
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 
ročník 9, 2013 

číslo 4 

http://mtp.euke.sk/ 



 

Manažment v teórii a praxi 
 

on-line odborný časopis o nových trendoch v manažmente 
 

ISSN 1336-7137 
  

   
Odborné zameranie 

 
 

 

 

Zámerom časopisu je vytvoriť priestor pre autorov z vedecko-výskumných a vzdelávacích inštitúcií, ako aj pre autorov 
z podnikovej praxe, ktorí sa chcú podeliť so svojimi výsledkami výskumov, skúsenosťami, postrehmi. Časopis  
publikuje odborné recenzované príspevky, analýzy, komentáre a diskusie z oblasti podnikového manažmentu, 
manažmentu organizácií verejnej správy, strategického riadenia podniku,  personálneho manažmentu,  manažmentu 
výrobného procesu, manažmentu zmien, manažmentu kvality, organizačnej kultúry, manažmentu znalostí, vzdelávania, 
informačného manažmentu, informačných systémov a technológií v riadení a pod. 

 

 

Adresa redakcie   
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach,  

Katedra manažmentu 
 

Tajovského 13, 041 30 Košice, Slovenská republika   

tel.:  +421 55 622 38 14   fax: +421 55 633 06 20   

http://mtp.euke.sk   

   

   

   

Editori  
Ing. Cecília Olexová, PhD. 

Ing. Lucia Demjanová, PhD. 
 
 

  

  
Redakčná rada  

Dr. h. c. prof. RNDr. Michal TKÁČ, CSc. 
doc. Ing. Peter MESÁROŠ, PhD. 

doc. Ing. Štefan ČARNICKÝ, PhD. 
doc. PhDr. Mgr. Alena BAŠISTOVÁ, PhD. 

prof. Ing. Ladislav BLAŽEK, CSc. 
doc. Ing. Petr SUCHÁNEK, PhD.  

doc. PhDr. Růžena LUKÁŠOVÁ, CSc.  
 doc. Ing. Martin MIZLA, CSc.  
prof. Ing. Petr DOUCEK, CSc. 
Luc VIERENDEELS, MSc BA  

 
 

  

 
Dostupnosť 

  

URL:  http://mtp.euke.sk   

  

Grafický návrh a redakčné spracovanie on-line   
Katedra manažmentu, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach 

Ekonomická univerzita v Bratislave 

 
  

Vydavateľ 
Katedra manažmentu, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach 

Ekonomická univerzita v Bratislave 
Tajovského 13, 041 30 Košice, Slovenská republika 

 

tel.:  +421 55 722 31 11   fax: +421 55 623 06 20  

http://www.euke.sk    http://mtp.euke.sk  

  

Jazyk vydania a periodicita  

Redakcia prijíma na publikovanie príspevky v slovenskom, českom a anglickom jazyku. Všetky príspevky sú recenzované. 
Časopis vychádza štvrťročne.  

Ďalšie vydanie: apríl, resp. jún 2014 
 

http://www.euke.sk/


      

Manažment v teórii a praxi    4/2013 
 on-line odborný časopis o nových trendoch v manažmente 
 

    
ghghghghghghghghghghgh 
 

 

 

 

MANAŽMENT V TEÓRII A PRAXI, roč. 9, 2013, č. 4    

ISSN 1336-7137  
 

 
 
 

OBSAH ČÍSLA 4/2013  

NOVÉ PRAVIDLÁ URČENIA MIESTA DODANIA SLUŽIEB UPLATŇOVANÉ 
PRI DANI Z PRIDANEJ HODNOTY   

Karin PRIEVOZNÍKOVÁ – Karolína ČERVENÁ 
 

4 

KVALITA ÚDAJOV AKO KRITICKÝ FAKTOR ÚSPEŠNOSTI BUSINESS 

INTELLIGENCE    
Martina HABIŇAKOVÁ  
 

15 

PÔSOBENIE PRIVATE EQUITY SPOLOČNOSTÍ 

Lukáš JAKAB 
 

22 

PRAKTICKÁ APLIKÁCIA VYBRANÝCH GRAFICKÝCH NÁSTROJOV 

PROJEKTOVÉHO PLÁNOVANIA 
Lucia DEMJANOVÁ 

 

27 

INOVÁCIE VO VZDELÁVANÍ MANAŽÉROV NA PODNIKOVO-

HOSPODÁRSKEJ FAKULTE V KOŠICIACH 

Lýdia STANKOVIČ 
 

34 

VÝZNAM  PREDMETU „KALKULÁCIE A ROZPOČTY“ NA ŠTUDIJNOM 
ODBORE  EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU 

Albína KOSTKOVÁ 

39 

OBCHODOVANIE S EMISIAMI V SLOVENSKEJ REPUBLIKE V KONTEXTE 
EURÓPSKEHO SYSTÉMU OBCHODOVANIA S EMISIAMI 

Mária ANDREJČÍKOVÁ, Daniela URBLÍKOVÁ 
 

43 

MANAŽMENT POVODŇOVÝCH RIZÍK V PRAXI 

Jana SABOLOVÁ 

53 

PRINCIPLES AND ADVANTAGES OF EXPERIMENTAL LEARNING, 
THEORETICAL AND PRACTICAL POINT OF VIEW 

Patrycja PUDŁO 
 

62 

RECENZIA PUBLIKÁCIE „Management of innovation“ 

Patrycja PUDŁO 
71 

http://www.euke.sk/


      

Manažment v teórii a praxi    4/2013 
 on-line odborný časopis o nových trendoch v manažmente 
 

    
ghghghghghghghghghghgh 
 

MANAŽMENT V TEÓRII A PRAXI, roč. 9, 2013, č. 4  4  

ISSN 1336-7137  
 

NOVÉ PRAVIDLÁ URČENIA MIESTA DODANIA SLUŽIEB 
UPLATŇOVANÉ PRI DANI Z PRIDANEJ HODNOTY   
 
NEW RULES FOR DETERMINATION OF THE PLACE OF 
PERFORMING SERVICES APPLIED WITH RESPECT TO VALUE 
ADDED TAX  
 

Karin PRIEVOZNÍKOVÁ – Karolína ČERVENÁ 
 

 
ABSTRAKT  

Autorky sa v úvode príspevku zaoberajú novou registračnou povinnosťou, ktorá bola 

zavedená pre zdaniteľnú osobu, ktorá nie je platiteľom dane a prijíma službu od zahraničnej 
osoby so sídlom, miestom podnikania alebo bydliskom v inom členskom štáte, pričom 

miestom dodania je tuzemsko. Zároveň konštatujú, že  zavedenie novej registračnej 
povinnosti bolo spôsobené zavedením nových pravidiel pri posudzovaní miesta dodania 

služieb. V ďalšej časti príspevku autorky bližšie analyzujú všeobecné, ako aj osobitné 

pravidlá miesta dodania služieb.  
 

Kľúčové slová: daň z pridanej hodnoty, registračná povinnosť, všeobecné pravidlá miesta 
dodania služieb, osobitné pravidlá miesta dodania služieb       
 

ABSTRACT  
In the introductory part of the article, the authors deal with the new registration duty, 

introduced for taxable persons who are not registered as value added tax payers, in case 

they accepted services from foreign suppliers with registered office, seat or domicile in 
another EU member country, where the place of providing these services is domestic. They 

observe that this registration duty was caused by the introduction of new rules related with 
the determination of the place of performing services. In the remaining part of the article, 

the authors closely analyse the universal as well as the special rules for determination of the 
place of performing services.  

 

Key words: value added tax, registration duty, universal rules for determination of the 
place of performing services, special rules for determination of the place of performing 

services   
 

JEL KLASIFIKÁCIA: H25, K34 
 

 

ÚVOD 

 
Dynamika vývoja ktorou je oblasť daňového zákonodarstva neustále konfrontovaná 

je vnímaná zo strany laickej (a často krát aj odbornej ) verejnosti negatívne. Rýchlosť ktorou 

sa v tejto oblasti prijímajú legislatívne zmeny, je však nesporným faktom s ktorým musíme 
aj do budúcna rátať a prispôsobiť sa mu. Vo svojom príspevku by sme svoju pozornosť 

chceli upriamiť na staršiu novelu zákona o dani z pridanej hodnoty (ďalej len DPH) pri ktorej 
došlo k zmene pravidiel pri určovaní miesta dodania služieb, ktorá sa týka nielen platiteľov 

dane, ale aj zdaniteľných osôb – neplatiteľov dane, v súvislosti s povinnosťou ich registrácie 

http://www.euke.sk/
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pre DPH bez ohľadu na dosiahnutú výšku obratu pre účely registrácie. Dôvodom výberu 

zvolenej témy je skutočnosť, že veľmi často sa v praxi stáva, že daňové subjekty v pozícii 
zdaniteľných osôb, ktorí nie sú „klasickými“ tzn. registrovanými platiteľmi DPH na túto 

skutočnosť či už pri prijímaní služby od zahraničnej osoby z iného členského štátu, alebo pri 
dodaní služby do iného členského štátu zabúdajú. Za služby v tomto ponímaní máme na 

mysli napr. rôzne sprostredkovateľské služby, prepravu tovaru, doplnkové služby pri 

preprave (nakladanie, vykladanie tovaru), ocenenie hnuteľného hmotného majetku a práce 
na hnuteľnom hmotnom majetku, ako aj reklamné, poradenské, technické, účtovné či 

právne služby, ktoré sú poskytované advokátmi.   
 
PRÁVNA ÚPRAVA DPH 

 
Na úvod je potrebné zdôrazniť, že DPH (z angl. value added tax) sa  začlenila medzi 

daňové nástroje uplatňované v Slovenskej republike v rámci daňovej reformy realizovanej od 
1. januára 1993. Legislatívne predpoklady pre jej zaradenie do aktuálneho systému 

daňových nástrojov vytvoril už zákon č. 212/1992 Zb. o sústave daní. Začlenenie DPH do 
našej daňovej sústavy bolo jedným z krokov prezentujúcich úsilie Slovenskej republiky 

zapojiť sa do ekonomických štruktúr európskej integrácie.1  

V súčasnosti je DPH upravená zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov, ktorý za posledných desať rokov prešiel výraznými zmenami. 

Práve zákonom č. 471/2009 Z. z., ktorým sa menil a doplnil zákon č. 222/2004 Z. z. 
s účinnosťou od 1.1.2010 došlo okrem iného aj k zmene pravidiel pri posudzovaní miesta 

poskytovania služieb. Uvedená zmena bola spôsobená prijatím smernice Rady 2008/8/ES 

z 12.02.2008, ktorou sa zmenila smernica Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane 
z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o miesto poskytovania služieb. Pre každé poskytovanie služieb 

by miestom zdaňovania malo byť v zásade miesto, kde dochádza ku skutočnej spotrebe. Ak 
sa služby poskytujú zdaniteľnej osobe, všeobecné pravidlo zavedené smernicou Rady 

2008/8/ES určuje, že miestom zdaňovania je miesto, kde je usadený príjemca služby. 
V prípade, ak sa služby poskytujú nezdaniteľnej osobe, všeobecné pravidlo zavedené 

uvedenou smernicou určuje, že miestom zdaňovania je miesto, kde má poskytovateľ 

služby zriadené sídlo svojej ekonomickej činnosti. Za určitých okolností sa všeobecné 
pravidlá, pokiaľ ide o miesto poskytovania služieb zdaniteľným, aj nezdaniteľným osobám 

neuplatnia a namiesto nich sa uplatnia výnimky, ktoré odrážajú zásadu zdaňovania v mieste 
spotreby. Je potrebné si uvedomiť, že na uvedené pravidlá nadväzuje povinný mechanizmus 

prenesenia daňovej povinnosti na príjemcu služby – zdaniteľnú osobu, ak prijíma služby, od 

osoby, ktorá nie je usadená v rovnakom členskom štáte, čo znamená, že zdaniteľná osoba si 
sama vymeria príslušnú výšku DPH z prijatej služby. Samozrejme na tieto zmeny pravidiel 

určenia miesta dodania služieb nadväzujú ďalšie zmeny, a to najmä nová registračná 
povinnosť zdaniteľných osôb, zmeny pri vzniku daňovej povinnosti pri službách, zmena pri 

osobách povinných platiť daň a zmena podávania súhrnného výkazu. Všetky tieto zmeny 
navzájom úzko súvisia. 

 
NOVÁ REGISTRAČNÁ POVINNOSŤ TUZEMSKEJ ZDANITEĽNEJ OSOBY   
 

Platná právna úprava rozlišuje medzi registráciou tuzemských zdaniteľných osôb 
a registráciou zahraničných osôb. Nová registrácia zdaniteľných osôb v zmysle § 7a zákona 

                                                 
1 Pozri: BABČÁK, V.: Právne problémy uplatňovania dane z pridanej hodnoty na území Slovenskej 

republiky, In: Transformácia práva Slovensko-Srbsko . Košice: Právnická fakulta Belehrad a Právnická 
fakulta UPJŠ, 1999, s. 203.   
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o DPH sa týka tuzemských zdaniteľných osôb. Novelou zákona o DPH sa zaviedla registračná 

povinnosť pre zdaniteľnú osobu, ktorá nie je platiteľom dane a prijíma službu od 
zahraničnej osoby so sídlom, miestom podnikania, prevádzkarňou alebo bydliskom v inom 

členskom štáte, pričom miestom dodania služby v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH je 
tuzemsko a osobou povinnou platiť daň v zmysle § 69 ods. 3 zákona o DPH je príjemca 

služby. Zavedenie novej registračnej povinnosti pre zdaniteľnú osobu je spôsobené práve 

zavedením nových pravidiel pri posudzovaní miesta dodania služieb. Ak zdaniteľná osoba, 
ktorá nie je platiteľom dane a je príjemcom služby od zahraničnej osoby z iného členského 

štátu, pri ktorej je povinná platiť daň v zmysle § 69 ods. 3 zákona o DPH, je povinná podať 
daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň ešte pred prijatím služby.  

Žiadosť o registráciu pre daň táto zdaniteľná osoba nepodáva, ak je už registrovaná 

pre daň podľa § 7 zákona o DPH, tzn. v prípade, ak zdaniteľná osoba nadobudla v tuzemsku 
tovar z iného členského štátu, pričom celková hodnota nadobudnutého tovaru bez dane 

splatnej alebo zaplatenej v členskom štáte, z ktorého je tovar odoslaný alebo prepravený, 
dosiahla v kalendárnom roku 13 941, 45 eur a bola už povinná podať žiadosť o registráciu 

pre daň v zmysle § 7 zákona o DPH. Povinnosť podať žiadosť daňovému úradu o registráciu 
pre daň, vzniká tejto zdaniteľnej osobe, ktorá nie je platiteľom dane ešte pred prijatím 

služby. Zdaniteľná osoba, ktorá nemá pridelené identifikačné číslo pre DPH (IČ DPH), je teda 

povinná požiadať o registráciu pre daň v zmysle § 7a ods. 1 zákona o DPH, ak:  
1. má prijať službu od zahraničnej osoby so sídlom, miestom podnikania, 

prevádzkarňou alebo bydliskom v inom členskom štáte (pred prijatím služby), 
2. miesto dodania služby je v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH v tuzemsku a 
3. príjemca služby je osobou povinnou platiť daň v zmysle § 69 ods. 3 zákona o DPH.  

 
Je potrebné si uvedomiť, že na toto všeobecné pravidlo o určení miesta dodania 

služby zdaniteľnej osobe uvedené v § 15 ods. 1 zákona o DPH nadväzuje s tým súvisiace 
pravidlo o určení osoby povinnej platiť daň uvedené v § 69 ods. 3 zákona o DPH. Osobou 

povinnou platiť daň je v zmysle tohto ustanovenia zdaniteľná osoba a právnická osoba, 
ktorá nie je zdaniteľnou osobou a je registrovaná pre daň v zmysle § 7 zákona o DPH pri 

službe dodanej zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo zahraničnou osobou 

z tretieho štátu, ak je miesto dodania služby tuzemsko.      
       Daňový úrad je povinný takúto zdaniteľnú osobu registrovať pre daň, vydať jej 

osvedčenie o registrácii pre daň a prideliť jej identifikačné číslo najneskôr do siedmich dní 
odo dňa doručenia žiadosti o registráciu. Takúto povinnosť nemá zdaniteľná osoba, ak 

prijíma službu s miestom dodania síce v tuzemsku, ale od zahraničnej osoby so sídlom, 

miestom podnikania, prevádzkarňou alebo bydliskom v treťom štáte, prípadne ide o službu 
oslobodenú od dane, keďže v takomto prípade nespadá do kategórie osôb, ktoré sú 

povinné platiť daň.  
       Právna úprava DPH teda vychádza z toho, že zdaniteľná osoba registrovaná podľa § 

7a, ktorá prijíma službu z iného členského štátu s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 
zákona o DPH v tuzemsku, je povinná: 

1. službu si objednať pod IČ DPH prideleným v tuzemsku, 

2. do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť, 
podať daňové priznanie a v tej istej lehote zaplatiť daň2  

3. viesť evidenciu.3 
       

                                                 
2 Pozri § 78 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 
3 § 70 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z.  
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Ak si zdaniteľná osoba nesplní registračnú povinnosť a prijme službu od zahraničnej 

osoby so sídlom, miestom podnikania, prevádzkarňou alebo bydliskom v inom členskom 
štáte, pri ktorej je miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH v tuzemsku, nebude mať 

pridelené IČ DPH a zahraničná osoba k fakturovanej cene uplatní DPH príslušného členského 
štátu, pretože bude vychádzať z predpokladu, že príjemca služby nie je zdaniteľnou osobou, 

vystavuje sa riziku dvojitého zdanenia.  

Rovnako sa registračná povinnosť vzťahuje aj na zdaniteľnú osobu, ktorá nie je 
platiteľom dane a poskytne službu príjemcovi (zdaniteľnej osobe) usadenému v inom 

členskom štáte.      
Podľa § 7a ods. 2 zákona o DPH je povinná požiadať o registráciu pre daň 

zdaniteľná osoba, ak: 

1. poskytne službu príjemcovi (zdaniteľnej osobe) usadenému v inom členskom štáte, 
2. miesto dodania služby je v inom členskom štáte, 

3. príjemca služby je povinný platiť daň podľa zákona o DPH platného v členskom 
štáte, v ktorom je usadený. 

Zdaniteľná osoba registrovaná podľa § 7a, ktorá dodáva službu s miestom dodania 
v inom členskom štáte, je povinná: 

1. do 15 dní od dodania služby alebo prijatia platby vyhotoviť faktúru,4  

2. viesť evidenciu o dodaných službách s miestom dodania v inom členskom štáte,5  
3. do 20 dní po skončení kalendárneho štvrťroka podať elektronický súhrny výkaz.6 

Registráciou v zmysle § 7a zákona o DPH sa zdaniteľná osoba nestáva „klasickým“ 
platiteľom dane. Ak totiž zdaniteľná osoba prijíma službu s miestom dodania v tuzemsku od 

zahraničnej osoby z iného členského štátu alebo dodáva službu s miestom dodania v inom 

členskom štáte vzniká jej síce registračná povinnosť, avšak uvedené neznamená, že daná 
zdaniteľná osoba, nemôže požiadať o registráciu za platiteľa dane podľa § 4 zákona o DPH.  

V súvislosti s novými pravidlami o prideľovaní identifikačných čísel pre DPH podľa § 
7a zákona o DPH, novými pravidlami pri určovaní miesta dodania služieb v zmysle § 15 a § 

16 zákona o DPH sa zároveň upravilo aj ustanovenie zákona o DPH týkajúce sa povinností 
novo zaregistrovaných osôb, v zmysle ktorého, osoba registrovaná pre daň v zmysle § 7 

alebo § 7a je povinná viesť záznamy o:  

1. nadobudnutých tovaroch z iného členského štátu, 
2. dodaných službách s miestom dodania v inom členskom štáte  

3. prijatých službách, pri ktorých je povinná platiť daň v zmysle § 69 ods. 3.7 
 
MIESTO DODANIA SLUŽBY  

 
Pre každé poskytovanie služieb by miestom zdaňovania malo byť v zásade miesto, 

kde dochádza ku skutočnej spotrebe. Novelou zákona o DPH sa zaviedli nové ustanovenia § 
15 a § 16 zákona o DPH, ktoré upravujú miesto dodania služieb. Za účelom zabezpečenia 

v mieste, kde dochádza ku skutočnej spotrebe sa od 1.1.2010 zaviedli dve všeobecné 
pravidlá miesta dodania služieb. Prvé pravidlo upravuje miesto dodania služby poskytnutej 

zdaniteľnej osobe a druhé pravidlo upravuje miesto dodania služby poskytnutej 

nezdaniteľnej osobe. V určitých prípadoch sa tieto pravidlá neuplatnia a namiesto nich sa 
uplatnia osobitné pravidlá uvedené v § 16 zákona o DPH, ktoré odrážajú zásadu zdaňovania 

v mieste spotreby.   

                                                 
4 § 73 zákona č. 222/2004 Z. z.  
5 § 70 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z.  
6 § 80 zákona č. 222/2004 Z. z.  
7 § 70 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. 
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VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ MIESTA DODANIA SLUŽBY  
 

Zákon o DPH upravuje dve všeobecné pravidlá miesta dodania služieb: 
1. Miestom dodania služby zdaniteľnej osobe, ktorá koná v postavení 

zdaniteľnej osoby, je miesto, kde má táto osoba sídlo alebo miesto podnikania, 

a ak je služba dodaná prevádzkarni zdaniteľnej osoby, miestom dodania služby je 
miesto, kde má táto osoba prevádzkareň. Ak zdaniteľná osoba, ktorá je príjemcom 

služby, nemá sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, miestom služby je jej 
bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava.8  

2. Miestom dodania služby osobe inej ako zdaniteľnej osobe je miesto, kde má 

dodávateľ služby sídlo alebo miesto podnikania, a ak je služba dodaná 
z prevádzkarne dodávateľa služby, miestom dodania služby je miesto, kde má 

dodávateľ služby prevádzkareň. Ak dodávateľ služby nemá sídlo, miesto podnikania 
alebo prevádzkareň, miestom dodania služby je jeho bydlisko alebo miesto, kde sa 

obvykle zdržiava.9  
Právna úprava vychádza z toho, že tieto všeobecné pravidlá na určenie miesta 

dodania služieb a taktiež niektoré osobitné pravidlá na určenie miesta dodania služieb 

uvedené v § 16 zákona o DPH sú založené na postavení príjemcu služby, t. j. či príjemca 
služby je alebo nie je zdaniteľnou osobou, tzn. osobou, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek 

ekonomickú činnosť bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti. V tejto súvislosti je 
dôležité aj pojmové vymedzenie ekonomickej činnosti (podnikania), ktorým sa rozumie 

každá činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem a ktorá zahŕňa činnosť výrobcov, obchodníkov 

a dodávateľov služieb vrátane ťažobnej, stavebnej a poľnohospodárskej činnosti, ďalej 
činnosti vykonávanej ako slobodné povolanie, duševnú tvorivú činnosť a športovú činnosť. 

Za podnikanie sa považuje aj využívanie hmotného a nehmotného majetku za účelom 
dosahovania príjmu.  
 
DODANIE SLUŽBY ZDANITEĽNEJ OSOBE 

 

Pri dodaní služby zdaniteľnej osobe, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby, je 
miestom dodania služby miesto, kde má táto osoba sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň 

alebo bydlisko. Pri posudzovaní miesta dodania služby pre zdaniteľnú osobu je dôležité 
posúdiť, či zdaniteľná osoba pri prijatí služby koná v postavení zdaniteľnej osoby. V prípade, 

ak by fyzická osoba, prijímala službu v postavení súkromnej osoby a nie zdaniteľnej osoby, 

miesto dodania služby sa neurčí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, ale podľa § 15 ods. 2 
zákona o DPH. Je teda veľmi dôležité rozlišovať, v ktorých prípadoch fyzická osoba – 

podnikateľ koná v postavení zdaniteľnej osoby a v ktorých prípadoch koná v postavení 
súkromnej osoby a ňou dosiahnuté príjmy nie sú príjmami z ekonomickej činnosti.  

Pri určení miesta ekonomickej činnosti zdaniteľnej osoby je potrebné vziať do úvahy 
okrem iného aj celý rad faktorov, ktoré túto skutočnosť ovplyvňujú napr. registrované sídlo 

ekonomickej činnosti, miesto, kde sa koná valné zhromaždenie, miesto, kde sa uschovávajú 

organizačné a účtovné dokumenty, prípadne miestom ekonomickej činnosti môže byť aj 
miesto, kde sa prijímajú zásadné rozhodnutia týkajúce sa celkového riadenia spoločnosti.  

V situácii, že zdaniteľná osoba, ktorá je príjemcom služby, nemá sídlo, miesto 
podnikania alebo prevádzkareň, miestom dodania služby je jej bydlisko, prípadne miesto kde 

sa obvykle zdržiava. Vzhľadom na skutočnosť, že určenie miesta dodania služby podľa § 15 

                                                 
8 Pozri § 15 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z.  
9 Pozri § 15 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. 
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ods. 1 a 2 zákona o DPH závisí od postavenia príjemcu služby, poskytovateľ služby sa musí 

presvedčiť, či je zákazník zdaniteľná osoba prostredníctvom identifikačného čísla pre DPH, 
ktoré mu bolo oznámené, prípadne prostredníctvom inej skutočnosti, ktorá mu bola 

príjemcom služby uvedená. Tieto skutočnosti si môže poskytovateľ služby overiť aj priamo 
na Daňovom riaditeľstve SR, kde bola zriadená služba overovania platnosti identifikačných 

čísel pre DPH v členských štátoch EÚ.  

 
DODANIE SLUŽBY INEJ AKO ZDANITEĽNEJ OSOBE   

 
Právna úprava DPH vychádza z toho, že pri dodaní služby inej ako zdaniteľnej 

osobe je miestom jej dodania miesto, kde má dodávateľ služby sídlo, prípadne miesto 

podnikania. Ak je služba dodaná z prevádzkarne dodávateľa služby, miestom dodania služby 
je miesto, kde má dodávateľ služby prevádzkareň. V prípade, ak by dodávateľ služby nemal 

sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, miestom dodania služby by bolo jeho bydlisko 
alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava.  

       
OSOBITNÉ PRAVIDLÁ MIESTA DODANIA SLUŽBY  

 

Tieto všeobecné pravidlá určenia miesta dodania služieb majú výnimky uvedené v § 
16 zákona o DPH, ktoré rovnako odrážajú zásadu zdaňovania v mieste spotreby. Ak totiž pre 

určenie miesta dodania služby platí výnimka podľa § 16 zákona o DPH, všeobecné pravidlo 
podľa § 15 ods. 1 a 2 sa neuplatní. Tieto výnimky upravujú jednak miesto dodania 

konkrétnych typov služieb ( ide napr. o služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť, krátkodobý 

nájom dopravných prostriedkov, kultúrne, umelecké, športové, vedecké, vzdelávacie, 
zábavné a podobné služby vrátane ich organizovania a s nimi súvisiacich doplnkových 

služieb, doprava osôb, reštauračné a stravovacie služby, reštauračné a stravovacie služby 
fyzicky poskytnuté na palube lodí, lietadiel alebo vo vlakoch počas výkonu časti osobnej 

dopravy na území EÚ, atď.) pri ktorých sa miesto dodania určuje rovnakým spôsobom bez 
ohľadu na príjemcu služby a jednak upravujú miesto dodania služieb poskytnutých inej ako 

zdaniteľnej osobe.  

 
Služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť  

Miestom dodania služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť vrátane realitnej činnosti a 
činnosti znalcov, ubytovacích služieb, poskytnutia práva na užívanie nehnuteľnosti, služieb 

zameraných na prípravu a koordináciu stavebných prác, ako sú služby poskytované 

architektmi a osobami zabezpečujúcimi stavebný dozor je miesto, kde sa nehnuteľnosť 
nachádza. Uvedené pravidlo sa rovnako uplatní pri dodaní služby vzťahujúcej sa na 

nehnuteľnosť tak zdaniteľnej, ako aj nezdaniteľnej osobe. Pri dodaní služby vzťahujúcej sa 
na nehnuteľnosť zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo zahraničnou osobou z 

tretieho štátu zdaniteľnej osobe, ktorá má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo 
bydlisko v tuzemsku, je táto zdaniteľná osoba osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 2 

zákona o DPH, ak miestom dodania služby je tuzemsko. Táto povinnosť neplatí, ak je 

zahraničná osoba platiteľom.  
Pri sprostredkovaní ubytovania sprostredkovateľom, ktorý koná v mene a na účet 

inej osoby pre zdaniteľnú osobu, sa miesto dodania sprostredkovateľskej služby určí podľa § 
15 ods. 1 zákona o DPH, t.j. miesto, kde má zdaniteľná osoba sídlo, miesto podnikania, 

prevádzkareň alebo bydlisko. Pri sprostredkovaní ubytovania sprostredkovateľom, ktorý koná 

v mene a na účet inej osoby pre inú ako zdaniteľnú osobu, je miestom dodania 
sprostredkovateľskej služby podľa § 16 ods. 13 zákona o DPH to isté miesto, ako miesto 

dodania ubytovacej služby.  
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Krátkodobý nájom dopravných prostriedkov 

Miestom dodania služby spočívajúcej v poskytnutí krátkodobého nájmu dopravných 

prostriedkov je miesto, kde sa dopravný prostriedok fyzicky dá k dispozícii 
zákazníkovi; Krátkodobým nájmom sa rozumie nepretržité držanie alebo používanie 

dopravného prostriedku počas obdobia nepresahujúceho 30 dní alebo 90 dní, ak ide o nájom 

plavidiel. Dopravné prostriedky bez ohľadu na to, či sú motorizované alebo nemotorizované, 
spolu s ďalším príslušenstvom a zariadením, určené na prepravu tovaru alebo osôb 

z jedného miesta na druhé, ktoré môžu byť ťahané, vlečené alebo tlačené dopravným 
prostriedkom, a ktoré sú spravidla určené a schopné uskutočnenia prepravy tovarov alebo 

osôb, sa považujú za dopravné prostriedky. Ide predovšetkým o tieto dopravné prostriedky: 

motorizované a nemotorizované pozemné vozidlá ( napr. automobily, motocykle, bicykle, 
trojkolky atď.), prívesy a návesy, ako aj železničné vagóny, motorizované a nemotorizované 

plavidlá, motorizované a nemotorizované lietadlá, vozidlá prispôsobené na prepravu chorých 
a zranených osôb, poľnohospodárske traktory a ostatné poľnohospodárske vozidlá, nebojové 

vojenské vozidlá a vozidlá policajného dozoru alebo vozidlá určené na účely civilnej obrany, 
mechanicky alebo elektronicky poháňané invalidné vozíky. Kontajnery nie sú dopravnými 

prostriedkami a prenájom kontajnerov sa upravuje podľa všeobecných pravidiel, t.j. v zmysle 

§ 15 ods. 1 zákona o DPH ak je prenájom kontajnerov poskytnutý zdaniteľnej osobe a podľa 
§ 15 ods. 2 zákona o DPH, ak je prenájom kontajnerov poskytnutý nezdaniteľnej osobe. 

Dopravné prostriedky sa považujú za skutočne odovzdané do dispozície zákazníka v mieste, 
kde sa dopravný prostriedok nachádza, keď nad ním zákazník prevezme skutočnú kontrolu.  

Dĺžka trvania nepretržitého držania alebo používania dopravného prostriedku je 

rozhodujúcou skutočnosťou pre posúdenie uplatnenia § 16 ods. 2 zákona o DPH. Dĺžka 
trvania nepretržitého držania alebo používania dopravného prostriedku by mala byť 

posudzovaná podľa zmluvy medzi zúčastnenými stranami.  
Pri dodaní krátkodobého nájmu dopravných prostriedkov zahraničnou osobou z 

iného členského štátu alebo zahraničnou osobou z tretieho štátu zdaniteľnej osobe, ktorá má 
sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko v tuzemsku, je táto zdaniteľná osoba, 

osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 2 zákona o DPH, ak miestom dodania služby je 

tuzemsko. Táto povinnosť neplatí, ak je zahraničná osoba platiteľom.  
 
Kultúrne, umelecké, športové, vedecké, vzdelávacie, zábavné a podobné služby 
vrátane ich organizovania a s nimi súvisiacich doplnkových služieb  

Miestom dodania kultúrnych, umeleckých, športových, vedeckých, vzdelávacích, 

zábavných a podobných služieb, ako napríklad služieb na výstavách a veľtrhoch, vrátane ich 
organizovania a s nimi súvisiacich doplnkových služieb je miesto, kde sa tieto služby 

fyzicky vykonajú. Pri dodaní vyššie uvedených služieb zahraničnou osobou z iného 
členského štátu alebo zahraničnou osobou z tretieho štátu zdaniteľnej osobe, ktorá má sídlo, 

miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko v tuzemsku, je táto zdaniteľná osoba, 
osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 2 zákona o DPH, ak miestom dodania služby je 

tuzemsko. Táto povinnosť neplatí, ak je zahraničná osoba platiteľom.  

  
Doprava osôb  

Miestom dodania dopravy osôb je miesto, kde sa doprava vykonáva, a ak sa 
vykonáva vo viac ako jednom štáte, považuje sa za vykonanú v týchto štátoch pomerne k 

prekonaným vzdialenostiam v týchto štátoch. Pri doprave osôb vykonanou zahraničnou 

osobou z iného členského štátu alebo zahraničnou osobou z tretieho štátu zdaniteľnej osobe, 
ktorá má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko v tuzemsku, je táto 
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zdaniteľná osoba osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 2 zákona o DPH, ak miestom 

dodania služby je tuzemsko. Táto povinnosť neplatí, ak je zahraničná osoba platiteľom.  
 
Reštauračné a stravovacie služby  

Miestom dodania reštauračných a stravovacích služieb okrem reštauračných a 

stravovacích služieb fyzicky poskytnutých na palube lodí, lietadiel alebo vo vlakoch je 

miesto, kde sa tieto služby fyzicky poskytnú. Reštauračné služby pozostávajú z 
dodania pripraveného alebo nepripraveného jedla a/alebo nápojov určených na konzumáciu 

ľuďmi v priestoroch poskytovateľa, spolu s vhodnými doplnkovými službami umožňujúcimi 
okamžitú spotrebu, kým stravovacie služby pozostávajú z rovnakého dodania, avšak 

poskytnutého mimo priestorov poskytovateľa. Za reštauračné a stravovacie služby sa 

nepovažujú (samotné dodanie pripraveného alebo nepripraveného jedla napr. jedlo vzaté so 
sebou z reštaurácií, supermarketov a podobne, dodania pozostávajúce iba zo samotnej 

prípravy a prepravy jedla, vo všeobecnosti dodania pozostávajúce z prípravy a donášky jedla 
a/alebo nápojov bez žiadnej inej doplnkovej služby).  

V prípadoch, kedy dodanie jedla a/alebo nápojov nie je spojené s ďalšími službami, 
považuje sa za dodanie tovaru. Ak jedlo a/alebo nápoje poskytne iba jedna zdaniteľná osoba 

a doplnkové/podporné služby sú tomu istému zákazníkovi poskytnuté inou zdaniteľnou 

osobou, dodanie uskutočnené každou z týchto zdaniteľných osôb sa posudzuje samostatne, 
podľa samostatných kritérií, za predpokladu, že neexistuje dôkaz o zneužití práva. Pri dodaní 

reštauračných a stravovacích služieb zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo 
zahraničnou osobou z tretieho štátu zdaniteľnej osobe, ktorá má sídlo, miesto podnikania, 

prevádzkareň alebo bydlisko v tuzemsku, je táto zdaniteľná osoba osobou povinnou platiť 

daň podľa § 69 ods. 2 zákona o DPH, ak miestom dodania služby je tuzemsko. Táto 
povinnosť neplatí, ak je zahraničná osoba platiteľom.  

 
Reštauračné a stravovacie služby fyzicky poskytnuté na palube lodí, lietadiel 

alebo vo vlakoch počas výkonu časti osobnej dopravy na území Európskeho 
spoločenstva  

Miestom dodania reštauračných a stravovacích služieb, ktoré sa fyzicky poskytnú na 

palube lodí, lietadiel alebo vo vlakoch počas výkonu časti osobnej dopravy na území 
Európskej únie, je miesto, kde sa osobná doprava začína. Na účely § 16 ods. 11 zákona 

o DPH sa za časť osobnej dopravy na území Európskej únie považuje časť dopravy medzi 
miestom začatia a miestom skončenia osobnej dopravy bez zastávky mimo územia Európskej 

únie. Za miesto začatia osobnej dopravy sa považuje prvé plánované miesto na území 

Európskej únie, v ktorom cestujúci môžu nastúpiť do dopravného prostriedku, prípadne aj 
po zastávke mimo územia Európskej únie. Za miesto skončenia osobnej dopravy sa považuje 

posledné plánované miesto na území Európskej únie, v ktorom cestujúci, ktorí nastúpili na 
území Európskej únie, môžu vystúpiť z dopravného prostriedku, prípadne aj pred zastávkou 

mimo územia Európskej únie. Pri ceste tam a späť sa cesta späť na účely určenia miesta 
dodania služby považuje za samostatnú dopravu.  

Pri dodaní reštauračných a stravovacích služieb fyzicky poskytnutých na palube lodí, 

lietadiel alebo vo vlakoch počas výkonu časti osobnej dopravy na území Európskej únie 
zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo zahraničnou osobou z tretieho štátu 

zdaniteľnej osobe, ktorá má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko v 
tuzemsku, je táto zdaniteľná osoba osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 2 zákona o 

DPH, ak miestom dodania služby je tuzemsko. Táto povinnosť neplatí, ak je zahraničná 

osoba platiteľom.  
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Preprava tovaru medzi členskými štátmi osobe inej ako zdaniteľnej osobe  

Miestom dodania prepravy tovaru medzi členskými štátmi osobe inej ako zdaniteľnej 
osobe je miesto, kde sa preprava tovaru začína. Prepravou tovaru medzi členskými 

štátmi je preprava tovaru, ktorej miesto začatia a miesto skončenia sa nachádzajú na 
územiach dvoch rôznych členských štátov. Miestom začatia prepravy tovaru je miesto, kde 

sa preprava tovaru skutočne začína, bez ohľadu na prekonanú vzdialenosť do miesta, kde sa 

tovar nachádza. Miestom skončenia prepravy tovaru je miesto, kde sa preprava tovaru 
skutočne skončí.  

 
Iná preprava tovaru ako je preprava tovaru medzi členskými štátmi osobe inej 

ako zdaniteľnej osobe  

Miestom dodania pri inej preprave tovaru ako je preprava tovaru medzi členskými 
štátmi podľa § 16 ods. 7 zákona o DPH osobe inej ako zdaniteľnej osobe je miesto, kde sa 

preprava tovaru vykonáva, a ak sa vykonáva vo viac ako jednom štáte, považuje sa za 
vykonanú v týchto štátoch pomerne k prekonaným vzdialenostiam v týchto štátoch.  

 
Doplnkové službe pri preprave dodané inej ako zdaniteľnej osobe  

Miestom dodania doplnkových služieb pri preprave, napríklad nakladanie, vykladanie, 

manipulácia a podobné služby, ak sú tieto služby dodané osobe inej ako zdaniteľnej osobe, 
je miesto, kde sa tieto služby fyzicky vykonajú.  

 
Ocenenie hnuteľného hmotného majetku a práce na hnuteľnom hmotnom 

majetku dodané inej ako zdaniteľnej osobe  

Miestom dodania služieb, ktorými sú ocenenie hnuteľného hmotného majetku a 
práce na hnuteľnom hmotnom majetku, ak sú tieto služby dodané osobe inej ako 

zdaniteľnej osobe, je miesto, kde sa tieto služby fyzicky vykonajú.  
 

Sprostredkovanie tovaru alebo služby dodané inej ako zdaniteľnej osobe  
Miestom dodania služby, ktorá spočíva v sprostredkovaní tovaru alebo služby 

osobou, ktorá koná v mene a na účet inej osoby, dodanej osobe inej ako zdaniteľnej osobe 

je to isté miesto ako miesto dodania alebo nadobudnutia tovaru alebo služby, 
ktoré sú predmetom sprostredkovania. Pri sprostredkovaní ubytovania 

sprostredkovateľom, ktorý koná v mene a na účet inej osoby pre inú ako zdaniteľnú osobu, 
je miestom dodania sprostredkovateľskej služby to isté miesto, ako miesto dodania 

ubytovacej služby.  

 
Nehmotné služby dodané inej ako zdaniteľnej osobe  

Miestom dodania služieb uvedených v § 16 odseku 17 zákona o DPH vrátane prijatia 
záväzku zdržať sa zámeru ich vykonávania alebo zdržať sa ich vykonávania úplne alebo 

čiastočne, ak sú tieto služby dodané osobe inej ako zdaniteľnej osobe, ktorá má sídlo, 
bydlisko alebo sa obvykle zdržiava mimo územia Európskej únie, je miesto, kde má táto 

osoba sídlo, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava.  

Služby, pri ktorých sa určí miesto dodania podľa § 16 ods. 16 zákona o DPH, sú 
prevod a postúpenie autorských práv, patentov, licencií, ochranných známok a podobných 

práv, reklamné služby, poradenské, inžinierske, technické, právne, účtovné, audítorské, 
prekladateľské, tlmočnícke a iné podobné služby vrátane služieb spracovania údajov a 

poskytovania informácií, bankové, finančné, poisťovacie a zaisťovacie služby s výnimkou 

nájmu bezpečnostných schránok, poskytnutie zamestnancov, nájom hnuteľného hmotného 
majetku okrem nájmu dopravných prostriedkov, železničných vagónov a vozňov, prívesov a 

návesov, poskytnutie prístupu a prepravy alebo prenosu cez rozvodné systémy zemného 
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plynu a elektriny a dodanie ostatných priamo súvisiacich služieb, telekomunikačné služby, 

služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania, služby dodávané elektronickými 
prostriedkami.  

Príklad  
Právnik, advokát – platiteľ dane poskytne právnu službu ukrajinskému občanovi. Miestom 
dodania právnej služby je podľa § 16 ods. 16 zákona o DPH miesto, kde má príjemca služby 
bydlisko, t.j. Ukrajina. Právnik fakturuje poskytnutú právnu službu ukrajinskému občanovi 
bez DPH.  
V prípade, ak by právna služba bola poskytnutá českému občanovi, miesto dodania právnej 
služby sa určí podľa § 15 ods. 2 zákona o DPH, t.j. miesto, kde má dodávateľ služby sídlo – 
tuzemsko. Právnik by k fakturovanej cene právnej služby poskytnutej českému občanovi 
uplatnil slovenskú DPH.  

 

Miestom dodania služieb dodávaných elektronickými prostriedkami, ak sú 
poskytované zdaniteľnou osobou, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, z 

ktorej sa služby poskytujú, mimo územia Európskej únie alebo ak nemá sídlo, miesto 
podnikania alebo prevádzkareň, má bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava, mimo 

územia Európskej únie, dodaných osobe inej ako zdaniteľnej osobe je miesto, kde má 

príjemca služby sídlo, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava. Komunikácia 
pomocou elektronickej pošty medzi dodávateľom služby a jeho zákazníkom sa nepovažuje za 

službu dodanú elektronickými prostriedkami.  
Službami podľa § 16 odsekov 14 a 17 písm. j) sú  poskytovanie webových stránok, 

hosťovanie na webových stránkach, diaľkové udržiavanie programov a vybavenia, dodanie 

programového vybavenia (softvéru) a jeho aktualizácia, dodanie obrázkov, textu a informácií 
a sprístupnenie databáz, dodanie hudby, filmov a hier vrátane výherných a hazardných hier 

a politického, kultúrneho, umeleckého, športového, vedeckého a zábavného vysielania a 
vysielania udalostí, vyučovanie na diaľku.  

  Miestom dodania telekomunikačných služieb a služieb rozhlasového 
vysielania a televízneho vysielania, ak sú poskytované zdaniteľnou osobou, ktorá má 

sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, z ktorej sa služby poskytujú, mimo územia 

Európskej únie, alebo ak nemá sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, má bydlisko 
alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava, mimo územia Európskej únie, dodaných osobe inej 

ako zdaniteľnej osobe, ktorá má sídlo, bydlisko alebo sa obvykle zdržiava v tuzemsku, je 
tuzemsko, ak ku skutočnému využitiu a spotrebe služby dochádza v tuzemsku. 

Telekomunikačnými službami podľa § 16 odseku 15 zákona o DPH sú služby spočívajúce v 

prenose, vo vysielaní alebo v prijímaní signálu, písaného textu, obrazov a zvukov alebo 
informácií akejkoľvek povahy telegraficky, rádiom, opticky alebo pomocou ostatných 

elektromagnetických systémov vrátane súvisiaceho prevodu alebo postúpenia práva na 
používanie kapacity na takýto prenos, vysielanie alebo príjem; telekomunikačné služby 

zahŕňajú aj poskytnutie prístupu ku globálnym informačným sieťam.  
 
ZÁVER 

 
Vzhľadom na časté zmeny v daňovo-právnej normotvorbe, bolo cieľom príspevku 

upriamiť pozornosť na zmenu pravidiel pri určení miesta dodania služieb, ktorá sa týka 
nielen platiteľov dane, ale aj zdaniteľných osôb – neplatiteľov dane.    
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KVALITA ÚDAJOV AKO KRITICKÝ FAKTOR ÚSPEŠNOSTI 
BUSINESS INTELLIGENCE    

 
DATA QUALITY AS A FACTOR CRITICAL TO BUSINESS 
INTELLIGENCE SUCCESS  

 
Martina HABIŇAKOVÁ  
 

 

ABSTRAKT 
Príspevok sa zaoberá problematikou kvality dát pre systémy Business Intelligence (BI). 

Hlavným cieľom príspevku je poukázať na význam dát vysokej kvality v procese 
manažérskeho rozhodovania sa, vymedziť zvyčajné problémy spojené s nesprávnymi údajmi 

a predstaviť metodológiu pre riadenie a udržanie kvality dát, pozostávajúcu z ôsmich krokov. 
Kvalita dát je bezpochyby jedným z kritických faktorov úspešnosti BI. Keď je kvalita 

podnikových údajov pochybná, môže sa organizácia spoľahnúť na výsledky a analýzy 

založené na takýchto údajoch? Príspevok preto ponúka aj kľúč k dosiahnutiu požadovanej 
kvality dát.      

 
Kľúčové slová: Business Intelligence, kvalita dát, dimenzie kvality, čistenie dát, dátový 

sklad 

 
ABSTRACT  

The paper deals with data quality issues for Business Intelligence (BI) systems. The main 
purpose of the contribution is to point out the value of high quality data in a managerial 

decision-making process, define some of the common problems associated with incorrect 
data, and present the eight-step methodology for maintaining data quality. Data quality is, 

beyond all doubts, one of the factors critical to BI success. When the quality of business 

data is suspect, how can organization trust the results and analysis based on that defective 
data? Therefore, the key to achieve required data quality is presented in this contribution.     

 
Key words: Business Intelligence, data quality, quality dimensions, data cleansing, data 

warehouse   

 
JEL KLASIFIKÁCIA: M15 

 
 

ÚVOD 
 

Základným stavebným prvkom Business Intelligence (BI) aplikácií sú údaje. Bez 

údajov náležitej kvality nie sú podnikoví manažéri schopní informovane a správne sa 
rozhodovať – nemajú spoľahlivý prehľad o vnútropodnikovom dianí, ani o aktuálnej situácii 

na trhu. Namiesto rozhodovania sa na základe faktov a výsledkov konkrétnych analýz údajov 
sú potom nútení rozhodovať sa viac-menej na základe „dobrého pocitu“ a intuície. 

Z uvedeného dôvodu možno kvalitu zdrojových dát považovať za jeden z kritických faktorov 

úspešnosti BI. Je preto na mieste venovať danej problematike aj patričnú pozornosť.   
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FAKTORY ÚSPEŠNOSTI BUSINESS INTELLIGENCE 

 
Finálny výsledok Business Intelligence projektu v praxi determinujú rozmanité 

interné i externé faktory. Najdôležitejšie faktory úspešnosti BI možno v zásade rozdeliť do 
troch základných kategórií (Boyer, 2010; Yeoh − Koronios, 2010; Adelman − Schrader, 2012 

a iní) – ľudia, procesy a technológia (Obrázok 1). 

 

 
Obrázok 1: Faktory úspešnosti Business Intelligence 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa kategórií Boyer, 2010; Yeoh − Koronios, 2010; Adelman − 
Schrader, 2012 a iní 
 

KVALITA DÁT A JEJ VÝZNAM 
 

Howson (2008) uvádza, že organizácie z hľadiska zaistenia úspechu BI zväčša 

pripisujú väčší význam organizačným faktorom. Technologický aspekt je však pre kladný 
výsledok projektu nemenej rozhodujúci. Bez kvalitných a relevantných údajov nemôže 

žiadne BI riešenie fungovať správne a efektívne.  
Cestou k dosiahnutiu vysokej kvality dát je podľa Eckersona (2002) zaobchádzanie 

s údajmi ako so strategickým zdrojom, vytvorenie programu pre riadenie kvality dát (so 

zapojením riadiacich pracovníkov) a zainteresovanie skúsených externých odborníkov, ktorí 
by na priebeh celého procesu dozerali. Dáta zlej kvality majú podľa autora škodlivý až 

zhubný vplyv na zdravie celej organizácie. Ak chybné údaje nie sú včas identifikované 
a opravené, mohli by znehodnotiť všetky vzájomne prepojené operačné systémy a získané 

informácie, zvýšiť náklady podniku, ohroziť dobré vzťahy so zákazníkmi či zapríčiniť chybné 
rozhodnutia postavené na nepresných analýzach a predpovediach.  

Podľa výsledkov prieskumu inštitútu TDWI (Obrázok 2) takmer polovica do 

prieskumu zapojených spoločností nemala k dispozícii vypracovaný plán pre oblasť riadenia 
kvality svojich dát. Na základe týchto zistení možno vysloviť názor, že veľký počet organizácií 

neinvestuje adekvátne zdroje (či už finančné, alebo personálne) do zavedenia programu 
aktívneho, systematického a nepretržitého budovania kvality podnikových údajov.  
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Organizácia si myslí, že kvalita jej údajov je: V skutočnosti je kvalita údajov organizácie:  

    
 

Obrázok 2: Vnímaná a skutočná kvalita podnikových údajov 
Zdroj: Eckerson, 2002, s. 6. 
 

Výsledky prieskumu indikujú značný rozpor medzi vnímanou a skutočnou kvalitou 

údajov vo väčšine skúmaných spoločností. Časť problému spočíva v skutočnosti, že mnoho 

organizácií preceňuje kvalitu vlastných dát (až 48 % analyzovaných spoločností považovalo 
kvalitu svojich dát za „výbornú“ alebo „dobrú“, pričom uvedené číslo nezodpovedalo 

skutočnému stavu) a podceňuje vplyv chybných záznamov a nezrovnalostí v údajoch na 
rozhodujúce podnikové procesy a činnosti. Riadiaci pracovníci si podľa Eckersona 

nedostatočne uvedomujú problémy spojené s nevyhovujúcimi či neúplnými údajmi alebo ich 

akceptujú ako bežnú daň za podnikanie. Len pomerne málo z nich chápe, že dáta pochybnej 
kvality predstavujú konkurenčnú nevýhodu. 

 
PROBLÉMY ZAPRÍČINENÉ ZLOU KVALITOU DÁT 

 
Hlavným zdrojom mnohých problémov s údajmi zlej kvality je vo väčšine prípadov 

vloženie chybných alebo nepresných záznamov už pri ich prvotnom zápise do operačných 

systémov. Príkladom sú pravopisné chyby, preklepy, prehodenie a zámeny číslic, nesprávne 
priradené alebo chýbajúce hodnoty, záznamy umiestnené v nesprávnom poli, 

neidentifikovateľné mená, názvy, skratky a pod. Zvyčajné problémy, ktoré sú dôsledkom 
neuspokojivej kvality dát, zobrazuje Obrázok 3. 

 
Obrázok 3: Problémy zapríčinené zlou kvalitou dát 

Zdroj: Eckerson, 2002, s. 10. 
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DIMENZIE KVALITY 

 
„Kvalita dát“ je pojem rozsiahly. Loshin (2003) navrhuje sústrediť pozornosť na štyri 

dimenzie určujúce kvalitu údajov, ide o: správnosť, resp. presnosť (accuracy), úplnosť 
(completeness), konzistentnosť, resp. ucelenosť (consistency) a aktuálnosť (timeliness) 

údajov.  
Eckerson (2002) posudzuje obsah uvedeného pojmu dokonca zo širšej perspektívy, 

vymedzuje až sedem atribútov kvality dát, a to: 

- správnosť (accuracy) – dáta by mali byť verným vyjadrením reality, 
- celistvosť (integrity) – štruktúra údajov a súvislosti medzi základnými zložkami 

a atribútmi dát sa dôsledne udržiavajú a zachovávajú,  

- konzistentnosť (consistency) – dôsledné vymedzenie a pochopenie jednotlivých 
elementov dát,  

- úplnosť (completeness) - údaj obsahuje všetky potrebné atribúty,  
- validita, resp. platnosť (validity) – hodnoty údajov spadajú do prípustnej škály 

definovaných hodnôt, 
- aktuálnosť (currency/timeliness) – najnovšie dáta, ktoré sú k dispozícii vtedy, keď sú 

potrebné,  

- dostupnosť (accessibility) – prístup k údajom je jednoduchý, dáta sú zrozumiteľné a 
použiteľné. 

 
PROCES RIADENIA KVALITY DÁT 

 

Kvalitou dát sa rozumie „správny a objektívny popis reálnej situácie“. Každý BI 
projekt by mal v rámci svojej analytickej, vývojovej a predovšetkým testovacej fázy 

obsahovať kroky zamerané na skúmanie a zabezpečenie kvality dát (Pour, 2005).      
Zlepšovanie a udržiavanie požadovanej kvality údajov predstavuje náročný a 

dlhodobý proces (keďže podnikové procesy, očakávania zákazníkov, zdrojové systémy a pod. 
sa nestále menia), ktorý si vyžaduje odhalenie nesprávne fungujúcich procesov, zmenu 

podnikových postupov a zabezpečenie ďalšieho vzdelávania sa a školenia. Aby boli 

organizácie schopné zaistiť vysokú kvalitu svojich dát, potrebujú poznať základné princípy 
riadenia kvality dát a implementovať procesy a programy redukcie nepresných a 

nesprávnych údajov. Eckerson (2002) odporúča riadiť sa metodologickým postupom, 
znázorneným na Obrázku 4, ktorý pozostáva z ôsmich kľúčových krokov. 
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Obrázok 4: Metodológia riadenia kvality dát 

Zdroj: Eckerson, 2002, s. 14. 
 
1. Vo väčšine spoločností sú podľa autora úlohami zabezpečenia kvality podnikových 

údajov zvyčajne poverení IT zamestnanci. Program riadenia kvality dát si síce zapojenie 
danej skupiny pracovníkov bezpodmienečne vyžaduje, pre úspech projektu je však 

rozhodujúce, aby zodpovednosť zaň prijali vrcholoví riadiaci pracovníci. 

2. V pláne projektu je potrebné: definovať rozsah projektu a stanoviť oblasti s najvyššou 
prioritou, stanoviť realistické ciele (napr. do troch mesiacov zredukovať duplicitné 

záznamy o zákazníkoch), odhadnúť ROI, identifikovať jednotlivé kroky (tzn. definovať 
spôsob, akým bude korekcia údajov prebiehať) a určiť spôsob monitorovania a merania 

úspechu projektu. 

3. Implementácia plánu kvality dát si vyžaduje zostaviť tím správnych a kvalifikovaných 
ľudí.  

4. Nasleduje preskúmanie procesov zbierania, nahrávania a využívania údajov v oblastiach 
podniku vymedzených rozsahom plánu. Tím úlohou poverených pracovníkov, v prípade 

potreby s pomocou externých odborníkov a konzultantov, ďalej zhodnotí aj architektúru 
najdôležitejších systémov.  

5. Proces posúdenia kvality dát sa tiež označuje ako audit alebo profilovanie dát. Jeho 

cieľom je: 1) identifikovať najčastejšie sa vyskytujúce chyby v údajoch, 2) odhaliť 
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chybné dáta už pri ich vložení do dátového skladu, resp. iných systémov, 3) vytvoriť 

pravidlá a odporučiť postupy úpravy dát.  
6. Po fáze profilovania dát nasleduje proces ich čistenia. Čistenie údajov sa vykonáva s 

cieľom zaznamenať a opraviť chyby v údajoch, zvyčajne ide najmä o odstránenie 
duplicitných záznamov. Dáta, ktoré prešli procesom čistenia, sú pripravené na 

nahrávanie do dátového skladu BI. 

7. Ak chcú organizácie naďalej sledovať a udržiavať kvalitu svojich údajov, musia vytvoriť 
program, ktorý zabezpečí kontrolu kvality v pravidelných intervaloch, alebo aspoň pred 

a po nahratí dát do dátového skladu. 
8. Predchádzať problémom spôsobeným slabou kvalitou dát si v prvom rade vyžaduje 

zmeniť postoj k danej problematike a zdokonaľovať podnikové procesy, napríklad 

prostredníctvom vzdelávania, školení či odmeňovania. 
 

ZÁVER 
 

Údaje pochybnej kvality majú negatívny vplyv na zdravie, výkonnosť 
i konkurencieschopnosť organizácie. Riešením a kľúčom k dosiahnutiu adekvátnej úrovne 

kvality dát je vytvorenie programu monitorovania a riadenia podnikových dát, zabezpečenie 

podpory zo strany vrcholového manažmentu, zapojenie externých špecialistov do tohto 
procesu či ďalšie vzdelávanie sa v danej oblasti. Dlhodobo udržateľná kvalita a integrita 

údajov v zdrojových systémoch organizácie je z hľadiska úspešnej implementácie 
a efektívneho využívania Business Intelligence rozhodujúca. 
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PÔSOBENIE PRIVATE EQUITY SPOLOČNOSTÍ 
 
ACTION OF PRIVATE EQUITY COMPANIES 
 
Lukáš JAKAB 
 
 

ABSTRAKT 

Príspevok sa zaoberá kľúčovou témou private equity, v rámci ktorej sú stručne definované 
pojmy spojené s investovaním súkromného kapitálu do základného imania spoločnosti ako je 

investor, spoločnosť s potenciálom rastu a spoločnosť, do ktorej sa investuje. Následne sa 
príspevok venuje zásadám využívaným počas realizácie investície v spoločnosti s potenciálom 

rastu. V druhej časti príspevku sú zhodnotené efekty pôsobenia spoločností, do ktorých bolo 
investované. V závere je uvedený príklad konkrétnej investície private equity a stručne 

zhodnotený stav na slovenskom trhu. 

 
Kľúčové slová: private equity, súkromný kapitál, venture capital, zásady, European private 

equity and venture capital association 
 

ABSTRACT 

The paper deals with the key issue of private equity within which briefly defines terms 
associated with investing private capital into fixed assets as investor, company with growth 

potential and private equity-backed company. Subsequently, the paper is devoted to the 
principles utilized during the implementation of investments in companies with growth 

potential. In the second part of the paper the effects of the companies in which the 

investment was realized are discussed. In the conclusion the example of the investment in 
private equity is showed and the state of the Slovak market is briefly reviewed.  

 
Key words: private equity, private, venture capital, principles, European private equity and 

venture capital association 
 

JEL KLASIFIKÁCIA: G24,G30, M21 

 
 

ÚVOD 
 

V modernom globalizovanom svete je pre spoločnosť stále zložitejšie presadiť sa na 

trhu s medzinárodnou konkurenciou. Poskytnutím vyššej pridanej hodnoty zákazníkom sa 
môže lepšie presadiť na trhu. Mnohé spoločnosti majú potenciál poskytnúť svojím 

zákazníkom vyššiu pridanú hodnotu ako poskytujú, ale nedokážu to z dôvodov začínajúcich 
pri finančných nákladoch spojených s takýmto krokom vpred, pokračujú cez nedostatočne 

kvalifikovaných a motivovaných riadiacich pracovníkov a končia pri nedefinovaní správneho 
smerovania spoločnosti. Jedným z možných riešení pre danú situáciu je private equity 

investícia.   

 
VYMEDZENIE POJMU PRIVATE EQUITY 

 
Private equity, z anglického pojmu „private“, t.j. súkromný a „equity“, t.j. majetok, 

vlastný majetok, kapitál, resp. základné imanie predstavuje súkromné vlastné imanie, resp. 
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súkromný kapitál, ktorý v celom kontexte môžeme chápať ako investíciu súkromného 

kapitálu do základného imania spoločnosti.  
Pre potreby tohto príspevku rozlíšime investora vyhľadávajúceho spoločnosť na 

investovanie (ďalej len „investor“) a spoločnosť, do ktorej sa investuje (z anglického pojmu 
„private equity - backed companies“, ďalej len „PEBC“). Pre zjednodušenie týchto pojmov, 

uvedieme príklad, keď si investor vyhliadne spoločnosť s potenciálom rastu, do ktorej 

následne investuje a tak sa z takejto spoločnosti stáva PEBC. 
V teórií aj v praxi sa často stretávame s pojmom private equity, ktorý sa zamieňa s 

pojmom venture capital (rizikový kapitál). Obsah týchto pojmov je z časti odlišný. Zatiaľ čo 
investori z prostredia private equity sa väčšinou orientujú na investície do spoločností, ktoré 

sú už zabehnuté a majú určitú históriu za sebou, investori z prostredia venture capital 

investujú do prevažne začínajúcich spoločností (Chovancová, 2008, s. 77). Zo získaných 
teoretických poznatkov môžeme vyvodiť, že pojem venture capital je podmnožinou pojmu 

private equity. 
Private equity predstavuje strednodobé až dlhodobé investovanie do spoločnosti, 

ktorá má podľa investora potenciál rastu, a teda potenciál tvorby pridanej hodnoty v 
budúcnosti. Doba investovania sa väčšinou pohybuje okolo 5 rokov a investor požaduje 

významný podiel na vlastnom imaní spoločnosti. Jednou z podmienok investora je, aby 

spoločnosť nemala akcie kótované na burze alebo na verejnom kapitálovom trhu. PEBC sú 
silno orientované na zisk, nakoľko je požadovaná návratnosť na úrovni desiatok a v 

niektorých prípadoch až stoviek percent za celé investičné obdobie. 
V európskom ponímaní chápeme private equity ako odkup firiem firemným (buy-out) 

alebo externým (buy-in) manažmentom. Počas trvania investície ma PEBC zachovanú právnu 

subjektivitu a s investorom môže byť prepojená v rámci holdingovej štruktúry. Private equity 
investori sa teda výrazne angažujú v akvizičných transakciách. Ich nástup bol badateľný 

predovšetkým v rámci šiestej vlny akvizícií a fúzií (2003-2006), keď bola každá piata 
transakcia z celosvetového hľadiska uskutočnená práve private equity investormi (Bobenič 

Hintošová, 2010, s. 34). 
Výhoda private equity, oproti klasickému financovaniu bankou, resp. s obdobným 

veriteľom, spočíva v tom, že nezaťažuje spoločnosť s potenciálom rastu pravidelnými 

úrokmi. Takáto spoločnosť získava investora a spoľahlivého partnera, ktorý podporuje firmu 
v dobrých aj v zlých časoch, keďže si lepšie ako akýkoľvek iný veriteľ uvedomuje potrebu 

času na dosiahnutie toľko očakávaných výsledkov. 
 

ZÁSADY FUNGOVANIA PEBC 

 
Jedna z prvých spoločnosti, ktorá poskytovala poradenstvo v oblasti manažmentu a 

vyvinula všeobecné postupy v oblasti private equity bola spoločnosť Bain & Company. Dnes 
už máme množstvo spoločností, ktoré poskytujú obdobné služby. Aby investícia do 

spoločnosti s potenciálom rastu dosiahla požadovanú návratnosť, je potrebné stanoviť 
postupy, ktoré bude PEBC dodržiavať. Ako by sme mohli tieto postupy zosumarizovať? Stačí, 

ak by sme ich zhrnuli do nasledujúcich šiestich hlavných zásad (upravené podľa Gadiesh, 

Mac Arthur, 2008, s. 22): 
 určenie plného potenciálu, 

 príprava podrobného plánu, 

 zrýchlenie výkonnosti, 

 využitie talentu, 

 využitie maxima zo svojho kapitálu, 

 podpora myslenia orientovaného na výsledky. 
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Aby si spoločnosť určila svoj plný potenciál musí vykonať niekoľko strategických 

rozhodnutí s jasnou predstavou o tom, čo je to plný potenciál v rámci spoločnosti. Určenie 
plného potenciálu nespočíva v stanovení rozpočtu na nasledujúci fiškálny rok, ani strategický 

plán zahrňujúci aktuálne trendy, ktoré sú upravené o predpoklady vývoja, ktoré vytvoria 
deformovaný obraz, vzdialený od reálneho potenciálu spoločnosti. Namiesto toho, 

stanovenie plného potenciálu znamená odpoveď na otázku: „ako vysoko znamená byť 

hore?“ Odpoveďou má byť tzv. „strategická hĺbková previerka“, ktorá napovie, ako sa dostať 
k plnému potenciálu. Táto previerka sa zakladá na koncepte, že spoločnosť nemôže byť 

úspešná, ak sa orientuje na príliš veľa iniciatív. Pri určovaní plného potenciálu by sa 
spoločnosť mala zamerať na odpoveď na správne stanovené kritické otázky, ktorých by 

malo byť 3 až 5. 

Podrobný plán si môžeme predstaviť ako mapu, ktorá ukáže cieľ, v ktorom sa 
nachádza plný potenciál spoločnosti. Vo väčšine prípadov sa podrobný plán môže začínať 

bodmi, ktoré boli stanovené pri určovaní plného potenciálu ako základné iniciatívy. Tieto 
body majú viesť k zvýšeniu hodnoty spoločnosti v strednodobom horizonte. Podrobný plán 

môže predstavovať „strategický operačný plán, ktorý premení kľúčové aktivity na reálne 
výsledky“ (Gadiesh, Mac Arthur, 2008, s. 22). V tomto prípade sa berú do úvahy činnosti, 

ktoré sú merateľné. Podrobný plán sa začína všeobecnými návrhmi a pokračuje do krkov, 

ktoré je možné vykonať „zajtra ráno o 09:00“. 
Ak sú priority definované a zahrnuté do podrobného plánu, nasledujúci krok 

manažérov v spoločnosti je urýchliť výkonnosť spoločnosti. Mnoho spoločností si stanovuje 
dlhodobé ciele, no bez účastí strategických rozhodnutí a zmien v štruktúre organizácie tieto 

ciele nedosiahnu. Z uvedeného vyplýva potreba sformulovať zmeny, či už organizačné alebo 

strategické (rozhodnutia), do podrobného plánu a pridelenie kľúčových iniciatív 
talentovaným pracovníkom. Je potrebné, aby si talentovaní pracovníci prácu s kľúčovými 

iniciatívami osvojili.  
Pokiaľ nie sú k dispozícií talentovaní ľudia, ani to najlepšie plánovanie nepomôže. 

Dôvodom je absencia schopných pracovníkov, ktorí by vedeli efektívne implementovať 
schválené plány. Spoločnosť potrebuje v celej organizačnej štruktúre pracovníkov, ktorí by 

podávali taký výkon, ako keby spoločnosť vlastnili. Je dôležité vytvoriť metódy, ako 

talentovaných pracovníkov nie len prijať, ale si aj udržať. Peniaze, nie sú rozhodujúcim 
faktorom, dôležitá je aj podniková kultúra. Množstvo talentovaných manažérov odchádza z 

dobre zaplatených pozícií v nadnárodných spoločnostiach a novým miestom ich pôsobenia sú 
PEBC. Prečo? Pretože v typickom prostredí private equity je byrokracia menej únavná a 

odmeny za vykonanú prácu vyššie. 

Pod pojmom „využitie maxima zo svojho kapitálu“ chápeme to, že by sa PEBC 
spoločnosti mali pripraviť na prítomnosť úverového zaťaženia. Typickým príkladom 

úverového zaťaženia je leveraged buy out (LBO). LBO je „zadlžené odkúpenie; transakcia, 
ktorá je vo veľkej miere financovaná úverom“ (Bobenič Hintošová, 2010, s. 44). Podnik 

potrebuje mať k dispozícií vysokú úroveň hotovosti, aby vedel pokryť svoje obchodné 
potreby. Toto je jeden z typických znakov podnikov private equity, pretože tie môžu 

kedykoľvek požiadať svoju materskú spoločnosť o financie potrebné na investovanie. 

Peniaze v hotovosti predstavujú veľmi obmedzený zdroj, a to núti k rozhodovaniu o alokácii 
týchto zdrojov s väčšou disciplínou. Z uvedeného vyplýva, že je potrebné, aby sa súvahe 

venovalo viac pozornosti a aby sa nevyužívala iba ako statický indikátor, ale ako dynamický 
nástroj na rast. Jednoducho povedané, aby sa spoločnosť zbavila neproduktívneho kapitálu a 

orientovala sa na zisk prinášajúci kapitál. 

Myslenie orientované na výsledky je často sa objavujúci pojem. Obsah pojmu 
zahrňuje orientáciu na zisk a hotovosť, ale to je iba dôsledok tohto pojmu, podstata je o 

niečo hlbšia. Podstata spočíva v aktívnom myslení, ktoré vedie k vytvoreniu tzv. vzorca. 
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Vzorec sa neustále zdokonaľuje a je použiteľný v širokom spektre aktivít spoločnosti. Toto 

myslenie podporuje aktívny postoj pri hľadaní riešení a je protikladom pasívneho myslenia, 
pri ktorom je úroveň riskovania nízka a podnikovú kultúru spoločnosti by sme zhrnuli do 

pojmu „nemohli sme nič urobiť“. Myslenie orientované na výsledky podporuje odstránenie 
prekážok v spoločnosti. Na udržanie aktívneho myslenia v spoločnosti je potrebné vedenie a 

riadenie procesov. 

 
EFEKTY PÔSOBENIA PRIVATE EQUITY 

 
Poradenská spoločnosť Frontier Economics vypracovala v máji 2013 pre European 

private equity and venture capital association štúdiu s názvom Skúmanie vplyvu private 

equity na ekonomický rast v Európe. Štúdia sa zaoberá výskumom dôkazov získaných v 
priebehu posledných desiatich rokov, aby mohla identifikovať väzby medzi private equity na 

hospodársky rast. Dôkazy sa skladajú zo 60 akademických výskumov a 17 tzv. ostatných 
výskumov, ktoré uskutočnili spoločnosti a organizácie ako Banka pre medzinárodné 

zúčtovanie, Deloitte, Ernst&Young, Európska komisia, OECD, McKinsey Global Institute a 
ďalší. Nižšie sa nachádzajú závery tejto štúdie. 

V oblasti inovácií bolo preukázané, že PEBC zvyšujú efektívnosť inovácii. Spoločnosti 

sú viac zamerané na inovácie a vedia lepšie manažovať inovačný proces ako konkurenčné 
firmy. 

 PEBC zamestnávajú menej ako 6% ľudí zo súkromného sektora v Európe, ale 

vytvárajú takmer 12% celkových priemyselných inovácií, zatiaľ čo výdavky na 
výskum a vývoj (R&D) predstavujú 8% všetkých výdavkov priemyselného 

prostredia. 

 Hodnota patentov udelených PEBC v Európe od roku 2006 do roku 2011 bola 350 

miliárd eur. 
 V niektorých odvetviach sú výdavky na R&D efektívnejšie. Napríklad v 

biotechnologickom priemysle majú výdavky na R&D deväťkrát vyššiu 

pravdepodobnosť, že povedú k vytvoreniu patentu v porovnaní so spoločnosťami, 
ktoré nie sú PEBC. 

Okrem zvýšenia produktivity, ktorá vyplýva z vyšších úrovní inovácií, private equity 
prispieva k vytváraniu priaznivého prostredia pre zvýšenie úrovne produktivity v ekonomike 

ako celku. Je to spôsobené zvyšujúcou sa dostupnosťou financií na kapitálové výdavky, 

podporou spoločnosti v časoch finančnej tiesne a zvyšovaním prevádzkového zisku. 
 PEBC sú minimálne rovnako odolné ako ostatné spoločnosti. Existujú dôkazy 

ukazujúce PEBC, ktoré sú menej náchylné k zlyhaniu než spoločnosti v priemere, 

pričom niektoré štúdie naznačujú, že PEBC majú až o 50% menšiu pravdepodobnosť 
zlyhania ako spoločnosti z nie private equity prostredia, podporované spoločnosťou s 

podobnými charakteristikami. 

 PEBC vykazujú lepší prevádzkový zisk v rozmedzí od 4,5 % až po 8,5 % v priebehu 

prvých 3 rokov po investícii. 
 Hrubý zisk (EBITDA) PEBC na zamestnanca je o 6,9% vyšší ako je priemer. 

Zlepšenie produktivity, a to buď prostredníctvom inovácií alebo iných opatrení 

zvyšujúcich produktivitu na úrovni jednotlivých spoločností sa priamo premieta do zvýšenia 
konkurencieschopnosti na makroekonomickej úrovni. 

 PEBC sa viac zameriavajú na internacionalizáciu. 

 PEBC prispievajú k vytvoreniu až 5600 nových podnikov v Európe každý rok. 
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ZÁVER 

 
V podmienkach strednej Európy môžeme považovať za investíciu v podobe private 

equity sieť lekární Dr. Max, za ktorou stojí investičná skupina PENTA. Na Slovensku sa 
projekt radí k start-up investícii. Skupina pôsobí s týmto projektom na slovenskom, českom a 

poľskom trhu. Podľa prípadovej štúdie uverejnenej na webovej stránke investičnej skupiny 

sa projekt datuje od roku 2004, kedy bola kúpená Česká lékárna, a.s. . 
Na Slovensku je pojem private equity relatívne nový. Podobne na tom bol pojem 

manažér pred niekoľkými rokmi, resp. desaťročiami. Investori vyhľadávajúci spoločnosti s 
potenciálom rastu sa orientujú na investície radovo v desiatkach miliónov eur. Slovenský trh 

investorom neponúka dostatočné množstvo pre nich zaujímavých investícií, čoho dôsledkom 

je obchádzanie Slovenska. Z uvedeného vyplýva, že o relatívne malé investície, radovo v 
niekoľkých miliónov eur, súperia „lokálni hráči“, ktorí mnohokrát nie sú „čistokrvní“ private 

equity investori, ale investori, ktorí sa tak správajú. 
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PRAKTICKÁ APLIKÁCIA VYBRANÝCH GRAFICKÝCH 
NÁSTROJOV PROJEKTOVÉHO PLÁNOVANIA 
 
PRACTICAL APPLICATION OF SELECTED PROJECT PLANNING 
GRAPHICAL TOOLS 
 
Lucia DEMJANOVÁ 
 

 

ABSTRAKT 
Príspevok sa zaoberá praktickou aplikáciou vybraných grafických nástrojov projektového 

plánovania (Ganttov diagram a sieťový graf pri metóde kritickej cesty). Cieľom je doplniť 

teoretické poznatky bežne publikované v dostupnej literatúre o príklad ich praktického 
využitia. Prínosom príspevku má byť uľahčenie samoštúdia a ambícia prispieť k väčšiemu 

rozšíreniu ich využívania v praxi. 
 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Ganttov diagram, sieťový graf, metóda kritickej cesty, nástroje 
projektového plánovania 

 

ABSTRACT 
The paper deals with the practical application of selected project planning grafical tools 

(Gantt chart and flowchart in case of critical path method). The aim is to supplement 
theoretical knowledge commonly published in the available literature on the example of their 

practical use. The potential benefits of the paper are to facilitate the self-study and ambition 

to contribute to their more widespread use in practice. 
 

KEY WORDS: Gantt chart, flowchart, critical path method, project planning tools 
 

JEL KLASIFIKÁCIA: M10, M19 
 
 

ÚVOD 
 

Pojem plánovanie vychádza z latinského slova „planta“ – náčrt, nárys. „Plánovanie 

znamená vypracovať náčrt, projekt niečoho“ (Majtán, 2001, s. 112). Historicky pojem 
projekt prvýkrát použili architekti. Filippo Brunelleschi dostal za úlohu dokončiť katedrálu vo 

Florencii pridaním kupoly. Skôr ako sa pustil do práce, urobil náčrt (progetto alebo plán) 
kupoly, kde využil rôzne perspektívy, aby dostal geometrické znázornenie budúcej štruktúry, 

ako si ju predstavoval (Demjanová, 2011, s. 4). Využitie grafických nástrojov pri 

projektovom plánovaní je teda prirodzené a môže uľahčiť prácu manažérov, ak ich vedia 
správne a efektívne využiť pri svojej práci. V literatúre sa možno často stretnúť 

s teoretickými poznatkami ohľadne plánovania a projektovania, ale ich použitie uľahčujú až 
praktické príklady. Cieľom príspevku je doplniť teoretické poznatky o praktickú aplikáciu 

vybraných grafických nástrojov projektového plánovania, čo umožní ľahšie samoštúdium a 
môže prispieť k väčšiemu rozšíreniu ich využívania v praxi. 
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GANTTOV DIAGRAM 

 
Ganttov diagram predstavuje jeden zo základných grafických nástrojov projektového 

plánovania, reps. plánovania všeobecne (Bašistová, Stankovič, 2012). Zobrazuje sa ako 
horizontálny úsečkový graf, ktorý názorne zobrazuje vzťahy medzi jednotlivými 

činnosťami/aktivitami v projekte. Na x-ovú os sú nanášané časové intervaly (hodiny, dni, 

týždne, ...) a na y-ovú os sú zaznamenávané jednotlivé činnosti projektu. Dĺžka úsečky 
v príslušnom riadku vyjadruje trvanie danej činnosti. 

V Ganttovom diagrame sa z hľadiska času a dĺžky trvania rozlišujú:  
 činnosti súbežné – môžu sa realizovať naraz v tom istom čase a nie sú teda od 

seba priamo závislé, 

 činnosti následné – môžu nasledovať iba jedna po druhej a nutnou podmienkou 
začatia nasledujúcej činnosti je ukončenie predchádzajúcej činnosti (sú na sebe 

priamo závislé). 
Časové rezervy sa môžu nanášať do diagramu napr. odlišnou farbou. Pri problémoch 

s exaktným stanovením dĺžky trvania jednotlivých činností alebo konkrétnej sumy, je možné 
vychádzať z predchádzajúcich skúseností, trhových prieskumov a využiť aj štatistické 

metódy a odhady realizovať formou intervalových odhadov alebo odhadov stredných hodnôt 

(Tkáč, 2001). Kompletne zostavený Ganttov diagram umožňuje realizátorovi projektu utvoriť 
si predstavu o celkovom čase potrebnom na realizáciou projektu, o štruktúre projektu 

a vzťahoch medzi jednotlivými činnosťami a následne môže slúžiť aj pri kontrole plnenia 
plánu (Čepeľová, 2005, s. 121 – 122).  

Nasledujúca tabuľka (Tab. 1) je príkladom plánovacej tabuľky, ktorá sa môže využiť 

pri zhotovení Ganttovho diagramu (Obr. 1). Zjednodušený praktický príklad popisuje situáciu 
fiktívneho podniku Zeuox, ktorý plánuje zorganizovať prezentačno-predajnú akciu nového 

produktu pre stálych a potenciálnych klientov v zariadení, s ktorým pravidelne spolupracuje 
pri podobných príležitostiach. 

 
Tab. 1 Príklad plánovacej tabuľky pri zhotovení Ganttovho diagramu 

Označenie 

činnosti 

Jednotlivé projektové činnosť Predpokl. 

čas - dni 

Finančný 

rozpočet 
(max.) 

Predchádz. 

činnosť 

A 
Výber termínu, schválenie cieľa 

a základnej koncepcie prezentačnej akcie 
3 - - 

B Kontaktovanie vybraného zariadenia  1 - A 

C Príprava odborného programu 10 - A 

D 
Výber výzdoby (farebného motívu), 

zasadací poriadok, zariadenie miestností 
1 100 € B 

E Výber a objednávka kultúrneho programu 2 300 € B 

F Výber menu 1 20 €/os. B 

G 
Doplnenie programu o účasť významného 
hosťa – kontaktovanie, dojednanie 

prezentácie 

2 300 € C 

H Príprava a schválenie pozvánok 2 30 € D, E, F, G 

I Tlač a distribúcia pozvánok 2 1,5 €/os. H 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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V prvom stĺpci je označenie činnosti, ktoré umožní ľahšie grafické označenie. Druhý 

stĺpec obsahuje stručný popis jednotlivých projektových činností. V ďalšom stĺpci sa 
nachádza predpokladaná doba trvania jednotlivých aktivít. Dôležité je jednoznačné vytýčenie 

jednotky času, v ktorej sa bude čas trvania uvádzať. Súčasťou tabuľky môže byť finančná 
kalkulácia, pričom v tomto prípade je uvedená v tabuľke maximálna hodnota jednotlivých 

položiek. (Každý projekt je určený základnými troma charakteristikami: čas, kvalita a náklady 

(Mesároš a Kršák, 2009). Kvalita sa nedá stručne vyjadriť, preto v tomto prípade nie je 
špecifikovaná). V neposlednom rade je vhodné do tabuľky uviesť predchádzajúcu činnosť, 

čo umožní ľahšie zostrojenie grafu. 
 
 
  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Obr. 1 Príklad Ganttovho diagramu  
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

SIEŤOVÝ GRAF 
 

Ďalším nástrojom projektového plánovania je sieťová analýza. Základom metód 
sieťovej analýzy je grafické znázornenie pomocou sieťového grafu, ktorý predstavuje 

orientovaný, ohodnotený, súvislý, acyklický a konečný graf. Tvorba sieťového grafu spočíva 
v modelovaní postupnosti projektových činností a hľadaní činností, ktoré je možné realizovať 

súbežne. Pri metóde kritickej cesty, pri ktorej sa predpokladá, že je známe trvanie 

jednotlivých činností projektu a dátum začiatku i konca projektu, je hlavným cieľom nájdenie 
kritickej cesty. Kritická cesta je najdlhšia cesta v sieťovom grafe pozostávajúca z kritických 

činností, ktoré určujú celkový čas realizácie projektu, pričom akékoľvek predĺženie niektorej 
z kritických činností má potom za následok predĺženie celkovej doby realizácie projektu 

a môže spôsobiť omeškanie.  

Pri zostavení sieťového grafu je potrebné zohľadniť pravidlá tvorby sieťového grafu 
(Mesároš a kol., 2011): 

 Sieťový graf má jeden začiatočný a jeden koncový uzol. 
 Každému uzlu (okrem začiatočného) predchádza aspoň jedna činnosť. 

 Po každom uzle (okrem koncového) nasleduje aspoň jedna činnosť. 

 Činnosti v sieťovom grafe postupujú iba jedným smerom (od začiatku do konca). 
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 Ktorékoľvek dva uzly spája iba jedna činnosť (ak prebiehajú viaceré činnosti naraz, 

je možné použiť na ich prepojenie v niektorom z uzlov fiktívnu činnosť znázornenú 
prerušovanou čiarou).  

 Všetky činnosti musia byť prepojené, aby bola zrejmá ich nadväznosť. 
 Činnosti môžu na seba nadväzovať iba v uzloch. 

 Čas trvania jednotlivých činností musí byť uvedený v rovnakých časových 

jednotkách. 
 Zložité činnosti, ktorých čiastkové činnosti môžu prebiehať paralelne, je vhodné 

rozdeliť, čím je možné skrátiť dobu trvania a zjednodušiť kontrolu. 
 Dĺžka úsečky v grafe nezodpovedá trvaniu jednotlivých činností, riadi sa len 

potrebami názorného zobrazenia. 

Konkrétny postup zhotovenia sieťového grafu a využitia metódy kritickej cesty je 
aplikovaný na predchádzajúci príklad. Postupnosť krokov je nasledovná: 

1. Určenie jednotlivých činností a dĺžky ich trvania (využije sa predchádzajúca Tab. 1). 
2. Zakreslenie do grafu. 

 
Tab. 2 Uzol v sieťovom grafe 

Zdroj: Szabo, Bobenič Hintošová, Demjanová, 2013, s. 56 
 
 

 
Obr. 2 Sieťový graf s označením činností a doplnenou dobou trvania činností  

Zdroj: vlastné spracovanie 
 

 
 

 

 
 

 

MZ - Možný začiatok D - Doba trvania činnosti MK - Možný koniec 

Označenie činnosti 

NZ - Nutný začiatok R - Rezerva NK - Nutný koniec 
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3. Postupom vpred  sa určia najskôr možné začiatky (MZ) a najskôr možné konce (MK) 
všetkých činností. MZ(A) = 0, MK(A) = MZ(A) + D(A), MZ(B) = MK(A) 

 

 
Obr. 3 Sieťový graf s doplnenými možnými začiatkami a najskôr možnými koncami 

Zdroj: vlastné spracovanie 
 
 

4. Postupom vzad sa určia nutné konce (NK), nutné začiatky (NZ) a vypočítajú sa 
rezervy (R). NK(I) = MK(I) resp. nutný koniec projektu, NZ(I) = NK(I) – D(I), R(I) = 

NZ(I) – MZ(I), NK(H) = NZ(I) 

 

 
Obr. 4 Sieťový graf s doplnenými nutnými začiatkami, koncami a rezervou 
Zdroj: vlastné spracovanie 
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5. Určenie kritických činností (R=0) a kritickej cesty. 
 

 
Obr. 5 Hotový sieťový graf s vytýčenou kritickou cestou 

Zdroj: vlastné spracovanie 
 

ZÁVER 
 

Použitie spomenutých grafických nástrojov projektového plánovania je veľmi široké. 

Okrem projektového manažmentu a pri plánovaní ako funkcie manažmentu sa často môžno 
stretnúť s použitými metódami alebo inými názornými metódami aj grafického charakteru pri 

rôznych iných špecifických oblastiach manažmentu, napr. pri manažmente kvality (Mizla a 

Pudlo, 2009)  či manažmente času (Olexová, 2007) alebo marketingu (Lieskovská, 2000). 
Nástroje a metódy umožňujúce aj grafické zobrazenie sú všeobecne veľmi populárne, 

nakoľko umožňujú zjednodušené a prehľadné zobrazenie výsledkov rôznych analýz. Použité 
metódy projektového plánovania majú podobne už spomínané prednosti a je možné ich 

vzájomne kombinovať, nakoľko Ganttov diagram umožňuje identifikovať potrebný čas na 

realizáciu projektu, čo je nevyhnutný údaj pre aplikáciu metódy kritickej cesty a samotný 
sieťový graf umožňuje prehľadnejšie zobrazenie vzájomných väzieb (táto výhoda sa však 

postupne stráca pri komplikovanejších a rozsiahlejších projektoch). V súčasnosti sú 
k dispozícii aj softvérové aplikácie umožňujúce využitie spomínaných metód s podporou 

informačno-komunikačných technológií (napr. http://www.tomsplanner.com), resp. môžu 
byť súčasťou iných manažérskych informačných systémov, ktoré uľahčujú prácu manažérov. 
 

 

Príspevok bol vypracovaný ako súčasť riešenia projektu VEGA 1/0562/14 „Vplyv využívania 
nástrojov Business Intelligence na výkonnosť podnikov“. 
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INOVÁCIE VO VZDELÁVANÍ MANAŽÉROV NA 
PODNIKOVOHOSPODÁRSKEJ FAKULTE V KOŠICIACH 
 
INNOVATIONS IN EDUCATION OF MANAGERS IN FACULTY OF 
BUSINESS IN KOSICE 
 
Lýdia STANKOVIČ 
 

 

ABSTRAKT 
Ako výsledok nového - inovatívneho prístupu k výučbe, prezentujeme v súčasnej dobe 

moderný pohľad na výučbu predmetu Manažment a najmä Manažment - cvičenie, 
komparáciu učebných osnov, učebných plánov - podrobný obsah predmetu s renomovanými 

univerzitami a to nielen v Európe, ale aj vo svete, s Vysokou školou ekonomickou v Prahe. 
Výsledkom je pozitívny pohľad na výučbu ako inováciu vo vzdelávaní manažérov na 

Podnikovohospodárskej fakulte v Košiciach. 

 
Kľúčové slová: manažment, manažér, vzdelávanie, inovatívna výučba, sylaby 

 
ABSTRACT 

As a result, of achieving a new - an innovative approach to teaching, we now present a 

contemporary view of learning object management and especially management - exercise, a 
comparison of syllabuses, curriculum - detailed content of the course with renowned 

university not only in Europe but also in the world, with University of Economics in 
Prague.The result is a positive view of teaching as innovation in education of managers at 

the Faculty of Business in Kosice. 
 

Key words: management, manager, education, innovative lessons, syllabus 

 
JEL KLASIFIKÁCIA: I21, I29 

 
 

ÚVOD 
 

 Častou dilemou absolventov stredných škôl je rozhodovanie medzi štúdiom na 

domácich alebo zahraničných univerzitách. Bežne sa prezentuje, že kvalita vzdelávania 
v zahraničí je na vyššej úrovni, čo je však ťažké reálne porovnať. Každopádne je však možné 

porovnať obsahovú náplň, čo má za cieľ aj tento článok.  
 V súčasnosti sa vyžaduje prakticky od všetkých vzdelaných ľudí, všetkých manažérov 

v praxi, vedieť pohotovo reagovať na zmeny dynamicky sa rozvíjajúceho nielen slovenského, 

ale aj zahraničného prostredia. Riadenie podnikov je neoddeliteľnou súčasťou nášho 
každodenného života, pretože neustále zmeny v procese riadenia vyžadujú od manažérov, 

aby stále viac uvažovali pohotovo, strategicky a globálne. Tento kognitívny progres môže 
u manažérov nastať pomocou splnenia konkrétnych cieľov a metód, ktoré sa ako študenti 

naučia, a dosiahnu čo najlepšie edukačné výsledky, ktoré ich pripravia na manažérsku prax. 

 Práve v dôsledku dosiahnutia nového – inovatívneho prístupu k výučbe na 
Podnikovohospodárskej fakulte v Košiciach, je cieľom príspevku priniesť súčasný pohľad na 

inovácie vo vzdelaní manažérov na tejto fakulte, konkrétne na predmete Manažment, a to 

http://www.euke.sk/
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v porovnaní s renomovanou univerzitou nielen v Európe ale aj vo svete - Vysokou školou 

ekonomickou v Prahe. 
 

SÚČASNÝ POHĽAD NA VZDELÁVANIE NA PODNIKOVOHOSPODÁRSKEJ FAKULTE 
V KOŠICIACH 

 

 Podnikovohospodárska fakulta zabezpečuje výučbu manažérskych disciplín na 
prvom, druhom a treťom stupni štúdia (EUKE, 2012). Predmety, ktoré sú v rámci  tejto 

fakulty vyučované, poskytujú budúcim manažérom nielen potrebné teoretické znalosti, ale 
rovnaký dôraz je kladený aj na rozvíjanie praktických manažérskych zručností a vedomostí, 

ktoré budú po ukončení štúdia využité v praxi. Vedecko - výskumná činnosť fakulty sa 

zameriava na vybrané problémy z oblasti riadenia slovenských podnikov, rieši teoretické ako 
aj praktické problémy a prináša nielen inovatívne, ale aj praktické návrhy implementované v 

každodenných problémoch slovenských podnikov. Fakulta sa zapája aj do spolupráce s 
domácimi a zahraničnými inštitúciami, jej ďalšou snahou je prehlbovanie súčinnosti nielen s 

mladými doktorandmi a vedeckými pracovníkmi, ale aj ostatnými manažérmi z praxe (EUKE, 
2012). 

  

INOVÁCIE VO VZDELÁVANÍ NA PREDMETE MANAŽMENT 
 

 Predmet Manažment sa v študijnom odbore 3.3.16 Ekonomika a manažment 
podniku, študijnom programe Ekonomika a manažment podniku vyučuje na I. stupni – ako 

povinný predmet, v 2 ročníku. Jeho obmenou, doplnením a špecializáciou je napríklad ako 

povinne voliteľný premet na prvom stupni ponúkaný Manažment času, prípadne sú 
ponúkané výberové predmety, napr. Manažérske teórie.  

 V študijnom odbore 3.3.9 Obchodné podnikanie, v študijnom programe Obchodné 
podnikanie sa predmet Manažment nachádza ako povinný predmet. Jeho obmeny sa v rámci 

tohto študijného programu neponúkajú.  
 V študijnom odbore 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku, študijnom programe 

Finančné riadenie podniku sa Manažment nenachádza (v dôsledku ponuky tohto študijného 

programu len na druhom stupni štúdia). 
 Pri komparácií našich i zahraničných podnikov vznikajú otázky, prečo jeden podnik 

smeruje k prosperite a iný k úpadku, prečo podniky pôsobiace v rovnakom odvetví dosahujú 
rozdielne výsledky. Hľadanie odpovedí na podobné otázky smeruje do oblasti riadenia 

podniku a práce jeho manažérov. 

 Kým v minulosti bol v predmete Manažment kladený dôraz na riadenie a 
o manažmente s hovorilo ako o riadení – pôsobení subjektu riadenia na riadený objekt a 

riadenie sa chápalo ako činnosť, do akej miery vie podnik jasne definovať svoje ciele 
a očakávania zamestnancov, v súčasnosti je vzdelávanie budúcich manažérov plne 

prispôsobené potrebám praxe. Výučba prebiehala v minulosti poznámkovaním si diktovaného 
učiva, neskôr s nástupom výpočtovej techniky sa prednášky predmetu premietali na meotare 

s použitím fólií a len ojedinele na počítači prostredníctvom programu Power Point. 

V súčasnosti sa komplexne pri výučbe využíva inovovaná výpočtová technika (na všetkých 
prednáškach i cvičeniach prebiehajú vizuálne prezentácie v Power Pointe), modelovanie 

organizačných a riadiacich štruktúr, prípadové štúdie, kreatívne aktivizujúce simulačné hry 
a pod. Cieľom výučby – prednášok predmetu Manažment je osvojenie si manažérskych 

prístupov. Súčasťou manažmentu sú i hlavné funkcie manažmentu – plánovanie, 

organizovanie, vedenie a kontrola, problémy podnikového a vnútropodnikového 
manažmentu, technického, finančného zabezpečenia vo väzbe na organizačno – právne 

formy podnikania. Zameranie cvičení predmetu Manažment je obsiahlejšie, praktickejšie. 

http://www.euke.sk/
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Cvičenia zhromažďujú, analyzujú, triedia a syntetizujú výsledky výskumov, zovšeobecňujú 

skúsenosti z riadiacej činnosti a hľadajú odpovede na reálne praktické problémy. Výučba 
cvičení tak prispieva k získaniu potrebných kompetencií manažérov v praxi. Okrem základnej 

literatúry domácich autorov (Mihalčová, 2009; Bruothova a kol. 2013 a ďalšie skriptá) je 
predmet zameraný aj interdisciplinárne a využívajú sa poznatky z pridružených oblastí (Tkáč, 

2001; Lieskovská, 2000; Bašistová – Olexová, 2012; Olexová, 2010; Mesároš a kol., 2011; 

Mesároš - Dugas – Ferencz, 2013; Robins – Coulter, 2004; Milgrom – Roberts, 1992 a iné), 
pričom tu je snaha reflektovať aj trendy v zahraničí. Daná literatúra môže slúžiť na získanie 

vedomostí z danej problematiky aj záujemcom z podnikovej praxe. 
 

KOMPARÁCIA EKONOMICKEJ UNIVERZITY BRATISLAVA, 

PODNIKOVOHOSPODÁRSKEJ FAKULTY V KOŠICIACH S VYSOKOU ŠKOLOU 
EKONOMICKOU V PRAHE 

 
 Súčasne, podľa aktuálneho trendu v školstve, sa kladie dôraz na zvyšovanie kvality 

vyučovacieho procesu (aj keď je samozrejme dôležitý aj obsah). 
 Uvádzame komparáciu predmetu Manažment vyučovaného na Ekonomickej 

univerzite Bratislava, Podnikovohospodárskej fakulte Košice (PHF KE) s predmetom 

Manažment vyučovaným na Vysokej škole ekonomickej v Prahe (VŠE), Katedre 
Podnikovohospodárskej, Katedre manažmentu. Tento predmet je ponúkaný v odbore 

Podniková ekonomika a manažment.  
 Úvodom porovnania môžeme poznamenať, že predmet je ponúkaný porovnateľne 

s našim na bakalárskom stupni výučby, ale v 1.roku.  

 
Porovnanie syláb, anotácií – stručných obsahov predmetu 
 Z porovnania syláb – anotácií, stručných obsahov predmetov predmetu Manažment 
vyplýva, že: 

 základ (jadro) predmetu Manažment je rovnaký (úvod, vývoj manažmentu, hlavné 

koncepcie – školy manažmentu, funkcie manažmentu),  
 existujú isté odlišnosti v štruktúre obsahu syláb na každej z vysokých škôl, konkrétne 

medzi porovnávanými EUKE a VŠE Praha.  

 Manažment vyučovaný na EUBA, PHF Košice popisuje stručne viacero hlavných 

pojmov manažmentu: plánovanie, organizovanie, tvorbu organizačných štruktúr, 

vedenie, tvorbu pracovných tímov, kontrolu, komunikáciu a navyše sa venuje 
aplikačnému manažmentu, ako novému smeru manažmentu, teda navyše oproti VŠE 
Praha je vyučovaný aj aplikačný manažment.  

 Manažment vyučovaný na VŠE Praha popisuje rozšírenejšie jednotlivé funkcie 

manažmentu – plánovanie, rozhodovanie, organizovanie, koordináciu, motivovanie, 

vedenie a kontrolu. Okrem toho spomína aj komunikáciu, informačné systémy, 

organizačné štruktúry a projektovanie organizácie. Navyše oproti EUKE je vyučovaný 
aj operatívny manažment, manažment a globalizácia a manažment hodnotového 
reťazca.  

 

 Z porovnania syláb – osnov, detailných obsahov predmetu Manažment – cvičenia 
vyplýva, že: 

 sú jasné a zreteľné rozdiely medzi porovnávanými vysokými školami v predmete 

Manažment – cvičenia na EUKE, a VŠE Praha,  

 základ (jadro) Manažment - cvičenia je rovnaký (úvod, základné pojmy), 

 Manažment – cvičenia vyučovaný na EUBA, PHF Košice popisuje konkrétne 

rozdelenie a obsahy tém ako napríklad osobnosť manažéra, interná a externá 

http://www.euke.sk/
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diagnostika podniku, konkrétne metódy a techniky manažérskeho rozhodovania 

alebo napríklad aj tvorba organizačných štruktúr a pod. Navyše oproti VŠE Praha sú 
cvičené aj podrobne témy a metódy analýz interného a externého profilu podniku 
ako napríklad: Analýza makroprostredia, Analýza SWOT, a pod., sú rozoberané 
prípadové štúdie viacerých tém napr. metódy ABC, Matice BCG, metód rozhodovania 
a pod., a veľa iného. 

 Management – cvičenia vyučovaný na VŠE Praha popisuje rozšírenejšie témy 

preberané na cvičeniach – napr. plánovanie, rozhodovanie, organizovanie a pod. 
Navyše oproti EUKE sú cvičené aj témy ako alokačný manažment, operatívny 
manažment, organizačný manažment -projektovanie, globálny manažment alebo 
napr. aj zabezpečovanie ochrany životného prostredia, alebo bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci, alebo moderné manažérske prístupy ako TQM, CRM alebo Lean 
Management a pod.   

 

 Výsledkom porovnania Ekonomickej univerzity Bratislava, Podnikovohospodárskej 
fakulty Košice a Vysokej škole ekonomickej v Prahe je reálny pohľad na inovatívne modely 

vo výučbe na týchto školách a ojedinelé resp. značné rozdiely medzi ponúkanými témami. 
Na tomto príklade porovnania poukazujeme ale na fakt, že aj domáce univerzity sa snažia 

reflektovať na vývoj v zahraničí, študentov pripravovať na porovnateľnej úrovni a študenti 

tak nemusia cestovať za novými poznatkami výsostne do zahraničia. 
 

ZÁVER 
 

 Snahou pedagogických pracovníkov v rámci výučby predmetu Manažment je nielen 

odučiť jednotlivé cvičenia alebo prednášky, ale naučiť študentov základy manažmentu 
vhodné pre prax, nielen splniť osnovy učiva (sylaby predmetu), ale dosiahnuť konkrétnymi 
cieľmi a metódami u študentov čo najlepšie edukačné výsledky tak, aby boli v čo najväčšej 
miere využiteľné v praxi. Výučba nie je o práci samotného učiteľa, ale o práci žiakov, 

spolupráci s nimi a v neposlednom rade o ovládaní a používaní informačno-komunikačných 
technológií študentmi aj učiteľmi. 

 Edukačný proces predmetu Manažment je bezproblémový, jeho víziou do budúcnosti 

by malo byť, tak ako doteraz, budovanie dobrého imidžu, zachovanie si pozície lídra medzi 
hlavnými predmetmi študijných odborov ponúkaných v rámci PHF Košice, výučba podľa 

európskych štandardov a pod. Z porovnania s VŠE v Prahe je predmet Manažment 
vyučovaný na EUBA, PHF Košice cvičený podrobnejšie a hlavným prínosom sú praktické 

cvičenia, ktoré sú prínosné pre manažérov v podnikoch.  

  Podstatu  inovácií vo vzdelaní manažérov vidíme naďalej v udržiavaní 
moderného a aktivizujúceho konceptu vyučovacieho procesu – napr. medzi moderné 

koncepcie patrí kooperatívne vyučovanie (študenti pracujú v malých skupinách, riešia úlohy 
a osvojujú si vedomosti, vykonávajú rozličné praktické cvičenia), projektové vyučovanie 

(efektívna koncepcia vyučovania, ktorá napomáha k osvojovaniu si zručností v praktickom 
živote, umožňuje teda prepojenie teórie s praxou), elektronické vzdelávanie (e-learning - 

vyučovanie a vzdelávanie prostredníctvom informačných a komunikačných technológií, 

prípadne blendedlearning -  zmiešané vyučovanie, alebo kombinácia priameho vyučovania 
s vyučovaním prostredníctvom informačných a komunikačných technológií), a pod.    

 
Príspevok bol vypracovaný ako súčasť riešenia projektu VEGA č. 1/0328/13 „Modelovanie 
kauzálnych vzťahov inovácií v malých a stredných podnikoch“. 
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VÝZNAM  PREDMETU „KALKULÁCIE A ROZPOČTY“ NA 
ŠTUDIJNOM ODBORE  EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU 
 
THE IMPORTANCE OF THE SUBJECT CALCULATION AND 
BUDGEST IN SPECIALIZATION ECONOMICS AND COMPANY 
MANAGEMENT 
 
 Albína KOSTKOVÁ 
 

 
ABSTRAKT 

Podnik v trhovej ekonomike potrebuje zvyšovať svoju efektívnosť a upevniť si schopnosť 
konkurencie. Cesta, ktorá vedie k tomuto cieľu, je skvalitňovať riadenie a zabezpečiť 

znižovanie nákladov. Aby pracovníci podniku dokázali kráčať po tejto ceste, musia si osvojiť 

základné vedomosti z tejto oblasti. Tieto vedomosti získajú v rámci predmetu  Kalkulácie 
a rozpočty. V príspevku je definovaný cieľ , metodika predmetu, porovnanie s cieľmi 

predmetu na iných univerzitách a následne je uvedený súčasný obsah predmetu. 
 

Kľúčové slová: kalkulácie, rozpočty, manažérske, nákladové  účtovníctvo, cieľ predmetu,  

obsah predmetu 
 

ABSTRACT 
The company in the market economy needs to increase its affectivity and to strength then 

its capability of competition. The way that leads to this goal is to improve the management 
and to ensure the cost reductions. The company employees should follow this way and that 

is why they have to follow the knowledge from this field. This knowledge they get in the 

frame of the subject Calculation and Budgeting. In the article the goals, methods of the 
subject, comparison with the goals of the subject at other universities and following the 

present state of the subject are mentioned. 
 

Key words: calcultation, budgeting, cost accountig, goals of the subject  

 
JEL  KLASIFIKÁCIA: M21 

 
 

ÚVOD 

 
Predmet Kalkulácie a rozpočty je základným predmetom prvého stupňa študijného 

odboru Ekonomika a manažment podniku a voliteľným predmetom študijného odboru 
Obchodné podnikanie.  Kalkulácie sú chápané ako základný nástroj manažérskeho riadenia 

po línii výkonov a rozpočtovanie ako proces formulovania hodnotovo vyjadrených cieľov 
(rozpočet je strategický, taktický alebo operatívne orientovaný nástroj konkretizácie týchto 

cieľov hodnotovej stránky podnikateľského procesu). Príspevok obsahuje východiská tvorby 

predmetu , cieľ a metodiku, porovnanie s cieľmi na iných univerzitách a súčasný obsah 
predmetu.  
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PREDMET KALKULÁCIE A ROZPOČTY  VÝCHODISKA 

 
Tento predmet bol zostavený na základe teoretických podkladov, ktoré boli získané 

štúdiom literatúry a konzultáciami s odborníkmi z danej oblasti. Zameranie predmetu je 
poskytnúť študentom vedomosti, ale tiež vytvoriť predpoklady pre osvojenie zručnosti, 

 získavanie skúsenosti a odbornosti preto, aby absolventi mohli vykonávať svoje povolanie 

a stať sa odborníkmi so zameraním na hodnotové vzťahy. 
Základná literatúra, ktorá bola použitá pri zostavovaní predmetu  Kalkulácie 

a rozpočty bola od slovenských, českých, francúzskych, nemeckých,  rakúskych, kanadských, 
španielskych a USA autorov. 

 

1. COKINS,G. 2001. Activity-based Cost Management: An Executive’s Guide. New York : 
John Wiley & Sons, 2001. 374s. ISBN 0-471-44328-X 

2. FIBÍROVÁ, J. – WAGNER. J. – ŠOLJAKOVÁ, L. 2007.Nákladové a manažerské 
účetnictví. Praha : ASPI, 2007. ISBN: 80-7357-2990  

3. KRÁL, B. A KOL. 2008. Manažerské účetnictví. Praha : Management Press, 2008. ISBN 
978-8072-612-178  

4. KUPKOVIČ, M. A KOL. 2000. Kalkulácie a rozpočty. Bratislava: Sprint 2000 ISBN 80 – 

88848-63-6 
5. OGEROVÁ,  B.1994. Legestions par ľ  analyse des couts,  Presses Universitaire de 

France, Paríž, 1994. 
6. OGEROVÁ B - FIBÍROVÁ J. 1998. Rizení nákladu. Praha  : HZ Editio, 1998. ISBN 80-

86009-24-6. 

7. PORTER, M. 2004.Competitive Strategy. New York : Free Press, 2004.  
8. SCHEER, A. W. 1988. Kalkulácia hraničných nákladov, stav a aktuálne problémy. 

Wiesbaden, 1988.  
9. SCHROLL R. - SOUKUPOVÁ B. a kol. 1992. Kontrola nákladov a kalkulácie 

v priemysle. Bratislava : SPN, 1992. 
10. TUMPACH, M. 2008. Manažérske a nákladové účtovníctvo. Bratislava : Iura Edition, 

2008. ISBN 80-8078-1682. 

 
CIEĽ A METODIKA PREDMETU KALKULÁCIE A ROZPOČTY 

 
Cieľ predmetu Kalkulácie a rozpočty je stanovený tak, aby naplnil profil absolventa 

študijného odboru Ekonomika a manažment podniku (rozvíjal jeho úroveň vedomostí). V 

nadväznosti na predmety mikroekonómiu, účtovníctvo podnikateľských subjektov 
a podnikové financie má  poskytnúť základné poznatky umožňujúce zostavovanie  kalkulácií, 

ktoré majú veľký význam pri určení vzájomného vzťahu vecnej a hodnotovej stránky 
podnikania preto, lebo vyjadrujú vzťah medzi naturálnym výkonom a hodnotovým výkonom. 

Čo je veľmi dôležité pre podnikanie, z dôvodu, že musíme vedieť akú hodnotu získame za to, 
čo sme vynaložili. Oboznámiť ich s aplikáciou a súčasne  s rozvojom tvorivého rozhodovania 

na základe marže, zisku priemerných veličín, marginálnych a hraničných nákladov a výberu 

optimálneho variantu činnosti podniku a oboznámiť s tvorbou rozpočtov a základnými 
rozdielmi medzi rozpočtom a kalkuláciou. Výučbou uvedenej problematiky študenti získajú 

potrebné teoretické a praktické znalosti, ktoré im umožnia zostaviť kalkulácie a rozpočty 
podnikov ako podklady na riadenie podnikateľského procesu. 

 

 
 

http://www.euke.sk/


      

Manažment v teórii a praxi    4/2013 
 on-line odborný časopis o nových trendoch v manažmente 
 

    
ghghghghghghghghghghgh 
 

MANAŽMENT V TEÓRII A PRAXI, roč. 9, 2013, č. 4  41  

ISSN 1336-7137  
 

CIELE PRÍBUZNÝCH PREDMETOV VYUČOVANÝCH NA ZAHRANIČNÝCH VYSOKÝCH 

ŠKOLÁCH 
 

V oblasti porovnania cieľov a obsahu predmetu na Ekonomickej univerzite 
v Bratislave a Podnikovohospodárskej fakulte so sídlom v Košiciach sme si vybrali univerzity 

v Prahe, v Ústi nad Labem, vo Viedni a v Paríži. Obsah predmetu Kalkulácie a rozpočty je 

porovnateľný s predmetom manažérske účtovníctvo vyučovaným na týchto univerzitách.   
Na Univerzite v Pariží Sorbonne-Pantheon v rámci ekonomickej fakulty - Institut 

d’Administration des Enterprises sa vyučuje predmet Comptabilite de gestion - manažerské 
účtovníctvo. Prevažná časť tém v tomto predmete je spoločná s predmetom Kalkulácie 

a rozpočty. Rozdiel je v tom, že časť tém je venovaná analýze nákladov a hodnoty, čo je 

veľmi dôležité, lebo často sa prijímajú rozhodnutia za predpokladu, že náklady sú hodnotou 
čo nie je správne, preto, lebo nie každý náklad musí vytvoriť hodnotu. 

Na Univerzite vo Viedni Wirtschafts universitat sa okrem finančného účtovníctva 
v povinnej časti predmetov vyučuje predmet Internes Rechnungswesen - Interné 

účtovníctvo, ktorý poskytuje dôležitú časť vedomosti študentom a pripravuje ich na 
povolanie podnikového ekonóma so zameraním na finančné riadenie a účtovníctvo. 

Na Univerzite Jana Evanjelistu Purkyne v Ústí nad Labem sa predmet orientovaný na 

Kalkulácie a rozpočty vyučuje na Fakulte sociálno-ekonomickej. Na tejto fakulte predmet 
Manažerské účtovníctvo - Managerial Accouting sa vyučuje v treťom ročníku s výmerou 2/2. 

Z hľadiska obsahu je prednášaná problematika zahrnutá do trinástich tém a jedenásť 
z týchto tém je totožných s témami v predmete Kalkulácie a rozpočty vyučovaného na 

Podnikovohospodárskej fakulte so sídlom v Košiciach dve témy sú venované 

vnútropodnikovej banke a sporiteľni ako vyššiemu stupňu zodpovednostného účtovníctva 
s využitím finančných tokov a ekonomickým trendom súčasnosti z pohľadu objektov 

úverovania. 
Na Vysokej škole ekonomickej v Prahe je výučba predmetu Manažérske účtovníctvo 

rozdelená do dvoch častí  Manažérske účtovníctvo I a Manažérske účtovníctvo II. Obsah 
Manažérskeho účtovníctva I zahŕňa osem tém, v ktorých sa rieši vzťah finančného, 

nákladového a manažérskeho účtovníctva, meranie a riadenie výkonnosti podniku, výkazy 

pre meranie a riadenie zisku, metóda štandardných nákladov a výnosov, analýza odchýlok,  
informačné nástroje pre riadenie výkonov, hodnotové vzťahy medzi útvarmi, výnosy 

v nákladovom účtovníctve, postavenie rozpočtov v systéme plánov a rozpočtov, účtovné 
informácie pre riadenie po linií zodpovednosti. Základným cieľom cvičení  Manažérskeho 

účtovníctva I je pomocou príkladov ukázať s jednoduchými číslami metódy riešenia 

konkrétnych rozhodovacích úloh a orientovať  záujem študentov na získanie informácii , 
ktoré sú potrebné na riešenie takýchto úloh. Čiže cieľom tohto predmetu je poskytnúť 

riadiacim pracovníkom podklady  na riadenie podnikateľského procesu,  ktorého 
parametroch už bolo rozhodnuté. 

Manažérske účtovníctvo II jeho hlavným cieľom je oboznámiť študentov s obsahom 
a štruktúrou účtovníctva pre rozhodovanie, ktorého základom je poskytnúť manažérom 

informácie na zhodnotenie budúcich variant podnikania. Študenti sa musia oboznámiť 

s informačnými údajmi a s ich aplikáciou pri riešení rozhodovacích úloh, ktorých riešenie 
vychádza z účtovných informácií. Tieto informácie potrebujú na riešenie úloh  pri existujúcej 

kapacite, budúcej kapacite a pri cenovom rozhodovaní. Na cvičeniach v tomto predmete sa 
riešia prípadové štúdie.  
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SÚČASNÝ OBSAH PREDMETU KALKULÁCIE A ROZPOČTY 

 
Tak, ako každý predmet  vyučovaný na škole, aj tento zahŕňa viacero skutočností. 

Súčasná podoba predmetu  vyjadruje historické, porovnávacie, spoločenské, logické, 
biologicko-psychologické a pedagogické hľadisko. Základom pri tvorbe obsahu je prínos pre 

rozvoj študenta. Preto z minulosti sa rozvíjajú pozitívné časti a priebežne inovujú, obsah 

predmetu sa porovnáva s obsahom na príbuzných univerzitách, dôležité je myslieť na 
zaradenie študenta do ekonomického a spoločenského života, pri tvorbe obsahu predmetu 

sa myslí na logickú nadväznosť získaných vedomostí a zručností predchádzajúcim vzdelaním, 
rešpektuje úmerný rozsah povinnosti a rešpektuje rozvoj vyučovacích metód. 

Všetky uvedené činitele ovplyvnili súčasný obsah predmetu Kalkulácie a rozpočty. 

Základná literatúra pre štúdium tohto predmetu je Nákladové účtovníctvo od Štubňovej 
(1998), Kalkulácie a rozpočty od Kupkoviča (2000), Manažérske a nákladové účtovníctvo od 

(2008 ) Tumpacha, ktorá je doplnená o ďalšie zdroje od zahraničných a domácich autorov 
(Ogerová, Cokins, Porter, Mellerowicz, Guttenberg, Schneider, Janout, Král, Fibírová, 

Wagner, Schroll, Lajoš, Kostková, Soukupová). Z dôvodu čiastočnej interdisciplináronosti 
predmetu sú využívané aj doplnkové zdroje literatúry o Tkáča (2001) alebo Lieskovskej 

(2000). Súčasný obsah predmetu je uvedený v sylabách, ktoré sa aktualizujú podľa potreby. 

Tento predmet sa vyučuje v zimnom semestri v treťom ročníku a je na 1. stupni povinným 
predmetom. Výmera predmetu na dennom štúdiu je 2/2 hodín týždenne a na externom 

štúdiu je 16 hodín konzultácií za semester. Obsah predmetu je  zameraný na základné 
charakteristiky procesného pojmu nákladov a ich priebeh v reprodukčnom procese. 

Základnou myšlienkou je využiť znalosti praktických problémov  riešených v podnikoch 

a demonštrovať vzťahy a súvislosti medzi nákladmi , objemom výroby a ziskom, a na ich 
základe sledovať a ovplyvňovať vývoj hospodárnosti a efektívnosti. 

Cvičenia z tohto predmetu sú zamerané na riešenie: konkrétnych problémov v rámci 
kalkulačného systému (metódy a druhy), prípadových štúdii (porovnávanie, metódy 

štandardných nákladov a metódy kalkulovania podľa čiastkových činnosti - ABC), analýzy  
CVP a kritického bodu, rozpočtu vývoja nákladov a kontroly plnenia rozpočtov (priame 

náklady - priebežná kontrola a režijné náklady následná kontrola). 

Manažment musí disponovať informáciami o nákladoch na podnikové výkony, 
pretože na ich základe dokáže vhodnou politikou priblížiť cenu svojich výrobkov očakávaniam 

na trhu a zároveň vynaložených nákladov tak, aby viedli ku konkurenčnej výhode. Tieto 
informácie sa získavajú z kalkulačného systému podniku (Tumpach, 2008). Manažérske 

účtovníctvo je významným prvkom strategického riadenia podniku. Orientuje sa na faktory, 

ktoré ovplyvňujú strategickú výkonnosť a tvorbu hodnôt v podniku (Král, 2008), 
zostavovanie strategických rozpočtov (Král, 2008), strategické riadenie po línii výkonov, 

riadenie a analýzu ziskovosti zákazníkov. 
  

ZÁVER 
 

Predmet Kalkulácie a rozpočty tvorí jadro študijného programu Ekonomika 

a manažment podniku, čo vyplýva z cieľa a charakteru predmetu. Študenti na tomto 
predmete získavajú teoretické vedomosti a praktické zručnosti, ktoré sú potrebné pre 

pochopenie dôležitosti nákladov  a jednoznačných informácií, ktoré je potrebné získať na 
riešenie konkrétnych rozhodovacích úloh pri riadení podnikateľského procesu. Manažéri 

v podnikoch sa rozhodujú pre rôzne podnikateľské stratégie napr. podľa Portera je to 

stratégia nákladovej minimalizácie, stratégia diferenciácie a stratégia špecializácie (Porter, 
2004). V praxi pri použití každej z týchto stratégií sú podniky nútené používať rôzne 

nástroje, medzi ktorými základným nástrojom je používanie kalkulácií nákladov. Ak podnik 
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má záujem aktívne riadiť nákladový proces potrebuje vybudovať kvalitný kalkulačný systém, 

ktorý mu umožňuje riadiť náklady v priebehu celého výrobného procesu. Získanie 
praktických zručnosti  pri príprave kalkulácií a rozpočtov je dôležitý krok, ktorý pomôže 

budúcemu manažérovi v jeho práci. 
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OBCHODOVANIE S EMISIAMI V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 
V KONTEXTE EURÓPSKEHO SYSTÉMU OBCHODOVANIA S 
EMISIAMI 
 
EMISSIONS TRADING IN THE SLOVAK REPUBLIC IN THE 
CONTEXT OF THE EUROPEAN EMISSIONS TRADING SCHEME 
 
Mária ANDREJČÍKOVÁ, Daniela URBLÍKOVÁ 
 

 
ABSTRAKT  

Energetická bezpečnosť a klimatické zmeny sú  témou  svetovej hospodárskej a 
environmentálnej politiky . V tejto súvislosti sa vyskytuje  trh pre obchodovanie s  emisie 

skleníkových plynov. Cena sa neustále mení v závislosti na vývoji trhu. Cieľom príspevku je 

poukázať na problematiku obchodovania s emisiami skleníkových plynov, ktoré sa dostávajú  
do atmosféry a ich následná likvidácia.   

 
Kľúčové slová: Kjótsky protokol, energetická bezpečnosť, environmentálna politika, 

obchodovanie s emisiami,  
 

ABSTRACT  

Energy safety and climate change has been a topic of global economic and environmental 
policy for several years. In this context the market for greenhouse gas emissions is being 

created. The price is permanently changing, depending on market developments. Objectives 
of this paper is the issue of recognition of greenhouse gases that enter the atmosphere and 

their subsequent disposal and reducing ecological processes and environmental projects, 

which deal with both international conventions, governments, competent institutions, 
individuals and environmental organizations, but also companies its own production activities 

pollute the environment. 
 

Key words: The Kyoto Protocol, energy safety, environmental policy, gas emissions, 

emission rights, emissions trading schemes. 
 

JEL KLASIFIKÁCIA: Q51, Q52, Q56 
 

 
ÚVOD 

 

Energetická bezpečnosť a klimatické zmeny sú témou globálnej hospodárskej a  
environmentálnej politiky už niekoľko rokov. Podľa mnohých výskumov dochádza k zmene 

klímy v dôsledku zvyšovania koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére. V tejto súvislosti 
sa vytvára  trh s emisiami skleníkových plynov, ktorého merateľnými ukazovateľmi sú: 

emisné kvóty, emisné práva, jednotková cena za ekvivalent tony CO2., ktorá sa neustále 

mení, v závislosti od vývoja na trhu. Cieľom tohto systému je podnietiť spoločnosti k tomu, 
aby zredukovali množstvá skleníkových plynov, vypúšťajúce do ovzdušia.   
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FORMULÁCIA  PROBLEMATIKY 

 
V súčasnej modernej a technicky vyspelej dobe si ľudstvo čoraz viac uvedomuje, že   

budúcnosť naša ako aj budúcnosť  ďalších generácii nezávisí iba od ľudského pokroku v 

oblasti vývoja technológii a vedy, ale tiež aj od globálnych klimatických zmien, ku ktorým 
v súčasnosti dochádza a ktoré môžu mať katastrofálne dôsledky pre život. Každým rokom 

ľudia, firmy vyprodukujú veľké množstvo škodlivých látok, emisií a chemikálií, ktoré 

vypúšťajú do ovzdušia, do vôd, riek a do pôdy.  Ľudskou činnosťou sa neustále zvyšuje 
koncentrácia plynov spôsobujúca skleníkový efekt v atmosfére a súčasne spôsobujúca 

otepľovanie planéty. Obchodovanie s emisiami predstavuje trh s  novými komoditami. Jeho 
cieľom je podnietiť spoločnosti k tomu, aby zredukovali množstvá skleníkových plynov, ktoré 

vypúšťajú do ovzdušia. Kľúčovou myšlienkou mechanizmu založeného na trhových silách je 
fakt, že pôsobí ako hnací motor pre splnenie svojich emisných limitov pre jednotlivé 

spoločnosti. Tlak na znižovanie emisií bol doposiaľ uplatňovaný najmä takými regulačnými 

a direktívnymi mechanizmami ako sú napr. emisné koncentračné limity, poplatky za 
znečisťovanie a pod.10 

Na určovanie emisií je povolené použitie týchto metodík: 
 metodika založená na výpočtoch určujúca emisie zo zdrojových prúdov na základe 

údajov o činnosti získaných pomocou meracích systémov a ďalších parametrov z 

laboratórnych analýz alebo štandardných faktorov, 
 metodika založená na meraniach určujúca emisie zo zdroja emisie pomocou 

kontinuálneho merania koncentrácie príslušných skleníkových plynov v prúde 
výfukových plynov a samotného toku výfukových plynov. 

Prevádzkovateľ môže navrhnúť použitie metodiky založenej na meraniach, pokiaľ 

môže dokázať, že: 
 výsledkom je spoľahlivo presnejšia hodnota ročných emisií zariadenia než v prípade 

alternatívnej metodiky založenej na výpočtoch, čím sa zabráni neprimeraným 
nákladom. 

 porovnanie medzi metodikou založenou na meraniach a metodikou založenou na 
výpočtoch vychádza z identického súboru zdrojov emisií a zdrojových prúdov. 

Na zabezpečenie presného a overiteľného monitorovania a podávania správ o 

emisiách skleníkových plynov podľa smernice 2003/87/ES je monitorovanie a podávanie 
správ založené na týchto princípoch: 

úplnosť,  
 konzistentnosť, 

 transparentnosť,  

 pravdivosť,  
 efektívnosť vynaložených nákladov, 

 dôveryhodnosť,  
 zlepšenie výkonu pri monitorovaní a podávaní správ o emisiách. 

 
Výpočet emisií CO2 sa vykonáva buď použitím  vzorca: 

 

emisie CO2 = údaje o činnosti * emisný faktor * oxidačný faktor 
 

alebo alternatívne, ak je to určené v usmerneniach špecifických pre jednotlivé činnosti. 
Výrazy v tomto vzorci sú špecifikované pre emisie zo spaľovania a emisie z procesov takto: 

                                                 
10

 SPNZ, , [22. 02. 2010], http://www.spnz.sk/Casopis/03_04%5C03_04_09.htm 
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Emisie zo spaľovania - údaje o činnosti vychádzajú zo spotreby paliva. Množstvo 

použitého paliva sa vyjadrí ako výhrevnosť v TJ, pokiaľ nie je v týchto usmerneniach 
uvedené inak. Emisný faktor sa vyjadrí ako tCO2/TJ, pokiaľ nie je v týchto usmerneniach 

uvedené inak. Pri spotrebe paliva nie všetok uhlík v palive oxiduje na CO2. K nedokonalej 
oxidácii dochádza z dôvodu neefektívnosti spaľovacieho procesu, pri ktorom sa určité 

množstvo uhlíka nespáli alebo sa len čiastočne oxiduje ako sadze a popol. Nezoxidovaný 

alebo čiastočne zoxidovaný uhlík sa zohľadní pomocou oxidačného faktora, ktorý sa vyjadrí 
ako pomerná časť. Oxidačný faktor sa vyjadrí ako percentuálna časť.  

Výsledný vzorec na výpočet je: 
 

emisie CO2 = tok paliva [t alebo Nm3] * čistá výhrevnosť [TJ/t alebo TJ/ Nm3] * 
   emisný faktor [tCO2/TJ] * oxidačný faktor 
 

Emisie z procesov - údaje o činnosti vychádzajú zo spotreby materiálu, výkonu alebo 
výroby a sú vyjadrené v t alebo Nm3. Emisný faktor sa vyjadrí v [t CO2/t alebo t CO2/m3]. 

Obsah uhlíka vo vstupnom materiáli, ktorý sa počas procesu nepremení na CO2, sa zohľadní 
v prepočítavacom faktore, ktorý sa vyjadrí ako pomerná časť. V prípade, že sa prepočítavací 

faktor zohľadní v emisnom faktore, samostatný prepočítavací faktor sa už nepoužije. 

Množstvo použitého vstupného materiálu sa vyjadrí ako hmotnosť alebo objem [t alebo 
Nm3].  

 
Výsledný vzorec na výpočet je: 

 

emisie CO2 = údaje o činnosti [t alebo Nm3] * emisný faktor [t CO2/talebo Nm3] *  
                                        prepočítavací faktor 
 

Na určenie ekonomických škôd zo znehodnotenia životného prostredia 

z národohospodárskeho hľadiska možno použiť niekoľko spôsobov. Tie však predpokladajú 
poznať a mať informácie o vstupných údajoch. Pre zložku - ovzdušie  životného prostredia 

ide najmä o:  

emisie do vzduchu (v tonách za rok),  
výšku komínov (v m),  

územie podľa typu (orná pôda, mestské osídlenie a pod. ).  
Škody spôsobené znečistením ovzdušia vyčíslime ako:  

Šo = ∑ No x kvoi x kri x Moi x Ai 

Kde Šo je ročná škoda na ovzduší spôsobená danou investíciou,  
No – násobiteľ (základná sadzba v Sk),  

Kvoi– koeficient charakterizujúci územné znečistenie emisiami (napr. centrum mesta: 8),  
Kri– koeficient rozptylu škodlivín (podľa výšky komína v rozsahu od 0,2 do 4),  

Moi – množstvo škodlivín za rok v tonách,  
Ai – stupeň škodlivosti emisií (napr. SO2 – 22),  

i – 1,2...n – počet škodlivín vypúšťaných do vzduchu 

 
Rozbor problému 

Emisie sú to plynné a pevné látky ktoré sa dostavajú do ovzdušia. Väčšinou ich do 
ovzdušia vypúšťa človek, pri vykonávaní nejakej pracovnej činnosti. Najviac emisií sa 

dostáva do ovzdušia pri využívaní dopravných prostriedkov, pri spaľovaní v elektrárňach 

a podobne. Najrozšírenejšou plynnou nečistotou je oxid siričitý. Z ovzdušia sa vymýva pri 
dažďových zrážkach, čím vznikajú kyslé dažde, ktoré sú nepriaznivým javom ekologickej 

rovnováhy, okysľujú vodu a pôdu. Skleníkové plyny sú napr. oxid uhličitý (CO
2
), metán 

http://www.euke.sk/


      

Manažment v teórii a praxi    4/2013 
 on-line odborný časopis o nových trendoch v manažmente 
 

    
ghghghghghghghghghghgh 
 

MANAŽMENT V TEÓRII A PRAXI, roč. 9, 2013, č. 4  47  

ISSN 1336-7137  
 

(CH
4
), oxid dusný (N

2
O), halogenované uhľovodíky (CFC, HCFC, PFC) a iné plyny. 

Aerosóly sú pevné alebo kvapalné čiastočky rozptýlené vo vzduchu a pre živé 
organizmy sú nebezpečné. 

Emisný limit je najvyššia prípustná miera vypúšťania znečisťujúcej látky do ovzdušia 
zo zdroja  znečisťovania, zariadenia alebo inej súčasti zdroja znečisťovania, vyjadrená ako 

hmotnostná koncentrácia znečisťujúcej látky v odpadových plynov alebo hmotnostný tok 

znečisťujúcej látky za jednotku času, alebo hmotnostné množstvo znečisťujúcej látky 
vztiahnuté na jednotku produkcie či výkonu alebo emisný stupeň, alebo stupeň 

znečisťovania ovzdušia spôsobovaný týmto zdrojom. 
Imisný limit je najvyššia prípustná koncentrácia znečisťujúcej látky obsiahnutá 

v ovzduší. 

Základným predpokladom pre obchodovanie s kvótami emisií CO2 je  skutočnosť, že 
podnik ma pridelenú určitú kvótu emisii CO2. Podnik sa môže rozhodnúť, že určitým riešením 

zníži svoje emisie CO2 a že zvyšné kvóty potom môže predať. Ak však spoločnosť mieni 
zvýšiť svoju produkciu, môže nastať prípad, že bude potrebovať nakúpiť kvóty. Ich cena na 

trhu bude klesať od závislosti dopytu a ponuky. 
Európsky systém obchodovania s emisiami (ďalej  EU ETS) je jedným z kľúčových 

nástrojov, ktorými sa EÚ snaží dosiahnuť zníženie emisií skleníkových plynov, ku ktorému sa 

zaviazala podľa Kjótskeho protokolu a tým je zníženie emisie skleníkových plynov do roku 
2012 o 8% oproti úrovni z roku 1990. 

Cieľom EU ETS je umožniť členským krajinám Únie splniť záväzky podľa Kjótskeho 
protokolu. Systém nestojí na určovaní nových environmentálnych cieľov, ale na využití 

trhových mechanizmov. Vďaka EU ETS by sa mali kjótske záväzky dosiahnuť len za cenu asi 

2,9 – 3,7 miliardy eur ročne, čo predstavuje menej ako 1% HDP Únie. Obchodovanie 
s emisiami okrem toho vytvára okolo seba celkom nový ekonomický subsektor so 

sprostredkovateľskými firmami, poradcami a pod. 
EU ETS stojí na šiestich základných princípoch: 

  a) je to systém založený na princípe „limit a obchod“, 
  b) pôvodne sa zameriava na emisie CO2 veľkých priemyselných znečisťovateľov, 

  c) implementácia prebieha vo fázach s pravidelnými revíziami, ktoré vytvárajú   

       možnosť rozšírenia schémy na iné skleníkové plyny a ďalšie sektory  
        hospodárstva, 

  d) rozhodovanie o alokačných plánoch limitov emisií prebieha tiež periodicky vo   
      fázach 

  e) systém obsahuje robustný rámec kontroly plnenia, 

  f) trh s emisiami funguje v celej EÚ, špeciálnymi mechanizmami však otvára možnosti 
redukcie emisií aj v iných krajinách, je otvorený spolupráci s inými podobnými systémami. 

Národnú kvótu emisií vláda rozdelí medzi firmy a zariadenia, ktoré sú do EU ETS na 
jej území zahrnuté. Firmy sa môžu rozhodnúť, či svoju kvótu úplné vyčerpajú, alebo predajú 

jej časť iným firmám, ktoré svoju alokáciu prekračujú. Vytvára sa tým trh s emisiami, kde 
trhový mechanizmus tlačí firmy k zavádzaniu menej znečisťujúcich technológií. Každý 

kalendárny rok musia všetky prevádzky zahrnuté do EU ETS predložiť správu o tom, aké 

množstvo emisií vyprodukovali. Na základe toho sa im potom zruší určité množstvo povolení, 
zvyšné možno ušetriť do ďalšieho roka, alebo s nimi obchodovať.11V niektorých sektoroch sa 

však ukazuje, že investovanie do zariadení priateľských voči životnému prostrediu a tzv. 
čistých technológií, môžu byť lepšou investíciou než nakupovanie medzinárodných kvót CO2 

alebo platenie pokút, ktorých úroveň sa bude postupne zvyšovať. 

                                                 
11 EUROPSKAUNIA, [22. 02. 2010], 

http://www.europskaunia.sk/system_obchodovania_s_emisiami 
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Firmy znečisťujúce životné prostredie si musia prerátať, či sa im viac oplatí 

investovať do zlepšenia technológie a znižovania emisií, alebo nakupovať na trhu voľné 
emisné jednotky. Za prekročenie emisných kvót sú firmy sankcionované.  

 
Vývoj emisií v Slovenskej republike 

Podpísaním Kjótskeho protokolu sa Slovenská republika ako aj  ostatné členské štáty 

protokolu snažili znížiť produkciu emisií, za účelom splnenia podmienok, ktoré  sa zaviazali 
splniť pri ratifikácií protokolu.  

Obrázok 1: Vývoj emisií skleníkových plynov (GHGs) v SR vzhľadom na ciele stanovené 

Kjótskym protokolom Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy 

ZDROJ : SHMU 
 

Emisie skleníkových plynov dosahovali najvyššiu úroveň koncom 80-tych rokov, 
v období rokov 1990 – 1994 došlo k poklesu približne o 30%, v roku 1995 sa emisie mierne 

zvýšili a následne do roku 2000 zaznamenali klesajúci trend. V roku 2001 mierne vzrástli 

a od tejto doby si udržujú stabilnú úroveň. 
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Obrázok 2: Vývoj emisií oxidu siričitého (SO2) v SR z hľadiska plnenie záväzkov 
medzinárodných dohovorov 

Zdroj: SHMÚ 
 

Emisie oxidu siričitého dosahovali najvyššiu úroveň v 80-tych rokoch, v období 1990 

– 1994 došlo k ich výraznému poklesu, od roku 1994 do roku 1997 sa emisie SO2 pohybovali 
približne na rovnakej úrovni. Od roku 1998 bol zaznamenaný zasa pokles. SR splnila dva 

z cieľov znížiť emisie SO2 v roku 2000 o 60% a v roku 2005 o 65% v porovnaní 
s východiskovým rokom 1980. 

 

Obrázok  3: Vývoj emisií oxidov dusíka (NOX) v SR z hľadiska plnenia záväzkov 

medzinárodných dohôd                                                                                  
Zdroj: SHMÚ 

 

Emisie oxidov dusíka vykazovali v období od roku 1990 mierny pokles. Zvyšovanie 
v roku 1995 súvisí so zvýšením spotreby zemného plynu. Pokles NOX v roku 1996 bol 

zapríčinený zmenou emisného faktora, zohľadňujúci stav techniky a technológie spaľovacích 
procesov a znižovanie spotreby tuhých palív. V roku 2006 bol zaznamenaný významnejší 

http://www.euke.sk/
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pokles emisií NOX a to hlavne u veľkých a stredných stacionárnych zdrojov. Tento pokles 

súvisí so znížením objemu výroby a spotreby pevných palív a zemného plynu. V roku 2007 
emisie tuhých znečisťujúcich látok poklesli oproti roku 1990 o 84%. 

 

Podiel zdrojov v schéme na celkových emisiách
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Obrázok  4:  Podiel zdrojov v schéme na celkových emisiách skleníkových plynov 
v Slovenskej republike 

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor ochrany ovzdušia, Návrh – Národný 
alokačný plán na roky 2008 – 2012 

 

Trh s emisiami  a postup prideľovania  kvót 
Energetika, priemysel a doprava sú odvetviami, ktoré sú najväčšími pôvodcami tzv. 

skleníkového efektu. Prevádzkovatelia stredných a veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia 
sú podľa platnej legislatívy povinní nahlasovať údaje o spotrebe fosílnych palív a emisiách 

základných znečisťujúcich látok za predchádzajúci rok aj pre účely výpočtu poplatkov za 

vypustené množstvo. Údaje sa zbierajú prostredníctvom Národného emisného informačného 
systému (NEIS). Súhrn vybraných údajov prevádzkovej evidencie a ďalších údajov vypracujú 

a predkladajú prevádzkovatelia zdrojov na predpísaných tlačivách alebo v  elektronickej 
forme do 15. februára nasledujúceho roku. Zoznam zdrojov, zaradených do schémy 

obchodovania s emisnými kvótami oxidu uhličitého podľa zákona č. 572/2004 Z. z.  

v Slovenskej republike, znázorňuje nasledujúca tabuľka.    
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Tabuľka  1: Prehľad zdrojov zaradených do schémy obchodovania s emisnými kvótami v SR 
Súhrn  rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2008-

2012 

Počet 
zdrojov 

183       

Celkové 
pridelené 
kvóty 

 37 224 920 
 

39 830 851  39 969 697  40 019 322  40 259 153  197 303 943  

Ročný 
priemer 

 39 460 789 39 460 789 39 460 789 39 460 788 39 460 788 197 303 943 

Rezerva  1 800 367 1 80 367 1 800 367  1 800 368 1 800 368 9 001 835 

Množstvo 
kvót 
spolu 

 41261156 41261156 41261156 41261156 41261156 206305780 

Zdroj: www.envirogov.sk 
 

 
Jedna kvόta z EÚ ETS zodpovedá jednému ekvivalentu tony CO2. Národné plány 

o prideľovaní kvόt (NAP), schválené zo strany Európskej komisie pre každú krajinu, určujú 

maximálne množstvo kvόt oproti potenciálu o znížení emisií a prognózy o rastu odvetvia, pri 
čom ich prideľujú medzi zariadeniami z týchto odvetví. V pláne sú zverejnené emisné kvόty  

pre každú prevádzku za príslušné obdobie z EÚ ETS : 
Fáza I (2005-2007) - alokácia sa koná vo februári každý rok (prevádzky dostávajú na 

svoje účty nové emisné kvόty v ich národných registroch) a rovná sa  určenému množstvu 

kvόt za bežný kalendárny rok. 
Fáza II (2008-2012)- aktuálne NAP sa vzťahujú na druhú fázu z EÚ ETS. Celková 

alokácia v EÚ je 2,08 miliárd kvόt ročne. 
Fáza III (2013-2020) - rozhodnutím z 10/ 2010 určila Európska komisia celkový limit 

emisií za obdobie po roku 2013 na 2 039 152 882 kvόt. Tento limit sa bude postupne 
znižovať o 1,74% každý rok. 

 

DISKUSIA 
 

V súčasnej modernej a technicky vyspelej dobe si ľudstvo čoraz viac uvedomuje, že 
základom pre našu budúcnosť a budúcnosť ďalších generácii nezávisí iba od ľudského 

pokroku v oblasti vývoja technológii a vedy, ale hlavne sa treba zaoberať globálnymi 

klimatickými zmenami, ktoré  môžu mať katastrofálne dôsledky pre život. Emisie CO2 zo 
spaľovania fosílnych palív veľmi tesne súvisia  s ekonomikou a hospodárskym rozvojom 

krajín, nakoľko 90 % svetového dopytu energie je v súčasnosti odvodené od fosílnych palív. 
Z dôvodu predpokladaného nárastu emisií  v budúcnosti bolo potrebné hľadať spoločné 

medzinárodné riešenie, ktoré sa zhmotnilo do Kjótskeho protokolu. Napriek nepochybne 
veľkým prínosom vyplývajúcich z tohto medzinárodného dohovoru, ktorý v roku 2011 

podpísalo 192 štátov, nedokonalosť pravidiel Kjótskeho protokolu znamenala v rokoch 

minulých „veľký biznis“ pre všetkých veľkých emitérov skleníkových plynov a tiež aj kolaps 
cien povoleniek. Európsky systém obchodovania s emisiami je jedným z kľúčových nástrojov, 

ktorými sa EÚ snaží dosiahnuť zníženie emisií skleníkových plynov, ku ktorému sa zaviazala 
podľa Kjótskeho protokolu. Cieľom EU ETS je umožniť členským krajinám Únie splniť 

záväzky podľa Kjótskeho protokolu. Systém nestojí na určovaní nových environmentálnych 

cieľov, ale na využití trhových mechanizmov. Vďaka EU ETS by sa mali kjótske záväzky 
dosiahnuť len za cenu asi 2,9 – 3,7 miliardy eur ročne, čo predstavuje menej ako 1% HDP 
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Únie. Obchodovanie s emisiami okrem toho vytvára okolo seba celkom nový ekonomický 

subsektor so sprostredkovateľskými firmami, poradcami a pod. 
Ale keďže sa jedná o relatívne ešte mladý spôsob obchodovania a kontroly, tak sa 

nedá očakávať, že hneď v úvode tejto dlhej cesty budú vychytené všetky chyby a ťažko by 
bolo asi očakávať že pri začiatkoch a budovaní tohto trhu sa hneď budú jeho tvorcovia 

zaoberať komplexne všetkými problémami a možnými  komplikáciami. To ukáže čas a najmä 

prax. 
 

ZÁVER 
 

Obchodovanie s emisnými kvótami v Slovenskej republike čakajú zmeny. Vyplýva to 

zo zákona, ktorý vstúpil do platnosti 8.3.2011 a  ktorý nahradil doterajšiu platnú legislatívu. 
Jedným z hlavných dôvodov  zákona o obchodovaní s emisiami je transpozícia smernice 

Európskej únie (EÚ), ktorá začlení leteckú dopravu do systému obchodovania s emisnými 
kvótami. Predaj emisií má byť doplnkovým nástrojom na predchádzanie a zmiernenie 

vplyvov zmeny klímy. V tomto zmysle má určité pozitíva (napr. umožňuje dosiahnuť 
znižovanie emisií za najnižšiu cenu). Využívanie tohto nástroja však v praxi naráža na 

politické záujmy štátov a ekonomické záujmy priemyslu. 

Správa Global Carbon Trading tvrdí, že globálny systém obchodovania s emisiami je 
nevyhnutný, ak sa chceme vyhnúť katastrofálnym následkom klimatických zmien. Uvádza 

však tiež, že samotné obchodovanie nebude stačiť. Musí sa spojiť so systematickým 
znižovaním emisií na národnej úrovni. Emisný trh „má byť kombinovaný s cielenou 

reguláciou, zdaňovaním a verejnými financiami na široko zamerané opatrenia“. Slovensko 

bude musieť investovať do splnenia náročnejších záväzkov a zefektívniť využívanie výnosov 
z predaja kvót na progresívnu akceleráciu ekonomickej zmeny. EU ETS sa bude 

pravdepodobne rozširovať a bude postupne prechádzať od alokácií povoleniek na ich 
dražbu. To by umožnilo systém obchodovania sprehľadniť a obmedziť tak vplyv 

priemyselných a finančných skupín. A vlády budú zrejme nútené začať využívať aj ďalšie 
finančné, právne a administratívne nástroje na obmedzovanie emisií skleníkových plynov. 

Švédske predsedníctvo EÚ a mnohí experti tvrdia, že bez zavedenia emisných daní nebude 

EU ETS dostatočný nástroj na zníženie emisií, ku ktorému sa EÚ zaviaže.Klesajúca popularita 
trhovej ideológie a zvyšujúce sa množstvo dôkazov reálnosti a naliehavosti hrozby 

klimatických zmien si pravdepodobne od vlád vyžiadajú razantnejšie kroky ako doteraz.  
 

Tento článok  bol spracovaný s podporou výskumného projektu: VEGA 1/0906/11 
Spoločenská zodpovednosť firiem v kontexte strategického marketingového nástroja 
v uzavretom cykle potravinového reťazca. 
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MANAŽMENT POVODŇOVÝCH RIZÍK V PRAXI 
 

FLOOD RISK MANAGEMENT IN PRACTICE 
 

Jana SABOLOVÁ 
 

 

ABSTRAKT 

V súvislosti s riešením povodňovej problematiky je snaha zo strany všetkých 
zainteresovaných subjektov znížiť negatívne dopady povodní na čo najnižšiu prijateľnú 

úroveň. Problematika manažmentu povodňových rizík je v podmienkach Slovenskej republiky 
na efektívnej úrovni účinná od roku 2007. Zároveň je vyvíjaná snaha o efektívne 

predchádzanie ich opakovaného vzniku. V súvislosti s uvedeným bola prijatá smernica 
európskeho parlamentu 2007/60 EC, transformovaná na úrovni všetkých členských štátov do 

podoby legislatívnych predpisov a zákonov, s cieľom čo najefektívnejšie predchádzať 

povodňovým situáciám. Povodňové plány vo svojej obsahovej podstate prezentujú efektívny 
nástroj eliminácie negatívneho dopad povodňových udalostí vo vzťahu k ochrane 

obyvateľstva a krajiny ako takej. Ďalšie časti príspevku budú venované povodňovým plánom 
a podporným nástrojom ich realizácie s dôrazom na implementáciu smerom do praxe.  

 

Kľúčové slová: manažment povodňový rizík, povodňový plán, ochrana životného 
prostredia, GIS, geodézia 

 
ABSTRACT  

In the context with the solution of flood problems is an effort on the part of all stakeholders 

to reduce negative impacts of floods on the lowest acceptable level. The issue of flood risk 
management in the Slovak Republic at an effective level operational since 2007.It is also 

exerted efforts to effectively prevent their recurrence occurrence. In view of the above, 
Directive of the European Parliament 2007/60 EC, which has been transformed at all 

Member States into legislative regulations and laws in order to most effectively prevent 
floods. A flood plan in its content essentially presents an effective tool to eliminate the 

negative impact of flood events in relation to the protection of people and the country as 

well. Next part of the contribution will be devoted to flood plans and support tools for their 
implementation with emphasis on implementation towards the practice. 

 
Key words:  flood risk management, flood plan, environmental protection, geographical 

information systems, surveying 

 
JEL KLASIFIKÁCIA: K3, K32  

 
 

ÚVOD 
 

Prírodné riziká s charakterom povodní sú stále aktuálnom problematikou všetkých 

subjektov na úrovni príslušných štátnych orgánov, ktoré platnou právnou legislatívnou veľmi 
efektívne riešia povodňovú problematiku na území nášho štátu. Problematika príspevku je v 

plnej miere venovaná povodňovému plánu, ako z hľadiska jeho významu, tak aj z hľadiska 
jeho samostatnej tvorby vo vzťahu k manažmentu povodňových rizí.  Riziko vzniku povodní 

území Slovenska zvyšuje aj nevhodné hospodárenie s tým súvisiaca výstavba nových sídel v 

http://www.euke.sk/
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tzv. záplavových územiach (Zeleňáková, 2009). Z uvedeného je príznačné, že tvorba 

povodňového plánu pre účely ochrany pred povodňami je dôležitá. Transformácia prijatej 
smernice európskeho parlamentu (2007/60 ES) v podmienkach SR do podoby zákona NR SR 

č.7/2011 Z. z. o ochrane pred povodňami a právneho predpisu č. 261/2010 Z. z., vyhláškou 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 

obsahu povodňového plánu a postup ich schvaľovania. 

 
ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ V OBLASTI MANAŽMENTU POVODŇOVÝCH RIZÍK 

 
Rozhodovanie je neoddeliteľnou súčasťou funkcií riadenia. Kvalita rozhodovania je 

spojená s mierou   poznania   subjektu, vrátane   postoja   k riziku,   ktoré predstavuje   

subjektívny   faktor   rozhodovania.  Objektívnym   aspektom rozhodovania predstavuje 
pochopenie  problému,  ktoré  je jeho predmetom (Tej & Živčák, 2010).  Prepojenie 

uvedenej myšlienky platí aj vo vzťahu k povodňovej problematike. Pri riešení povodňovej 
problematiky je nevyhnutné nachádzať efektívne procesné postupy a nástroje pre proces 

eliminácie a opakovania vzniku samotnej povodňovej udalosti. 
Z hľadiska uvedeného sú v podmienkach Slovenskej republiky prijaté právne 

predpisy a uznesenia, ktorými sú zakotvené predpisy, zásady, rámcové podmienky pre 

zabezpečenie pred povodňami, znižovanie povodňových rizík a integrovaný manažment 
povodí (Uznesenie vlády SR č. 556). Myšlienka  manažmentu povodňových rizík vznikla so 

zámerom vykonávania holistickej, kontinuálnej a spoločenskej  analýzy,  zhodnotením  a  
redukciou  povodňového  rizika  (Schanze, 2007; In: Danek & Daneková, 2011). Je možné 

konštatovať, že v prípade manažmentu povodňových rizík ide o zohľadnenie všetkých 

procesov, ktoré generujú povodňové ohrozenie a zraniteľnosť územia v prepojení 
s povodňovou udalosťou. V procese identifikácie všetkých dôležitých zložiek bol zavedený 

pojem systém manažmentu povodňových rizík, ktorý súvisle poukazuje na fakt, že 
povodňové riziko sa mení na základe reálnych podmienok v krajine. K ich zmenám dochádza 

v dôsledku prírodných (klimatické zmeny) a spoločenských (zmeny v spôsobe využívania 
krajiny) zmien (Schanze, 2007; In: Danek & Daneková, 2011). 

Manažment povodňových rizík je možné v zjednodušenej podobe charakterizovať 

ako legislatívne, technické a ekonomické opatrenia pre zníženie dopadu povodní a s tým 
hroziace zmeny v krajine. Ekonomická stránka v oblasti manažmentu povodňových rizík 

zohráva tiež významnú úlohu. Finančná podpora pre riešenie povodňovej problematiky, 
v zmysle napĺňania jej všeobecnej podstaty je nevyhnutnou  a kľúčovou zložkou všetkých 

dotknutých strán (Zuzik & Baran, 2013). Obzvlášť sa o dotýka všetkých správcov vodných 

tokov (vodohospodárske podniky). Finančná podpora sa opiera predovšetkým o získanie 
dotácií z Európskych fondov.  

Okrem iného aj oblasť územného plánovania vykazuje priame prepojenie 
s manažmentom povodňových rizík. Tvorba nových územných plánov miest a obcí Slovenska 

má vychádzať z obsahovej podstavy manažmentu povodňových rizík v snahe eliminovať 
hroziace ekologické následky, ktoré môžu povodne v zastavanej časti územia napáchať. 

V zmysle napĺňania smernice európskeho parlamentu (2007/60 ES) sa ukladá 

povinnosť všetkým členským štátom EÚ riadiť sa nasledujúcimi odporúčaniami: 
 Na území štátu vykonávať predbežne hodnotenie povodňového rizika (v zmysle 

stanovených termínov, t.j. do 22.12.2011). 
 Pre oblasti, v ktorých bola identifikovaná existencia významného povodňového rizika 

vypracovať: 

 Mapy povodňového ohrozenia 
 Mapy povodňového rizika (v zmysle daného časového obdobia) 

http://www.euke.sk/
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 Pre oblasti, v ktorých boli identifikované existujúce alebo potenciálne významné 

povodňové riziko vypracovať plány manažmentu povodňového rizika (so zreteľom 
na stanovený časový horizont), (www.1). 

V procesnom spracovaní plánov manažmentu povodňového rizika svoje stále miesto 
nachádza povodňový plán. Jeho koncepčnej podstate budú venované nasledujúce časti 

príspevku. 

 
Základné pojmy v oblasti tvorby povodňových plánov 

 
V zmysle zákona č. 7/2011 Z. z., je povodňový plán organizačný dokument. 

Povodňový plán, tak ako ho podľa platnej legislatívy uvádza jeden z orgánov štátnej správy 

(dostupné na www.2) predstavuje organizačno - technický dokument, ktorého obsahom sú 
predovšetkým úlohy a povinnosti orgánov štátnej správy v oblasti ochrany pred povodňami. 

Táto povinnosť je ukladaná rovnako aj správcov vodných tokov, vlastníkov a správcov 
vodných stavieb a iným právnickým a fyzickým osobám pri napĺňaní efektívnej ochrany pred 

povodňami. Významové hľadisko tvorby povodňového plánu vychádza z podstaty včasnej 
informovanosti o vývoji povodne. Povodňový plán je možné preto z koncepčného hľadiska 

rozdeliť na: 

 povodňový plán zabezpečovacích prác,  
 povodňový plán záchranných prác. 

Podľa právneho predpisu č. 261/2010 Z. z. povodňové plány zabezpečovacích prác 
sú povinní vypracúvať správcovia vodných tokov, správcovia produktovodov zasahujúcich do 

vodného toku, vlastníci, správcovia alebo užívatelia vodných stavieb a zariadení pri vodných 

tokoch a vodných nádržiach a zhotovitelia stavieb na vodných tokoch počas ich výstavby. 
Správca vodohospodársky významných vodných tokov organizuje vypracovanie plánov 

povodňových zabezpečovacích prác podľa hydrologických povodí a podľa územia svojej 
pôsobnosti. 

Povodňový plán zabezpečovacích prác obsahuje organizáciu ochrany pred 
povodňami, rozčlenenie vodných tokov na povodňové úseky, prietoky a vodné stavy 

rozhodujúce pre vyhlásenie stupňov povodňovej aktivity, technicko-organizačné opatrenia, 

zoznam vodných stavieb na vodnom toku a manipulácie na nich počas povodňovej situácie, 
zoznam funkcií, mien a adries osôb určených na výkon povodňových zabezpečovacích prác, 

spôsob ich zvolania, spôsob spojenia, zoznam s miestom uskladnenia technických 
prostriedkov a materiálu pre povodňové zabezpečovacie práce.  

Ďalej tento plán obsahuje súbor máp, situácií, grafov a schém, v ktorých sú 

znázornené povodňové úseky, stanovištia povodňových technikov, inundačné územia, 
vodomerné stanice, vodné stavby a objekty na vodných tokoch, ochranné systémy, 

prístupové cesty, sklady, pozdĺžne a priečne profily vodných tokov, telekomunikačné 
spojenia, merné krivky prietokov.  

Povodňové plány záchranných prác obsahujú podrobnosti o organizačnom, 
technickom, materiálnom a personálnom zabezpečení povodňových záchranných prác pre 

územie obce vymedzené územnou pôsobnosťou obvodného úradu životného prostredia 

(obvodnej povodňovej komisie) a krajského úradu životného prostredia (krajskej povodňovej 
komisie), (www.2). 

Povodňový plán záchranných prác obsahuje popis technických a organizačných 
opatrení, vykonávaných v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne v bezprostredne 

ohrozených alebo už zaplavených územiach, ktoré sú zamerané na záchranu života a 

majetku, na evakuáciu obyvateľstva, na starostlivosť o evakuované obyvateľstvo počas 
nevyhnutne potrebnej doby, na záchranu majetku a jeho premiestnenie mimo ohrozené 

územie. Obsahuje tiež prehľad síl a prostriedkov v prípade záchranných prác, menné 

http://www.euke.sk/
http://www.1/
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zoznamy, adresy a spôsob spojenia a úlohy jednotlivých účastníkov záchranných prác, 

spôsob a podmienky pre vyhlasovanie jednotlivých stupňov povodňovej aktivity a 
organizačné pokyny na nahlasovanie vzniknutých povodňových škôd. 

Ďalej tento plán obsahuje súbor máp alebo situácií, na ktorých sú zakreslené 
vylúčené inundácie a rozsah inundačného územia, objekty a časti obcí, miest, ktoré bude 

potrebné evakuovať, evakuačné trasy a miesta sústredení evakuovaných obyvateľov, 

priestory sústredenia techniky určenej na záchranné práce, lokality, v ktorých sú uskladnené 
nebezpečné látky, jedy a škodliviny, vodomerné stanice a sídla povodňových komisií. 

Aj Veľká voda a povodňové škody sú a zostanú aktuálnymi témami. Je známe, že 
človek v dôsledku stavebných zásahov, intenzívneho prestavovania a využívania oblastí, 

ktoré sú v blízkosti vody výrazne zhoršil povodňovú situáciu na vodných tokoch. Situáciu 

sťažuje aj fakt, že súčasné poznatky o účinku klimatických zmien poukazujú na zvýšené 
riziká povodňových udalostí v najbližšej dobe. Potrebné je preto zvýšiť starostlivosť a 

ochranu pred povodňami. 
V zmysle VZN (všeobecné záväzné nariadenia) o povinnosti vypracovať povodňové 

plány zabezpečovacích a záchranných prác je dôležité definovať  nasledujúce východiskové 
pojmy ako: 

 Povodeň, je dočasné zaplavenie územia, ktoré zvyčajne nie je zaliate vodou. Priebeh 

odtoku je charakterizovaný prietokovou vlnou, ktorá predstavuje „prechodné 
zväčšenie a následne pokles prietoku a vodného stavu, spôsobený dažďom, topením 

snehu alebo umelým zásahom“ alebo ako časový priebeh popísaného javu ,, v 
určitom profile toku “. Prvky prietokovej vlny bližšie charakterizuje Obrázok. 1. 

 
Obrázok 1: Hydrogram prietokovej vlny a jej prvky 

Zdroj: Brázdil a kol., 2005 
 

 Povodňová situácia je stav, keď hrozí nebezpečenstvo povodne alebo povodeň už 
vznikla. 

 Povodňové riziko je kombinácia pravdepodobnosti výskytu povodne a jej 

potenciálnych nepriaznivých dôsledkov na ľudské zdravie, životné prostredie, 
kultúrne dedičstvo a na hospodársku činnosť. 

 Povodňou ohrozené územie je spravidla: 
a) územie pri vodnom toku na úseku, v ktorom sa očakáva alebo už nastalo 

výrazné zvýšenie vodnej hladiny, 
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b) územie, na ktorom je dočasne zamedzený prirodzený odtok vody zo 

zrážok alebo z topenia snehu do recipientu, 
c) územie, ktoré je zaplavované z dôvodu extrémnej zrážkovej činnosti alebo 

zvýšeného odtoku vody z topiaceho sa snehu. 
 Inundačné územie je územie priľahlé k vodnému toku, zaplavované vyliatím vody z 

koryta ( § 46 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách v platnom znení a § 20 

zákona). 
 Pobrežný pozemok je pozemok do 10 m od brehovej čiary vodohospodársky 

významného vodného toku a pri drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary 
(§ 49 zákona NRSR č. 364/2004 Z. z. o vodách v platnom znení ) (VZN o povinnosti 

vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných a zabezpečovacích prác). 

 
ŠTRUKTÚRA POVODŇOVÉHO PLÁNU A JEHO VÝZNAM 

 
V súčasnosti  sa významným nástrojom  pri riešení protipovodňovej ochrany miest a 

obcí  stali digitálne povodňové plány vytvorené s podporou nástrojov GIS (Gergeľová, 2013). 
Z hľadiska tvorby povodňových plánov je nevyhnutné za efektívny nástroj spracovania zvoliť 

proces digitalizácie, ktorý má široké spektrum nasledujúcich výhod: 

 podpora činnosti povodňových komisií, 
 prepojenie všetkých úrovní povodňových orgánov, 

 sprostredkovanie informácii smerom k širokej verejnosti (občanom), 
 zvýšení prevencie ochrany pred povodňami, 

 možné prepojenie s digitálnym povodňovým plánom SR. 

Postup tvorby digitálnych povodňové plánov priamo vychádza predpisov 
a usmernení, ktoré vydáva Ministerstvo životného prostredia SR (www.3). Dôraz musí byť 

kladený aj na kvalifikovanosť a skúsenosti odborníkov, ktorí participujú na samotnej tvorbe 
takýchto plánov. 

Z vecného hľadiska je možné štruktúru povodňového plánu rozdeliť na nasledujúce 
časti: 

1. Vecná časť. 

2. Organizačná časť. 
3. Grafická časť. 

4. Prílohy.  
Všetky potrebné informácie (možné zohľadniť hľadisko pre posúdenie povodňového 

rizika)  pre krízový štáb a povodňové komisie je možné prehľadne zobraziť v jednom 

informačnom systéme, vďaka možnosti spracovania vrstvového prístupu (nad podrobnými 
mapami, prípadne ortofotomapou) (Zeleňáková, 2009). 

V súčasnosti je možné využiť aj siete mobilných operátorov, ktoré prostredníctvom  
„telemetrických systémov” zabezpečia priamy prenos informácií z meracích zariadení do 

databáz povodňových plánov v prostredí GIS.  
Povodňové plány v procese riadenia zabezpečovacích prác počas povodňovej 

udalosti poskytujú  nasledujúce informácie: 

 Rozdelenie oblasti podľa povodňových úsekov a podúsekov , ktoré určuje správca 
tokov (databáza GIS systému by mala obsahovať  popisné atribúty ako: meno a 

kontakt na stredisko správcu toku, úsekového technika a pod.).  
 Rozsah inundácie pri Q 100 ročnej vode. 

 Informácie o vodných stavbách na toku. 

 Riečne objekty na toku (hate, stupne). 
 Miesta križovania vodného toku produktovodom. 

 Miesta križovania vodného toku komunikáciami – železnice, cesty. 
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 Umiestnenie vodomerných staníc.  

 Povodňové značky. 
 Umiestnenie riadiaceho povodňového stanovištia. 

 Umiestnenie povodňových skladov s ich technickým obsahom. 
 Umiestnenie ochranných hrádzi a úprav na tokoch. 

 

Podporné nástroje pri tvorbe povodňových plánov 
Nakoľko samotný proces digitalizácie zohráva pri povodňových plánoch dôležitú 

časť, je potrebné v zjednodušenej forme prezentovať jeho ďalšie možnosti realizácie. 
Samotný proces spracovania údajov o povodniach je potrebné realizovať na báze: 

 geodetického zamerania, 

 grafického spracovania, 
 

Geodetické zameranie  
Geodetické zameranie je predovšetkým orientované na polohopisné a výškopisné 

meranie pre potreby dokumentácie hraníc záplavového územia a základnej charakteristiky 
vodného toku. Geodetické zameranie sa realizuje v súradnicovom systéme S – JTSK a 

výškovom systéme Bpv (Balt po vyrovnaní). Vo väčšine prípadov je možné využiť meračské 

prístroje typu  „univerzálna meračská stanica”. Geodetické zameranie všetkých objektov, 
ktoré priamo súvisia so spracovaním povodňového plánu sa najčastejšie realizuje metódou 

RTK (Černota et al., 2012). Názornú prezentáciu geodetického zamerania a spracovania 
informácií o charaktere vodného toku uvádza Obrázok.2. 

 
Obrázok 2: Dokumentácia stavu koryta rieky pomocou priečneho profilu 
Zdroj: Sabolová, 2012 

 

Grafické spracovanie 
Súčasné dostupné softvérové možnosti v oblasti spracovania priestorových informácií 

ponúkajú viaceré alternatívy riešenia vo forme open source produktov, aj tak popredné 
miesto zastáva spracovanie digitálnych dát prostredníctvom rozhrania geografických 

informačných systémov (ArcGIS 9). V tejto súvislosti si svoje miesto nachádzajú geografické 

informačné systémy (GIS). Uvedenou problematikou sa vo svojej prácach plnohodnotne 
venujú aj (Adamec a kol., 2013; Gergeľová a kol.,2013). GIS vykazujú takmer neobmedzený 

potenciál pri spracovaní priestorovo orientovaných informácií. Prostredníctvom nástrojov GIS 
je možné priestorovo lokalizovať skúmané objekty, javy rôzneho charakteru a zároveň ich 

popísať vhodným výberom atribútov. Touto svojou vlastnosťou sú GIS zaradené do 
kategórie územne orientovaných informačných systémov, ktorých nosnú kostru celého 
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systém zohráva práve databáza (Gergeľová a kol., 2013). Svoje miesto tieto technológie 

nachádzajú aj v oblasti správy a údržby trakčných vedení. Sledované údaje je možné 
spravovať v báze dát (databáza), ktorá predstavuje kolekciu vzájomne súvisiacich údajov. 

Databáza prezentuje určité vybrané aspekty reálneho sveta, ktoré majú pre používateľa 
systému informačný význam. Databázy sú ukladané v špeciálnych súboroch operačného 

systému a tvoria jadro celého databázového systému (Nagy, 2000). 

GIS predstavuje nástroj pre spracovanie veľkého množstva dát a informácii 
získaných meraniami a pozorovaním, ktoré však značne závisia na ich správnej interpretácii. 

GIS z iného pohľadu chápania je funkčný celok vytvorený integráciou technických a 
programových prostriedkov, geoúdajov, pracovných postupov, obsluhy, užívateľov a 

zameraný na zber, uchovávanie, správu, analýzu, syntézu a prezentáciu geoúdajov pre 

potreby popisu, analýzy, modelovania a simulácie okolitého sveta s cieľom získať nové 
informácie potrebné pre racionálnu správu a využívanie tohto sveta (Hrdina, 2009), Obrázok. 

3. 

 
 

Obrázok 3: Prezentácia možností nástrojov GIS 
Zdroj: www.4 

 
Z hľadiska efektívneho riadenia nielen na úrovni vodohospodárskych podnikov je 

kladená požiadavka na plne funkčný GIS systém povodňových plánov pre potreby  odboru 

vodohospodárskej prevádzky a dispečingu. Tento GIS systém je potrebné pravidelne 
aktualizovať, čo prináša so sebou vysokú náročnosť na finančné prostriedky (Mixtaj a kol., 

2012).  
 

ZÁVER 

 
V poslednom období ako príčinou vzniku povodní je možné uvádzať (v príslušných 

ročných dekádach) extrémne dažde alebo náhle topenie snehu. Úplná kontrola nad týmto 
fenoménom snáď ani neexistuje. Zainteresované štátne orgány svojím riadením 

(implementáciou právnych predpisov) efektívnym spôsobom hľadajú spôsob eliminácia 
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nežiaducich prejavov povodňových aktivít. Riešenie prináša aj súčasná tvorba povodňových 

plánov pre mestá a obce, ktorá vychádza z obsahovej podstaty manažmentu povodňových 
rizík.  

Príspevok sa v plnej mier snažil vystihnúť základnú problematiku tvorby 
povodňových plánov s prezentáciou ďalších doplnkových nástrojov pre podporu samotnej 

realizácie. Nakoľko skúsenosti z predchádzajúceho obdobia potvrdzujú fakt, že  poškodené 

území je ľahko náchylné na vznik povodňovej vlny, ktorá sa v priebehu pár desiatok minút 
respektíve hodín zdvihne na 3 - 4 metre, aj pri toku, ktorého výška hladiny vody je zvyčajne 

20 - 30 centimetrov (www.5). Tento fakt je spoločným menovateľom pre napĺňanie prísľubu, 
ktorým sa zaviazala Slovenská republika v oblasti koncepcie vodohospodárskej politiky 

Slovenskej republiky do roku 2015. Čiastkový krok predstavuje práve proces tvorby 

povodňových plánov, ktorý by mal byť hnacím motorom pre všetky mestá o obce v procese 
zabezpečenia územnej ochrany krajiny ako takej.  Prezentované výsledky môžu poslúžiť ako 

podklad k nadobudnutiu všeobecných poznatkov z oblasti prezentovanej problematiky a 
zároveň prezentujú ďalšie možnosti na úrovni procesného spracovania priestorových 

informácií, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť finálnej prezentácie povodňového plánu 
v oblasti manažmentu povodňových rizík. 
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PRINCIPLES AND ADVANTAGES OF EXPERIMENTAL 
LEARNING, THEORETICAL AND PRACTICAL POINT OF VIEW 
 
Patrycja PUDŁO 
 
 
ABSTRACT 
Demographic change and the free migration of citizens of member states of the European 
Union cause increased competition between universities. In conditions of economy based on 

knowledge, European employers face a growing need for highly skilled personnel and young 

adults. Therefore, it becomes necessary to reorganize university programs and individual 
courses so that, they are focused on how the best to develop and rehearsed the ability of 

students, future employees. Article presents conception of experimental learning, benefits 
and practical application on chosen university in Poland. 

 
Key words: experimental learning, simulation games, economics education, quality of 

teaching 

 
JEL CLASIFICATION: A22, A23, I23, I24 

 
 

INTRODUCTION 

 
In today’s unstable market economy, individuals have to be skilled to work efficiently 

in constantly changing and complex situations. Thus, graduate students have to be trained 
to cope with unpredictable situations before they enter the workforce. They need to exercise 

occupational skills, such as leadership skills, during higher education (Siewiorek, Saarinen, 

Lainema, Lehtinen, 2012). Training skills and improve quality of learning in high schools is 
possible thanks to using the methods of experimental learning. According to D. A. Kolb 

(1984), “Learning is a process, in which knowledge is created through transformation of 
experience.” His theories present a way of constructing and alternation in the course of 

study, and provide concrete understanding of how a class or a whole course of study can be 
taught in order to have better learning by the students (Sharlanova, 2004). One of the tools 

of experimental learning is simulation games. Simulation games are a category of teaching 

methods which are presenting educational contents in the models of real situation, or 
processes. The main issue of this game is to give students a chance to solve the problem 

throw the playing an exact roles and give them possibility of change assumed model, with all 
consequences for final result and choose proper solution of the problem. Many studies 

confirmed that simulation games open up possibilities for active learning of the leadership 

and other occupational skills needed in complex work environments (Pudło, 2012).  
 

DEFINITION AND PRINCIPLES OF EXPERIMENTAL LEARNING – THEORY REVIEW 
 

Experiential learning theory is a dynamic view of learning based on a learning cycle 
driven by the resolution of the dual dialectics of action/reflection and experience/abstraction 

ELT draws on the work of prominent 20th century scholars who gave experience a central 

role in their theories of human learning and development – notably William James, John 
Dewey, Kurt Lewin, Jean Piaget, Lev Vygotsky, Carl Jung, Paulo Freire, Carl Rogers and 

others -creating a dynamic, holistic model of the process of learning from experience and a 
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multi-dimensional model of adult development. Integrating the work of these foundational 

scholars, D. A. Kolb (1984) proposed six characteristics of experiential learning (Angela M. 
Passarelli & David A. Kolb, 2014):  

1. Learning is best conceived as a process, not in terms of outcomes. Although 
punctuated by knowledge milestones, learning does not end at an outcome, nor is it 

always evidenced in performance. Rather, learning occurs through the course of 

connected experiences in which knowledge is modified and re-formed. As Dewey 
suggests, “...education must be conceived as a continuing reconstruction of 

experience: ... the process and goal of education are one and the same thing” 
(Dewey 1897, p. 79). 

2. All learning is re-learning. Learning is best facilitated by a process that draws out the 

learners’ beliefs and ideas about a topic so that they can be examined, tested and 
integrated with new, more refined ideas. Piaget called this proposition 

constructivism — individuals construct their knowledge of the world based on their 
experience. 

3. Learning requires the resolution of conflicts between dialectically opposed modes of 
adaptation to the world. Conflict, differences, and disagreement are what drive the 

learning process. These tensions are resolved in iterations of movement back and 

forth between opposing modes of reflection and action and feeling and thinking. 
4. Learning is a holistic process of adaptation. Learning is not just the result of 

cognition but involves the integrated functioning of the total person—thinking, 
feeling, perceiving and behaving. It encompasses other specialized models of 

adaptation from the scientific method to problems solving, decision making and 

creativity. 
5. Learning results from synergetic transactions between the person and the 

environment. In Piaget’s terms, learning occurs through equilibration of the dialectic 
processes of assimilating new experiences into existing concepts and 

accommodating existing concepts to new experience. Following Lewin’s famous 
formula that behavior is a function of the person and the environment, ELT holds 

that learning is influenced by characteristics of the learner and the learning space. 

6. Learning is the process of creating knowledge. In ELT, knowledge is viewed as the 
transaction between two forms of knowledge: social knowledge, which is co-

constructed in a socio-historical context, and personal knowledge, the subjective 
experience of the learner. This conceptualization of knowledge stands in contrast to 

that of the “transmission” model of education in which pre-existing, fixed ideas are 

transmitted to the learner. 
In experimental learning students should “learn by doing,” applying knowledge to 

experience in order to develop skills or new ways of thinking because experiential education 
first immerses learners in an experience and then encourages reflection about the 

experience (Lewis&Williams, 1994). Some other challenge is using experimental learning 
methods during evaluation (Demjanova, 2010). 

M. Schwartz (2014) emphasizes that, experiential learning is also built upon a 

foundation of interdisciplinary and constructivist learning. Experiential methodology doesn’t 
treat each subject as being walled off in its own room, unconnected to any other subjects. 

Compartmentalized learning doesn’t reflect the real world, while as the experiential 
classroom works to create an interdisciplinary learning experience that mimics real world 

learning (Wurdinger, 2005). Similarly “experiential learning is aligned with the constructivist 

theory of learning” in that the “outcomes of the learning process are varied and often 
unpredictable” and “learners play a critical role in assessing their own learning” (Wurdinger, 

2005). How one student chooses to solve a problem will be different from another student, 
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and what one student takes away from an experience will be different from the others. 

Experiential learning can also be defined by what it is not, or how it differs from 
conventional academic instruction. In experiential learning, the students manage their own 

learning, rather than being told what to do and when to do it. The relationship between 
student and instructor is different, with the instructor passing much of the responsibility on 

to the student. The context for learning is different - learning may not take place in the 

classroom, and there may be no textbooks or academic texts to study. Finally, the 
curriculum itself may not be clearly identified - the student may have to identify the 

knowledge they require and then acquire it themselves, reflecting on their learning as they 
go along (Moon, 2004).  

The following is a list of experiential learning principles as noted from the 

Association for Experiential Education, 2011, para 4 (http…Experimental learning, 2014): 
1. Experiential learning occurs when carefully chosen experiences are supported by 

reflection, critical analysis and synthesis. 
2. Experiences are structured to require the student to take initiative, make decisions 

and be accountable for results. 
3. Throughout the experiential learning process, the student is actively engaged in 

posing questions, investigating, experimenting, being curious, solving problems, 

assuming responsibility, being creative and constructing meaning. 
4. Students are engaged intellectually, emotionally, socially, soulfully and/or physically. 

This involvement produces a perception that the learning task is authentic. 
5. The results of the learning are personal and form the basis for future experience and 

learning. 

6. Relationships are developed and nurtured: student to self, student to others and 
student to the world at large. 

7. The instructor and student may experience success, failure, adventure, risk-taking 
and uncertainty, because the outcomes of the experience cannot totally be 

predicted. 
8. Opportunities are nurtured for students and instructors to explore and examine their 

own values. 

9. The instructor‘s primary roles include setting suitable experiences, posing problems, 
setting boundaries, supporting students, insuring physical and emotional safety, and 

facilitating the learning process. 
10. The instructor recognizes and encourages spontaneous opportunities for learning. 

11. Instructors strive to be aware of their biases, judgments and pre-conceptions, and 

how these influence the student.  
12. The design of the learning experience includes the possibility to learn from natural 

consequences, mistakes and successes.  
 

ADVANTAGES OF EXPERIMENTAL LEARNING – PRACTICAL EXPERIENCES  
 

One of the methods of experimental learning is simulation games. The main issue of 

this type of the game is to give students a chance to solve the problem through role play 
and giving them possibility of change assumed model, with all consequences for final result 

and choose proper solution of the problem. The simulation clearly shows how the model of 
reality looks and what the essence of manipulation is. Using a simulation games in the 

teaching process allows students to learn and practicing of many universal skills necessary in 

life, and useful in farer education.  
Simulation games were successfully applied during course of logistic on Technical 

University in Rzeszow. The subject of the course was planning and coordination of ordering 
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system in company. Course includes three simulation games. After finish all course students 

had chance to evaluate the course. 43% of all students agree that they liked simulation 
games in logistic course. Only 9% disliked this method, 46% of students like some elements 

of game and dislike some part of it. Because the goal of the course was to teach skills such 
as: work in conditions of stress, cope stress situations, some of the students do not like the 

game and they could not cope with stress, but they also claimed, that situation in simulation 

games showed them weaknesses and areas of improvement. Graph 1 and graph 2 show 
advantages and disadvantages of using simulation games. Graph 1 shows that the biggest 

advantage of simulation games in course of logistic was team work 80% of all positive 
answers, 34% of students claimed that, team work definitely was one of the biggest 

advantages of game. The second advantage was training analytic thinking. Analytic thinking 

is one of the skills which are very helpful in work of logistic. Therefore students evaluate 
possibility of training this skill very positive (43% of all students agree that analytic thinking 

is definitely advantage of simulation games). Because the games were oriented on 
management of time, they had many tasks coordinated in exact time, hence students 

agreed that time passed very fast, 71% of answers. On third place in sequence main pluses 
of simulation games was three pluses: new way of introduce theory, better understand 

theory and simulation of realistic situation. These advantages were important for 66% of all 

students. It is necessary to add that, only for 57% of students, teaching communication and 
interpersonal skills were advantage of simulation game. All students who participated in the 

course of logistics did not participate in simulation games. That is why many of them were 
confused, and sometimes were angry because of problems in the coordination of the team. 

We asked students to describe the intensity of the problems in teams. Analysis of responses 

showed that only 3% of students claimed that the chaos in the team never appears. 
Because some students had problems with understand task and with coordination in team 

they did not do all tasks in time. This situation cause that they had worst results, because it 
was not possible to repeat game, some students was very frustrated sometimes angry. If 

you look at graph 2, 31% of students did not like - were angry, because of the number of 
tasks in the game, very similar response rate, 34% of students did not like, were angry, 

because they do not have enough time on the tasks. Around 25% of students do not like, 

were angry, because they had too much information to analyze. Because, the main goal of 
using simulation games in course of logistic was practicing communication and interpersonal 

skills, in graph 3 authors present skills that have been practiced in the course and how 
intense they were trained. 
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Graph 1: Advantage of using simulation games in course of logistic  
Source: PUDŁO, P. - GAVUROVÁ, B. 2013 
 

 
Graph 2: Disadvantages of simulation games in course of logistic  
Source: PUDŁO, P. - GAVUROVÁ, B. 2013 
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Graph 3 List of skills and intensity of trained skills on course of logistic  

Source: PUDŁO, P. - GAVUROVÁ, B. 2013 
 

Figure 3 shows that during the course of logistics, students practiced all the skills. 

The most practiced skill was to work in a team. Approximately 84% of the students claimed 
that, they were practicing this skill at any exercises or in most exercises. The second skill, 

which was trained very strong was undertaking decisions, around 82% of answers. Next 
place had two skills, called: to cope with stress situations (more than 70% of answers) and 

concentration on customer needs around 70% of answers. Because, it was only one leader 

in team, skill called directing was trained the least. 
 

CONCLUSION 
 

Demographic change, increasing competition between universities and increasing 

requirements employers on highly skilled personnel are factors which influence on quality on 
universities. Improvement of quality individual programs and courses in every level of 

university education is possible by introduce experimental learning and teaching methods. 
Experience of technical university of Rzeszow showed that simulation games, which are one 

of the experimental methods, are very efficient tool, which develop students skills. 
 

 

Article is a part of project VEGA 1/0328/13 Modelovanie kauzálnych vzťahov inovácií v 
malých a stredných podnikoch 
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RECENZIA 
 
FERENCZ,V. – DUGAS, J.: Management of innovation.  Brussels :  
EuroScientia, 2012, 129 s. ISBN 978-90-818529-8-2 
 

Monografia autorov Vojtecha Ferencza a Jaroslava Dugasa „Management of 
innovation“     je publikáciou, na ktorú chcem upozorniť odborníkov s oblasti manažmentu.  

Svojim zameraním  môže byť inšpiráciou nielen pre manažérov či projektových manažérov, 
ale aj pre vedecko-výskumných pracovníkov a študentov ekonomicko-manažérskych 

odborov.   

Monografia sa skladá zo siedmych kapitol.  
Prvá kapitola zobrazuje tradičné a moderné prístupy procesu tvorby inovácie. V 

jednotlivých podkapitolách sú prezentované prístupy relevantných autorov k modelom 
inovácií. Pomocou prehľadného grafického znázornenia jednotlivých modelov autori 

monografie umožňujú čitateľovi pochopiť väzby medzi jednotlivými prvkami príslušných 
modelov, pričom tento prístup zároveň zviditeľňuje hlavné rozdiely, ktoré  medzi nimi 

existujú.  

V druhej kapitole autori prezentujú jednotlivé kroky inovačného procesu a vysvetľujú 
dôležitosť týchto krokov v zabezpečení správneho priebehu inovačného procesu. Autori 

zdôrazňujú dôležitosť previazania jednotlivých stratégií v podniku s inovačnou stratégiou 
v kontexte úspechu inovácie. Zároveň upriamujú pozornosť na rozhodovanie v podmienkach 

rizika a neistoty v procese zavádzania konkrétnych inovácií. V tejto kapitole čitateľ nájde 

informácie o kritériách používaných v procese navrhovania priemyselných výrobkov.  
Je potrebné upriamiť pozornosť aj na vzťah medzi inováciou a kvalitou, pretože 

zavedenie inovácie neznamená vždy z pohľadu spotrebiteľa zlepšenie kvality. Preto v 
kapitole tri autori upriamujú svoju pozornosť na túto problematiku. Z praxe vieme, že 

inovácie založená na marketingovej koncepcii podniku sú úspešné len vtedy, ak je 

zabezpečená bezpodmienečná podpora manažmentu, dochádza ku správnemu priebehu 
komunikácie a toku informácií, je zabezpečené zachytávanie invencií a je pestovaná  tradícia 

tímovej práce.  
Štvrtá kapitola prináša prehľad  rôznych techník riadenia inovácie, ktoré môžu byť 

úspešne využívané v podnikovej praxi. Spracovanie tabuliek a grafov je na vysokej úrovni čo 
umožňuje  čitateľovi pochopenie podstaty prezentovaných techník.  

Kapitola päť zdôrazňuje význam budovania pridanej hodnoty celého produktu 

(výrobku, resp. služby) v kontexte tvorby inovácie. Poukazuje na dôležitosť služieb 
založených na znalostiach, ktoré prinášajú vysokú intelektuálnu pridanú hodnotu (KIBS - 

knowledge intensive business service). V tejto kapitole sa manažéri môžu dozvedieť 
o projektoch Európskej Únie v oblasti KIS (knowledge intensive services) - službách 

založených na znalostiach. Zároveň v tejto kapitole čitateľ nájde informácie o globálnych 

centrách inovácií z pohľadu ich vytvárania a využívania. Autori tu rozoberajú na konkrétnych 
príkladoch ich fungovanie v rôznych krajinách napr. v Singapure, Číne a Fínsku. 

 Rôzne technické a technologické nástroje sú často  veľmi nápomocné pri 
prekonávaní prekážok v oblasti tvorby a zavádzania inovácií.  Avšak zavádzanie nových 

technológií je veľmi nákladné a vyžaduje si nasadenie vysokokvalifikovaných odborníkov, čo 
nie je  takisto lacná záležitosť. Na druhej strane školenie zamestnancov  je často krát 

dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje dostatok času aj peňazí. Tejto problematike sa venujú 

autori  v kapitole šesť, v ktorej je rozoberaná podpora informačných systémov v procese 
riadenia inovácie. Sú tu prezentované rôzne informačné technológie, ktoré podporujú vývoj 

inovácie napr. CAx systems - počítačové systémy. Tieto sú projektované s cieľom 
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podporovať činnosti vo všetkých etapách produkcie od vývoja plánovania produkcie cez 

realizácie produkcie až ku skladovaniu a dispečingu, za účelom vyrobiť a dodať v presne 
stanovený čas. V tejto kapitole sa čitateľ dozvie podrobnejšie informácie o tom, z čoho sa 

skladá systém CAx. Kapitola prezentuje aj CAD systém, CAE systém, CAPP systém, CAM 
systém, NC programy a vzájomné väzby medzi nimi.  

Kapitola sedem je venovaná prekážkam, aktivátorom, akcelerátorom/urýchľovačom 

tvorby a zavádzania inovácie v malých a stredných podnikoch, ktoré sú považované za 
chrbticu každej ekonomiky, pričom sa autori venujú tejto problematike z pohľadu makro 

aj mikro úrovne.   
Posledná kapitola je venovaná koncepcii lean managementu (štíhla výroba). Autori 

v kapitole prezentujú hlavné piliere, prínosy, metódy a nástroje lean managementu.  

Na základe toho môžeme konštatovať, že monografia „Management of innovations“ 
zahŕňa aktuálne poznatky z oblasti riadenia inovácie. Prezentované poznatky poskytujú 

procesný pohľad  na problematiku riadenia inovácií. Publikácia svojím zameraním môže byť 
veľmi nápomocná taktiež študentom bakalárskeho a inžinierskeho štúdia ekonomicko-

manažérskych odborov. Predovšetkým  je však táto monografia vhodným nástrojom pre 
vedeckých pracovníkov v oblasti manažmentu inovácií, manažérov a praktikov, ktorí pracujú 

s inováciami, pretože zrozumiteľne popisuje informácie, ktoré sú dôležité pri tvorbe inovácie, 

podrobne zobrazuje  kroky v inovačnom procese,  vysvetľuje techniky a modely využiteľné 
v podniku pri tvorbe a realizácii inovácie a ukazuje, aké informačné technológie môžu 

podporovať inovačnú aktivitu v podniku.  
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