita 

Slovenská 

republika 

Česká 

republika 

stredná a východná 

Európa 
svet 

Strata osobných údajov 75% 74% 79% 77% 

Strata dát 74% 71% 77% 74% 

Poškodenie mena 69% 72% 73% 76% 

Finančná strata 69% 68% 72% 74% 

Prerušenie prevádzky 62% 63% 73% 74% 

Náklady na kontrolu škôd 57% 58% 63% 67% 

Regulačné riziko 39% 49% 61% 63% 

Zdroj: spracované podľa : Qureshi, S. a kol., 2011; Kohoutek, M. a kol., 2011 
 

Spoločnosti majú najväčšiu obavu zo straty osobných údajov, a to v celosvetovom 
meradle 77 % spoločností, v strednej a východnej Európe 79 %, Slovenskej republike 75 % 

a v Českej republike 74 % spoločností. V strednej a východnej Európe sa spoločnosti najviac 

obávajú aj straty dát, kde v celosvetovom meradle je táto hrozba na treťom mieste. Na 
druhom mieste je poškodenie mena spoločnosti. Tejto hrozby sa obáva 76 % spoločností. 

Slovensko má s Českou republikou približne rovnaký vývoj obáv z následkov počítačovej 
kriminality, rozdiely sú len nepatrné, ale poradie zostáva rovnaké.  

Najslabším článkom ochrany organizácií pred počítačovou kriminalitou nie sú 

aplikačné, antivírusové programy a technológia, ale práve ľudský faktor, ktorý nevenuje 
dostatočnú pozornosť problematike - slabým miestam softvéru. K narušeniu informačnej 

bezpečnosti dopomáha aj rastúci trend BYOD („prines si svoje zariadenie“). Ide o prácu 
manažérov a ostatných zamestnancov na vlastných informačno-komunikačných 

zariadeniach. Manažéri tento trend hodnotia ako pozitívny z pohľadu úspor na IKT 

zariadeniach. Zároveň musia myslieť na širšie súvislosti a musia si byť vedomí 
bezpečnostných rizík. Rastúce riziko pramení nielen z technológií (softvéru a hardvéru), ale 

častejšie z rôznych aktivít používateľov (wetware), ide o tzv. wetware fenomén. (AVG, 
2011)Avšak najčastejšie vyskytujúcimi sa hrozbami sú škodlivé softvérové aplikácie.  

ŠKODLIVÉ PROGRAMY 

 

Pri inštalácii užitočných aplikačných programov, ktoré v podniku zabezpečuje IT 

oddelenie, ale často aj manažéri sami, kvôli práci, či zábave, môže dôjsť k infiltrácii počítača 
škodlivým programom. Celú skupinu škodlivých programov nazývame súhrnným názvom 

malware. Typ, skupinu škodlivého programu po analýze odhalí až antivírusový program. 
 

Kategórie škodlivých programov 

Škodlivý program (malware) delíme do viacerých skupín podľa:  
1. Oblasti napadnutia - parazitizmu: 

 Boot vírusy – sú umiestnené v systémovej oblasti disku, v boot sektore 
pamäťového zariadenia, ktorým je boot sektor USB (flash) disku alebo MBR 

(Master Boot Record) pevného disku. Tým sa zaručí, že vírus sa aktivuje 
automaticky pri štarte systému, kde zdrojom aktivácie je napadnuté pamäťové 

zariadenie. Po aktivácii vírusu môže dôjsť počas prenosu dát k infiltrácii každého 

prenosného pamäťového zariadenia nechráneného proti zápisu.  
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 Súborové vírusy – ich zdrojom napadnutia sú spustiteľné súbory (.exe, .com,...) 

alebo súbory so spustiteľným kódom (.bin, .ovl,...). V súčasnosti sú 
najrozšírenejšími typmi vírusov. Cieľom tohto typu vírusov je napadnutie súboru, 

prevedenie pôvodného kódu hostiteľa a následná reprodukcia na iný vhodný 
súbor. Napadnutie a následné prepísanie kódu sa môže uskutočniť 3 metódami: 

(Hanák, 2005) 

 
1. Prepend – vírus sa po aktivácii infiltruje pred program. 

 
2. Append – vírus sa naviaže za hostiteľský program. 

 

 
 

3. Insert – program je rozložený na časti, medzi ktoré sa vloží vírus. 
 

 
 

 Makrovírusy – ide o vírusy, ktoré dokázali infiltrovať aj iné ako súborové a boot 

súbory. Makrá sú bežnou súčasťou kancelárskych balíkov a umožňujú ich 
efektívnejšie využívanie a rozširujú funkcionalitu jednotlivých aplikačných 

programov. Zároveň sú makrá aj zneužiteľné za účelom ich modifikácie s cieľom 
manipulácie s dátami aplikácie alebo počítača. Objektom infiltrácie sú 

najrozšírenejšie kancelárske balíky napr. Microsoft Office. Tieto vírusy sú 

schopné vlastnej reprodukcie z jedného dokumentu do druhého.  
2. podľa pamäťovej rezistentnosti: 

 Pamäťovo rezistentné – po aktivácii infiltrovaného súboru sa škodlivý program 
uloží v operačnej pamäti počítača. Z tejto časti pamäti malware pozoruje činnosť 

používateľa, automaticky napadá nové hostiteľské programy a pokiaľ ide o boot 
vírus, tak infiltruje nové pamäťové zariadenia.  

 Pamäťovo nerezistentné – tieto typy vírusov sa neukladajú v pamäti počítača, 

ale po aktivácii spustením infikovaného programu najskôr vykonajú svoju prioritu 
(najčastejšie ide o rozmnoženie sa)  a potom pokračuje samotný program.  

3. podľa tokogónie: 
 Reprodukujúce sa – ide o škodlivé programy, ktoré sa po aktivácii automaticky 

rozmnožujú a pripájajú k iným hostiteľom, napr. vírus.   

 Nereprodukujúce sa – na rozdiel od predchádzajúcej skupiny nemajú schopnosť 
sebareplikácie a infekcie súborov. Po ich aktivácii vykonajú činnosť, ktorá je ich 

prioritou, napr. trójsky kôň.  
4. podľa vykonávanej činnosti:  

 Deštruktívna – poškodzujúca dáta a zariadenia.  
 Nedeštruktívna – vizuálne a akustické prejavy, ktoré nepoškodia dáta 

pamäťových zariadení.  

 Sociálne inžinierstvo – je spôsob narušenia súkromia, osobných údajov, 
dôverných informácií na základe cielenej manipulácie.  

 Warez – trestná činnosť šírenia a vytvárania prostriedkov na odstránenie 
ochranných prvkov na chránenie autorských diel.  

 Underground – neoficiálne a neformálne skupiny, ktoré vznikajú za účelom 

prenikania do systémov zo zvedavosti, nie s cieľom poškodenia systému.  
 

 

Škodlivý program                                   Program  

Program                                             Škodlivý program  

Program 1. časť                         Škodlivý program        Program 2. 
časť 
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5. podľa typu infiltrácie: 

 Normalizovaný – štandardný, ktorý infiltruje vybraný súbor.Môže byť detekovaný 
antivírusovým programom a odstránený.  

 Stealth – ide o maskovanie prítomnosti škodlivého programu falšovaním údajov 
a modifikáciou niektorých činností. Škodlivé programy s touto vlastnosťou sa 

dokážu ukryť pred antivírusovými programami.  

 Rootkit – je špeciálna vlastnosť škodlivých programov skryť sa v napadnutom 
systéme a tak uniknúť detekcii využitím zraniteľných miest v operačnom 

systéme využitím tzv. modulu Kernel.  
 

Typológia jednotlivých škodlivých programov:  

 Vírusy– majú všetky formy parazitizmu, rezistentnosti a majú schopnosť 
pasívnej reprodukcie, čiže šírenia sa kopírovaním infikovaného súboru.Často sú 

označované aj ako parazitné vírusy, lebo sa šíria spolu so súborom bez toho, aby 
ho akokoľvek poškodili, avšak najčastejšie ich hlavnou činnosťou je deštrukcia.  

 Červ – nerozširuje sa kopírovaním infikovaného súboru, ale reprodukuje sa 
aktívne, rozosielaním svojich replík pomocou internetu, resp. lokálnej siete. Pri 

infikovaní nových počítačov červy využívajú bezpečnostné diery operačných 

systémov, preto najzákladnejšou ochranou je firewall. Súčasťou červa môže byť 
aj iný typ škodlivého programu napr. backdoor. Svojou deštruktívnou činnosťou 

spôsobí zahltenie komunikačných kanálov, nevynímajúc podnikové lokálne siete. 
Prvýkrát identifikovaný červ bol tzv. Morrisov červ, ktorý v roku 1989 dokázal 

zahltiť veľkú časť internetovej siete. Červy sú antivírusovými programami 

označované ako WORM, napr. Melissa, Klez, BugBear, W32/Kedebe-F, Zotob 
a iné.  

 Backdoor (zadné dvierka)– je aplikácia typu klient-server, ktorá označuje 
neautorizovaný vzdialený prístup autora do počítača. Samotná aplikácia nie je 

deštruktívna, keďže sa tieto aplikácie využívajú na vzdialený prístup a pomoc 
užívateľom. Všetko záleží na útočníkovi, ktorý využije Backdoor pre svoj 

prospech, resp. zneužije informácie, vtedy už hovoríme o sociálnom inžinierstve.  

 Spyware (špión) – je škodlivý program, ktorý odosiela informácie útočníkovi 
bez vedomia používateľa. Na rozdiel od Backdooru posiela tvorcovi Spywaru 

štatistické údaje, prehľady navštívených stránok alebo nainštalovaných 
programov. Táto činnosť je často označovaná ako cielená so snahou využitia 

informácií priamo od používateľa pre tvorbu nových aplikácií. Nikto však nevie 

zaručiť, že tieto informácie nebudú zneužité. (Hanák, 2005) 
 HOAX – je patologická, poplašná, nepravdivá správa. Pri svojej reprodukcii 

využíva dôverčivosť používateľov, ktorí túto správu preposielajú ďalším 
používateľom komunikačných kanálov, ktorými sú predovšetkým e-mail 

a sociálne siete. HOAX sa zameriava najmä na šírenie fámy o šírení škodlivých 
programov a ich spoločným znakom je žiadosť o okamžité preposlanie ďalším 

používateľom.  

 ADWARE (reklama) – je aplikačný program, ktorého cieľom je sťahovanie 
reklamných, propagačných materiálov, či už so súhlasom alebo bez súhlasu 

používateľa. Často sú to reklamné dialógové okná zobrazujúce sa pri prezeraní 
internetových stránok. Jeho činnosť nie je deštruktívna, ale obťažujúca.  

 Trójsky kôň – je škodlivý program, ktorý nemá schopnosť reprodukcie. Ide 

predovšetkým o spustiteľný súborový škodlivý program, ktorý sa vydáva za 
užitočný, ale po aktivácii môže mať deštruktívne následky podľa cieľa infiltrácie 

napr. odstránenie súborov, sformátovanie pevného disku a iné. Metodika 
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odstránenia trójskeho koňa je detekcia pomocou antivírusového programu 

a následné odstránenie infikovaného súboru.  
 Retrovírusy – sú škodlivé programy, ktoré spôsobujú deštrukciu 

a deaktivovanie antivírusových programov.  
 Phishing – ide o aktivitu sociálneho inžinierstva. Cieľom je získať osobné, citlivé 

informácie o používateľovi, napr. heslo, maskovaním sa za dôveryhodnú 

spoločnosť alebo osobu prostredníctvom e-mailu. E-mailová správa obsahuje 
odkaz na formulár, ktorý vyžaduje od používateľa otvoriť odkaz a zadať dôverné 

informácie.Najčastejšie ide o bankové údaje. Po otvorení odkazu je používateľ 
presmerovaný na cudzí server, kde daný formulár sa podobá na obvykle 

používaný formulár dôveryhodnej banky. Názov pochádza od slova rybárčenie 

alebo zber hesiel rybárčením. Súčasťou takejto správy býva aj HOAX, ktorý 
zdôrazňuje nutnosť okamžitého zadania a odoslania informácií.  

 Pharming – tiež ide o formu sociálneho inžinierstva, ale na rozdiel od phishingu 
nevyužíva e-mailovú komunikáciu, ale priamo portál elektronického 

bankovníctva. Po otvorení internetovej stránky internetbankingu vybranej banky 
aplikačný program používateľa presmeruje na cudzí server, kde odošle dôverné 

informácie o hesle, PIN kóde platobných kariet.  

 
Škodlivé programy počas svojho životného cyklu vykonávajú množstvo činností. 

Poradie vykonávaných činností býva u každého malware individuálne a aktivované sú len 
niektoré činnosti. Medzi všeobecne vykonávané činnosti malware patrí: nainštalovanie sa do 

pamäte, prevzatie kontroly nad hostiteľom,  prevedenie testu na podmienku spustenia 

škody, vykonanie záškodníckej činnosti, nájdenie miesta pre vytvorenie svojej kópie, 
kontrola, či vybrané miesto už kópiu neobsahuje, vloženie svojej kópie, uskutočnenie úpravy 

napadnutého miesta a po detekcii eliminácia ich činností a následné odstránenie. Životný 
cyklus malware je všeobecne možné rozdeliť do 6 fáz.  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Obrázok 1: Fázy životného cyklu škodlivého programu 

Zdroj: vlastné spracovanie 
 

1. fáza – infiltrácia - začína preniknutím škodlivého programu do počítača 

a infikovaním súboru. K infiltrácii dochádza predovšetkým u zraniteľných systémov. 
Zraniteľnosť systémov sa nazýva vulnerabilita, ktorá označuje zraniteľnosť aktív 
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istou hrozbou. Pokiaľ antivírusový program detekuje škodlivý program, dochádza 

k druhej fáze, 
2. fáza – detekcia –ak organizácia disponuje s ochrannými prostriedkami, napr. 

antivírusovým programom preruší sa záškodnícka činnosť malware a ponúkne 
používateľovi dostupné riešenie (fáza 3.), ak nie je v organizácii implementovaný 

žiadny prvok z antivírusových techník, cyklus malware pokračuje (fáza 4.). 

3. fáza - eliminácia – po detekcii škodlivého programu a jeho analýze nasleduje 
návrh riešenia na elimináciu jeho činnosti. Jedným z riešení môže byť presun 

malware do karantény alebo  jeho odstránenie. 
4. fáza – vrchol – pokiaľ malware nebol detekovaný, dostáva sa z fázy rastu do fázy 

vrcholu, kedy vykoná činnosť, ktorá je jeho hlavným cieľom (deštruktívna, 

reprodukčná, resp. iná činnosť). Od tohto okamihu si používateľ môže všimnúť 
vonkajšie zmeny/prejavy správania softvéru, resp. hardvéru. Pokiaľ používateľ 

nezvyčajné správanie programu zaregistruje, zaujme príslušné opatrenia a snaží sa 
malware detekovať, analyzovať a eliminovať jeho činnosť (fáza 6.). Ak si používateľ 

nevšimne podozrivé správanie a nedisponuje so žiadnymi antivírusovými 
prostriedkami, nastáva nekontrolovateľná záškodnícka činnosť škodlivého programu 

(fáza 5.). 

5. fáza -  exponencionálny rast - ak antivírusový program  a ani používateľ 
nerozpozná nezvyčajné správanie programu, často dochádza k exponencionálnemu 

rastu škodlivého programu a nekontrolovateľnej záškodníckej činnosti. 
6. fáza – eliminácia - po analýze užívateľom a nasadení antivírusového riešenia končí 

cyklus  malware odstránením alebo presunom do karantény.   

OCHRANA PRED POČÍTAČOVOU KRIMINALITOU A ŠKODLIVÝMI PROGRAMAMI  

 

Ochrana pred škodlivými programami nie je jednoduchá a prebieha v piatich fázach: 
prevencia, detekcia, prvá pomoc, zotavenie, protiopatrenie. (Kokles – Romanová, 2010) Vo 

všeobecnosti ochrana pred škodlivými programami  sa delí na tri časti, a to prevencia, liečba, 
rekonvalescencia. Najlepšie však ochranu pred malware vystihujú tieto činnosti, ktoré sú 

rozdelené do nasledovných fáz:  

1. Prevencia – protiinfiltračná prevencia môže mať rôzne formy. Používateľ môže 
uplatniť svoj úsudok už pri prichádzajúcich e-mailoch.Pokiaľ nepozná odosielateľa 

a obsah je cudzojazyčný, podozrivý, správu sa neodporúča otvárať. Informovanosť 
používateľov o vzniku nových hrozieb je veľmi dôležitá, či už prostredníctvom 

webových portálov alebo iných masmediálnych komunikačných kanálov. Nutná je 

obozretnosť používateľa pri manipulácii s vlastnými pamäťovými zariadeniami do 
iných cudzích počítačov, alebo vkladaní cudzích pamäťových zariadení do svojho 

počítača. Používateľ musí byť pozorný aj pri navštevovaní internetových stránok 
a používaní programov.Akákoľvek nezvyčajná činnosť počítača a programov môže 

znamenať vznik infiltrácie. Aktuálnosť používaných softvérov obmedzuje možnosť 
napadnutia systému. Pravidelné aktualizácie jednotlivých programov, predovšetkým 

operačného systému a ich legálne verzie, sú v súčasnosti nutnosťou.   

2. Detekcia – zistenie o infiltrácii si môže všimnúť aj skúsený používateľ, ale 
predovšetkým je to hlavnou úlohou antivírusového programu. Detekciu vykonáva 

antivírusový program na základe všeobecných antivírových techník: 
a. Porovnávací test – s inštaláciou antivírového programu sa vytvorí databáza 

informácií o súboroch na pevných diskoch počítača. Následne sa vykonáva 

komparácia veľkosti spustiteľných súborov s údajmi zapísanými v databáze. 
Odchýlky vyvolajú reakciu poplachu vzniku nákazy.  
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b. Heuristická analýza – ide o analýzu, ktorá je nezávislá od vírusovej databázy. 

Ide o precíznu analýzu obsahu súborov na pevných diskoch s analýzou 
rôznych podozrivých častí kódov. Ak antivírusový program zistí podozrenie, 

emuluje činnosť počítača v súvislosti s napadnutým programom. Následne 
po detekcii sa podozrivý kód komparuje s vírusovou databázou; ak databáza 

obsahuje podobný kód, meno škodlivého programu je známe. Ak nie, 

malware je označený ako neznámy. 
c. Skenovanie – ide o prehľadávanie súborov a vzájomnú komparáciu 

s vírusovou databázou daného antivírusového programu. Pri tomto postupe 
je dôležité pravidelné aktualizovanie vírusovej databázy; ak typ škodlivého 

programu nie je v databáze, antivírusový program nie je schopný ho 

detekovať.   
d. Rezidentné skenovanie (rezidentný štít) – rezidentný antivírusový program je 

súčasťou operačnej pamäte po štarte počítača. Program monitoruje činnosť 
počítača a pri nezvyčajných činnostiach, resp. modifikáciách ihneď upozorní 

na infiltráciu.  
Súčasné antivírusové programy využívajú viaceré z uvedených techník. Neustály 

vedecko-technický pokrok umožňuje integráciu rezidentných štítov priamo do 

operačnej pamäte RAM a využitie nových, účinnejších techník.  
3. Prvá pomoc – ak antivírusový program oznámi infiltráciu, navrhne aj riešenie 

infikovaného súboru, či už liečenie, karanténu alebo úplné odstránenie napadnutého 
súboru. Pokiaľ používateľ nevlastní antivírusový program a rozpozná infiltráciu, mal 

by ukončiť všetky programy a vyhľadať odbornú pomoc.  

4. Zotavenie – hlavným cieľom tejto techniky je prechod k opätovnej riadnej  
prevádzke počítača odstránením infiltrácie a elimináciou napáchaných škôd.  

5. Protiopatrenia: 
a. necielené – neustála prevencia, zálohovanie dát,  

b. cielené – inštalácia, resp. výmena antivírusového programu, 
c. aktívne – neustála aktualizácia (update) a upgrade systémov, vakcinácia – 

neinfikovaný súbor sa „zaočkuje“, predĺži o krátky kontrolný program, ktorý 

po infiltrácii malware odstráni a zrekonštruuje súbor do pôvodného stavu.  
 

Trh so softvérovými riešeniami na ochranu pred škodlivými programami ponúka 
rôzne antivírusové programy, ktoré sa líšia predovšetkým spôsobom dostupnosti 

a šíriteľnosti programu (freeware, shareware a freemium). Spoločnosť Opswat zverejnila 

správu z prieskumu z roku 2012, v ktorej sledovala globálne používanie jednotlivých typov 
antivírusových programov.  

 
Tabuľka 2: Poradie využívania jednotlivých typov antivírusových programov v roku 2012 s 

podielom jednotlivých výrobcov 

Poradie Typ antivírusového programu Podiel 

1. Avast 17,40% 

2. Microsoft 13,20% 

3. Eset 11,10% 

4. Symantec 10,30% 

5. Avg 10,10% 

6. Avira 9,60% 

7. Kaspersky 6,70% 
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8. Mcafee 4,90% 

9. Panda 2,90% 

10. Trend micro 2,80% 

11. Ostatné 11,10% 

Zdroj: Ryba, A. 2012.  
 

Podľa tohto prieskumu je najpoužívanejším antivírusový program freeware Avast 

17,40 % od českého výrobcu. Druhým najpoužívanejším antivírusovým riešením je Microsoft 

Security Essentials, ktorý je ako bonusový produkt pre platiacich používateľov k legálnemu 
operačnému systému (freemium). Tento antivírusový program podľa prieskumu používa 

13,20 % respondentov. Na významnej pozícii sa udržal aj antivírusový program NOD32 od 
spoločnosti Eset s 11,10 %. Iný antivírusový program využíva 11,10 % respondentov.  

Ochranu pred infiltráciami a počítačovou kriminalitou delíme do dvoch rovín. A to 

zabezpečenie technológiami (hardvér a softvér) a aktivity používateľov, manažérov.  
Z technologického zabezpečenia firmy ide o:  

 aktualizáciu používaného firewallu, šifrovanie a penetračné testovanie, 
 používanie antivírusového programu a jeho aktualizáciu,  

 implementáciu technológií na prevenciu a detekciu nepovolaného vniknutia do 
systému,  

 implementáciu systémov, ktoré riadia korigovanie poruchových a zraniteľných 

miest v sieti. 
Aktivity manažérov musia tiež smerovať k zabezpečeniu organizácie pred možnými 

útokmi, a to: 
 vzdelávaním manažérov všetkých úrovní k tejto problematike, informovaním 

o možných rizikách. Často dôvodom vzniku bezpečnostných incidentov býva 

práve nevedomosť manažérov o možných hrozbách.   
 identifikáciou stavu pripravenosti a bezpečnosti organizácie pred prípadnými 

útokmi a infiltráciami,  
 vytvorením pracovnej skupiny pre monitoring informačnej bezpečnosti      v 

prípade ohrozenia a narušenia informačnej bezpečnosti, 
 vzdelávaním všetkých zamestnancov a rozširovaním povedomia o možných 

hrozbách,   

 aktívnym a flexibilným spôsobom riadenia ochrany informačnej bezpečnosti pred 
infiltráciami, 

 vypracovaním a schválením vnútropodnikovej smernice bezpečnostnej politiky. 
Bezpečnostná politika musí byť ako dokument schválený vedením spoločnosti ako 

záväzná vnútropodniková smernica. Pri tvorbe komplexnej vnútropodnikovej smernice, ktorá 

zaisťuje ochranu informačného systému, musí odpovedať na tieto základné otázky:  
 čo je predmetom ochrany, 

 aký je dôvod ochrany,  
 akým spôsobom bude zabezpečená ochrana, 

 aký bude krízový plán ak dôjde k zlyhaniu ochranných systémov 
a bezpečnostných incidentov.  

 

„Bezpečnostná politika by preto mala byť vypracovaná vo forme bezpečnostného 
projektu na komplexnú ochranu informačných systémov, v ktorom budú definované 

jednotlivé hrozby, ktoré sú relevantné pre aktíva informačných systémov a následne by mali 
byť popísané metódy na ich ochranu (protiopatrenia). Ide o metódy technickej, 

mechanickej, organizačnej a režimovej ochrany.“ (Loveček, 2006)Pri tvorbe 
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vnútropodnikovej smernice o informačnej bezpečnosti musí spoločnosť vychádzať zo 

zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov pre vypracovanie bezpečnostného 
projektu v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a na tento zákon nadväzujúcich vyhlášok. Pri tvorbe 
a implementácii bezpečnostnej politiky sa vychádza aj zo súčasných platných noriem 

ISO/IEC rady 27000, ktoré predstavujú medzinárodné štandardy v oblasti riadenia 

informačnej bezpečnosti. Sú odvodené od britských štandardov rady BS 7799. Požiadavky na 
riadenie informačnej bezpečnosti upravuje štandard ISO/IEC 27001:2005 Information 

Security Management System – Requirements(Systém riadenia informačnej 
bezpečnosti - požiadavky) „je zostavený tak, že dokáže pokryť potreby ľubovoľného typu 

organizácie, od súkromných spoločností  až po štátne inštitúcie. Podstatou štandardu je 

cyklický model PDCA (Plan-Do-Check-Act) – Plánuj-Vykonaj-Kontroluj-Prevádzkuj, ktorého 
cieľom je vytváranie, budovanie, monitorovanie a neustále zlepšovanie systému riadenia 

informačnej bezpečnosti v rámci organizácie.Cyklický model sa mapuje na jednotlivé fázy 
budovania nasledovne: 

 Plánuj – vytvorenie, návrh,  
 Vykonaj – implementácia a nasadenie, 

 Kontroluj –  monitoring a kontrola, 

 Prevádzkuj – udržovanie a zlepšovanie. 
 

 
Obrázok 2: Cyklický model PDCA 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa ISO/IEC 27001:2005 

 

Optimálna kombinácia implementácie štandardu ISO/IEC 27001:2005 je spolu so 
štandardom ISO/IEC 27002:2005.“ (MF SR, 2013) 

 
ZÁVER 

 

Súčasná informačná spoločnosť sa čoraz viac spolieha na internet a ďalšie 
informačno-komunikačné technológie. Nasadenie nových informačno-komunikačných 

technológií, informačných systémov sa v dnešnej informačnej spoločnosti stalo nutnou 
podmienkou úspešnosti organizácií a firiem vo všetkých oblastiach hospodárskeho života. 
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Informačné systémy sa okrem nutnej podmienky chodu spoločnosti stávajú aj jedným 

z rozhodujúcich faktorov rozvoja a konkurencieschopnosti organizácií. Táto skutočnosť 
vytvára priestor pre neetické správanie a jeden z najrozšírenejších, nebezpečných typov 

hospodárskej kriminality, ktorým je počítačová kriminalita s endemickým výskytom. Jej 
následky po infiltrácii počítačov môžu byť katastrofálne, ba dokonca aj nezvratné. Manažéri 

informačnú bezpečnosť považujú výhradne len za technickú záležitosť oddelenia 

informačných technológií. Ide však o mylnú predstavu. Ochrana pred počítačovou 
kriminalitou spočíva v technológiách, ale aj aktivitách manažérov.  Neustály rast počítačovej 

kriminality so sebou prináša nové hrozby, malware, ktorých rezistencia voči detekcii 
a odstráneniu sa zvyšuje. Takisto sa vyvíjajú aj nové predmety ich činnosti. Preto je dôležité 

zaujať voči týmto hrozbám aktívny a flexibilný postoj a vytvárať také aktivity, ktoré 

nedovolia infiltrovať, resp. zneužiť podnikové a osobné údaje. Manažéri nesmú dovoliť 
zrútenie informačných systémov z dôvodu infiltrácie, lebo práca bez nich by bola nielen 

neefektívna, ale aj nepredstaviteľná. Aj keď existuje široké portfólio ochranných prostriedkov 
proti počítačovej kriminalite, s istotou vieme povedať, že absolútna informačná bezpečnosť 

v súčasnosti neexistuje. Uplatnením, implementáciou ochranných prostriedkov 
a bezpečnostnej politiky so zohľadnením platných právnych predpisov, dokážu organizácie 

len eliminovať výskyt infiltrácií a eliminovať riziká počítačovej kriminality na akceptovateľnú 

úroveň.  
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ŠPECIFIKÁ VÝBERU EXPATRIOTOV  
 
SPECIFICS OF EXPATRIATES´ SELECTION 
 
Alena BAŠISTOVÁ, Aneta BOBENIČ HINTOŠOVÁ 
 
 

ABSTRAKT 

Príspevok sa zaoberá problematikou výberu zamestnancov na výkon práce v zahraničí 
v pozícii expatriotov. Poukazuje na nevyhnutnosť uplatnenia špecifického prístupu 

v porovnaní so štandardným prístupom k výberovému procesu, predovšetkým s ohľadom na 
vstup do kultúrne diverzného prostredia. Na základe komparácie výsledkov predchádzajúcich 

štúdií príspevok zdôrazňuje význam zohľadnenia kultúrnej adaptability manažéra a jeho 
rodiny posilnenú predchádzajúcou prípravou na zahraničné vyslanie.    

 

Kľúčové slová: expatriot, zahraničné vyslanie, kritériá, kultúrna adaptabilita 
 

ABSTRACT 
The article deals with a problem of employees´ selection for performance of work abroad in 

position of expatriates. It points out the necessity of application of specific approach in 

comparison to standard approach to selection process mainly due to entry to culturally 
diverse environment. Based on comparison of results of previous studies the article 

emphasizes importance of consideration of cultural adaptability of manager and his family 
strengthened by previous preparation of foreign assignment.  

 

Key words: expatriate, foreign assignment, criteria, cultural adaptability 
 

JEL KLASIFIKÁCIA: J61, F66, M54 
 

 
ÚVOD 

 

Dramatická internacionalizácia pracovnej sily výrazne zasahujúca aj úroveň top 
manažmentu so sebou nevyhnutne prináša potrebu realokácie manažérov v rámci rozličných 

národných a kultúrnych hraníc. Napríklad výsledky prieskumu publikovaného v časopise 
Management Today realizovaného na vzorke 250 spoločností pôsobiacich na 10 rôznych 

trhoch preukázali, že v priemere viac ako 18 % členov ich predstavenstva boli odlišnej 

národnosti ako spoločnosť, ktorú riadili. Potreba osobitne sa venovať otázkam presunu 
manažérov a jeho jednotlivým aspektom je teda zrejmá. Osobitne to platí pre spoločnosti 

preferujúce etnocentrický prístup, a teda obsadzujúce kľúčové manažérske pozície 
v zahraničných afiláciách zamestnancami z domovskej krajiny, u ktorých predpokladajú 

schopnosť presunu adekvátneho riadiaceho know-how z centrály do zahraničných afilácií, 
a tým napĺňanie jednotného poslania podniku. Tieto presuny manažérov však so sebou 

prirodzene prinášajú mnoho problémov a potenciálnych zlyhaní, ktoré sú umocnené 

finančnými stratami. Vo všeobecnosti sa uvádza, že náklady na expatriota sú približne tri až 
štyrikrát vyššie v porovnaní s obsadením danej pozície lokálnym zamestnancom, pričom tieto 

sú následne sprevádzané ďalšími nepriamymi nákladmi v podobe straty trhového podielu 
a narušenia vzťahov so zahraničnými zákazníkmi. Práve tieto skutočnosti zvýrazňujú potrebu 

uplatnenia špecifického prístupu pri výbere expatriotov.  
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PROFIL EXPATRIOTA 

 
Autori Dowling a Welch (2004) na základe výskumu uskutočneného v podmienkach 

180 nadnárodných spoločností (77 % z nich malo svoje centrály v USA), z ktorých väčšina 
mala svoje prevádzky umiestnené vo viac ako 130 krajinách sveta identifikovali 

charakteristiky, ktoré vykazuje typický expatriot.    

 
Tabuľka 1: Typický profil expatriota 

Charakteristika  

Pohlavie muž (82 %) 

Vek 30-49 rokov (60 %) 

Rodinný stav ženatý (65 %) 

Na zahraničnom vyslaní sprevádzaný manželkou (86 %)  

Trvanie vyslania 1-3 roky (52 %) 

Cieľová lokalita v rámci Európy (35 %) 

Predchádzajúce medzinárodné skúsenosti 30% 

Zdroj: Dowling, Welch, 2004 
 

Tabuľka naznačuje, že väčšina expatriotov je ženatých, sprevádzaných manželkou 

a potenciálne neplnoletými deťmi, pričom obaja z dvojice si spravidla budujú vlastnú kariéru. 
Z tohto hľadiska sa práve rodinné zázemie javí byť dôležitým prediktorom úspechu 

zahraničného vyslania.    
 

KRITÉRIÁ VÝBERU EXPATRIOTOV 

 
Kritériá výberu expatriotov síce vychádzajú z požiadaviek uplatňovaných v domácom 

prostredí, ale špecifická pozícia expatriota, predovšetkým s ohľadom na vstup do kultúrne 
diverzného prostredia si vyžaduje osobitný prístup. Profesorka Tung už v roku 1981 

identifikovala nasledujúce štyri skupiny premenných, ktoré podmieňujú úspešnosť alebo 

neúspešnosť pôsobenia expatriota v zahraničnej afilácii: 
1. Odbornosť a samostatnosť. Primárnym determinantom úspechu na určitej pracovnej 

pozícii sú odborné kompetencie, pričom pri presune na výkon práce do zahraničia je tento 
faktor ešte dôležitejší, pretože manažér má obmedzenú možnosť bezprostredne 

konzultovať vzniknuté odborné problémy s centrálou. Manažéri teda musia byť schopní 
prijímať adekvátne rozhodnutia bez toho, aby ich konzultovali so svojimi nadriadenými. 

Vysoká miera samostatnosti sa má prejaviť v schopnosti rozhodovať sa nezávisle s plnou 

zodpovednosťou za nesprávne rozhodnutia. Zahraničné vyslanie totiž v mnohých 
ohľadoch prináša unikátne situácie, ktorých riešenie sa často vymyká rutinným 

postupom.      
2. Osobnostné vlastnosti. Jednou z najdôležitejších vlastností je schopnosť efektívne 

spolupracovať so svojimi nadriadenými, podriadenými, spolupracovníkmi, obchodnými 

partnermi a komunikovať s nimi. S tým okrem iného súvisí aj faktor osobnej motivácie ísť 
pracovať do zahraničia. Nespokojnosť s pracovným postavením v domovskej krajine 

a domnienka, že práca v zahraničí naštartuje úspešnú kariéru, nie sú postačujúce 
motivačné faktory. Úspech v zahraničí možno dosiahnuť len za predpokladu súladu medzi 

osobnostnými vlastnosťami a schopnosťami a požiadavkami na efektívny výkon funkcie. 

Autori Tye a Chen (2005) na základe analýzy 65 empirických štúdií dospeli k záverom, že 
najdôležitejšími osobnostnými charakteristikami podmieňujúcimi úspešnosť pôsobenia 

expatriota sú extrovertnosť v zmysle komunikatívnosti a schopnosti ľahkého 
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nadväzovania interpersonálnych vzťahov, ako aj odolnosť voči stresu vzhľadom na to, že 

prispôsobovanie sa novým podmienkam je veľmi stresujúcou záležitosťou.        
3. Adaptabilita. Znamená schopnosť udržať si vysokú výkonnosť aj za meniacich sa 

podmienok. Zo subjektívneho hľadiska môže byť začiatočná radosť z príchodu do novej 
krajiny vystriedaná tzv. kultúrnym šokom prejavujúcim sa v sklamaní, nechuti pracovať 

až po psychickú krízu spojenú s obavami o vlastnú výkonnosť. Okrem toho je potrebná 

schopnosť prispôsobiť sa aj vonkajším premenným ako vzťahom s vládou, odbormi, 
konkurentmi, zákazníkmi, ktoré môžu byť veľmi odlišné od vzťahov, s ktorými je manažér 

konfrontovaný v domácom prostredí. Pri skúmaní manažérskej adaptability sa tak berú do 
úvahy mnohé faktory, ako napríklad predchádzajúce pobyty a skúsenosti z iných krajín, 

znalosť cudzích jazykov, schopnosť komplexného a kreatívneho riešenia problémov, 

celková vnímavosť k okoliu a pod. Viaceré výskumy preukázali, že len expatrioti, ktorí boli 
schopní prispôsobiť sa požiadavkám a podmienkam nových trhov boli úspešní pri 

presadzovaní zámerov svojich spoločností v zahraničí pričom ako najefektívnejšie sa javí 
úsilie o spojenie spôsobilostí a zručností pochádzajúcich z centrály, ktorých nositeľom je 

expatriot so špecifikami lokálneho trhu.  
4. Rodinný stav. Rodinný stav hrá významnú úlohu najmä pri prekonávaní kultúrneho šoku. 

Rozvrátené manželstvo alebo neadaptabilita partnera môžu byť príčinou celkového 

neúspechu. Práve rodinné problémy sa podpisujú pod predčasný návrat expatriotov. Na 
elimináciu týchto problémov mnohé spoločnosti vyžadujú pohovor s partnerom a zvažujú 

ďalšie aspekty rodinného života (otázka školskej dochádzky detí, starostlivosť 
o starnúcich rodičov, kariéra partnera a pod.) pred konečným rozhodnutím o vyslaní.       

 

ZÁVER 
 

Na uvedené kritériá vyslania nie je možné nazerať izolovane, pretože vzájomne 
veľmi úzko súvisia. Navyše váha pripisovaná jednému alebo druhému kritériu v rámci 

výberového procesu by mala byť odlišná zohľadňujúc predovšetkým odvetvie pôsobenia 
podniku, jeho stratégiu, pozíciu, ktorá má byť expatriotom obsadená, kultúrne a sociálne 

charakteristiky cieľovej krajiny a pod. Štúdia v podmienkach 50 spoločností zaradených do 

rebríčka Fortune 500 však preukázala, že expatrioti boli takmer vždy vyberaní na základe 
svojich technických znalostí, nezohľadňujúc akúkoľvek interkultúrnu kompetenciu (Baruch, 

Altman, 2002). Práve neadekvátna váha významnosti priraďovaná jednotlivým kritériám 
v rámci výberového procesu môže súvisieť s relatívne vysokým počtom neúspešných 

zahraničných vyslaní, spojených s predčasným návratom expatriota do centrály, ktorý sa 

u amerických expatriotov pohybuje na úrovni  20-40 %, čo je približne tri až štyrikrát viac 
ako v prípade expatriotov pochádzajúcich z Európy alebo Ázie (Du Plessis, 2010). Preto za 

mimoriadne dôležitý považujeme akcent na kultúrnu adaptabilitu manažéra a jeho rodiny 
posilnenú predchádzajúcou prípravou na zahraničné vyslanie nielen manažéra, ale aj 

príslušníkov rodiny, ktorí ho na tomto vyslaní majú sprevádzať.  
 

Príspevok je parciálnym výstupom z riešenia projektu VEGA č. 1/0812/13: „Faktory 
interkultúrnej komunikácie a osobnostné aspekty vysporiadania sa s kultúrnou diverzitou.“ 
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ABSTRAKT 
Príspevok ja zameraný na aktuálnu problematiku  manažmentu zdaňovania nadnárodných 

spoločností. Úvodná časť príspevku sa zaoberá výhodami a nevýhodami vstupu 

nadnárodných spoločností na domáci trh. Ďalšie časti príspevku sú venované samotnému 
procesu zdaňovania nadnárodných spoločností a možnostiam využívania offshore centier. 

Záver príspevku je orientovaný na problematiku manažmentu daňových rizík. 
 

Kľúčové slová: nadnárodná spoločnosť, zdaňovanie nadnárodných spoločností, offshore 

centrá, daňový raj, daňové riziká 
 

ABSTRACT 
Post I focused on current management issues of taxation of multinationals. Introductory part 

of the paper deals with the advantages and disadvantages of entry of multinationals into the 
domestic market. Another part of the article is devoted to the process it selftaxation of 

multinational companies and the possibilities of using offshore centers. Finally, the paper is 

focused on the issue of tax risk management. 
 

Keywords: multinational company, taxation of multinational companies, offshore-centers, 
tax havens, tax risks 

 

JEL KLASIFIKÁCIA: H21, H26 

 

 
ÚVOD 

 

Zintenzívnenie aktivít nadnárodných spoločností na poli medzinárodného obchodu, či 
už kapitálového alebo komoditného, z nich urobilo významných aktérov svetového 

politického systému. Vplyv štátov na určovanie smeru kooperácie klesol a pod tlakom 
udalostí na medzinárodných trhoch začali určovať pravidlá a smerovania kooperácie, ktoré 

viac-menej len nasledovali dianie vo svetovom obchode. Pokiaľ dovtedy mali štáty možnosť 
ovplyvniť vývoj globalizácie tak, aby sa rovnomerne vyvíjali všetky jej úrovne, od tohto 

momentu môžeme konštatovať, že globalizácia získala predovšetkým ekonomický rozmer. 

Napriek nesporným prínosom pre všetky participujúce štáty sprevádza globalizáciu aj 
veľa negatívnych javov.  

 
VÝHODY VSTUPU NADNÁRODNÝCH SPOLOČNOSTÍ NA DOMÁCI TRH 

 

Pojmom nadnárodná spoločnosť (angl. transnationalcompany; TNC) označujeme 
veľké obchodné spoločnosti, ktoré prevádzkujú svoje obchodné aktivity s tovarmi alebo 

službami na území viacerých štátov. Nadnárodná spoločnosť, má hlavné sídlo v krajine 
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prvého sveta a pomocou hierarchizovanej štruktúry riadi svoje organizačné zložky v iných 

krajinách (Nerudová, 2011). 
TNC predstavujú primárny zdroj priamych zahraničných investícií, ktoré popri 

pôžičkách komerčných bánk alebo medzinárodných fondov tvoria hlavnú formu 
medzinárodného obchodu a investovania. Zahraničné investície sú vnímané ako najlepší 

spôsob reštrukturalizácie ekonomiky štátu. 

Nadnárodné spoločnosti pri alokácii zdrojov využívajú svoje postavenie (relatívny 
nedostatok priamych zahraničných investícií) v rokovaniach s vládami na to, aby si vyjednali 

výhodnejšie podmienky – napr. daňové úľavy a rôzne druhy subvencií; vlády im ich rady 
poskytnú, pretože od prílevu zahraničnej investície očakávajú viaceré výhody – rast 

zamestnanosti, následne životnej úrovne, import moderných technológií a v neposlednom 

rade image dôveryhodnej krajiny a pripísanie si zásluh pre parlamentné voľby. Mnohé TNC 
sú obviňované, že svoje postavenie zneužívajú a v snahe vyjednať čo najlepšie podmienky 

vyvíjajú na vlády rôzne formy tlaku alebo ich korumpujú, čím obmedzujú ich suverenitu. 
Poskytnutím úľav a výhod TNC navyše dochádza k diskriminácii domácich spoločností. 

Nadnárodné spoločnosti prinášajú  krajinám, v ktorých sa rozhodli investovať, celý 
rad výhod. Týkajú sa tak hosťovského štátu, ako aj celého systému – v snahe o zisk 

podporujú korporácie mierové vzťahy a napomáhajú liberalizácii medzinárodného obchodu, 

pomáhajú zhromažďovať investičný kapitál, financujú výskum a vývoj, masovou výrobou 
znižujú ceny tovarov alebo poskytovaných služieb, výberom lokálnych dodávateľov vytvárajú 

dodatočné pracovné príležitosti, rôznymi platbami a odvodmi prispievajú do rozpočtu krajiny, 
v ktorej pôsobia a tak zlepšujú obchodnú bilanciu krajiny.  

Pre tranzitívnu krajinu je jednoznačným prínosom prílev  zahraničných investícií a s 

tým súvisiaca implementácia know-how (štandardy, postupy práce, metodika, software, 
technológie, dodávatelia a iné) z už vyššie spomínaných dôvodov, ale aj z dôvodov 

sociálnych – obyvatelia transformujúcej sa krajiny sa musia naučiť žiť v inom spoločenskom 
zriadení, a práve implementácia štandardov a firemnej politiky je vynikajúcim spôsobom, ako 

to dosiahnuť. 
 

NEVÝHODY VSTUPU NADNÁRODNÝCH SPOLOČNOSTÍ NA DOMÁCI TRH 

 
Najvážnejší rozpor, ktorý globalizácia so sebou prináša je v tom, že krátkodobé a 

parciálne záujmy nadnárodných spoločností sa dostávajú do konfliktu s dlhodobými a 
komplexnými záujmami štátov. Nadnárodné spoločnosti umiestnia kapitál tam, kde sú pre 

ich zámer najlepšie podmienky. Podstata kapitálu a dojednaných investičných podmienok im 

však umožňuje ho kedykoľvek presunúť do výhodnejšej lokácie, bez ohľadu na sociálne 
škody, ktoré tým spôsobia. TNC deformujú miestnu kultúru, ničia životné prostredie a 

monopolom výroby, distribúcie a predaja ničia miestne podnikanie v predmetnej oblasti. 
Prínos nadnárodných spoločností môže byť len zdanlivý. Zisky z výroby  nemusia byť 

investované v mieste vzniku, ale môžu byť prevedené do materskej firmy. Spätný prúd 
financií tak môže prekonať sprievodnú investíciu. Veľkým problémom sú úniky na daniach, 

ku ktorým nadnárodné spoločnosti úplne legálne používajú tzv. transférové ceny. Nemožno 

zabudnúť ani na vstupné náklady na prilákanie zahraničných investícií, ako sú napríklad 
výdavky z verejných rozpočtov na vybudovanie infraštruktúry. Rovnako nemožno zabudnúť 

na financie, ktoré vzhľadom k poskytnutým daňovým a ďalším úľavám nikdy neprišli do 
rozpočtov štátu, regiónov či obcí. 

Problém nastáva, keď sú firemné štandardy prenášané do krajiny bez adaptácie. 

Implementáciou firemných, na inom mieste zaužívaných metód sa ignorujú alebo potláčajú 
lokálne tradičné spôsoby, a to nielen spôsoby práce, ale napríklad aj dodávateľsko-

odberateľské vzťahy. S postupom času dochádza aj k prenosu kultúrnych hodnôt, vzorcov a 
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hodnotových systémov, ktoré môžu deformovať a vytláčať miestne zvyky, hodnoty a 

tradície. Tendencia TNC potláčať národné identity vyplýva predovšetkým zo štandardizácie 
aktivít, postupov a metód kvôli zefektívneniu riadenia celej korporátnej siete. Kľúčovým je 

problém implementácie vlastného know-how – sterilný prístup, založený na detailne 
popísaných metódach práce, ktorý považujú top manažéri materskej spoločnosti neznalí 

lokálnych pomerov v krajinách, kde operujú ich dcérske spoločnosti, za najlepší spôsob 

riadenia korporácie. Na druhej strane chcú týmto spôsobom ochrániť meno spoločnosti pred 
poškodením. V súčasnej dobe však radový klient výhody z globálnej organizácie firmy 

nepocíti. 
 

ZDAŇOVANIE NADNÁRODNÝCH SPOLOČNOSTI 

 
Keďže kapitál je podstatnou zložkou výroby, krajiny oň musia súperiť, čo ale značne 

obmedzuje ich schopnosť regulovať a zdaňovať ho. Naopak, aby ho prilákali, musia mu v 
prostredí vzájomnej konkurencie viacerých krajín ponúknuť veľmi výhodné podmienky, 

predovšetkým daňové úľavy, príspevky na investičnú výstavbu, subvencie za vytvorenie 
nových pracovných miest.  

Slovensko prijalo medzinárodné zásady transferového oceňovania. Sú zamerané na 

zabezpečenie primeraného daňového základu v každej ekonomike i na zamedzenie dvojitého 
zdanenia. Jednotlivé zásady týkajúce sa zdanenia nadnárodných spoločností obsahuje 

Modelová zmluva OECD v odbore daní z príjmov a z majetku. 
Zákon o dani z príjmov definuje princíp nezávislého vzťahu ako porovnanie 

podmienok, ktoré boli dohodnuté v obchodných alebo finančných vzťahoch medzi 

zahraničnými závislými osobami s podmienkami, ktoré by medzi sebou dohodli nezávislé 
osoby v porovnateľných obchodných alebo finančných vzťahoch za porovnateľných 

okolností. 
Jednou z najproblematickejších záležitostí, ktoré sa objavili pri použití zásad 

zdaňovania nadnárodných spoločností, bolo vytvorenie ceny transferu na daňové účely. Cena 
transferu je cena, za ktorú spoločnosť zabezpečí transfer fyzického tovaru a nehmotného 

majetku alebo poskytuje služby prepojeným spoločnostiam. Zákon č. 595/2003 Z.z. o 

daniach z príjmov definuje prepojené spoločnosti ako závislé osoby, pričom závislou osobou 
podľa tohto zákona je blízka osoba, a ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba.  

Daňové úrady by mali v prípadoch transferového oceňovania postupovať opatrne a 
dôkladne prešetriť, či naozaj ide o zníženie ceny s úmyslom znížiť daňovú povinnosť napr. 

bezúročnou pôžičkou dcére. Správcovia dane budú musieť pri každom podozrení 

úmyselného zníženia daňového základu preveriť, či naozaj ide o transfer ceny do zahraničia 
s úmyslom zníženia daňového základu. Dôkazné bremeno bude pochopiteľne na danom 

daňovníkovi, ktorý bude musieť predložiť vierohodné dokumenty. 
Problém pri transferovom oceňovaní vzniká, keď spoločnosť predáva tovary alebo 

služby za ceny nižšie, než by ich predávala nezávislej osobe. Rozdiel dohodnutých cien medzi 
závislými osobami, ktorý je súčasťou základu dane, sa vyčísli, ak sú ceny medzi závislými 

osobami – vrátane cien za poskytnuté služby, pôžičky a úvery – odlišné od cien používaných 

medzi nezávislými osobami v porovnateľných obchodných vzťahoch, pričom táto odchýlka 
znížila základ dane. 

 
DAŇOVÉ RAJE – OFFSHORE CENTRÁ  

  

Nadnárodné spoločnosti často využívajú výhody, ktoré ponúkajú offshore centrá. 
Nízke alebo žiadne dane z podnikania a investícii, jednoduché a pružné predpisy, a vysoký 

stupeň obchodného tajomstva a utajenia identity. 
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Na Slovensku využíva priaznivé podmienky odvádzania nižších daní viacero 

finančných skupín a firiem, ktoré sa v nemalej miere uchádzajú o lukratívne zákazky 
štátnych inštitúcií pôsobiacich vo viacerých odvetviach. Ich zisk je tak zdaňovaný najmä na 

Cypre. Štátny protekcionizmus, ktorý by nariaďoval uchádzanie sa o tieto zákazky len 
slovenským firmám, by mohol vyvolať protesty zo strany bruselskej centrály Európskej únie. 

Lepším nástrojom na motiváciu nadnárodných spoločností, aby sa o tieto zákazky uchádzali 

prostredníctvom na Slovensku sídliacich firiem, by mohla byť štátna pomoc alebo iné 
zvýhodnenie vyplývajúce pre ne z presídlenia.  

 
MANAŽMENT DAŇOVÝCH RIZÍK 

 

Daňoví manažéri v súčasnosti kladú na efektívne riadenie daňových rizík väčší dôraz 
než kedykoľvek predtým. Z dôvodu globálnej finančnej krízy podiel manažérov, ktorý na túto 

činnosť majú vyhradených viac ako 20 % svojho času, vzrástol oproti roku 2006 zo 16 % na 
26 %. Celosvetová finančná  kríza  a neustále zmeny daňovej legislatívy nútia spoločnosti, 

aby riadeniu daňových rizík venovali pozornosť. 
Zvládnutie legislatívnych zmien je v súčasnosti jednou z kľúčových výziev v oblasti 

riadenia daňových rizík. Daňové predpisy v jednotlivých krajinách prechádzajú stále 
častejšími zmenami s cieľom zvýšiť daňovú konkurencieschopnosť danej krajiny a súčasne 
zabezpečiť požadovaný výnos. 

Na vrchole v riadení daňových rizík sú veľké nadnárodné spoločnosti (s obratom nad 
25 miliárd USD), ktoré majú dobre prepracovanú oblasť daňového plánovania, dodržovanie 

predpisov, daňové účtovníctvo i riešenie daňových sporov. Tieto spoločnosti všeobecne kladú 

na riadenie daňových rizík najväčší dôraz.  
Trendom je snaha daňovým rizikám predchádzať. Dôležité je aj prepojenie riadenia 

daňových rizík s ostatnými kontrolnými zložkami organizácie, napríklad s interným auditom 
alebo s programom riadenia celopodnikových rizík. Kľúčovým predpokladom efektívneho 

riadenia daňových rizík je podľa respondentov prieskumu interná komunikácia. Daňoví 
manažéri sa v súčasnosti stretávajú s nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov. Získať a 

udržať si špičkových odborníkov je stále náročnejšie. Veľkú pozornosť venujú aj školeniu 

personálu. 
 

ZÁVER 
 

Nadnárodné spoločnosti  sú oveľa  flexibilnejšie ako štát. Orientujú sa len na úzku 

skupinu cieľov a používajú pomerne jednoduché nástroje ich výsledky sú ľahko merateľné, 
pretože sú kvantifikovateľné. 

Ľudský blahobyt však nemožno merať výškou HDP alebo cenovou úrovňou 
spotrebného koša. Preto by bolo vhodné pri implementácii nadnárodnej spoločnosti v novej 

krajine vypracovať individuálne štandardy podľa miestnych zvyklostí v spolupráci s lokálnym 
manažmentom. 

Aj napriek ekonomickej sile a z nej  vyplývajúceho  politického vplyvu TNC, majú 

národné vlády moc vytvárať a regulovať zákonný rámec, v ktorom sa korporácie môžu 
pohybovať. 
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AKRUÁLNY A  HOTOVOSTNÝ PRINCÍP ZAZNAMENÁVANIA 
TRANSAKCIÍ PODNIKU 

 
RECORDING OF BUSINESS TRANSACTIONS ON ACCRUAL AND 
CASH BASIS 

 
Jozefína HVASTOVÁ 

 

 

ABSTRAKT 
Podnikateľské subjekty zaznamenávajú transakcie vznikajúce pri ich činnosti na akruálnej 

báze alebo na hotovostnej báze. Základný rozdiel medzi týmito dvoma prístupmi spočíva 
v načasovaní zaznamenávania transakcií. Kým uplatnením hotovostného princípu sa 

transakcie zaznamenávajú len v prípade prijatia alebo uhradenia peňažných prostriedkov, pri 
akruálnom princípe sa transakcie vykazujú v momente ich vzniku. Celosvetovo uznávaným 

princípom je však akruálny princíp. V rámci neho zisk vyjadruje nielen prírastok peňažných 

prostriedkov, ale aj očakávané peňažné prostriedky, a strata vyjadruje nielen úbytok 
peňažných prostriedkov, ale aj ich očakávaný úbytok, čím poskytuje lepší obraz o výkonnosti 

podniku. Zisk vykázaný na hotovostnom princípe je len rozdielom príjmov a výdavkov, čo 
vypovedá o schopnosti podniku generovať svojou činnosťou peniaze. Pre úspešné riadenie 

podnikov sú však potrebné obidva druhy informácií. 

 
Kľúčové slová: akruálny princíp, hotovostný princíp, výnosnosť, účtovníctvo, riadenie 

 
ABSTRACT 

Business organizations record their transactions either on accrual or cash basis. The major 
difference between these two principles of accounting is the timing of recording of 

transactions. While using cash principle the transactions are recorded only in case of receive 

or payment of finances, using accrual principle the transactions are recorded in the moment 
of their occurrence. The accrual principle is globally accepted. Using this principle the profit 

reflects not only the increase of financial resources but also expected financial resources; the 
loss reflects not only decrease of financial resources but also their expected decrease so that 

it gives a more accurate picture of the business performance. The profit recorded in cash 

principle is only a difference between gains and expenses which speaks about capacity of 
the business organization to generate money with its activity. However, both kinds of 

information are necessary for successful business management.  
 

Key words: accrual basis, cash basis, profitability, accounting, management 
 

JEL KLASIFIKÁCIA: M21, M41 

 
 

ÚVOD 
Činnosť podnikov je spojená so vznikom veľkého množstva transakcií, ktoré 

v konečnom dôsledku ovplyvňujú samotný výsledok hospodárenia (najmä snahu 

o generovanie zisku), a preto je ich potrebné aj v určitej forme zaznamenávať. Jedným zo 
spôsobov, ako určiť výnosnosť (resp. ziskovosť) podniku, je prostredníctvom zostavenia 

účtovných výkazov zhotovených na akruálnej alebo hotovostnej báze. Za dôležitý, 
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celosvetovo uznávaný pilier moderného účtovníctva možno v súčasnosti považovať akruálny 
princíp, aj keď odborná verejnosť často vedie diskusie o uplatňovaní hotovostného – 
peňažného princípu. Akruálny princíp a hotovostný princíp predstavujú dva prístupy 

k  vedeniu a zaznamenávaniu finančných transakcií. Najväčší rozdiel medzi nimi je 
v spôsobe, akým podniky dokumentujú prichádzajúce a odchádzajúce peňažné prostriedky. 

Hotovostný prístup vykazovania transakcií vychádza z evidovania skutočne došlých 

príjmov. Na rozdiel od akruálneho výkazníctva teda nie je zohľadňovaný okamžik zmeny 
ekonomickej hodnoty. Akruálne vykazovanie zachytáva toky v období, kedy došlo ku vzniku, 

zmene, výmene alebo zániku určitej ekonomickej hodnoty. Za dané obdobie teda porovnáva 
ekonomicky relevantné veličiny a poskytuje tak presnejšie, kompletnejšie a užitočnejšie 

informácie pre rozhodovanie. (Hrdlička, Ištvánfyová, Vítek, 2010) 

 
PODSTATA AKRUÁLNEHO PRINCÍPU 

 
Akruálny princíp, často nazývaný ako akruálna báza – accrual basis – 

možno preklade chápať ako „nárokovaný“, „na čo máme ešte nárok“. V účtovníctve to 
znamená, že k súvahovému dňu je potrebné zaznamenať (a za dané obdobie vykázať) aj 

transakcie, ktoré doposiaľ neboli zaznamenané (a teda ani peňažne prijaté či uhradené), ale 

na ktoré si v danom období oprávnene nárokujeme buď ako budúce príjmy (ktoré súvisia so 
súčasnými výnosmi) alebo ako príspevok daného obdobia k budúcim výdavkom. Tieto 

položky teda očakávame (Kovanicová, Kovanic, 2001). 
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej zákon 

o účtovníctve) pojem „akruálny princíp“ priamo nepoužíva. V § 3 však uvádza, že účtovná 

jednotka účtuje a vykazuje účtovné prípady v období, s ktorým časovo a vecne súvisia. 
Ak túto zásadu nemožno dodržať, účtovná jednotka ich zaúčtuje a vykáže v období, keď sa 

tieto skutočnosti zistili. Náklady a výnosy sa účtujú v účtovnom období, v ktorom vznikli, bez 
ohľadu na deň ich úhrady, inkasa alebo na deň vyrovnania iným spôsobom. Výdavky 

a príjmy účtuje účtovná jednotka vždy v tom účtovnom období, v ktorom dôjde k ich úhrade 
alebo inkasu. 

Koncepčný rámec IAS/IFRS považuje akruálny princíp za predpoklad 
zostavovania účtovnej závierky,  v súlade s ktorým sa transakcie a iné udalosti, ktoré 
majú pre podnik peňažné dôsledky, v účtovníctve uznávajú v období, s ktorým časovo 

a vecne súvisia a nie až v dobe, kedy za nich bola prijatá alebo uhradená ekvivalentná suma 
peňazí.  

IAS 1 – Zostavovanie a zverejňovanie účtovnej závierky požaduje, aby účtovná 

jednotka, s výnimkou údajov o peňažných tokoch, zostavila účtovnú závierku na základe 
akruálneho princípu. Pri jeho uplatnení sa položky vykazujú ako majetok, záväzky, vlastné 

imanie, výnosy a náklady (zložky účtovnej závierky) vtedy, ak vyhovujú definíciám 
a kritériám uvedeným v Koncepčnom rámci pre vykazovanie týchto zložiek. 

V súlade s akruálnym princípom je výsledok hospodárenia rozdielom celkových 
výnosov a celkových nákladov za príslušné obdobie. Zisk však vyjadruje nielen prírastok 

peňažných prostriedkov, ale aj očakávané peňažné prostriedky, „nárok“ na tieto peňažné 

prostriedky. Strata vyjadruje nielen úbytok peňažných prostriedkov, ale aj ich očakávaný 
úbytok, „povinnosť“ ich úbytku. 

Z účtovných výkazov zostavených na akruálnom princípe môžu používatelia získať 
informácie o minulých transakciách, ktoré spôsobili príjmy a výdavky peňažných 

prostriedkov. Okrem toho poskytujú informácie aj o budúcich záväzkoch, ktoré podnik bude 

hradiť a o budúcich príjmoch peňažných prostriedkov, teda o očakávaných peňažných 
príjmoch a výdavkoch. 
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Účtovná závierka zostavená na akruálnom princípe odráža výsledky transakcií 

a iných skutočností v období, kedy k nim dochádza a nie len/až v okamihu, kedy sú 
realizované s nimi súvisiace peňažné toky. Tento princíp vyvoláva potrebu časového 

rozlíšenia výdavkov a príjmov či tvorbu rezerv. (Dvořáková, 2008) 
Aby výkaz ziskov a strát (ako súčasť účtovnej závierky) poskytoval verný a pravdivý 

obraz o výnosnosti účtovnej jednotky za účtovné obdobie, je potrebné dodržiavať: 

1. princíp priraďovania nákladov a výnosov,  
2. požiadavku súvislosti nákladov a výnosov s príslušným obdobím – ide o časové 

rozlíšenie nákladov a výnosov. 
 

1.  Princíp priraďovania nákladov a výnosov – matching principle, 
matching concept – nazývaný aj princíp vecnej zhody výnosov a nákladov, znamená, že 
k jednotlivým transakciám je potrebné vykázať s nimi spojené náklady aj výnosy. Ak vznikne 

v účtovnom období výnos, je potrebné zaúčtovať náklad, ktorý s ním súvisí. Ak vznikne 
v účtovnom období náklad, je potrebné zaúčtovať výnos, ktorý s ním súvisí. Vo svojej 

najjednoduchšej forme teda znamená, že výnosy by mali byť „spárované“ s nimi súvisiacimi 
nákladmi a náklady by mali byť „spárované“ s nimi súvisiacimi výnosmi. Výsledok 

hospodárenia je rozdielom dosiahnutých výnosov a tej časti nákladov, ktoré boli 

v príslušnom období vynaložené na dosiahnutie týchto výnosov. Tento koncept poskytuje 
čistý obraz o výnosnosti a výkonnosti podniku. Jeho vhodným príkladom je odpisovanie, 

pomocou ktorého sú obstarávacie náklady aktív rozložené na celú dobu použiteľnosti aktíva. 
V súvislosti s týmto princípom je však potrebné mať na pamäti, že niektoré náklady sú 

priamo priraditeľné k výnosom. Avšak vyskytujú sa aj také operácie, teda také náklady 

a výnosy, pri ktorých chýba recipročný vzťah a ktoré sa prejavujú len ako náklady, napr. 
poskytnuté dary, odpis nevymožiteľných pohľadávok, alebo len ako výnosy, napr. nárok na 

zmluvné pokuty. Tieto náklady a výnosy sa potom vykazujú v príslušnom účtovnom období. 
2. Časové rozlíšenie nákladov a výnosov – súvisí so skutočnosťou, aby 

výsledok hospodárenia za účtovné obdobie bol počítaný z výnosov a nákladov, ktoré s týmto 
účtovným obdobím súvisia. Je potrebné z výnosov a nákladov vylúčiť položky, ktoré boli 

v účtovnom období zaúčtované, avšak týkajú sa budúcich období. Tak, ako výnos nemusí 

predstavovať súčasne príjem peňažných prostriedkov, náklad nemusí predstavovať súčasne 
výdavok peňažných prostriedkov. Kritériom na účtovanie účtovných prípadov časového 

rozlíšenia je skutočnosť, že je známy ich vecný obsah, suma a je určené obdobie, ktorého sa 
týkajú. 

Pri položkách časového rozlíšenia rozlišujeme: 

 tranzitóriá – ide o výdavky a príjmy bežného obdobia, ktoré budú nákladom 
a výnosom v budúcom období, 

 anticipácie – ide o náklady a výnosy bežného obdobia, ktoré súvisia s výdavkami 
a príjmami v budúcom období. 

Náklady a výdavky, ktoré sa týkajú budúcich účtovných období, sa časovo rozlišujú 
ako: 

a) náklady budúcich období: 

 výdavky bežného účtovného obdobia, ktoré sa týkajú nákladov budúcich období 
(účet 381 – Náklady budúcich období); 

 náklady budúcich období, ktoré sa sledujú vo vzťahu k určitému účelu (účet 382 – 
Komplexné náklady budúcich období); 

b) výdavky budúcich období: 

 náklady bežného účtovného obdobia, ktoré sa týkajú výdavkov budúcich období 
(účet 383 – Výdavky budúcich období). 
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Výnosy a príjmy, ktoré sa týkajú budúcich účtovných období, sa časovo rozlišujú 

ako: 
a) výnosy budúcich období: 

 príjmy v bežnom účtovnom období, ktoré vecne patria do výnosov budúcich období 
(účet 384  – Výnosy budúcich období); 

b) príjmy budúcich období: 

 výnosy, ktoré časovo a vecne patria do bežného účtovného obdobia, ale príjem 
vznikne v budúcom období (účet 385 – Príjmy budúcich období). 

V prípade nákladov budúcich období je podstatou ich zadržanie v súvahe ako 
fiktívneho aktíva  a ich postupné rozpúšťanie do nákladov nasledujúcich období – ide teda o 

„odložené“ vykazovanie nákladu. Pokiaľ ide o príjmy budúcich období, podnik zvyšuje aktíva 

(a tým aj zisk) o sumy, ktoré nie sú zatiaľ ani uznané ako pohľadávka a ktoré teda nemusia 
byť isté. V prípade výnosov budúcich období, prijaté peňažné prostriedky zvýšili v plnej 

výške stav aktív v súvahe vykazovaného obdobia, preto sa vyjadrí ich príslušnosť 
k nasledujúcemu obdobiu v pasívach (záväzkoch), nakoľko zaväzujú podnik konať, čím sa 

eliminuje vplyv tejto transakcie na výsledok hospodárenia príslušného obdobia. Výdavky 
budúcich období sú charakteristické uznaním určitej výšky nákladov vo výkaze ziskov a strát 

príslušného obdobia (vykáže sa nižší zisk), čím sa zadrží potrebná čiastka peňazí do 

budúcnosti. Jednotlivé účtovné obdobia teda prispievajú svojím dielom k budúcej úhrade 
záväzku. (Kovanicová, Kovanic, 2001) 

Na ilustráciu akruálneho princípu možno uviesť jednoduchý príklad. Podnik predal 
produkciu 15. decembra v roku R1. Peňažné prostriedky však budú inkasované 10. januára v 

roku R2. V roku R1 bude teda vykázaná pohľadávka voči odberateľovi, t.j. nárok na peňažné 

prostriedky, a taktiež aj výnos (ktorý však neznamená zvýšenie peňažných prostriedkov), 
čím bude ovplyvnený výsledok hospodárenia za rok R1. V roku R2 bude vykázaný len príjem 

peňažných prostriedkov so súčasným znížením pohľadávky, výsledok hospodárenia teda 
ovplyvnený nebude. 

 
PODSTATA HOTOVOSTNÉHO – PEŇAŽNÉHO PRINCÍPU 

 

V prípade účtovníctva založeného na hotovostnom (peňažnom) princípe, nazývanom 
aj hotovostná či peňažná báza – cash basis, sa z transakcií spôsobujúcimi vznik nákladov 

a výnosov berú do úvahy len tie, pri ktorých došlo súčasne k peňažným tokom, teda 
peňažné prostriedky boli vydané alebo prijaté. Transakcie sa teda zaznamenávajú len v 

prípade prijatia alebo uhradenia peňažných prostriedkov.  

Na hotovostnom princípe je založené jednoduché účtovníctvo, kde sa jednotlivé 
transakcie zaznamenávajú v hlavnej knihe sústavy jednoduchého účtovníctva – peňažnom 

denníku – až v okamihu, keď dôjde k pohybu peňažných prostriedkov, teda k príjmom alebo 
úbytkom peňažných prostriedkov. Výsledok hospodárenia je potom rozdielom príjmov 

a výdavkov. Zisk ako rozdiel príjmov a výdavkov však nie je porovnateľný so ziskom či 
stratou zistenou na akruálnom princípe. V tomto prípade je potrebné porovnať výšku 

vlastného imania zistenú z výkazu o majetku a záväzkoch na začiatku a konci účtovného 

obdobia. Z  rozdielu  príjmov a výdavkov sa vychádza aj pri zisťovaní základu dane 
z príjmov, keďže špecifikom jednoduchého účtovníctva je okrem hotovostného princípu aj 

jeho daňová orientácia. Hotovostný princíp vedenia jednoduchého  účtovníctva je 
ustanovený v § 3 odsek 2 zákona o účtovníctve, podľa ktorého výdavky a príjmy účtuje 

účtovná jednotka vždy v tom účtovnom období, v ktorom dôjde k ich úhrade alebo inkasu. 

Hotovostný princíp sa zdá byť jednoduchší pre potreby vlastníkov podniku. Avšak 
jeho využitie môže spôsobovať problémy pri monitorovaní výnosnosti podniku na mesačnej 

báze. Kým predaj v podniku by mohol byť prosperujúci, zákazníci môžu byť dlžníkmi. 
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Použitím hotovostného princípu sa dajú dobre sledovať tržby za aktuálne mesačné predaje, 

avšak čistý zisk môže byť skreslený z dôvodu vyšších nákupov v danom mesiaci. 
(Struckman, 2009) 

Zaznamenávanie transakcií na hotovostnej báze je teda pomerne jednoduché. Na 
ilustráciu  použijeme príklad z predchádzajúcej kapitoly. Podnik predal produkciu 15. 

decembra v roku R1. Peňažné prostriedky však budú inkasované 10. januára v roku R2. 

V tomto prípade bude v roku R1 len zaevidovaná pohľadávka. V roku R2 bude vykázaný 
príjem peňažných prostriedkov, čo ovplyvní aj výsledok hospodárenia za rok R2.   

 
PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV 

 

Zisk sám o sebe nevypovedá o schopnosti podniku generovať peňažné prostriedky. 
V podvojnom účtovníctve je pre uskutočňovanie relevantných rozhodnutí potrebné 

zostavovať okrem súvahy a výkazu ziskov a strát aj prehľad peňažných tokov, ktorý však nie 
je v slovenskej praxi samostatným výkazom. V súlade s Opatrením MF SR č. 4455/2003-92, 

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení 
položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej 

závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v 

znení neskorších opatrení, zostavuje prehľad peňažných tokov, ako súčasť poznámok k 
účtovnej závierke, účtovná jednotka, ktorá má povinnosť overiť účtovnú závierku 
audítorom. V rámci medzinárodných účtovných štandardov IAS 7 – Výkaz peňažných tokov 
požaduje zostaviť tento výkaz ako neoddeliteľnú súčasť účtovnej závierky. V 

týchto oboch úpravách sa výkaz (prehľad) peňažných tokov zostavuje tak, aby podával 

informácie o peňažných tokoch z prevádzkovej, investičnej a  finančnej činnosti 
(financovania). Pritom je možné využiť priamu metódu (vykazujú sa hlavné skupiny 

peňažných príjmov a výdavkov), pri vykazovaní peňažných tokov z prevádzkovej činnosti aj 
nepriamu metódu (výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov 

sa upravuje o vplyvy nepeňažných položiek – napr. odpisov, zmeny stavu zásob a pod.). Pri 
zostavovaní výkazu peňažných tokov priamou metódou účtovná jednotka vychádza 

z účtovných záznamov. Je však možné využiť aj prevod položiek z akruálnej bázy na 

peňažnú bázu – príklad prevodu prezentuje tabuľka 1. 
 

Tabuľka 1: Prevod položiek z akruálnej bázy na peňažnú bázu 

Akruálna báza Zvýšenie Zníženie Peňažná báza 

Tržby + Stav pohľadávok voči 

odberateľom na 
začiatku obdobia 

- Stav pohľadávok voči 

odberateľom na konci 
obdobia 

- Odpísané pohľadávky 

= Peniaze  

získané od 
 zákazníkov 

Náklady  

na predaný 

tovar 

+ Stav zásob tovaru na 

konci obdobia 

+ Stav záväzkov voči 
dodávateľom na 

začiatku obdobia 

- Odpisy  

  (vo výrobných 

podnikoch) 
- Stav zásob na začiatku 

obdobia 
- Stav záväzkov voči 

dodávateľom na konci 

obdobia 

= Peniaze  

zaplatené 

dodávateľom 

Zdroj: Krupová, 2009 
 

Úlohou výkazu (prehľadu) peňažných tokov je poukázať na príčiny zmien vo výške 
peňažných prostriedkov na začiatku a na konci účtovného obdobia, poskytovať informácie o 
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schopnosti účtovnej jednotky uhrádzať záväzky, o rozdiele medzi výsledkom hospodárenia a 

výškou peňažných prostriedkov a okrem iného aj zabránenie vzniku platobných problémov 
v kratšom i dlhšom čase, pretože podáva informáciu o tokoch financií spojených s činnosťou 

podniku a o množstve peňažných prostriedkov, ktoré má podnik k dispozícii.  
 

POROVNANIE AKRUÁLNEHO A HOTOVOSTNÉHO PRINCÍPU  

 
Pre pochopenie rozdielu medzi akruálnym princípom a hotovostným princípom je 

potrebné porozumieť, ako sú účtovné záznamy ovplyvňované načasovaním: 
1. Ak sú výnosy zaznamenané v hlavnej knihe bez toho, aby boli prijaté peňažné 

prostriedky – ide o akruálne príjmy (nárokované príjmy). 

2. Ak sú náklady zaznamenané v hlavnej knihe, aj keď neboli vynaložené peňažné 
prostriedky – ide o akruálne výdavky (očakávané výdavky). 

3. Ak nie sú výnosy zaznamenané v hlavnej knihe, kým nie sú prijaté peňažné prostriedky 
– ide o odložené výnosy (nárokované výnosy). 

4. Ak nie sú náklady zaznamenané v hlavnej knihe, kým nie sú vynaložené peňažné 
prostriedky – ide o odložené náklady (očakávané náklady). 

Pri uplatnení akruálneho princípu výnosy a náklady súvisia so zmenami v aktívach 

a záväzkoch, teda nie nutne so zmenami jedinej položky aktív – peňažných prostriedkov. 
Zisk/strata sa odvodzuje z výsledného zvýšenia/zníženia aktív, nie z pohybu peňazí. 

(Kovanicová, 2003)  
V hotovostnom účtovníctve sa transakcie zaznamenávajú len v prípade prijatia alebo 

uhradenia peňažných prostriedkov. Hotovostné účtovníctvo (na rozdiel od akruálneho) 

nerozlišuje medzi kúpou aktív a platbou výdavku – obe sú jednoducho „platbami“. V 
akruálnom účtovníctve sa transakcie vykazujú v momente ich vzniku: ak napr. faktúra bude 

zaslaná v decembri, bude v tomto mesiaci aj vykázaná, hoci platba sa má uskutočniť až v 
nasledujúcom roku. (Európska komisia, 2008) 

Akruálny princíp je základný princíp vedenia účtovníctva a zostavovania účtovných 
výkazov. Svedčí o tom aj fakt, že v rámci projektu reformy riadenia verejných financií bol vo 
verejnom sektore pri účtovaní nahradený hotovostný princíp akruálnym princípom. Na jeho 

výhody a tým aj na význam pre riadenie a rozhodovanie poukazuje obrázok 1. 
V účtovníckej literatúre (napr. SFAC č. 1) sa uvádza, že informácie o dôchodku a 

jeho zložkách, ktoré sa získajú procedúrami akruálneho účtovníctva, podávajú lepšie náznaky 
výkonnosti podniku, než je tomu v prípade peňažných príjmov a výdavkov. V rámci 

akruálneho účtovníctva sa sleduje celý proces investovania peňažných prostriedkov do 

rôznych aktív a na rôzne činnosti a ich spätného návratu do podniku vo forme peňažných 
príjmov. Peňažné účtovníctvo sa zaujíma skôr o začiatok (výdavok peňazí) a o koniec tohoto 

procesu (príjem peňazí). Keďže vzácne ekonomické zdroje sú prevažne investované 
v peňažnej podobe s cieľom dosiahnuť ich zhodnotenie tiež v peňažnej forme, zvyčajne 

platí, že obdobie, v ktorom dochádza k investovaniu peňazí sa obvykle nekryje s obdobím, 
v ktorom dochádza k vzniku výnosu z tejto investície. Podnikateľský proces sa skladá 

z komplexných finančných a výrobných činností, ktorých úplné dokončenie býva niekedy 

otázkou aj niekoľkých rokov. Práve toto rešpektuje akruálny princíp a vykázané výsledky 
v podobe rozdielu výnosov a nákladov poskytujú lepší obraz o výkonnosti podniku za určité 

obdobie než rozdiel peňažných príjmov a výdavkov. (Procházka, 2006) 
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Obrázok 1: Výhody akruálneho princípu 

Zdroj: Európska komisia, 2008 
 

Obidva spomínané prístupy sú významnými zdrojmi informácií o finančných 

výsledkoch podniku, aj keď každý sám o sebe podáva nekompletné informácie. Zisk zistený 
na akruálnom princípe je lepším meradlom dosiahnutých výsledkov vo vzťahu k 

vynaložnému úsiliu v danom období. Zisk zistený na báze peňažných tokov zasa vypovedá o 
nemenej dôležitej stránke: o schopnosti podniku generovať svojou činnosťou peniaze. Pre 

externých užívateľov sú dôležité informácie o akruálnom zisku, ale aj informácie o 

peňažných tokoch. Aj účtovná jednotka potrebuje pre úspešné finančné riadenie obidva 
druhy informácií, pretože zisk zistený na akruálnej báze nemusí byť zárukou toho, že 

spoločnosť bude schopná splácať svoje dlhy. Tie sa totiž neplatia ziskom, ale peniazmi. To je 
dôvod, prečo boli dva základné výkazy účtovnej závierky zostavované na akruálnej báze 

(súvaha a výkaz ziskov a strát) doplnené výkazom peňažných tokov. (Kovanicová, 1997) 
Zaznamenávanie transakcií na akruálnej báze je vhodnejšie, ak chcú mať organizácie 

presnejší obraz o výkonnosti podniku. Ak však chcú zaznamenávať transakcie rýchlo a 

ľahko, výhodnejšie je uplatnenie hotovostného princípu. (Struckman, 2009) Je však treba 
poznamenať, že akruálny princíp je základný princíp zaznamenávania transakcií podniku, aj 

keď ide o metódu, ktorá je komplikovanejšia a pre neúčtovníkov možno ťažšie pochopiteľná. 

 
ZÁVER 

 
Každá podnikateľská jednotka sa musí snažiť o zaznamenávanie transakcií, ktoré 

vznikajú pri jej činnosti, čo s najväčšou transparentnosťou. Účelom je poskytnúť vlastníkom 
alebo iným záujemcom informácie o finančnej situácii podniku a o jeho výkonnosti. Metódy 

dostupné pre toto zaznamenávanie môžu byť založené na akruálnej báze alebo hotovostnej 

báze, podnik teda môže využívať sústavu podvojného alebo jednoduchého účtovníctva. 
Každá z týchto metód má svoje výhody a nevýhody. Niektoré organizácie si môžu vybrať 

medzi účtovaním založeným na akruálnej báze alebo na hotovostnej báze. U mnohých sa 
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však vyžaduje využívať sústavu účtovníctva založenú na báze akruálnej, keďže aplikácia 

akruálneho princípu je požadovaná aj na medzinárodnej úrovni. 
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RIADENIE A KONTROLA VLASTNÝCH NÁKLADOV 
 
MANAGEMENT AND CONTROL OF OWN EXPENSE 
 
Eva MANOVÁ , Anna BANÓCIOVÁ 
 
 

ABSTRAKT 

Kalkulácia vlastných nákladov a výkonov krátkodobého účtovného obdobia (napr. 
mesačného) predstavuje dôležitý nástroj kontroly a rozboru hospodárnosti, rentability výroby 

a pre stanovenie optimálneho sortimentu výroby. Pre úspešnosť podniku v konkurencii, 

nepostačuje len výpočet vlastných nákladov, ale je potrebné ich ovplyvňovať, t.j. znižovať, 
neprestajne plánovať a kontrolovať. Kontrola hospodárnosti, ktorou sa zaoberá predkladaný 

príspevok, patrí v súčasnosti k dôležitým úlohám kalkulácie vlastných nákladov a výkonov 
podniku. 

 
Kľúčové slová: vlastné náklady, nákladové strediská, režijné náklady, kalkulácia vlastných 

nákladov 

 
ABSTRACT 

Costing of outputs and short-term accounting period (e.g. monthly) is an important tool for 

the control and analysis of the economy, the profitability of production and to determine the 
optimal product assortment. For successful business in competition is not sufficient to 

calculate its costs, but it is necessary to influence them, i.e. reduce, constantly planning and 
control. Control performance, which deals with the present contribution, is currently one of 

the important tasks and costing of company performance. 
 

Key words: own expense, cost centres, overheads, costing of 

 
JEL KLASIFIKÁCIA: M11, M15 

 

 
ÚVOD 

 
Dôležitou informáciou pre výrobný podnik pre rozhodovanie v situácii na trhu je 

kalkulácia vlastných nákladov a výkonov krátkodobého účtovného obdobia (napr. 
mesačného). Ide o dôležitý nástroj kontroly a rozboru hospodárnosti a rentability výroby 

a pre stanovenie optimálneho sortimentu výroby. 

Ak chce podnik uspieť v konkurencii, nestačí iba vypočítať vlastné náklady, ale je 
potrebné ich ovplyvňovať, t.j. znižovať, neprestajne plánovať a kontrolovať.  

Kontrola hospodárnosti patrí dnes k najdôležitejším úlohám kalkulácie vlastných 
nákladov a výkonov. 
 

VÝPOČET REŽIJNÝCH NÁKLADOV NÁKLADOVÝCH STREDÍSK 
 

Dôležitou informáciou pre výrobný podnik pre rozhodovanie v situácii na trhu je 

kalkulácia vlastných nákladov a výkonov krátkodobého účtovného obdobia (napr. 
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mesačného). Ide o dôležitý nástroj kontroly a rozboru hospodárnosti a rentability výroby 

a pre stanovenie optimálneho sortimentu výroby. 
Ak chce podnik uspieť v konkurencii, nestačí iba vypočítať vlastné náklady, ale je 

potrebné ich ovplyvňovať, t.j. znižovať, neprestajne plánovať a kontrolovať.  
Kontrola hospodárnosti patrí dnes k najdôležitejším úlohám kalkulácie vlastných 

nákladov a výkonov. 

 
             Režijné náklady 

RP =                                         x  100 (%) 
            Prirážková základňa    

 

Pre jednotlivé režijné náklady nákladových stredísk sú v praxi výrobných podnikov 
vyspelých ekonomík bežne používané prirážkové základne podľa tab.1. Výpočet režijných 

prirážok, režijných nákladov pre jednotlivé nákladové strediská a vlastných nákladov výroby 
a obratu je ukázaný na príklade podniku, ktorý v danom účtovnom období vyrobil 207 653 

kusov výrobkov, z ktorých sa predalo 201 619 kusov, pričom nadnormatívne zásoby zahŕňajú 
6 034 kusov nepredaných výrobkov. 

 

Tabuľka 1: Režijné náklady a prirážkové základne nákladových stredísk 

Režijné náklady nákladových stredísk  Prirážková základňa 

Materiálové režijné náklady (MRN) 

Výrobné režijné náklady  (VRN) 
Správne režijné náklady (SRN) 

Distribučné režijné náklady (DRN) 

 Výrobný materiál 

 Výrobné mzdy 
 Výrobné náklady obratu 

 Výrobné náklady obratu 

Zdroj: spracovanie autorov 
 

Z režijných nákladov nákladových stredísk a prirážkových základní vypočíta podnik 
režijné prirážky a následne ich zaznamená do výkazu nákladových stredísk, ako je uvedené 

v príklade podľa tab.2 pri výrobe 207 653 ks výrobkov. 

 
Tabuľka 2 Doplnenie výkazu nákladových stredísk o prirážkové základne a režijné prirážky 
 Hlavné nákladové strediská 

1 
Materiál 

2 
Výroba 

3 
Správa 

4 Distribúcia 

Súhrn režijných nákladov (€) MRN 
307 230 

VRN 
2 904 000 

SRN 
1 149 500 

DRN 
435 270 

Prirážková základňa (€) Výrobný materiál 
3 234 000 

Výrobné mzdy 
2 640 000 

Výrobné náklady obratu 
8 821 230 

Režijná prirážka (%) 9,5 110 13,03 4,93 

Náklady obdobia 3 541 230 5 544 000 9 970 730 9 256 500 

Zdroj: spracovanie autorov 
 

Pre materiálové režijné náklady (MRN) v nákladovom stredisku „Materiál“ 

predstavujú jednotlivé výdavky za suroviny (výrobný materiál) vhodnú prirážkovú základňu, 
pričom sa vychádza z toho, že výška MRN závisí od surovín spotrebovaných v účtovnom 

období. Vypočítaná režijná prirážka (MRN : výrobný materiál) vo výške 9,5 % znamená, že 
k použitému materiálu je nutné prirátať podiel prirážky pre MRN vo výške 9,5%, aby sme 

dostali všetky materiálové náklady, t.j. ( 3 234 000 + 307 230) = 3 541 230 € materiálových 
nákladov obdobia. Podobne dostaneme výrobné náklady obdobia v nákladovom stredisku 

„Výroba“. 
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Výška správnych a distribučných režijných nákladov nezávisí od výrobného 

materiálu, ani od výrobných miezd. Možno však vychádzať z toho, že úplné výrobné náklady 
vznikajúce v určitom účtovnom období tvoria vhodnú prirážkovú základňu, na ktorú sa môžu 

vzťahovať správne a distribučné režijné náklady. Pri tejto premise sa nevychádza z vecnej 
logiky, ale skôr z prirážkovej kalkulácie, ktorej štruktúra zodpovedá členeniu výkazu 

nákladových stredísk. Materiálové a výrobné náklady vznikli v rámci vlastnej výroby. Ak tieto 

náklady zhrnieme dostaneme úplné výrobné náklady vyrábaných výrobkov vzniknutých 
v účtovnom období, ktoré sa označujú ako „úplné výrobné náklady výroby“. 

Distribučné režijné náklady nie sú spôsobené výrobou výrobkov, ale ich odbytom. 
Preto nie sú závislé od úplných výrobných nákladov výroby, ale od úplných nákladov výroby 

rozpočítaných na predaný objem, teda od tzv. úplných výrobných nákladov obratu. 

 
 

VÝPOČET ÚPLNÝCH VÝROBNÝCH A VLASTNÝCH NÁKLADOV  

  
Úplné výrobné náklady obratu sa odlišujú od úplných výrobných nákladov výroby 

zmenami stavu hotových výrobkov a nedokončenej výroby, kedy sa rozlišujú tri prípady: 
1. Konečný stav hotových výrobkov a nedokončenej výroby súhlasí s počiatočným 

stavom  v danom účtovnom období, tzn., že všetky výrobky v tomto období sa predali. Úplné 
výrobné náklady výroby tak zodpovedajú úplným výrobným nákladom obratu. 

2. Konečný stav výrobkov a nedokončenej výroby je vyšší ako počiatočný stav, tzn., 
že v účtovnom období sa vyrobilo viac výrobkov ako sa predalo. Úplné výrobné náklady 

obratu sú tak nižšie, ako úplné výrobné náklady výroby. Nadnormatívny stav treba odrátať 

od úplných výrobných nákladov výroby, aby sme dostali úplné výrobné náklady obratu. 
3. Konečný stav hotových výrobkov a nedokončenej výroby je nižší ako počiatočný 

stav, čo znamená, že v účtovnom období sa predalo viac výrobkov, ako sa vyrobilo 
(nepredané výrobky minulého obdobia). Úplné výrobné náklady obratu sú tak vyššie, ako 

úplné výrobné náklady výroby. Chýbajúci stav musí byť teda prirátaný k výrobným nákladom 

výroby, aby sme zistili výrobné náklady obratu. 
Výpočet úplných výrobných nákladov a vlastných nákladov obratu a výroby uvádza 

tab.3. 
 

Tabuľka 3 Výpočet úplných výrobných a vlastných nákladov obratu 

Pol. Druh nákladov Suma v € 

1. 

2. 

3. 
4. 

5. 
6. 

7. 

8. 
9. 

10. 
11. 

12. 
13. 

14. 

   Výrobný materiál 

+ Materiálové režijné náklady (9,5%) 

= Materiálové náklady (1+2) 
   Výrobné mzdy 

+ Výrobné režijné náklady (110%) 
= Náklady výroby (4+5) 

   Úplné výrobné náklady výroby (3+6) 

– Nadnormatívny stav hotových výrobkov 
= Úplné výrobné náklady obratu 

+ Správne režijné náklady (13,03%)   
+ Distribučné režijné náklady (4,93%)  

= Vlastné náklady obratu 
+ Nadnormatívny stav hotových výrobkov 

= Vlastné náklady výroby 

3 234 000 

307 230 

3 541 230 
2 640 000 

2 904 000 
5 544 000 

9 085 230 

264 000 
 8 821 230 

 1 149 406 
    434 887 

10 405 523 
264 000 

10 669 523 

Zdroj: spracovanie autorov 
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Vlastné náklady obratu dostaneme, keď do úplných výrobných nákladov obratu 

započítame správne a distribučné režijné náklady podľa výkazu nákladových stredísk. 
Keďže správne a distribučné režijné náklady sa vypočítajú z rovnakej prirážkovej 

základne (úplné výrobné náklady obratu) možno výpočet zjednodušiť tak, že sa obe 
jednotlivé režijné prirážky zhrnú do jednotnej režijnej prirážky (13,03 + 4,93 =17,96 %).  

Režijné prirážky podľa tab.2 vyplývajú zo skutočne vzniknutých jednotlivých 

nákladov a režijných nákladov nákladových stredísk vypočítaných vo Výkaze nákladových 
stredísk. Ide o skutočné režijné prirážky. Tieto je možné zistiť až po uplynutí účtovného 

obdobia na základe jednotlivých a režijných nákladov vykázaných v kalkulácii nákladov 
a výkonov. Skutočné režijné prirážky sa preto používajú spravidla len pre výsledné 

kalkulácie, t.j. pre výpočet vlastných nákladov po vyrobení výrobkov. 

Vlastné náklady obratu (predaných výrobkov) vypočítame, keď k úplným výrobným 
nákladom obratu pripočítame správne a distribučné režijné náklady. 

Vlastné náklady výroby, teda všetky vlastné náklady vznikajúce pri výrobe v danom 
období môžu byť v porovnaní s vlastnými nákladmi obratu rozdielne o hodnotu 

nadnormatívneho stavu hotových výrobkov a nedokončenej výroby, teda úplné výrobné 
náklady obratu dostaneme, ak k úplným výrobným nákladom výroby pripočítame pokles 

zásob hotových výrobkov a stavu nedokončenej výroby a odpočítame ich nárast. To 

znamená, že v našom príklade podľa tab.3 vlastné náklady výroby, teda všetky vlastné 
náklady vznikajúce pri výrobe dosahujú výšku  10 669 523 € a sú o 264 000 € 

nadnormatívneho stavu vyššie ako vlastné náklady obratu. Hodnotu nadnormatívnych zásob 
6 034 kusov výrobkov vypočítame z úplných výrobných nákladov výroby celkového počtu 

výrobkov (9 085 230 €) a 1 kusa výrobkov (9 085 230 : 207 653) vo výške 43,752 € / ks, 

teda 6 034 x 43, 752 = 264 000 € nadnormatívnych zásob. 
 

POROVNANIE KALKULÁCIE ÚPLNÝCH NÁKLADOV A NEÚPLNÝCH NÁKLADOV 
 

Kalkulácia úplných nákladov zaznamenáva všetky druhy nákladov podľa časových 
období a priradí ich k jednotlivým nositeľom nákladov (výrobkom). Táto kalkulácia splní 

svoju úlohu vtedy, keď trh prijme ceny vypočítané pomocou prirážkovej kalkulácie. 

Kalkulácia úplných nákladov neskúma závislosť režijných nákladov od výrobnej 
vyťaženosti podniku, keď režijné náklady sa pri zmenách prejavujú niekedy ako fixné 

a niekedy ako variabilné náklady. Táto kalkulácia preto nemôže byť použitá, ak treba prijať 
podnikateľské rozhodnutia na zlepšenie vyťaženosti alebo výsledku hospodárenia. Podobne 

pri výpočte režijných prirážok pre materiálne, výrobné, správne a distribučné režijné náklady 

sa vychádza z predpokladu, že medzi režijnými nákladmi a zvolenou prirážkovou základňou 
existuje určitá závislosť, čo platí len čiastočne ako napríklad pri výrobných režijných 

nákladoch. 
Riadiacim zložkám podniku ide predsa najmä o to, aby sa prispôsobili trhovým 

podmienkam, čo sa týka ceny, objemu odbytu, sortimentu výroby. 
Preto vedenie podniku najmä v čase ústupu konjunktúry a s tým súvisiacim 

poklesom trhových cien musí rozhodnúť, či sa bude vyrábať aj vtedy, ak cena nepokryje 

náklady. Takéto rozhodnutia možno prijať len vtedy, ak pri kalkulácii nákladov dôjde 
k zmene myslenia a  za smerodajné sa bude považovať, že nie náklady, ale trhová cena 

výrobku je základom kalkulácie a určí výšku potenciálneho zisku po odpočítaní nákladov, čo 
vedie ku kalkulácii neúplných nákladov. 

Rozdielne správanie sa nákladov pri kolísaní výroby sa v kalkulácii neúplných 

nákladov zohľadňuje tak, že z tržieb z predaja jednotlivých skupín výrobkov sa odpočítajú 
len variabilné náklady, ktoré na ne pripadajú. Režijné náklady, ktoré nemožno priradiť 
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k jednotlivým skupinám výrobkov (fixné náklady) sa zaznamenávajú osobitne, 

v samostatnom bloku. 
 

ZÁVER 
 

Pri rastúcom, alebo klesajúcom objeme výroby sa napríklad odpisy nemenia, ale 

odpisy rozpočítané na kus výrobku sa s rastúcim objemom výroby znižujú a zvyšujú sa 
s klesajúcim objemom výroby.  

Variabilné náklady rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú výsledok hospodárenia 
podniku, pretože pôsobia na výšku nákladov proporcionálne vo vzťahu k výrobnej 

vyťaženosti. 

Aby sa zistilo, v akom rozsahu sa určitý nositeľ nákladov (výrobok) podieľa na 
výsledku hospodárenia, odpočítajú sa od tržieb z predaja tohto nositeľa nákladov jeho 

variabilné náklady. Rozdiel predstavuje hrubý výsledok, ktorý sa tiež nazýva „krycí 
príspevok“. 

Krycí príspevok na jeden kus prispieva na pokrytie vzniknutých fixných nákladov, 

alebo vedie k prevádzkovému zisku, ak už sú fixné náklady pokryté. Vo 

všeobecnosti platí, že pozitívny krycí príspevok na jeden kus zlepšuje situáciu 

výsledku hospodárenia. 
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MANAŽMENT VYUŽITIA ZÁSOB BENTONITU NA ÚZEMÍ 
SLOVENSKA PRE ENVIRONMENTÁLNE ÚČELY 
 
MANAGEMENT OF RESOURCES OF BENTONITE IN SLOVAK 
REPUBLIC FOR ENVIRONMENTAL PURPOSES 
 

Sergej STRAJŇÁK, Tomáš SCHÜTZ, Lenka PČOLINSKÁ, Albína 
KOSTKOVÁ 

 

 

ABSTRAKT 
Hlavnou témou článku bolo predstaviť bilančné zásoby bentonitu na území Slovenskej 

republiky. Práve vďaka týmto zásobám a adsorpčným vlastnostiam bentonitu existuje 
predpoklad, pre využitie v oblasti investícií do energetického sektora, a to konkrétne pri 

výstavbách veterných parkov (ako súčasť podložia), tak ako napríklad pri uskladnení 

vyhoreného jadrového paliva.  
 

Kľúčové slová: Investovanie, bentonit, zásoby 

 
ABSTRACT 

The main theme of the article was to introduce exploitable reserves of bentonite in the 
Slovak Republic. Thanks to these supplies and adsorption properties of bentonite there is 

presumption for the use of investment in the energy sector, and specifically in the 
construction of wind parks (as a part of subsoil), such as the storage of spent nuclear fuel. 

 

Key words: Investment, Bentonite, resources  
 

JEL klasifikácia:  Q 25 
  

 

ÚVOD 
 

Článok sa bližšie zaoberá zásobami bentonitu na Slovensku a jeho aplikáciou pre 
evironmentálne účely aj v oblasti energetiky. Práve adsorpčné vlastnosti ho predurčujú pre 

využitie v oblasti jadrového priemyslu, ako aj obnoviteľných zdrojov (veternej energetiky), 
ako súčasť podložia, ktoré má zabrániť, aby nedošlo k znečisteniu životného prostredia.  

 

1 BENTONIT – ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 
 

Bentonit je ílová hornina s prevládajúcim obsahom ílových minerálov zo skupiny 
smektitov. Najvýznamnejším členom tejto skupiny je montmorillonit – hlinitokremičitan s 

vrstevnatou štruktúrou, v ktorej sa nad sebou strieda v smere kryštalografickej osi „c“ sieť 

vzájomne pospájaných kremíko-kyslíkových tetraédrov a hliníko – kyslíko – hydroxylových 

oktaédrov. V tetraédroch má centrálne postavenie 
4

Si  a v oktaédroch 
3

Al . 
4

Si  

v tetraédroch nahradzovaný 
3

Al  a 
3

Al  je v oktaédroch nahradzovaný 
32

, FeFe a 

2
Mg . Základnou štruktúrnou jednotkou v smektitoch je trojsieťová vrstva typu 2:1, v 

ktorej oktaedrická sieť je prepojená z obidvoch strán dvomi tetraedrickými sieťami. Každá 
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takáto vrstva má na povrchu v dôsledku vzájomného nahradzovania katiónov s rôznym 

mocenstvom záporný náboj. Tento je kompenzovaný vstupom OH
2

 a tzv. vymeniteľných 

katiónov (
22

,,, MgCaKNa ) do priestoru medzi dvomi najbližšími trojsieťovými 

vrstvami. Smektit respektíve montmorillonit v bentonite ešte môže obsahovať nežiadúcu 

prímes pozostávajúcu z nerozloženého vulkanického skla, živcov, kremeňa, opálu CT a 

biotitu. Bentonit najčastejšie vzniká rozkladom tufov s vysokým obsahom vulkanického skla 
vo vodnom prostredí - obyčajne jazernom, alebo morskom. Vyššie opísaná štruktúra 

smektitu určuje všetky základné vlastnosti bentonitu, ktoré sa využívajú v desiatkach 
rôznych priemyselných odvetví a aplikácií. Jednotlivé častice majú nepatrné rozmery 

niekoľkých nanometrov v dôsledku veľmi slabých väzobných síl medzi jednotlivými 

základnými trojsieťovými vrstvami. Táto vlastnosť spôsobuje ich veľmi veľký merný povrch 
v porovaní s inými prírodnými minerálmi. Ďalšou významnou vlastnosťou bentonitu je 

napučiavavosť, ktorá je vyvolaná vstupom H2O do priestoru medzi trojsieťovými vrstvami. S 
touto vlastnosťou súvisí aj jeho extrémne vysoká plasticita v styku s vodou a súčasne nízka 

permeabilita - hydraulická vodivosť respektíve priepustnosť. Nakoniec okrem ďalších tu 

nemenovaných vlastností sa smektit v bentonite vyznačuje záporným vrstevným nábojom s 
čím bezprostredne súvisí tzv. vymeniteľná kapacita katiónov, ktoré sa dajú vytesniť a znovu 

iné môžu vstúpiť do jeho štruktúry (Kraus, 1987). 
 

1.1 Využitie vlastností bentonitu 
Vlastnosti bentonitu sa začali využívať od 30-tych rokov minulého storočia v 

mnohých priemyselných odvetviach. Najskôr to boli jeho sorpčné vlastnosti, ktoré sa 

využívali v chemickom a potravinárskom priemysle na prípravu tzv. bieliacich hliniek. 
Zároveň sa stal nevyhnutnou surovinou pre svoju vysokú plasticitu a väznosť v zlievarenstve 

pri príprave foriem na odlievanie liatiny a ocele. Jeho vynikajúce vlastnosti udržať v suspenzii 
aj minerály s vysokou mernou hmotnosťou (napríklad barit) ho predurčili ako médium do 

vrtných výplachov. V druhej polovici 20. storočia sa začal v čoraz väčšom množstve využívať 

pri ochrane prírodného a životného prostredia. Pre jeho nízku hydraulickú vodivosť sa stáva 
základnou surovinou pri budovaní bariér v skládkach vysoko toxického odpadu. V tomto 

storočí je zatiaľ nenahraditeľným materiálom pri výstavbe úložísk vysoko rádioaktívneho 
odpadu, v ktorých tvorí bezprostredný obal oceľových kontajnerov, ktoré sa ukladajú do 

hĺbky niekoľkých stovák metrov. V týchto dvoch posledne menovaných aplikáciách je 
bezkonkurenčným materiálom pre svoju dlhodobú minerálnu a chemickú stabilitu, vysokú 

expandabilitu, napučiavavosť, plasticitu, vymeniteľnú kapacitu, merný povrch a nízku 

hydraulickú vodivosť (Kraus, 1987). 
 

1.2 Materiál a metódy 
Na prípravu vzoriek bol použitý bentonit z ložiska Jelšový potok s vysokým obsahom 

montmorillonitu. K prírodnému  bentonitu sa pridali 4% aktivátora (Na2CO3) a malé 

množstvo vody. Táto hmota sa ustaľovala 24 hodín a sušila pri 60°C. Druhá vzorka sa 
pripravila miešaním prírodného bentonitu s 3,5 M roztokom NaOH. Aktivovaný bentonit sa 

nechal ustaľovať 72 hodín, po uplynutí ktorých sa 3-krát premyl destilovanou vodou a sušil 
pri 60°C. Röntgenové difrakčné záznamy oboch modifikovaných montmorillonitov boli 

získané pomocou difraktometra Bruker Advance 8 pracujúcom s CuKα žiarením (40 kV, 40 

mA). Na analýzu difrakčných záznamov sa použila databáza Joint Committee for Powder 
Diffraction Data - International Centre for Diffraction Data (JCPDS – ICDD). Dôležitým 

parametrom pri hodnotení sorpčných vlastností práškových smektitov je katiónová výmenná 
kapacita (KVK), ktorú môžeme definovať ako sumu všetkých vymeniteľných katiónov 

prítomných v medzivrstvovom priestore štruktúry montmorillonitu. KVK teda vyjadruje 
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maximálne množstvo katiónov z externého prostredia, ktoré je bentonit schopný adsorbovať 

výmenou za vlastné vymeniteľné katióny. Na stanovenie KVK skúmaných vzoriek bola 
použitá metóda sorpcie katiónov metylénovej modrej a „bodový“ test na určenie konečného 

objemu titrovanej kapaliny (Lorandi et al, 2010). 
 

1.3 Výskum adsorpčných vlastností bentonitu      

Kvalitatívna fázová analýza prírodnej vzorky potvrdila dominantné zastúpenie 
montmorillonitu s Ca2+ katiónmi na vymeniteľných pozíciách (Obr. 1). Efekt natrifikácie bolo 

možné pozorovať porovnaním difrakcie bazálnej roviny pred a po aktivácii štruktúry 
montmorillonitu. Posun peaku bazálnej roviny smerom k vyšším hodnotám uhla 2 theta 

u modifikovaných montmorillonitov bol zapríčinený iónovou výmenou Ca2+ za Na+ katióny 

s menším atómovým polomerom. Z Braggovej podmienky sa určila medzirovinná vzdialenosť 
meraných vzoriek d001: 1,51 nm (prírodný bentonit), 1,24nm (Na2CO3/bentonit) a 1,31nm 

(NaOH/bentonit). Tvar difrakčného záznamu pre Na2CO3/bentonit no najmä NaOH/bentonit 
naznačuje prekrývanie peakov, resp. zníženie kryštalinity pravdepodobne v dôsledku 

nerovnomernej natrifikácie štruktúry (Schutz et al, 2012).  
 

 
Obr. 1: Röntgenové difrakčné záznamy prírodného a modifikovaného bentonitu  
Zdroj: Schutz et al, 2012 
 

Hodnota katiónovej výmennej kapacity pre jednotlivé adsorbenty sa vypočítala 
z objemu spotrebovaného roztoku metylénovej modrej dosadením do rovnice 1 (Lorandi et 

al, 2010):  
                                                             

 

                                                                                                                 (1) 
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kde C je koncentrácia roztoku metylénovej modrej v g/L, V je spotrebovaný objem 
metylénovej modrej potrebný na dosiahnutie konečného bodu titrácie v ml, Mr je relatívna 

molekulová hmotnosť metylénovej modrej a m je hmotnosť vzorky v g. Vypočítané hodnoty 
KVK sú uvedené v tabuľke 1. 

 

Tabuľka 1: Hodnoty KVK pre prírodný a modifikované bentonity 

Vzorka KVK [meq./100g] 

Prírodný bentonit 84,4 

Na2CO3/bentonit 114,1 

NaOH/bentonit 115,9 

Zdroj: Schutz et al, 2012 
 

Namerané adsorpčné údaje po sorpcii katiónov Cd2+, Pb2+ a Zn2+ na prírodný a 

modifikované bentonity korelovali dobre s linearizovanou Langmuirovou izotermou, pričom 
ich dosadením do rovnice 2 sa získali hľadané adsorpčné parametre (Mockovčiaková et al, 

2010): 

                        

(2) 

kde Qm vyjadruje maximálnu adsorpčnú kapacitu v mg/g a b je Langmuirová rovnovážna 
konštanta v L/mg. Langmuirové parametre pre sorpciu Cd2+, Pb2+ a Zn2+ sú uvedené 

v tabuľkách 2 až 4.  
Tabuľka 2: Langmuirové parametre pre sorpciu Cd2+   

Vzorka Qm [mg/g] b [L/mg] R2 

Prírodný bentonit 63,29 0,0322 0,9979 

Na2CO3/bentonit 72,99 0,0265 0,9967 

NaOH/bentonit 81,97 0,0184 0,9884 

Zdroj: Schutz et al, 2012 
 
Tabuľka 3: Langmuirové parametre pre sorpciu Pb2+  

Vzorka Qm [mg/g] b [l/mg] R2 

Na2CO3/bentonit 208,33 0,0489 0,9902 

 NaOH/bentonit 249,8 0,0498 0,9905 

Zdroj: Schutz et al, 2012 
 
Tabuľka 4: Langmuirové parametre pre sorpciu Zn2+  

Vzorka Qm [mg/g] b [l/mg] R2 

Na2CO3/bentonit 76,34 0,0181 0,9928 

 NaOH/bentonit 83,33 0,0132 0,9902 

Zdroj: Schutz et al, 2012 
 

2 LOŽISKÁ ZÁSOB BENTONITU NA SLOVENSKU 
 

Na Slovensku tvoria bentonity polohy v neogénnych komplexoch Východoslovenskej 
panvy a stredoslovenských neovulkanitov. Vznikli ako produkty rozkladu prevažne ryolitových 

a andezitových vulkanoklastík vo vodnom prostredí. V oblasti stredoslovenských 

,
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neovulkanitov sa nachádza ložisko Stará Kremnička – Jelšový potok I (sarmat – panón) a 

Kopernica. Ložisko Jelšový potok vzniklo intenzívnou bentonitizáciou pemzových ryolitových 
tufov a dosahuje hrúbku 20 – 25 m. Pomerne veľké zásoby bentonitu boli overené na ložisku 

Hrochoť (báden), no vzhľadom na nepriaznivý skrývkový pomer ide o nebilančné zásoby. 
V uvedenej oblasti je okrem toho evidovaných niekoľko ďalších ložísk (Bartošova Lehôtka, 

Stará Kremnička – Kotlište, Lieskovec, Lutila, Hliník nad Hronom). V južnej časti 

Východoslovenskej panvy sú v súčasnosti evidované ložiská Brezina – Kuzmice a Lastovce 
(sarmat). Ďalšie ložiská v tejto oblasti sú Veľaty a Stanča, ktoré však vzhľadom na množstvo 

zásob nemajú podstatný význam. V severnej časti panvy je overené ekonomicky 
nevýznamné ložisko Kapušany (NSSR, 2011). 

 

Tabuľka 5: Zásoby bentonitu na Slovensku 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Počet ložísk spolu 23 23 23 22 23 

Z toho ťažených 6 8 9 7 7 

Zásoby spolu 42 192 42 462 42 179 42 035 47 906 

Bilančné (Z-1 + Z-2) 13 226 13 518 13 425 13 347 14 601 

Bilančné (Z-3) 16 641 16 619 16 561 16 495 21 112 

Nebilančné 12 325 12 325 12 193 12 193 12 193 

Ťažba [kt] 136 149 145 109 153 

Zdroj: NSSR, 2011 

 
3 OBCHODNÁ ŠTATISTIKA BENTONITU 

 

Spotreba suroviny je krytá v podstatnej miere z domácich zdrojov, veľká časť 
produkcie sa vyváža, najmä do Poľska (46 %), Nemecka (21 %) a Rakúska (15 %). Hodnota 

vyvezených komodít v r. 2010 predstavovala 9,6 mil. €, hodnota dovezenej suroviny bola 3,7 
mil. € (NSSR, 2011) 

 

Tabuľka 6: Obchodná štatistika Bentonitu  

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Dovoz 7 7 9 6 6 

Vývoz 105 90 80 65 33 

Dopyt 38 66 74 50 126 

Zdroj: NSSR, 2011 

 
 

4 MANAŽMENT VYUŽITIA ZÁSOB BENTONITU NA SLOVENSKU  

 
Na Slovensku sa nachádzajú dostatočné zásoby tejto nerudnej suroviny. Bentonit so 

svojimi adsorpčnými vlastnosťami by mal (nie len) na Slovensku využitie v rôznych 
oblastiach súvisiacimi s ochranou životného prostredia, a to konkrétne pri možných 

investičných zámeroch napríklad v oblasti energetiky. 

 
4.1 Manažment využitia zásob bentonitu v oblasti jadrovej energetiky 

Vyhorené jadrové palivo, ktoré vzniká pri komerčnom využívaní jadrových elektrárni 
predstavuje nebezpečný odpad, ktoré vyžaduje špecifické skladovanie, aby nedochádzalo ku 

kontaminácií lokality, kde je umiestnené. Práve Bentonit je surovina, ktorá vďaka 

adsorpčným vlastnostiam dokáže bezpečne kryť umiestnenie vyhoreného jadrového paliva.  
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4.2 Manažment využitia zásob bentonitu v oblasti výstavby veterných elektrárni 
Pri výstavbe, ako aj pri využívaní veternej elektrárne môže dôjsť ku kontaminácií 

pôdy z látok, ktoré sú potrebné na chod každej veternej elektrárne (olej, mazacie látky, 
etc.). jednou z možností je pri výstavbe každej veternej elektrárne (veternej turbíny) 

zakomponovať do podložia bentonit. Bentonit v podloží by vďaka svojím adsorpčným 

vlastnostiam dokázal zabrániť prechodu škodlivých látok (ktoré môžu vzniknúť počas 
inštalovania, ako aj užívania veternej turbíny) do životného prostredia.   

 
ZÁVER 

 

Tento príspevok informuje o možnosti využitia bentontiu pri výstavbe veterných 
parkov. Počas výstavby a prevádzky veterného parku existuje reálna hrozba znečistenia pôd 

prevádzkovými kvapalinami. Pridaním chemicky modifikovaného bentonitu ako adsorbenta 
škodlivých látok do podložia veterného parku sa značne zníži riziko kontaminácie ekosystému 

čo dokazujú výsledky adsorpčných experimentov prezentovaných v tejto práci.  
 

Príspevok vznikol v rámci riešenia projektov VEGA 2/0115/12 a 2/0114/13. 
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RENEWABLE ENERGY SOURCES AS THE BASIC OF ECONOMIC 
AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF KOŠICE REGION 

 
Peter BURGER, Marcela GERGEĽOVÁ, Štefan KUZEVIČ and Žofia 
KUZEVIČOVÁ 

 
 

ABSTRACT  

The present contribution deals with the issue the use of renewable energy sources in order 
to highlight the irreplaceable importance in the current economic and political life in Slovak 

republic. In a more narrow aspect is the issue implemented in the terms of the Kosice 
region. Continually price increases of fossil fuels push the current energy situation in the 

region towards increasing the share of renewable energy sources in electricity production 
and heat. Among the renewable energy sources which can be currently technologically used 

to produce electricity, heat includes biomass, solar, hydro, wind and geothermal energy. The 

contribution will focus on an overview of the basic situation in the region Košice and also to 
determine the potential use of biomass and geothermal energy as a key factor of economic 

development of the region. 
 

Key words: Economic development, RES, GIS 

 
JEL CLASSIFICATION: K3, K32  

 
 

SOCIO-ECONOMICAL PROFILE OF KOŠICE REGION 
 

The Košice region is situated in the south-east of the Slovak Republic (SR). The 

region borders with Prešov region to its north, with Banská Bystrica region to its west, with 
the Republic of Hungary to its south, and with Ukraine to its east (see Figure. 1). 

 

 
 
 

Figure 1: The settlement and transport network in Košice region and its location in Slovakia 

Source: Košice Self-Governing Region, 2008 
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Košice region has 775 509 inhabitants and occupies an area of 6,755 m2 and 

accounts for 13, 78% of the Slovakia area from which the agricultural land represents half 
the regions´ total area (Eurostat, 2008). Having the second highest population, the region is 

among the largest in Slovakia. The residential density of 114, 8 people per 1 km2, on 
average, goes slightly above the national average. The districts with the highest density are 

found within the boundaries of the city of Košice. The urban settlements have 55, 72 % of 

the population.  
The administrative division of the Košice region includes 11 districts. The city of 

Košice is divided into four districts (Košice I, II, III, IV). The others include the districts of 
Gelnica, Košice-Vicinity, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, and Trebišov. All 

districts, but the district of Košice-Vicinity, have their own district town (for the district of 

Košice-Vicinity the role of a district seat is, in part, played by the town of Moldava nad 
Bodvou). The structure of urban settlements of the region comprises 440 municipalities, 

including low population communities and 17 towns: Čierna nad Tisou, Dobšiná, Gelnica, 
Košice, Kráľovský Chlmec, Krompachy Medzev, Michalovce, Moldava nad Bodvou, Rožňava, 

Sečovce, Sobrance, Spišská Nová Ves, Spišské Vlachy, Strážske, Trebišov, and Veľké 
Kapušany. The city of Košice is the regional capital working as a centre of administration, 

industry, economy, trade, education, and culture and history of the east of Slovakia (Ťapák 

et al., (2008). 
The main economical indicators are as follows (see Table. 1): 

 
Table 1: The economic situation in Košice region 

Košice region  

Area  6 755 km2  

Population (2009)  778 120  

Number of settlements  440  

Capital city  Košice, population 234 237 inhabitants  

Regional GDP per head in EUR at current prices (2007)  9 333 EUR  

Regional GDP per head in PPS at current prices (2007)  13 790 PPS  

Gross domestic product (GDP) per head, as percentage of  37,48%  

EU27 in EUR, EU27=100%, EU27=24 900 EUR (2007)   

Gross domestic product (GDP) per head, as percentage of  55,38%  

EU27 in PPS, EU27=100%, EU27=24 900 PPS (2007)   

Average Monthly Wage (2009)  684,0 EUR  

Unemployment rate in % (2009)  15,5%  

Source: Own processing, based on data from the Statistical Office of the Slovak Republic  
 

The number of employees in various sectors in the Košice region is shown in the 

next Table. 2: 
 

Table 2: Employed in Košice region by economic activities (2009) 

Sector  Employees  Share %  

Agriculture, forestry and fishing  10 768  3,90  

Manufacturing  60 610  21,97  

Construction  18 176  6,59  

Wholesale and retail trade; repair of motor 
vehicles and motorcycles  

46 695  16,93  

Transportation and storage  22 279  8,08  

Accommodation and food service activities  6 739  2,44  
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Information and communication  7 598  2,75  

Financial and insurance activities  4 691  1,70  

Real estate activities  2 967  1,08  

Professional, scientific and technical activities  6 618  2,40  

Administrative and support service activities  15 222  5,52  

Public administration and defence; compulsory 
social security  

18 365  6,66  

Education  23 415  8,49  

Human health and social work activities  19 112  6,93  

Arts, entertainment and recreation  5 972  2,16  

Other service activities  6 628  2,40  

Total  275 855  100  

Source: own processing, based on data from the Statistical Office of the Slovak Republic 
”Data is for enterprises with 20 and more employees”  
 

The next picture (Figure 2) shows the percentage of each sector in the Košice region 
by number of employees they employ. 

 

 
 

Figure 2: Employed in Košice region by economic activities, 2009 
Source: own processing, based on data from the Statistical Office of the Slovak Republic 
*Data is for enterprises with 20 and more employees* 

 
The Košice region has a number of sectors that significantly affect the 

competitiveness of Košice region: 
 

Table 3: The main production sectors in Košice region 
Main production  Description  

sectors   

Metallurgy  The renowned steel producer represents the metallurgical sector in the region  
 through producing metal sheets (mostly for automotive and packaging), metal  
 tubes and radiators. In addition there are several foundries in the region focused  
 on die casting products.  

Machinery  Highly concentrated industrial sector is represented almost in all the districts of  
 the region. Companies such as VSS Košice (tank trucks and other truck  
 production), Getrag Ford Transmissions Kechnec (gear boxes) or Embraco  
 Slovakia (compressors for refrigerators) belong to key producers in the field.  



      

Manažment v teórii a praxi    3/2013 
 on-line odborný časopis o nových trendoch v manažmente 
 

    
ghghghghghghghghghghgh 
 

MANAŽMENT V TEÓRII A PRAXI, roč. 9, 2013, č. 3  50  

ISSN 1336-7137  
 

Electronics  Production of electric machines and devices, connectors and cable sets  
 produced by BSH Drives and Pumps, Michalovce, SEZ Krompachy, Yazaki Wiring 

Technologies Slovakia Michalovce a Panasonic AVC Networks Slovakia 
Krompachy.  

Plastics  Thanks to a strong share of automotive industry in Slovakia the plastic industry  
 has increased also in the Košice region. The following companies are the most  
 active companies in the field -Ehlebracht Michalovce, MI Plastik Michalovce,  
 CRW Slovakia Spišská Nová Ves and Triplus Spišská Nová Ves.  

Textile industry  The textile sector is represented by ZEKON Michalovce and ODETA Michalovce  
 with working clothing. Also in Rožňava there is a foreign company Gemtex  
 producing walking clothing.  

Food- The food production can be found mainly in the cities of Košice, Michalovce and  
Spišská Nová Ves. Among those the largest in the sector belong beverages  
producer FRUCONA, a. s. Košice, fish products maker Ryba Košice, milk  
products company Syráreň Bel Slovensko, Michalovce.  

processing  

IT  Several well-known IT companies are located in the Košice region, especially in  
 the city of Košice. These are T-Systems Slovakia, Ness KDC, RWE IT Slovakia,  
 Ixonos Slovakia, Telegrafia, Siemens Program and System Engineering, VSL  
 Software and many others.  

Source: own processing, based on data from the SARIO (Slovak Investment and Trade 
Development Agency) 
 

CHARACTERISTIC OF RES SECTOR IN KOŠICE REGION 
 

The energy sector has in the Košice region, but also in the whole country, long 
history. It is a  

sector which forms the basis of economic and economic development of the country. 

Without the energy, which forms the basis of people activities, would not be civilized and 
modern society with modern technology, communications and logistics. Virtually every 

human activity depends on the energy sector. 
The Košice region passed through a complex social and economic development. 

There were several systems changes with different attitudes to the nature and its 

components. By the end of the fifties of the last century Slovakia was mainly agrarian 
country with minor economic settlements. These formed closed ecological entities. There 

were almost no waste productions. Everything was utilized, respectively involved into the 
natural cycle. The country was clean and healthy, but only until the heavy industry, energy 

industry and chemical industry started to be built. Industrialization meant a great strain on 

natural resources and the need to build large power units mostly without perfect separation 
equipment. This has led to pollution of environmental components – air, soil and water. 

Chemicalisation of agriculture left in the country in many cases negative footprints. There 
were generated so-called problematic (loaded) areas in which impaired the quality of air, soil 

and water. These are the old environmental burdens that represent a threat for the future. 
Although the extent of these areas is not too large, one third of the population in Slovakia 

lives in these areas. 

 
ENERGY POLICY OF THE SLOVAK REPUBLIC 

 
The Slovak Republic has elaborated an energy policy. It is in the form of a strategic 

document, which determines the basic goals and framework of development in long-term 

perspective. Energy policy is a part of a national economic strategy of the Slovak Republic 
and is the starting point for further direction of development in the areas of: 

 electricity, 
 heating energy, 

 gas, 
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 mining, processing and transportation of oil, 

 coal, 
 use of renewable energy sources. 

The aim of the Energy Policy is to create conditions to ensure sufficient amount of 
energy, its efficient use, it’s safe and continuous delivery and to maximize savings on the 

demand side. Implementation of the Energy Policy should aim at ensuring the energy needs 

of the Slovak Republic; it should be the path to sustainable reduction in energy intensity. 
The aim is also to create a competitive environment in the energy market, to reduce costs at 

all levels and to eliminate one-sided dependence on the energy supplier. At the same time it 
creates the preconditions for implementation of energy efficiency. Based on the “National 

Action Plan for Energy from Renewable Energy Sources” (approved on 6th of October 2010) 

Slovak Republic should focus specifically on the use of biomass. Ministry of Economy and 
Construction of the Slovak Republic states, that the use of biomass can be in many cases 

price-competitive with fossil fuels. The National Plan states that "increasing the use of 
biomass, energy savings as well as geothermal and solar energy use will lead us to reduce 

the consumption of natural gas for heating". Slovakia currently uses renewable resources, 
especially hydropower. 

In accordance with the direction of the energy policy of EU, the implementation of 

energy policy over the past three years in Slovakia has meant a gradual liberalization of the 
energy market. 

Over a past few years a large restructuring has taken place in the energy sector, 
resulting in increasing economic efficiency of the sector. Restructuring has been 

accompanied by the transformation and privatization. At present, it can be concluded that 

the process of privatization in the energy sector is before the end. The results of 
restructuring caused a change in ownership, which was incurred by the entry of foreign 

investors to the transformed energy companies. The major foreign investors entered also to 
the distribution companies and the entry of foreign investors in electricity generation is also 

before finalization. There is no intent to have fully privatized the gas distributor company or 
the oil transporter company, neither the electricity transmission system. The progress of the 

use of renewable energy sources in Slovakia is showed in the following table: 

 
Table 4: RES use in the Slovak Republic 

Slovakia  

 2003  2004  2005  2006  2007  2008  

Primary production 

Total primary production (in 1000 toe*)  638  758  881  886  983  1 056  

Hydro (excl. pumping)  299  353  399  378  383  347  

Wind  0  1  1  1  1  1  

Solar  - - 0  0  0  0  

Geothermal  8  8  8  6  10  11  

Biomass among which:  331  397  473  501  589  697  

                Wood, wood-waste  300  350  398  409  484  502  

                Municipal solid waste  26  29  35  42  38  46  

                            Biogas  4  6  5  8  7  10  

Gross inland consumption  633  742  825  859  992  1 013  

Source: Energy Yearly statistics 2008 
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POTENTIAL FOR EXPLOITATION OF RES SECTOR IN KOŠICE REGION 

 
The amount of socio-economic factors affecting the production and consumption of 

fossil fuels, including continued growth prices of oil and gas nowadays, represent a real 
threat. Our country is reliant on imports of large quantities of energy carriers, causing its 

dependence on other countries and substantial outflow of funds. 

Entry of Slovakia to the EU, we are committed to a pattern of use of renewable 
energy sources (RES) and increase energy efficiency on a national scale. Several studies 

have been made in regard to this issue (Demjanová, Naščáková, 2011). 
The initiative is in order to in our country make the most of the potential for the 

production of electricity through renewable sources. One of the available options, biomass 

represents, because it takes time to restore one to several years (Gergeľová et al., 2012).  
From the evaluation report provided by Košice self-governing region, the territory of 

Slovakia as a whole ranks among promising field of providing by their geographic location, 
climate, soil science potential properties for optimal biomass production. The following 

section will be introduced to potential exploitation of selected species of RES, which are 
divided into: 

 potential of biomass, 

 potential of geothermal energy. 

 

Biomasss 
The best sites for biomass in Slovakia can be divided by more criterion. Biomass 

resources for energy use are relatively evenly distributed throughout Slovakia. Possibilities of 
using biomass in the individual regions of Slovakia are different. It should be based on the 

structure of Slovak regions. Area of agricultural land, on where cultivate major crops 

currently represents the largest source of biomass produced. 
To the above it will be necessary to focus the right to create maps of potential uses 

of biomass. Therefore it is necessary to refer from the structure surface areas of the Slovak 
Republic, which is listed in the following table. 

 
Table 5: Structure of area of selected parts 

Region 2009 

  
Area in 

ha 
Agricultural 

land (ha) 
From that arable land 

(ha) 
From that  

unarable land (ha) 

From that 
forest land 

(ha) 
Region 
of Košice  

675 495 336 942 203 777 338 553 266 929 

Source: Statistical Office of SR, database RegDat 
 

Biomass is either purposely obtained as a result of productive activity, or regards the 

use of waste agricultural, food and forestry production, etc. (Pastorek et al., 2004, Pastorek, 
2001).  

Specific factors always represent dependent variable. This is particularly the slope 
and orientation of slopes, soil and vegetation cover. The total response area is determined 

by its natural environment, i.e. the whole complex of landscape characteristics. Some of the 

considered natural characteristics from secondary landscape structure can be accelerated by 
natural influences. 

Selection of evaluation parameters affecting the production of biomass 
The primary step to determine the potential production of biomass is to identify the 

factors affecting its individual cultivation. Subsequently, the individual assessed factors will 
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be associated class of significance. By Yahaya et al. (2010) there are two classes of 

assignments terms of assessing the value, are following: 
 equal rank, 

 inverse rank. 
Assessed perspective been based on data from the primary landscape structure as: 

 Climate zones. 

 Content of humus in agricultural soils 
 Soils 

 Permeable and retentivity of soils. 
 Soil reaction 

 Moisture regime. 

 Soil granularity. 
 Phytogeographical - vegetation subdivisions 

 Potential of natural vegetation.  
Selected aspects were assigned the inverse a tings. The factors were selected on the basis 

of respect of the assessment area, assessed the potential use of biomass in it. It was the 
following evaluation factors: 

 rainfall, 

 land resource, 
 slope and orientation of slope, 

 selection of crops for biomass, 
 land use (Landscape atlas of Slovak Republic, 2002). 

In creating individual analyzes the suitability of areas using the tool Raster Calculator 

was used logical operators: AND („&”) a OR („|“). Result of processing was possible obtained 
just the implementation geographical information systems in the area of interest, which 

represents Figure.3: 

 
Figure 3: Suitability of soils in the Košice region for growing Robinia pseudoacacia 
Source: own processing 
 

By means the analyzes which were performed work of this study, we should clearly 

identify which part of the Kosice region are suitable for growing biomass, which plants suit 

individual areas of interest and which are most appropriate in perspective. The analyzes of 
fast growing tree species such as. Acacia is clear that this tree species would be in the 

Kosice region performed well (Gergeľová et al., 2012). An optimal natural condition in terms 
of climate and soil conditions only proves this fact. Biomass in actual farming of the most 

energy utility (energy crops - crops, plants) are placed certain conditions. Quality data 
collected may decrease the financial burden of projects. 
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Geothermal energy 
Geothermal energy is only part of energy with which can dispose our planet. 

Externally is manifested mechanically (earthquakes, orogeny mountain ranges) or heat 
(volcanoes, geysers and hot springs). Very often however also uses geothermal energy for 

electricity production. The aim of this section is to show the possibility of analytical data 

processing in the field of geothermal resources, and then to other possibilities of their use 
for energy purposes. Analysis have provided us with many possibilities for further 

development of this sector. Geothermal energy represents a great potential in the renewable 
energy sources. The graphic processing input data is probably the Košice basin is in terms of 

geothermal resources most perspective area. The most available information is mainly from 

site Ďurkov. In this area were performed been three wells, which showed that the 
temperature of the geothermal water reaches up to the 130 o C. Comes into consideration 

the possibility to supply of heat for the city of Kosice.  The results show a large geothermal 
potential is for Kosice Self-governing Region, which could be subject to further research and 

detailed analyzes. Is evidenced by the following results of processing potential of geothermal 
energy into output maps by using GIS environment. 

For the determination of geothermal characteristics of the different parts of the 

territory are used classification of geothermal activity according to the values of the heat 
flow, which is shown in Table 6. 

 
Table 6: Classification of geothermal area activity  

The value of the heat flow (mW.m-2) Geothermal activity 

10 very slight 

10 – 20 slight 

20 – 30 quite slight 

30 – 40 very low 

40 – 50 low 

50 – 60 rather low 

60 – 70 average 

70 – 80 enough increased 

80 – 90 increased 

90 – 100 very increased 

100 – 110 high enough 

110 – 120 high 

> 120 very high 

Source: State Geological Institute of Dionýz Štúr 
 

From Figure. 4, is evident that the eastern part of the Kosice region is able to 

utilization of geothermal energy in terms of depth and the desired temperature one of the 
most perspective. Figure. 5 shows the result of calculating economically efficient coverage of 

the use of geothermal energy (Kuzevič et al., 2012). 
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Figure 4: Interpolation of temperature in the depth 500 m by the method IDS 

Source: own processing 
 

 
 

Figure 5: Economically efficient coverage 
Source: own processing 
 

CONCLUSION 
 

The last period is accompanied by intense demand for green energy generated from 
renewable sources. Their effective use entails a number of tasks related to economic 

aspects. 
The use of renewable energy sources  increasing security and diversification of 

energy supply while reducing economic dependence on unstable prices of oil and gas 

(Renewable energy in the aspect of utilization for energy supply public buildings, 2010). The 
presented results confirm the favourable situation to promote the development of renewable 

energy sources in the Košice region. Following on Slovak energy policy and regional 
development policy Košice self-governing region come to the forefront now receives 

increased use of RES. Given the considerable potential of geothermal energy is necessary to 

consider with its direct use as direct input of district heating. This  fact provides a link to the 
economic development of the region due to the fact that renewable substitute for fossil fuel  

on which imports is Košice self-governing region and Slovakia also complete dependent. 
 

This article was prepared with financial support from VEGA project No.1/0369/13 
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ANALYZE OF SIMILARITIES AND DIFFERENCES BETWEEN 
SYLLABUSES FROM DIFFERENT COURSE OF QUALITY 
MANAGEMENT 
 
Patrycja PUDŁO 
 
 
ABSTRACT 

Article presents comparison syllabus from chosen Slovak, Czech, Polish and USA universities. 
The aim of paper is to show similarities and differences between different syllabuses from 

different course of quality management. This parallel will help teachers from University of 
Economics in Bratislava The Faculty of Business Economics with seat in Kosice to improve 

them program. 
 

Key words: teaching, syllabus, quality, management of quality, university   

 
JEL CLASSIFICATION: A22, I23 

 
 

INTRODUCTION 

 
Raising the quality of teaching is essential to improve standards in universities. 

Teachers must raise the status of the teaching profession by attracting more of the best 
graduates. While widening and enhancing access to educational opportunity across the EU is 

essential, it is also crucial that European students have access to the best possible higher 

education learning environment. High quality teaching is the lynchpin of that. Demographic 
changes and lowering numbers of students put pressure on universities to increasing of 

quality teaching. That’s why it is necessary to improve individual university courses. 
Teaching and learning in higher education is a shared process, with responsibilities on both 

student and teacher to contribute to their success. Basic requirement become adjusting 
university courses to employers requirement (Report to the European commission on line 

http…).   

 
ROOTS OF QUALITY MANAGEMENT 

 
Because, the syllabus from management of quality course in University of Economics 

in Bratislavathe Faculty of Business Economics with seat in Kosice  is based on historical 

approach in management of quality, author briefly present some historic facts from 
management of quality. 

In the 1920’s statistical theory began to be applied effectively to quality control, and 
in 1924 Shewhart made the first sketch of a modern control chart. His work was later 

developed by Deming and the early work of Shewhart, Deming, Dodge and Romig 
constitutes much of what today comprises the theory of statistical process control (SPC). 

However, there was little use of these techniques in manufacturing companies until the late 

1940’s. At that time, Japan’s industrial system was virtually destroyed, and it had a 
reputation for cheap imitation products and an illiterate workforce. The Japanese recognised 

these problems and set about solving them with the help of some notable quality gurus – 
Juran, Deming and Feigenbaum. In the early 1950’s, quality management practices 

developed rapidly in Japanese plants, and become a major theme in Japanese management 
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philosophy, such that, by 1960, quality control and management had become a national 

preoccupation. By the late 1960’s/early 1970’s Japan’s imports into the USA and Europe 
increased significantly, due to its cheaper, higher quality products, compared to the Western 

counterparts. In 1969 the first international conference on quality control, sponsored by 
Japan, America and Europe, was held in Tokyo. In a paper given by Feigenbaum, the term 

“total quality” was used for the first time, and referred to wider issues such as planning, 

organisation and management responsibility. Ishikawa gave a paper explaining how “total 
quality control” in Japan was different, it meaning “company wide quality control”, and 

describing how all employees, from top management to the workers, must study and 
participate in quality control. Company wide quality management was common in Japanese 

companies by the late 1970’s.The quality revolution in the West was slow to follow, and did 

not begin until the early 1980’s, when companies introduced their own quality programmes 
and initiatives to counter the Japanese success. Total quality management (TQM) became 

the centre of these drives in most cases. In a Department of Trade &Industry publication in 
1982 it was stated that Britain’s world trade share was declining and this was having a 

dramatic effect on the standard of living in the country. There was intense global 
competition and any country’s economic performance and reputation for quality was made 

up of the reputations and performances of its individual companies and products/services. 

The British Standard (BS) 5750 for quality systems had been published in 1979, and in 1983 
the National Quality Campaign was launched, using BS5750 as its main theme. The aim was 

to bring to the attention of industry the importance of quality for competitiveness and 
survival in the world market place. Since then the International Standardisation Organisation 

(ISO) 9000 has become the internationally recognized standard for quality management 

systems. It comprises a number of standards that specify the requirements for the 
documentation, implementation and maintenance of a quality system. TQM is now part of a 

much wider concept that addresses overall organisational performance and recognises the 
importance of processes. There is also extensive research evidence that demonstrates the 

benefits from the approach. As we move into the 21st century, TQM has developed in many 
countries into holistic frameworks, aimed at helping organisations achieve excellent 

performance, particularly in customer and business results. In Europe, a widely adopted 

framework is the so-called “Business Excellence” or “Excellence” Model, promoted by the 
European Foundation for Quality Management (EFQM), and in the UK by the British Quality 

Foundation (BQF) (The Evolution of Quality on line http…). 
 

ANALYZE OF SYLLABUSES FROM MANAGEMENT OF QUALITY 

 
In this chapter, author analyzes syllabuses from management of quality course from 

different universities.  
 

Slovakia 
 EUBA. The Faculty of Business Economics with seat in Kosice. In PHF 

management of quality in integrated system course is lead in winter semester on 

master's studies. The aim of course is to teach students solving problems from 
management of quality, use tools of quality management, application of ISO 

standards (ISO 9000, 14 000, 18 000 a 26 000) in holistic approach. To pass this 
course student have to absolve two tests (material from lectures) and one exam 

(material from lecture). The content of syllabus is dividing into two groups. First 

group are subjects from lecture. Lecture content: definition of quality, principles 
of management of quality, history of management quality, process-

documentation of processes, traditional and modern tools of quality 
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management, SPC, FMEA, QFD, quality planning, CFA, leadership and quality 

based on teambuilding, ISO standards, economical aspects on non quality, TQM. 
In exercise students solve case studies. The subject of case studies is 

corresponding with individual lecture1. 
 TUKE Faculty of Metallurgy. The aim of the course is to enable students to 

acquire knowledge, skills and foresight in the designing, implementation, 

maintaining, operation and improving of quality management systems. Student 
will be able to: evaluate the quality of work, production and life; design and 

implement quality management systems according to related ISO standards; 
improve the quality management systems according to related ISO standards; 

use models for excellence by EFQM, MBNQA; design and implement Six Sigma 

and Lean Six Sigma systems; demonstrate ability to work as an internal and an 
external auditor of specified management system. Quality management system 

is taught in third year of study. Syllabus is divided in two parts. First contains 
lectures and second seminar and laboratory work.  Lecture contains: glossary 

based learning: terms and definition , axiology, ethics and value chain 
management, management responsibility and resource management, process 

realization, monitoring, measurement, analysis, review and improvement, 

sustained success measurement, self-assessment models, EFQM excellence 
model, MBNQA model, Six Sigma versus Lean Six Sigma design and 

implementation, internal and external auditing , managing the economics of 
quality, other standardized management systems and quality management 

systems future development and perspectives. Exercises are lead with using 

simulation games. To pass this course, students need to have more than 50% 
satisfying answers from test. Exam has oral form, defense of the report from 

audit conducted in the selected SME (Quality management system TUKE on line 
http…). 

 STUBA Faculty of Electrical Engendering and Information technologies, 
department of microelectronics. Course from management of quality is to teach 

in the second year of study in summer semester. The aim of course is to learn 

basis theory of management quality systems, understand standards ISO, 
optimization production process, analyze reasons of mistakes. Syllabus contains 

subjects from lecture. Lecture contains: information about quality systems 
norms ISO, QS, VDA, tools of quality management, FMEA, PDCA, models of 

process control, SPC, DOE, ANOVA, audits, ISO 9000 and 14000,TQM. Students 

to pass this course have to pass test, write project and pass exam (Manažment 
kvality STUBA on line http…).  

 
Czech Republic  

 MU Masaryk University Brno. Faculty of Economics and Administration. Course is 
called quality management. This course is on bachelor studies. The aim of this 

course is to apprise students with the modern methods of management of 

quality, with measurement of quality and with management of quality in firms. 
The syllabus contents information about lectures. There are 14 lectures. The 

subjects of lectures are: history of quality management, ISO standards and 
TQM, TOP management is quality management system, company’s cultures and 

it impact on quality, analyze of economical aspects of quality, management 

quality before production process, influence management of quality on 

                                                 
1
 Internal documents of PHF 
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marketing, management of quality in logistic, management of quality in 

manufacture process and after manufacture process, human factor in 
management of quality systems, measurement of quality process, indicators of 

quality, audits, environmental aspect of quality management, measurement 
efficiency of all system of quality management, traditional and modern tools of 

quality management. To pass this course students have to pass exam. The 

exam has written form (test) and oral form. Literature, only written by Czech 
authors (PHRIJA Quality Management on line http…).  

 VSE Paha.  In this high school course from quality is called Quality, Environment, 
Health and Safety Management. Students have it on bachelor studies. The goal 

of the course is to teach students the fundamental views on quality of product, 

connections between customer requirements and product characteristics, 
environmental and occupational health and safety aspects of activities of an 

organization both from the view of legislation and international standards. 
Another goal is to introduce the practical application of selected requirements of 

international management system standards (internal audits, document control 
etc.). Concepts of quality, environment and occupational health and safety. 

Ways of implementation of quality, environment and occupational health and 

safety management systems. Legal requirements regarding quality, environment 
and occupational health and safety. Requirements of quality, environment and 

occupational health and safety management systems. Methods used in the field 
of quality, environment and occupational health and safety. Chosen specific of 

quality, environment and occupational health and safety management systems 

(documentation and document control, internal audits, corrective and preventive 
actions and ongoing improvement). System approach and management system 

integration to pass this course students need to have daily attendance: active 
lecture/seminar/workshop/tutorial participation  25 %, term paper 25 %, 

final test 50 %. Literature, only written in Czech authors (Integrated Study 
Information System VSE on line http…). 

 

Poland 
 WUE Wroclaw University of Economics. Course is called management of quality 

health and safety. The course is taught at 3rd year bachelor studies. The aim of 
course is to teach students management integrated quality systems. There are 

seven subjects of lectures. Lectures contain: Quality and company’s strategy, 

principles of quality management, ISO standards, mainly ISO 18000, Evolution 
of quality management systems, audits and certification, management of 

equipment safety. There is also subject of exercises which are parallel to 
lectures and information about student’s project. Project contains application of 

SPC, PDCA, QFD, FMEA. To pass this course students have to pass exam, have 
obligatory points from exercises, absolve project, and pass practical exercises. 

Literature, only written in by Polish (Sylabus WUE on line http…).  

 PUE Poznan University of Economics. Faculty of management. The course is 
taught in bachelors studies. Course is called management of quality service. The 

aim of the course is to learn new conception of management of quality in service 
sector and conception TQM. Syllabus contains elements of 15 lectures: evolution 

of management of quality systems, TQM in service sector, accreditation, ISO 

9000 standards. Marketing and management of quality. SERVQUAL. Models of 
TQM. Students who want to pass this course have to pass test. Literature, 

written by international authors (Sylabus PUE on line http…). 
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 PJIIT Polish- Japanese Institute of Information Technology. Faculty of 

information management. The course is called management of quality. The aim 
of course is show basic elements of management of quality. Analyze of practice 

examples from area of quality. There are 12 lectures. Lectures contains: 
definition of quality, evolution of quality, costs of quality, conceptions of quality 

management, processes in management of quality systems, certification, 

standards of quality, integration and forms of evaluation quality management 
systems, model of organization improvement, TQM, management of quality in 

conception of organization development UDI (Zarządzanie jakością on line 
http…). 

 

USA 
 Texas A&M University. The course is called quality management. In this course 

students play roles. The aim of course is to learn student’s continuous 
improvement philosophies and methodologies. The focus is on the continuous 

improvement of processes, relationships, products and services. Course 
contains: SQM, Use Quality philosophies and tools students professional lives. 

Design a SQM/TQM system and implementation plan and build the infrastructure 

to make it work. Create the system and culture needed to successfully 
implement SQM and remove barriers to SQM/TQM (Total Quality Management) 

implementation. Document, flowchart, and improve processes.  Identify internal 
and external customers and suppliers and their respective requirements, and 

understand the importance of customer satisfaction, Establish process metrics. 

Student portfolios include assignments (e.g., research paper, implementation 
plan, etc.) and test results.  While all assignments are considered when giving 

final course grades, the ultimate measure of success in the course is the 
implementation plan (Quality management on line http…). 

 CBA College of Business Administration Sacramento, USA. The aim of the course 
is to learn principles of quality management. Study of the major principles of 

quality management: customer focus, continuous improvement, employee 

involvement, and process improvement. There is no information about contents 
of individual lectures, there is information about application of Malcolm Baldrige 

Award criteria for self-assessment, identify and meet the needs of 
internal/external customers, implement quality improvement efforts using 

teams, use quality improvement tools and practices for continuous 

improvement, develop strategies for organizational change and transformation. 
To pass this course student have to pass test and team project(Principles of 
Quality Management on line http…). 

 Saint Martin's University, Abbey Way SE, Lacey, WA. Course is call quality 

control. The Aim of course id to provide an introduction to the fundamental 
concepts of statistical process control, strategic total quality management, six 

sigma and the application of these concepts, philosophies, and strategies to 

issues arising in government and industry. Enhance the student’s understanding 
of the complexities of statistical analysis and control-chart interpretation and 

their work-place application. Provide skills in diagnosing and analyzing problems 
causing variation in manufacturing and service industry processes. Provide a 

basic understanding of "widely-used" quality analysis tools and techniques. 

Create an awareness of the quality management problem-solving techniques 
currently in use. Material are presented witch using a variety of teaching 

approaches including lectures, in-class exercises, multimedia cases, short videos, 

http://www.whu.edu/en/about-whu/quality-management/principles-of-quality-management/
http://www.whu.edu/en/about-whu/quality-management/principles-of-quality-management/
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web site exercises, homework, case analysis and presentation, and class 

discussion of assigned readings. When possible a cooperative, student-centered 
learning approach will be utilized to enable a high level of student involvement. 

Topics includes: quality basics and history, strategic quality management, 
designing quality into products and services, creativity in quality, quality systems 

and QS auditing, product, process, and materials control, quality improvement 

tools, metrology, inspection, testing, SPC, variable control charts, control charts 
for attributes, quality costs, human factors in quality. To pass this course 

students have to pass Exams (one or two), make homework/quizzes, 
presentations (Syllabus - Fall 2011 on line http...). 

 

CONCLUSION 
 

Analyze of individual syllabus from different schools showed many similarities 
between syllabus from PHF and others high schools, such as, subjects of lectures,for 

example definitions of quality, history, quality tools, SPC, ISO standards, TQM. Terms of 
exam were also similar, very often it was written test. Case studies, as a method of teaching 

were also used in mostly courses. Differences were in literature, only books not articles from 

journals. In PHF course of quality management teachers did not use homework, analyze 
showed that some schools especial in USA us it. It is necessary to add that technical high 

schools put more attention on technical aspects of quality, economical high schools teach 
about economical aspects of quality. To improve syllabus from this course I would propose 

but more attention on quality improvement projects and use creative methods of teaching 

(for ex. playing roles in quality management course at Texas A&M University).  
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RECENZIA 
 
BAŠISTOVÁ A. – OLEXOVÁ, C.: Organizačná kultúra ako nástroj 
riadenia ľudských zdrojov. Bratislava : Ekonóm, 2012, 224 s. ISBN 
978-80-225-3482-6 
 

V modernom manažmente sa kladie dôraz na vyváženosť tvrdých aj mäkkých 

faktorov riadenia, preto je problematika riadenia ľudských zdrojov a podnikovej kultúry, 

ktoré reprezentujú mäkké prvky riadenia, veľmi aktuálna. Ambíciou autoriek bolo prispieť 
získanými poznatkami k potvrdeniu dôležitosti mäkkých prvkov riadenia a preukázaniu ich 

prepojenia s ukazovateľmi výkonnosti a úspešnosti organizácií.  
Vedecká monografia Organizačná kultúra ako nástroj riadenia ľudských zdrojov je 

publikáciou dvoch autoriek, ktoré sa dlhodobo venujú riadeniu ľudských zdrojov 
a organizačnej kultúre a v publikácii sa snažili o syntézu svojich prístupov a zosumarizovanie 

svojich niekoľkoročných výsledkov odbornej a vedeckej práce v tejto oblasti. Publikácia však 

obsahuje aj kapitoly, ktoré odrážajú individuálny prístup obidvoch autoriek k riešeným 
problémom. Celkovo je monografia členená do troch komplexných celkov, ktorými sú 

teoretické východiská, výsledky výskumov a model previazanosti organizačnej kultúry 
s riadením ľudských zdrojov. 

Teoretická časť je zameraná na prehľad a sumarizáciu teoretických poznatkov, ktoré 

sa týkajú zvlášť oblasti organizačnej kultúry a riadenia ľudských zdrojov. Kým 
v samostatných kapitolách vzťah medzi týmito skúmanými oblasťami bol iba príležitostne 

načrtnutý, posledná kapitola v teoretickej časti sa sústreďuje práve na prepojenie týchto 
oblastí a tak sa stáva, že niektoré poznatky sa v tejto kapitole opakujú, ale zámerom 

autoriek bolo poukázať aj týmto na previazanosť riadenia ľudských zdrojov a organizačnej 

kultúry. 
Druhá časť monografie predstavuje výsledky výskumov uskutočnených na Katedre 

manažmentu Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktoré 
priamo viedli, alebo na ktorých participovali autorky publikácie a týkali sa riadenia ľudských 

zdrojov, organizačnej kultúry a vzťahov medzi nimi. Vo všetkých prípadoch sa jednalo 
o výskumy realizované na rôznych vzorkách slovenských podnikov.  

Vedecký charakter monografie dotvára aj tretia časť publikácie, kde je bližšie 

predstavený model previazanosti organizačnej kultúry ako nástroja riadenia ľudských 
zdrojov. Súčasťou je paradigmatický model axiálneho kódovania, ktorý je postavený na 

tvrdení, že ľudské zdroje predstavujú najcennejšie aktívum organizácie a ich riadenie má 
vplyv na úspešnú existenciu organizácie. 

Publikácia má podľa svojho obsahového zamerania skôr vedecký charakter a je teda 

určená skôr auditóriu z vedecko-pedagogických kruhov. Uplatniť sa však môže aj 
v pedagogickom procese či praxi, okrem iného aj vďaka precízne rozpracovaným 

teoretickým východiskám. 
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