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Predslov 

 

Tento zborník prezentuje príspevky, ktoré odzneli v rámci prvého ročníka medzinárodnej 

vedeckej konferencie DNI ŠTUDENTOV MANAŽMENTU A EKONÓMIE 2020. 

Konferenciu, ktorá sa konala v dňoch 16. a 17.apríla 2020, organizovala Fakulta managementu 

Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Asociáciou doktorandov Slovenska.  

Cieľom konferencie bolo vytvoriť priestor pre prezentáciu výsledkov práce doktorandov 

a mladých výskumníkov pôsobiacich v oblasti manažmentu a ekonómie, ale aj ďalších oblasti 

vedy, ktoré majú presahy do manažmentu. Zámerom konferencie bolo taktiež podnietiť 

interdisciplinárnu diskusiu a spoluprácu pri riešení vedeckých problémov. Do programu 

konferencie bola zaradená aj prezentácia príspevkov fakultnej Študentskej vedeckej odbornej 

činnosti (ŠVOČ) a podujatie tak malo prispieť aj k prepojeniu vedy a vzdelávania a podporiť 

talentovaných študentov so záujmom o výskum.  

Pôvodný zámer uskutočniť podujatie na pôde Fakulty management UK v Bratislave musel 

byť kvôli okolnostiam, ktoré so sebou priniesla epidémia COVID-19, prehodnotený a osobné 

stretnutia nahradila virtuálna konferencia. Hoci zmena formy podujatia priniesla so sebou 

viaceré výzvy, virtuálny formát nijako neznížil kvalitu diskusii prebiehajúcich v konferenčných 

sekciách a vďaka flexibilite, ktorú táto forma organizácie ponúka, bol program konferencie 

prístupnejší aj pre širšie akademické publikum. 

Počas dvoch dní konferencie bolo v ôsmych programových sekciách zaradených takmer 

40 príspevkov, ktoré sa  zameriavali na rôzne oblasti ekonómie a manažmentu, osobitne najmä 

finančný manažment, manažment informačných systémov,  kvantitatívne metódy v 

manažmente, marketing, medzinárodný manažment, personálny manažment, podnikanie a 

strategický manažment. Viaceré z príspevkov mali, ako je to napokon pre manažment typické, 

interdisciplinárny charakter a venovali sa cestovnému ruchu, verejnej ekonomike, či 

regionálnemu rozvoju.  

Tento zborník nezahŕňa všetky príspevky prezentované v rámci konferencie. Jeho 

súčasťou sú texty spracované v slovenskom jazyku. Príspevky v anglickom jazyku budú 

publikované samostatne, prevažne vo vedeckých a odborných časopisoch.  V zborníku sú 

zaradené aj vybrané práce prezentované študentmi v rámci fakultnej ŠVOČ. Všetky príspevky 

publikované v zborníku prešli recenzným procesom. 

 

Editorky 
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PREDIKTÍVNA ANALÝZA ODCHODOV ZAMESTNANCOV 

Alexandra Baroková 

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu, Bratislava, Slovenská republika 

alexandra.barokova@fm.uniba.sk 

Abstrakt. Spoločnosti začali zhromažďovaním základných údajov týkajúcich sa ľudských 

zdrojov, napríklad údajov o fluktuácii a absencii zamestnancov. Neskôr postúpili o trochu ďalej 

a pokúsi sa analyzovať tieto údaje, aby predpovedal určitý vývoj, objavil určité súvislosti 

a predložil určité opatrenia, ktoré podporia výsledky vykonanej analýzy, a stali sa súčasťou 

riadenia ľudského kapitálu (Armstrong, 2007). Cieľom článku je preskúmať a vyhodnotiť úlohu 

dátových analýz v procese fluktuácie zamestnancov a aplikovať prístup založený na údajoch. 

Odchod kvalifikovaných zamestnancov je pre firmy finančne nákladný, preto je pre ne potrebné 

vedieť vopred odhadnúť pravdepodobnosť ich odchodu a uskutočniť preventívne opatrenia 

(Jaffara et al., 2019). Akonáhle budú mať firmy tieto informácie k dispozícii, vedia zmeniť 

svoju stratégiu s cieľom udržať si kľúčových pracovníkov alebo včas začať s prijímaním 

nových zamestnancov. Autori sa sústredili na predpovedanie fluktuácie zamestnancov 

prostredníctvom programovacieho jazyka Python. Pomocou korelačných matíc, ktoré 

zobrazujú vzťahy medzi jednotlivými dôvodmi odchodov a rozhodovacích stromov, poskytujú 

autori nástroj pre manažment na určenie pravdepodobnosti odchodu akéhokoľvek zamestnanca. 

Použitím prediktívneho modelu vie oddelenie ľudských zdrojov vypočítať riziko odchodu 

zamestnancov v rôznych scenároch vývoja a nájsť najvhodnejší prístup ako tomu zabrániť. Dáta 

použité na vytvorenie modelu sú založené na súbore údajov vytvorenom spoločnosťou IBM 

s presnosťou 85,6% voči reálnym dátam. Jedným z najsilnejších dôvodov odchodov 

zamestnancov bolo vyčerpanie v práci, kde viac ako 54% odídených pracovníkov pracovalo 

nadčas. Ďalším boli nezrovnalosti v príjmoch podľa pracovísk. Dátová analýza poukazuje na 

niekoľko rozdielov v zaobchádzaní so zamestnancami. Pre vedúcich pracovníkov firiem je 

dôležité prepojenie takýchto analýzy odchodov zamestnancov s vytvorením stratégie, a tým 

získanie nákladovo efektívneho manažmentu ľudských zdrojov. 

Kľúčové slová: Prediktívna analýza, Fluktuácia, Python, Dátové analýzy 

JEL kód: M54, 015 

1 Úvod a teoretické východiská 

 Úlohou špecialistov v oblasti ľudských zdrojov je zabezpečiť, aby sa spoločnosť starala 

o  svoj ľudský kapitál a podporovala tvorbu a riadenie postupov, pozitívneho pracovného 

prostredia prostredníctvom efektívneho vzťahu zamestnanca-zamestnávateľa. Špecialisti majú 

v dnešnej dobe viac zodpovednosti za riadenie ľudských zdrojov ako tradičné personálne alebo 

administratívne úlohy. Zameriavajú sa na zvyšovanie hodnoty strategického využívania 

zamestnancov a na zabezpečenie toho, aby zamestnanecké programy mali pozitívny 

a merateľný vplyv na podnikanie (Soundararajan & Singh, 2016). 

 Oddelenie ľudských zdrojov má k dispozícii množstvo informácií vrátane 

demografických údajov zamestnancov, údajov o nábore a KPI výkonnosti, a preto sa nazýva aj 

oddelenie založené na údajoch (Rasmussen & Ulrich, 2015). Na základe týchto údajov môžu 

odborníci v oblasti ľudských zdrojov robiť menej zaujaté rozhodnutia o prijímaní 

zamestnancov, znižovať nepriaznivé vplyvy a podporovať zamestnancov s vyššou 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1748-8583.12090#hrmj12090-bib-0043
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pravdepodobnosťou lojality voči spoločnosti (Edwards et al., 2019). Najnovší vývoj nástrojov 

na zber a analýzu údajov však umožňuje rozhodovanie založené na údajoch vo všetkých 

dimenziách vrátane ľudských zdrojov. V dôsledku toho je analytika ľudských zdrojov rastúcou 

oblasťou a verím, že je správny čas preniknúť do tohto odvetvia. HR analýza je prístup k 

riadeniu ľudí v práci založený na údajoch. Existuje veľa problémov v oblasti ľudských zdrojov, 

ktoré je možné riešiť pomocou prístupu založeného na údajoch. Patria sem rozhodnutia 

týkajúce sa prijímania a udržania zamestnancov, hodnotenia výkonnosti, spolupráce a ďalších. 

Ak má analytika generovať zmysluplný prehľad, musí byť zakorenená v dôkladnom 

porozumení údajov a kontextu, v ktorom sa zhromažďujú (Angrave & Charlwood, 2016). 

Výhodou využitia prístupu založeného na dátach je jeho objektivita a presnosť (Edwards et al., 

2019). 

 Mondore a kol. (2011) tvrdia, že téma HR analýzy bola v poslednom čase právom 

vystavená veľkým tlakom. Poskytuje manažérom ľudských zdrojov príležitosť ukázať priamy 

dopad ich procesov a iniciatív na obchodné výsledky. Levenson (2011) poukázal na nárast 

využitia HR analýz: „Na začiatku desaťročia nebola analýza ľudských zdrojov súčasťou 

podnikového jazyka. Dnes, na konci desaťročia, vyhľadávanie Google v rovnakom termíne 

prinesie viac ako 1,5 milióna výsledkov.“  

 Množstvo údajov, ktoré majú spoločnosti k dispozícií neustále rastie, čo spôsobuje 

preťaženie nástrojov ako MS Excel pri realizácií dátovej analytiky. Potreba pokročilejších 

štatistických výpočtov spôsobila, že sme si vybrali program Python. Zamerali sme sa na 

predpovedanie fluktuácie zamestnancov pomocou tohto programovacieho jazyka. Fluktuácia 

zamestnancov je proces, pri ktorom zamestnanci opúšťajú spoločnosť. Je nevyhnutné, aby 

oddelenie ľudských zdrojov identifikovalo faktory, ktoré udržujú zamestnancov, a ktoré ich 

vedú k odchodu.  

2 Metodika prieskumu 

 Autori použili kvantitatívne metódy na identifikáciu vhodných modelov na vyhodnotenie 

dát a prediktívnu analýzu na predpovedanie správania zamestnancov. Výskum bol robený na 

hypotetickom dátovom súbore HR Analytics Employee Attrition & Performance vytvorenom 

spoločnosťou IBM. Súbor obsahuje 1470 údajových bodov (riadkov) a 35 prvkov (stĺpcov) 

popisujúcich charakteristiky každého zamestnanca a označenie či sú stále v spoločnosti alebo 

či odišli.  

 Súbor údajov je dobre zorganizovaný bez chýbajúcich hodnôt a má presnosť 85,6% voči 

reálnym dátam, takže bol využitý na vytvorenie korelačných matíc, zobrazujúcich vzťahy 

medzi jednotlivými dôvodmi odchodov a rozhodovacích stromov. Autori poskytujú nástroj pre 

manažment na určenie pravdepodobnosti odchodu akéhokoľvek zamestnanca. HR analýzy 

získavajú pozornosť v organizáciách, ktoré prijímajú digitálnu transformáciu. Rozsah 

pôsobnosti sa rozšíril z analýzy výkonnosti práce zamestnancov na poskytovanie prehľadov, 

aby bolo možné zlepšiť organizačné procesy.  

 Prediktívna analytika je použitie údajov kombinovaných s technikami z matematiky, 

štatistiky a informatiky na predpovedanie neznámych udalostí. Cieľom prediktívnej analýzy je 

poskytnúť dobré hodnotenie toho, čo by sa mohlo stať s neznámymi udalosťami. Poznanie 

prediktívnej validity je schopnosť určiť, ktorá metóda má vyššiu tendenciu predpovedať budúce 

správanie zamestnanca. Prediktívna analýza spracúva prvotné údaje, na základe ktorých 

poukazuje na problematické metriky a zdôrazňuje kritickú oblasť, na ktorej sa má pracovať pri 

strategických rozhodnutiach (Manuja & Ghosh, 2015). V podnikovej analytike je premenná, 

ktorú človek chce predpovedať, označená ako cieľ. Cieľom našej analýzy je odchod 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Charlwood%2C+Andy
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zamestnanca, čiže stĺpec v ktorom je zaznačené či daný zamestnanec pracuje v spoločnosti, 

alebo odišiel.  

 Na začiatku výskumu bola vytvorená korelačná matica, zobrazujúca vzťah medzi 

jednotlivými dôvodmi odchodov zamestnancov. Po interpretácií výsledkov, boli vybraté 

najsilnejšie korelácie a detailnejšie vyhodnotené pomocou modelov - rozhodovací strom, 

logistická regresia, najbližší susedia a náhodný les. Aby sa urobila presná predpoveď a vytvoril 

sa algoritmus, ktorý môže byť v skutočnosti užitočný, v analytike je obvyklou praxou rozdeliť 

údaje na dve vzorky: trénovacia a testovacia. Trénovacia vzorka dát sa používa na vykonávanie 

výpočtov, optimalizáciu a vývoj algoritmu a testovacie dáta sa používajú na jeho validáciu 

(Jaffara et al., 2019). Autori porovnali jednotlivé modely, najpresnejší bol použitý na zoradenie 

dôvodov odchodov zamestnancov pre všetkých zamestnancov. 

3 Výsledky prieskumu 

 Dátová vzorka, s ktorou pracujeme bola vytvorená na základe dostupných informácií 

a skúseností spoločnosti IBM v Spojených štátoch amerických. Databáza je voľne dostupná 

a slúži na účely vytvárania modelov neskôr aplikovateľných na reálne dáta, presnosť dát je 

s 85,6% voči reálnym dátam. 

 Prvým krokom pri dátovej analýze je porozumenie vzorky dát - jeho štruktúra, veľkosť 

a korelácie. Dátový súbor obsahuje 1237 (84% prípadov) zamestnancov, ktorý neopustili 

organizáciu, zatiaľ čo 233 (16% prípadov) opustilo organizáciu, čím sa súbor údajov považuje 

za nevyvážený, pretože v organizácii ostáva viac ľudí ako v skutočnosti odchádzajú. Väčšina 

modelov funguje najlepšie, keď je počet vzoriek v každej triede približne rovnaký. Dôvodom 

je skutočnosť, že sú navrhnuté tak, aby maximalizovali presnosť a znížili chyby (Jaffara et al., 

2019). Priemerný vek žien je 37,33 a pre mužov 36,6, čiže obe distribúcie sú podobné. V troch 

oddeleniach je vyšší počet mužov, v oddelení výskumu a vývoja však prevládajú ženy. Celkovo 

v databáze silne dominovali muži (Graf 1). 

Graf 1: Rozdelenie mužov a žien v databáze, prirovnanie s počtom odídených zamestnancov  

 
Zdroj: Vlastná analýza dát IBM HR Analytics Employee Attrition & Performance 

 Autori sa pozreli na vplyv dĺžky zamestnania v spoločnosti na počet odchodov. Najviac 

odchodov bolo zaznamenaných medzi prvým a druhým rokom zamestnania. Naopak najmenej 

bolo práve v piatom roku zamestnania (Graf 2). 
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Graf 2: Dĺžka zamestnania a jej prirovnanie k počtu odídených zamestnancov  

 
Zdroj: Vlastná analýza dát IBM HR Analytics Employee Attrition & Performance 

Vytvorenie korelačnej matice vedie k lepšiemu pochopeniu vzťahov medzi jednotlivými 

dôvodmi odchodov. Pre rýchlejšiu interpretáciu dát sú hodnoty farebne odlíšené, čím väčšia 

korelácia, tým svetlejšia farba (Graf 3). 

Graf 3: Korelačná matica dôvodov odchodov zamestnancov 

 

Zdroj: Vlastná analýza dát IBM HR Analytics Employee Attrition & Performance 

 Počiatočnú analýzu dát cez korelačnú maticu považujú autori za veľmi dôležitú, 

poukazuje na skutočnosti, ktoré môžu byť zovšeobecnené a aplikované vo viacerých 

spoločnostiach. V Grafe 3 je vidieť aj zrejmé korelácie, napríklad s rastúcim počtom rokov 

celkový pracovný rok, rastie priemerný príjem zamestnanca, prípadne čím lepšie je hodnotenie 

výkonu, tým vyššie je zvýšenie platu v percentách. 

 Druhým krokom po porozumení dátovej vzorky je výber modelu, ktorý je vhodný pre 

našu databázu, a teda ma najvyššiu presnosť merania. Presnosť modelu sme získali vytvorením 
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všetkých modelov, kedy ju program Python automaticky spočíta.  Analýza dát prebehla cez 

modely logistická regresia, rozhodovací strom, náhodný les a najbližší susedia. Porovnanie 

výsledkov presnosti modelov je možné vidieť na Grafe 4. 

Graf 4: Skóre presnosti modelov 

 

Zdroj: Vlastná analýza dát IBM HR Analytics Employee Attrition & Performance 

 Keďže najpresnejšie vyšli hodnoty modelu náhodný les, autori sa venujú ďalej 

interpretácií iba jeho výsledkov. Súčasťou práce s náhodným lesom je vytvorenie chybovej 

matice (confusion matrix). Chybová matica (Graf 4) je tabuľka so štyrmi rôznymi 

kombináciami predpovedaných a skutočných hodnôt. Zobrazuje horizontálne predpovede počtu 

zamestnancov, pri ktorých sa predpovedá odchod a počet zamestnancov, ktorí pravdepodobne 

ostanú v spoločnosti. Vertikálne sú zobrazené reálne počty zamestnancov, kedy 0 znamená, že 

neodíde a 1, že sa predpoveď naplní a zamestnanec odíde. Matica pracuje trénovacou vzorkou 

dát.  

Graf 4: Chybová matica pre náhodný les 

 

Zdroj: Vlastná analýza dát IBM HR Analytics Employee Attrition & Performance 

 Predpovedali sme, že 72 zamestnancov neodíde, avšak v skutočnosti odišlo a 12 

zamestnancov naopak ostalo, aj keď sa predpovedal ich odchod. Celkovo bolo nesprávne 

predpovedané správanie 84 zamestnancov, čo vedie k problémom najmä pri kľúčových 

zamestnancoch. Miera presnosti klasifikátora je počet skutočných pozitív vydelený všetkými 

pozitívnymi predikciami. Nízka miera presnosti označuje vysoký počet falošných poplachov. 

Vytvorením tejto matice sa zistila chybovosť modelu náhodný les, pre účely ďalších výskumov 

je odporúčané s modelom ďalej pracovať v programe Python a naprogramovať vyššiu mieru 

presnosti klasifikátora.  
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 Posledným krokom pri dátovej analýze je využitie pripraveného natrénovaného modelu 

náhodný les pre celú databázu. Výsledkom je graf zoradených dôvodov odchodov 

zamestnancov podľa počtu odídených (Graf 5).  

 

Graf 5: Zoradenie dôvodov odchodov zamestnancov 

 
Zdroj: Vlastná analýza dát IBM HR Analytics Employee Attrition & Performance 

 
 Najdôležitejší faktor odchodu zamestnancov v tejto hypotetickej organizácii je peňažný, 

pretože na vrchole sa objavila „Mesačná sadzba“. Faktor nespokojnosti bol identifikovaný 

v odmeňovacej stratégií spoločnosti spôsobený rozdielnosťou sadzby medzi jednotlivými 

oddeleniami. Dôvodom môže byť zlý proces kompenzácie alebo zlá rovnováha medzi 

pracovným a súkromným životom. Ďalším dôležitým faktorom sa zdá byť spokojnosť v práci, 

kde prístup manažéra a zadaná pracovná úloha sú hlavné faktory. Napokon je angažovanosť 

zamestnancov kritickým faktorom spokojnosti a organizácia by mala zamestnancov neustále 

zapájať a motivovať.  

4 Záver a diskusia 

 Cieľom využitia dátových analýz je pomôcť manažérom ľudských zdrojov zlepšiť mieru 

udržania si cenných zamestnancov v organizácii, čím sa minimalizujú náklady na fluktuáciu 

zamestnancov spoločnosti (Edwards et al., 2019).  Úspech organizácie závisí od toho, aby 

správni ľudia robili správne veci v správnom čase správnym spôsobom (Armstrong, 2007). 

 Prediktívna HR analýza má potenciál, ktorý vychádza z predpokladu správnosti 

súčasných a historických údajov, ktoré sú k dispozícii. Funkcie ľudských zdrojov nečelia 

problému nedostatku dostupných údajov, naopak majú problém existencie príliš veľa údajov 

na to, aby sa správne spracovali.  

 Arulrajah a jeho kolegovia (2016) diskutovali o tom, že pomocou kvalifikátorov 

a klasifikačných metód je možné predpovedať budúce správanie zamestnancov pomocou 

minulých záznamov. Článok poukázal na možnosť využitia dátových analýz pri identifikovaní 

dôvodov odchodov. Databáza, s ktorou autori pracovali bola vytvorená na základe informácií 

spoločnosti IBM v Spojených štátoch amerických. Postup prediktívnej dátovej analytiky 

spracovaný v článku je aplikovateľný pre rôzne krajiny bez ohľadu na geografické rozdiely, tie 

nastanú pri interpretácií výsledkov. Angrave & Charlwood (2016) popisujú dôležitosť 

porozumenia dátovej vzorku, čomu sa venovala aj prvá časť výskumu. Výsledky analýzy sú 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Charlwood%2C+Andy
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objektívne a dopomôžu oddeleniu ľudských zdrojov urobiť menej zaujaté rozhodnutia 

(Edwards et al., 2019). 

 Ďalší výskum by mohol naviazať a pokračovať– napríklad zabudovať do modelu 

možnosť identifikácie s akou pravdepodobnosťou odíde konkrétny zamestnanec a čo bude 

dôvodom odchodu. Ako odporúčanie možno uvedenú analytickú aplikáciu integrovať do 

aplikácie rozpočtovania v oblasti riadenia ľudských zdrojov a tam predvídať celkový zisk alebo 

úspory v procese riadenia ľudských zdrojov, ktoré zahŕňajú nábor a výber, udržanie, školenie a 

rozvoj nového zamestnanca a navrhnúť ďalšie kroky, ktoré sa majú podniknúť. Spoločnosť teda 

môže sledovať výšku rozpočtu, ktorý vynaložila na riadenie ľudských zdrojov a rozpočet, ktorý 

sa má minúť do budúcnosti. Zabezpečenie toho, aby spustené modely zodpovedali typu 

dostupných údajov, si vyžaduje čas a značnú manipuláciu s dátovými súbormi. 
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Summary 

 The aim of the article is to explore and evaluate the role of data analysis in the employee 

turnover process and to apply a data-based approach. The departure of qualified employees is 

costly for companies, so it is necessary to know in advance the probability of their departure 

and take precautionary measures. Once companies have this information, they can change their 

strategy to retain key employees or start hiring on time. 

 The authors focused on predicting employee turnover through the Python programming 

language. Using a correlation matrix that depict relationships between each reason for departure 

and decision trees, the authors provide a management tool to determine the probability of 

leaving any employee. Using a predictive model, human resources can calculate the risk of 

employees leaving in different development scenarios and find the most appropriate approach 

to prevent this. The data used to build the model is based on a data set created by IBM with an 

accuracy of 85.6% to real data. 

 One of the strongest reasons for employees to leave was exhaustion at work, with over 

54% of employees leaving overtime. Another was income inconsistency by the workplace. 

Satisfaction with the job description was also a significant reason for leaving. The data analysis 

points to several differences in the treatment of employees. 

 For business executives, it is important to link such an analysis of employee departures 

with the development of a strategy and thereby obtain cost-effective human resource 

management. 
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Abstrakt. V článku sa venujeme hľadaniu podstaty strategického riadenia ľudských zdrojov 

z dôvodu jeho širokého záberu a nejasného vymedzenia. Zvolenou metodológiou je analýza 

literatúry autorov píšucich o strategickom manažmente, riadení ľudských zdrojov 

a strategickom riadení ľudských zdrojov a následná dedukcia, indukcia, komparácia a syntéza. 

Autor analýzy si je vedomý obmedzení a možných zjednodušení vo výsledkoch vzhľadom na 

časové, finančné a ľudské zdroje. Analýza si nenárokuje podať vyčerpávajúci prehľad 

literatúry, ale snaží sa o zachytenie podstatných charakteristík stanoveného problému. Analýza 

je členená na tri oblasti. Prvá oblasť sa zaoberá definíciami a vývojom chápania pojmu 

stratégia. Druhá oblasť je zameraná na definovanie riadenia ľudských zdrojov. Tretia oblasť je 

venovaná názorom a definíciám o strategickom riadení ľudských zdrojov ako syntéze 

strategického manažmentu a riadenia ľudských zdrojov. Niektorí autori zastávajú názor, že 

strategické riadenie ľudských zdrojov neexistuje, iní ho definujú prakticky, ďalší vágne až 

tautologicky. My sa prikláňame k autorom, ktorí hovoria o praktickej definícii strategického 

riadenia ľudských zdrojov a jej konkrétnej aplikácii cez hospodárku súťaž na trhu, riadiacich 

pracovníkov a personálne oddelenie. Hľadanie podstaty strategického riadenia ľudských 

zdrojov sme neobsiahli vyčerpávajúco, ponúkame však definíciu s prihliadnutím na 

rôznorodosť názorov a praxe autorov píšucich o danej tematike. Podľa nášho názoru 

a výsledkov analýzy je podstatou strategického riadenia ľudských zdrojov zvýšenie 

konkurenčnej výhody z dlhodobého hľadiska cez riadenie vzácnych ľudských zdrojov, ktoré 

vytvárajú inovácie a zároveň sú stotožnené so stratégiou a produktom organizácie.  

Kľúčové slová: riadenie ľudských zdrojov, strategický manažment, strategické riadenie 

ľudských zdrojov. 

JEL kód: J24, M50 

1 Úvod  

 Článok je zameraný na hľadanie podstaty strategického riadenia ľudských zdrojov, 

pretože existuje množstvo názorov na to, čo tento pojem znamená. Niektorí autori zastávajú 

názor, že strategické riadenie ľudských zdrojov neexistuje, iní ho definujú prakticky, ďalší 

vágne až tautologicky. Výskumná otázka teda znie nasledovne: Aká je podstata strategického 

riadenia ľudských zdrojov? Dá sa takto stanovený cieľ obsiahnuť? Aby sme tento cieľ mohli, 

ak sa nejako dá, dosiahnuť, zvolili sme postup, v ktorom robíme prehľad literatúry autorov 

píšucich o strategickom manažmente, riadení ľudských zdrojov a strategickom riadení 

ľudských zdrojov a hľadáme to, čo je podľa nás dôležité pre jednotlivé oblasti analýzy. Prehľad 

literatúry je rozdelený na tri oblasti podľa sekcií analýzy. Vo výsledkoch analýzy sumarizujeme 

zistenia o hlavných charakteristikách jednotlivých pojmov, ktoré v diskusii rozširujeme 

o ďalšie názory a možné uhly definovania. Napriek tomu, že tento analýzy nie je vyčerpávajúci 

a otázka podstaty strategického riadenia ľudských zdrojov zostáva otvorená pre ďalšie 
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skúmanie, snažíme sa prispieť k jej konkretizácii a doplnenia do mozaiky obrazu z pozície 

našich zistení a výsledkov, ktoré ponúkame v nasledujúcich častiach článku.  

2 Prehľad literatúry 

 Prehľad literatúry sme rozdelili na tri podkapitoly. V prvej časti sa venujeme definovaniu 

stratégie a toho ako ju chápe strategický manažment. V druhej časti, o riadení ľudských 

zdrojom, sú chytené definície a názory autorov zaoberajúcich sa týmto fenoménom. Tretia časť 

pojednáva o vývoji, definíciách a náhľadov autorov na strategické riadenie ľudských zdrojov. 

2.1 Stratégia a strategický manažment  

 Podrobný prehľad vnímania stratégie jednotlivých autorov nám dáva Slávik (2009, s. 7), 

kde uvádza, že stratégia z gréckeho strategos – generál označuje umenie a vedu ako riadiť 

vojenské operácie a veliť vojskám  a v priebehu 20. storočia prenikol do podnikateľského 

prostredia. Z autorov spomína definície stratégie A. Chandiera: určenie základných dlhodobých 

cieľov podniku, spôsoby ich dosiahnutia a alokácia zdrojov nevyhnutných na uskutočnenie 

týchto cieľov (cit. v Slávik, 2009, s. 7). J. B. Quinn: model alebo plán, ktorý integruje hlavné 

ciele podniku, politiky a aktivity do súdržného celku (cit. v Slávik, 2009, s. 7). Glueck: 

jednotný, súhrnný a integrovaný plán, ktorý je navrhnutý, aby zabezpečil dosiahnutie 

základných cieľov podniku (cit. v Slávik, 2009, s. 8). H. Mintzberg: šablóna (vzorec, model) v 

záplave (prúde) rozhodnutí alebo činov a pridáva syntézu definícií piatich P, keď stratégiu 

považuje za plán (plan), manéver (ploy), šablónu (pattern), postavenie (position) a budúcnosť 

(perspective) (cit. v Slávik, 2009, ss. 8-9). Definícia stratégie je s uvedenými charakteristikami 

od G. Johnsona a K. Scholesa ako: prirodzený výber, plán, postupnosť čiastkových krokov, 

kultúra, politika, vízia (cit. v Slávik, 2009, s. 9). Amstrong a Taylor (2014, s. 17) definujú 

stratégiu na troch základných charakteristikách: smerovanie dopredu – kde a ako sa tam chceme 

dostať, rozlišovanie na základe kapacít zdrojov a dosiahnutie strategického prispôsobenia sa. 

Spomínajú aj názory Abella, ktorý vidí stratégiu ako zvládnutia prítomnosti a predbehnutie 

budúcnosti a podľa Boxalla by sa stratégia mala chápať ako rámec kritických cieľov 

a prostriedkov (cit. v Amstrong a Taylor, 2014, s. 17). Podľa Fotra et al. (2012, ss. 25-33) 

definícia strategického manažmentu doposiaľ a vzhľadom k vývoju nie je jednoznačná. 

V súčasnej literatúre prevláda názor, že strategický manažment je súbor inštrukcií, rozhodnutí 

a činností, ktoré sú pre firmu nevyhnutné pre dosiahnutie strategickej konkurenčnej výhody 

a k zabezpečeniu nadpriemerných výnosov. Pokiaľ by sme túto definíciu konfrontovali 

s ďalšími známymi definíciami tohto pojmu rôznych autorov, potom možno uvedený pohľad 

rozšíriť o personálnu dimenziu, lebo strategické riadenie môže byť činnosťou všetkých 

zúčastnených  (manažéri i zamestnanci majú spoločný cieľ – byť úspešní). Ďalej je potrebné 

zdôrazniť aj tvorivú rovinu strategického manažmentu, pretože strategický manažment je vedou 

i umením skĺbiť znalosti a intuíciu v potrebnej miere pre tvorbu a udržanie kľúčových 

kompetencií organizácie. Ponúka schému strategického manažmentu: Formulácia strategického 

zámeru – strategické východiská, poslanie a vízia firmy, strategické ciele, tvorba scenárov 

reflektujúcich vývoj prostredia, korekcia prvotných predpokladov, strategický zámer. Tvorba 

strategického plánu – tvorby strategickej mapy a investičnej štúdie, stanovenie funkčných 

stratégií, krátkodobé ciele. Implementácia stratégie – operatívny manažment rieši operatívne 

ciele, alokáciu disponibilných zdrojov a politiku uplatnenia stratégie. Hodnotenie stratégie – 

sledovanie externých a interných faktorov, vyhodnocovanie dosahovaných výsledkov, návrhy 

nutných korekcií, vyhodnotenie naplnenia stratégie a strategických cieľov. Slávik (2009, 

s. 324-325) tvrdí, že súčasťou dobre sformulovanej a úspešnej stratégie je personálna stratégia, 

kde prvá úloha strategického charakteru sa uskutočňuje prostredníctvom: personálneho 

plánovania, propagácie a náboru, výberu, školenia, integrácie, výcviku, odmenami za prácu, 
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inými pôžitkami, motiváciou, vzťahmi s odbormi, hodnotením a kontrolou, zvyšovaním 

produktivity, zdokonaľovaním komunikácie. Účelom všetkých uvedených opatrení a činností 

je zabezpečiť správanie pracovníkov v súlade s cieľmi a stratégiou podniku. Snell a Bohlander 

(2013, s. 772) vidia, že strategické plánovanie je o postupoch pri rozhodovaní o dlhodobých 

cieľoch a stratégii organizácii. O`Riordan (2017, s. 7) sa domnieva, že hlavným problémov 

strategického riadenia je otázka ako dosiahnuť konkurenčnú výhodu? Armstrong a Taylor 

(2014) tiež podávajú prehľad názorov na strategický manažment. Podľa Boxalla a Percella je 

strategické riadenie proces tvorby stratégie, formovania a, ak firma prežije, reforma jej stratégie 

v priebehu času (cit. v Amstrong a Taylor, 2014, s. 16). Johnson et al. opisuje strategický 

manažment ako pochopenie strategického postavenia - organizácia, ktorá prijíma strategické 

rozhodnutia do budúcnosti a premieňa stratégie na činy (cit. v Amstrong a Taylor, 2014, s. 16). 

Kanter hovorí, že účelom strategického manažmentu je vyvolávanie prítomných akcií voči 

budúcnosti, ktoré sa stávajú akčnými vozidlami - integračné a inštitucionalizačné mechanizmy 

pre zmenu (cit. v Amstrong a Taylor, 2014, s. 16). Thompson a Strickland hovoria o kľúčovej 

aktivite strategického manažmentu ako o rozhodovaní, v čom bude spoločnosť podnikať, ako 

sa bude formovať strategická vízia, kam sa organizácia potrebuje dostať, v skutočnosti ide 

o infúziu organizácie pre zmysel účelu, ktorý poskytuje dlhodobé smerovanie a stanovenie 

jasnej misie, ktorá sa má splniť (cit. v Amstrong a Taylor, 2014, s. 16). 

2.2 Riadenie ľudských zdrojov  

 Čo sa týka definícií riadenia ľudský zdrojov uvádzame prehľad najrozšírenejších názorov 

na túto oblasť. O`Riordan (2017, s. 7) uvádza, že riadenie ľudský zdrojov sa týka všetkých 

aspektov toho, ako sú ľudia zamestnaní a riadení v organizáciách. Ďalej sumarizuje definície 

známych autorov riadenia ľudský zdrojov. Boxall a Purcell chápu riadenie ľudský zdrojov ako 

proces, prostredníctvom ktorého vedenie vytvára pracovnú silu a snaží sa vytvárať výkonnosť 

ľudí, ktoré organizácia potrebuje (cit. v O`Riordan (2017, s. 7). Armstrong vidí riadenie 

ľudských zdrojov ako strategický, integrovaný a koherentný prístup k zamestnaniu, rozvoju 

a blaha ľudí pracujúcich v organizáciách (cit. v O`Riordan (2017, s. 7). Alebo staršia 

Armstrongova (1999, s. 149) definícia hovorí, že je to strategický a premyslený logický prístup 

v riadení najcennejšieho imania organizácie – ľudí, ktorí v nej pracujú a ktorí individuálne 

a kolektívne prispievajú k dosahovaniu hospodárskych cieľov alebo kratšia definícia hovorí, že 

je to komplexný a koherentný prístup k zamestnaniu a rozvoj ľudí (Armstrong a Taylor, 2014, 

s. 1). Storey (cit. v Vojtovič, 2015, s. 103) definuje koncepciu riadenia ľudských zdrojov ako 

prístup v zamestnávaní ľudí, ktorý usiluje o dosiahnutie konkurenčnej výhody prostredníctvom 

strategického rozmiestňovania vysoko oddanej a schopnej pracovnej sily. Vojtovič (2015, 

s. 107) pod riadením ľudských zdrojov sa chápe riadenie procesu tvorby inovácií alebo 

kreatívnych činností ľudí v podmienkach vzniku a formovania novej ekonomiky. Koubek 

(2003, s. 16-17) identifikuje a sumarizuje znaky, ktoré odlišujú riadenie ľudských zdrojov 

charakterizujú od personálneho riadenia: Strategický prístup k personálnej práci a ku všetkým 

personálnym činnostiam. Orientácia na vonkajšie faktory formovania a fungovania pracovnej 

sily organizácie. Personálna práca prestáva byť záležitosťou odborných personalistov a stáva 

sa súčasťou každodennou prácou všetkých vedúcich pracovníkov. Úzke prepojenie personálnej 

práce so stratégiami a plánmi organizácie. Personálna práca sa stáva oporou. Vedúci 

personálneho útvaru býva členom najužšieho vedenia organizácie. Kladie sa mimoriadny dôraz 

na rozvoj ľudských zdrojov ako nástroja flexibilizácie organizácie. Orientácia na kvalitu 

pracovného života a spokojnosť pracovníkov. Orientácia na participatívny spôsob riadenia 

a súdržnosť pracovníkov s organizáciou. Dôraz na vytváranie žiaducej organizačnej kultúry 

a zdravých pracovných vzťahov. Vytváranie dobrej zamestnávateľskej povesti organizácie. 

McWilliams et al. (2001, s. 4) dodávajú, že v nadnárodných firmách, otázkou riadenia ľudských 
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zdrojov už nie je, kde nájsť pracovnú silu, ale akú strategickú výhodu nám dáva naša pracovná 

sila a aké operácie by sme mali plánovať s cieľom na ich najefektívnejšiu aplikáciu. Aj keď sa 

preukázalo, že zdroje samy osebe prispievajú k pozitívnym prínosom organizácií, zdá sa, že 

základom udržateľnej konkurenčnej výhody je vzájomné pôsobenie zdrojov a stratégie. Barney 

vyvinul model, ktorý ukazuje, že ak má byť zdroj zdrojom trvalej konkurenčnej výhody, musí 

pre firmu vytvárať hodnotu, musí byť zriedkavý, musí byť nenapodobiteľný a musí byť 

nezastupiteľný (cit. v McWilliams et al. (2001, s. 5). Lawler tvrdí, že ľudské zdroje musia mať 

moc, informácie, znalosti a odmeny, aby boli zdrojom konkurenčnej výhody a je zrejmé, že 

kvalifikovanejší jedinci ich majú viac (cit. v McWilliams et al., 2001, s. 6). Jenson dodáva, že 

keďže sa ľudské zručnosti bežne vyskytujú v populácii, ľudské zdroje s vysokou úrovňou 

zručností sú už z definície zriedkavé, to znamená, že iba relatívne malý podiel jednotlivcov 

v akomkoľvek fonde ľudských zdrojov bude mať vysokú úroveň zručností (cit. v McWilliams 

et al., 2001, s. 6). Snell a Bohlander (2013, s. 767) definuje riadenia ľudských zdrojov ako 

proces riadenia ľudských talentov na dosiahnutie cieľov organizácie.  

2.3 Strategické riadenie ľudských zdrojov  

 Armstrong (1999, s. 167) priradzuje primát formulácie pojmu strategického riadenia 

ľudských zdrojov pre Fombrun et al. v roku 1984, ktorí napísali, že k tomu, aby firma fungovala 

efektívne, sú nevyhnutné tri kľúčové prvky: poslanie a stratégia; organizačná štruktúra; riadenie 

ľudských zdrojov. Armstrong (1999) sa venuje prehľadnému zosumarizovaniu názorov 

o strategickom riadení ľudských zdrojov. Podľa neho samotného je to prístup o rozhodovaní 

a zámeroch organizácie týkajúcich sa ľudí – podstatnej zložky podnikateľskej stratégie 

organizácie. Strategické riadenia ľudských zdrojov možno považovať za prístup k riešeniu 

dlhodobých záležitostí týkajúcich sa ľudí a tvorí súčasť strategického úsilia manažmentu 

podniku. Zahŕňa makroorganizačné záležitosti týkajúce sa štruktúry a kultúry, efektívnosti 

a výkonnosti organizácie, prispôsobení zdrojov budúcim potrebám a požiadavkám podniku 

a riadenia zmeny (Armstrong, 1999, s. 163). Podľa Wrighta a Snella sa strategické riadenie 

ľudských zdrojov zaoberá personálnymi aktivitami, ktoré slúžia k podpore konkurenčnej 

stratégie firmy (cit. v Armstrong, 1999, s. 163). Podľa Millera strategické riadenie ľudských 

zdrojov zahŕňa tie rozhodnutia a aktivity, ktoré sa týkajú riadenia zamestnancov na všetkých 

úrovniach v podniku a ktoré sú zamerané na vytváranie a udržanie konkurenčnej výhody (cit. 

v Armstrong, 1999, s. 163). Podľa Pearceho a Robinsona je strategické riadenie ľudských 

zdrojov zostava rozhodnutí a krokov, ktoré vyúsťujú do formulovania a zavádzania stratégií, 

vypracovaných k dosiahnutiu cieľov organizácie (cit. v Armstrong, 1999, s. 164). Podľa 

Gunnigle a Moore sa strategické riadenie týka politiky rozhodovania ovplyvňujúcu celú 

organizáciu; všeobecným cieľom je zabezpečiť, aby sa organizácia efektívne vyrovnávala so 

svojím prostredím (cit. v Armstrong, 1999, s. 164). Podľa Lengnick-Hall a Lengnick-Hall ide 

o dosiahnutie konkurenčnej výhody prostredníctvom riadenia zdrojov (cit. v Armstrong, 1999, 

s. 167). Hendry a Pettigrew uvádzajú štyri významy strategického riadenia ľudských zdrojov: 

používanie plánovania; premyslený prístup k vytváraniu a riadeniu personálnych systémov, 

založený na politike zamestnávania ľudí a stratégii pracovnej sily a často podloženej filozofii; 

zladenie aktivít a politiky riadenia ľudských zdrojov s určitou explicitnou podnikovou 

stratégiou; chápanie ľudí v organizácii ako strategického zdroja na dosiahnutie konkurenčnej 

výhody (cit. v Armstrong, 1999, s. 168). Guest uvádza, že strategické riadenia ľudských zdrojov 

sa týka predovšetkým integrácie (cit. v Armstrong, 1999, s. 169). Podľa Storeya mäkké 

strategické riadenia ľudských zdrojov bude klásť väčší dôraz na aspekt ľudských vzťahov 

v personálnom riadení, zdôrazňovať istotu v zamestnaní, sústavný rozvoj, komunikáciu, 

zapojenie a participáciu a kvalitu pracovného života, zatiaľ čo tvrdé strategické riadenie 

ľudských zdrojov na druhej strane bude zdôrazňovať výnos z investovania do ľudských zdrojov 
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v záujme podniku (cit. v Armstrong, 1999, s. 171). Samotný Armstrong (1999, s. 173) uzatvára 

tento výpočet názorov autorov na strategické riadenie ľudských zdrojov glosou, že realitou 

strategického riadenia ľudských zdrojov je to, že neexistuje a nemôže existovať, iba ako pojatie: 

názor na to, ako by mali byť riadené dlhodobé záležitosti ľudských zdrojov, spôsob myslenia, 

prístup, model v prúde aktivít, uhol pohľadu. Neskoršia definícia Armstronga a Taylora (2014, 

s. 16) hovorí, že strategické riadenie ľudských zdrojov je prístup k rozvoju a implementácii 

stratégií ľudských zdrojov, ktoré sú integrované do obchodných stratégií a podporuje ich 

úspech. Základným cieľom strategického riadenia ľudských zdrojov je generovanie 

zabezpečenia organizačných schopností tak, že organizácia má kvalifikovaných, 

angažovaných, oddaných a dobre motivovaných zamestnancov, cez ktorých musí dosahovať 

trvalú konkurenčnú výhodu (2014, s. 18). Pozrime sa na definovanie strategického riadenia 

ľudských zdrojov u ďalších autorov ako ich vyhodnotila O`Riordan (2017). Boxall tvrdí, že 

strategické riadenia ľudských zdrojov sa zameriava na nábor, podporu a rozvoj 

vysokokvalitných zamestnancov (cit. v O`Riordan, 2017, s. 10). Kľúčové charakteristiky podľa 

Reillyho sú: existencia organizačne zdieľanej filozofie podporujúcej riadenie ľudí, zameranie 

sa na kritické obchodné problémy a výsledky, považovanie ľudí a ich zručností, znalostí 

a skúsenosti konkurenčný zdroj, plánovanie prístupu k zdrojom, dlhodobá a nielen krátkodobé 

zvažovanie hodnoty v organizácii, predpoklad a podpora zmeny skenovaním vnútorného 

a vonkajšieho prostredia, uvedomovanie si dôležitosti sociálneho a intelektuálneho kapitálu 

v organizácii a dôraz na činnosti, ako je zdieľanie znalostí, vytváranie sietí a budovanie vzťahov 

(cit. v O`Riordan, 2017, s. 11). Snell a Bohlander (2013, s. 772) definujú strategické riadenie 

ľudských zdrojov ako postup rozmiestnenia a činností ľudských zdrojov, ktoré organizácii 

umožňujú dosiahnuť jej strategické ciele. Plánovanie ľudských zdrojov je proces predvídania 

a zabezpečovania pohybu ľudí do, v rámci a mimo organizácie (Snell a Bohlander, 2013, s. 

767). Koubek (2003, s. 24) hovorí, že strategické riadenie ľudských zdrojov je praktickým 

vyústením personálnej stratégie organizácie, je to konkrétna aktivita, konkrétne úsilie 

smerujúce k dosiahnutiu cieľov obsiahnutých v personálnej stratégii. Problémy strategického 

riadenia ľudských zdrojov je teda potrebné chápať v kontexte s problémami stratégie 

organizácie a strategického riadenia organizácie. Všeobecné strategické riadenia organizácie 

musí v prvom rade riešiť nasledujúce otázky: Akú podnikateľskú filozofiu si chce organizácia 

vytvoriť, aké chce mať poslanie a akú rolu si praje hrať na trhu či v spoločnosti? Akým 

pozitívnym a negatívnym vonkajším faktorom musí organizácia čeliť? Aké sú prednosti 

a nedostatky organizácie? Aké ciele chce organizácia dosiahnuť? Ako chce tieto ciele 

dosiahnuť? Všetky tieto otázky v sebe implicitne zahŕňajú problematiku ľudských zdrojov 

a nedajú sa zodpovedať, pokiaľ nebudú brané v úvahu ľudské zdroje. Tie totiž do značnej miery 

determinujú formuláciu filozofie organizácie, jej poslania a jej rolu na trhu. Určujúce 

mantinely, v ktorých sa môžu pohybovať strategické úvahy sú: populačný vývoj, vývoj na trhu 

práce, zmeny techniky a technológie, zmeny hodnotových orientácií ľudí, priestorová mobilita 

obyvateľstva, pracovná a sociálna legislatíva a politika zamestnanosti, priebeh tzv. 

priemyslového cyklu, možné zmeny v dopyte po výrobkoch a službách organizácie, zmeny 

v miere otvorenosti národnej ekonomiky (Koubek, 2003, s. 24-26). Truss a Gratton považujú 

pojem strategického riadenia ľudských zdrojov za preklenovací koncept, ktorý spája riadenie 

a rozmiestnenie jednotlivcov v rámci organizácie obchodnej činnosti ako celku a jej prostredia 

(Truss et al., 2012, s. 87). Podľa Schulera a Walkera je strategické riadenie ľudských zdrojov 

súbor procesov a činností spoločne zdieľaných ľudskými zdrojmi a líniovými manažérmi pri 

riešení obchodných problémov týkajúcich sa ľudí (Truss et al., 2012, s. 88). Wright a McMahan 

vidia strategické riadenie ľudských zdrojov ako vzorec plánovaného nasadenia ľudských 

zdrojov a aktivít určených na to, aby organizácia mohla dosiahnuť svoje ciele (Truss et al., 

2012, s. 88). Chartered Institute of Personnel and Development  tvrdí, že všeobecný prístup 

k strategickému riadeniu ľudských zdrojov má byť v súlade so zámermi organizácie v jej 

https://www.google.sk/search?hl=sk&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Catherine+Truss%22
https://www.google.sk/search?hl=sk&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Catherine+Truss%22
https://www.google.sk/search?hl=sk&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Catherine+Truss%22
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budúcom smerovaní a zaoberá sa dlhodobými problémami ľudí a širším pohľadom v súvislosti 

so štruktúrou, kvalitou, kultúrou, hodnotami, angažovanosťou a získavaním zdrojov pre budúce 

potreby (Truss et al., 2012, s. 88). Strategické riadenie ľudských zdrojov je o ľuďoch – výbere 

správnych jednotlivcov, ktorí môžu dosiahnuť vynikajúce organizačné výsledky 

a o poskytovaní podporných systémov, ktoré im pomôžu nielen uspieť, ale aj prosperovať ako 

jednotlivcom (Caldwell & Anderson, 2018, s. 13). Strategické riadenie ľudských zdrojov sa 

zameriava predovšetkým na schopnosť vytvárať pre organizáciu pridanú hodnotu, a preto sa 

musí zameriavať na to, čím riadenie ľudských zdrojov prispieva k podnikaniu namiesto 

činností, ktoré vykonáva. Podstatou je teda zmena správania sa a praktík ľudských zdrojov vo 

vzťahu k zmene stratégie ľudských zdrojov (Deb, 2006, s. 62). Strategické riadenie ľudských 

zdrojov zabezpečuje, že ľudské zdroje organizácie sú na správnom mieste v správnom čase, 

aby sa zabezpečila konkurenčná výhoda (Carpenter et al., 2012, s. 672). Ricucci (2016, s. 120) 

zastáva názor, že predpokladom strategického riadenia ľudských zdrojov je schopnosť 

organizácie definovať, čo je jej poslaním a ako bude pokračovať v jej dosahovaní. Schuler 

(1992, s. 18) hovorí, že strategické riadenie ľudských zdrojov je väčšinou o integrácii 

a prispôsobení, kde cieľom je zabezpečiť, aby: (1) ľudské zdroje boli plne integrované do 

stratégie a strategických potrieb firmy; (2) politika ľudských zdrojov súvisela s oboma 

oblasťami politiky a cez hierarchie; a (3) personálne praktiky sú upravené, akceptované 

a používané líniovými manažérmi a zamestnancami ako súčasť ich každodennej práce. Becker 

a Huselid (2006, s. 899) hovoria, že oblasť stratégie ľudských zdrojov sa líši od tradičného 

výskumu v oblasti riadenia ľudských zdrojov dvoma dôležitými spôsobmi. Po prvé, strategické 

riadenie ľudských zdrojov sa zameriava skôr na organizačnú výkonnosť ako na individuálnu 

výkonnosť. Po druhé, zdôrazňuje sa tiež úloha systémov riadenia ľudských zdrojov ako riešenia 

obchodných problémov (vrátane pozitívnych a negatívnych doplnkov) než individuálnych 

postupov riadenia ľudských zdrojov v izolácii. Strategické však znamenajú viac ako systémové 

zameranie alebo dokonca finančnú výkonnosť. Stratégia je o budovaní udržateľnej 

konkurenčnej výhody, to zase vytvára nadpriemerné finančné výsledky. Najjednoduchšie 

zobrazenie modelu strategického riadenia ľudských zdrojov je vzťah medzi architektúrou 

ľudských zdrojov firmy a výkonnosťou firmy. Architektúra ľudských zdrojov sa skladá zo 

systémov, postupov, kompetencií a správania zamestnancov, ktoré odrážajú vývoj a riadenie 

strategického ľudského kapitálu podniku. Nadpriemerná výkonnosť firmy spojená 

s architektúrou ľudských zdrojov odráža kvázi náklady spojené s týmto strategickým zdrojom. 

3 Metodológia 

 Pre našu analýzu sme si zvolili metódy výskumu literatúry, indukciu, dedukciu, 

komparáciu a syntézu, pretože sa nám javili ako najvhodnejšie pre získanie komplexného 

obrazu skúmaného problému. Orientovali sme sa na literatúru, ktorá je venovaná strategickému 

manažmentu, riadeniu ľudských zdrojov, a strategickému riadeniu ľudských zdrojov. Analýza 

si nenárokuje priniesť vyčerpávajúci prehľad literatúry, ale snaží sa o zachytenie podstatných 

charakteristík stanoveného problému. V našej analýze sme sa zamerali na kľúčové slová a ich 

autorským operovaním.  

4 Výsledky 

 Autor si je vedomý obmedzení a možných zjednodušení vo výsledkoch analýzy 

vzhľadom na časové, finančné a ľudské zdroje. Výsledky analýzy sú členené na tri oblasti 

vychádzajúc z vyššie uvedeného prehľadu literatúry.  

 Prvá oblasť sa zaoberá definíciami a vývojom chápania pojmu stratégia. Z hľadiska 

syntézy definícií zo strategického manažmentu podľa nášho názoru je stratégia jednotným 

https://www.google.sk/search?hl=sk&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Catherine+Truss%22
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súhrnným plánom základných dlhodobých cieľov podniku integrujúc hlavné ciele podniku, 

politiky, prirodzeného výberu, aktivity, postupnosti čiastkových krokov, kultúry a vízie do 

súdržného celku pomocou prístupov oblasti vedy, umenia a intuície.  

 Druhá oblasť je zameraná na definovanie a názory autorov o riadení ľudských zdrojov. 

Podľa našich zistení riadenie ľudských zdrojov možno formulovať ako proces personálneho 

riadenia vzácnych ľudských zdrojov, ktoré tvoria inovácie za určitých podmienok, ktoré musia 

byť zabezpečené.  

 Tretia oblasť je venovaná názorom a definíciám o strategickom riadení ľudských zdrojov 

ako syntéze strategického manažmentu a riadenia ľudských zdrojov. Napriek rozdielnosti 

definícií, vyvstávajú niektoré znaky spoločné pre viacerých autorov: dlhodobé plánovanie, 

konkurenčná výhoda, alokácia zdrojov.  

5 Diskusia 

 Hľadanie podstaty strategického riadenia ľudských zdrojov sme neobsiahli 

vyčerpávajúco, ponúkame odpoveď na výskumnú otázku s prihliadnutím na rôznorodosť 

názorov a praxe autorov píšucich o danej tematike. Podľa nášho názoru a výsledkov analýzy 

a syntézou výsledkov analýzy je podstatou strategického riadenia ľudských zdrojov zvýšenie 

konkurenčnej výhody z dlhodobého hľadiska cez riadenie vzácnych ľudských zdrojov, ktoré 

vytvárajú inovácie a zároveň sú stotožnené so stratégiou a produktom organizácie.  

 Ak berieme do úvahy, že ľudské zdroje (ľudia, ktorí vytvárajú inovácie) sú obmedzené, 

teda ich výskyt v populácii je podľa Gaussovej krivky normálneho rozdelenia nízky, mala by 

organizácia, ktorá chce byť z dlhodobej perspektívy na trhu konkurencieschopná, zvyšovať 

svoju hodnotu na trhu tým, že bude vyhľadávať ľudí, ktorí ju dokážu obohatiť pridanou 

hodnotou a byť stotožnení s jej produktom. Tým bude rásť konkurenčná výhoda organizácie na 

trhu a môže dlhodobo prosperovať. Tu vidíme priestor pre užšiu spoluprácu líniových 

manažérov a oddelení ľudských zdrojov pri výbere, sprevádzaní, vzdelávaní a rozvoji 

zamestnancov. Výsledkom koordinovanej spolupráce by mala byť, podľa nášho názoru, 

následná implementácia stratégie organizácií plynulejšia, rýchlejšia a dosahovanie cieľov 

jednoduchšie a efektívnejšie. Konkurenčná výhoda teda stojí a padá na kapitály ľudských 

zdrojov organizácie. Každá organizácia by si mala vytvoriť vlastnú stratégiu riadenia ľudských 

zdrojov. Akokoľvek, inšpirácia cudzími stratégiami môže byť prospešná, nedá sa aplikovať 

všeobecná alebo cudzia stratégia rôznorodých organizácií na rôznych ľudí. Jedinečnosť 

a špecifickosť cieľov a produktov organizácií núti vytvárať unikátne, na mieru šité strategické 

riadenie ľudských zdrojov.  

6 Záver  

 Zo skúmanej literatúry sme zistili, že stratégia môže byť definovaná ako jednotný súhrnný 

plán základných dlhodobých cieľov podniku integrujúc hlavné ciele podniku, politiky, 

prirodzeného výberu, aktivity, postupnosti čiastkových krokov, kultúry a vízie do súdržného 

celku pomocou prístupov oblasti vedy, umenia a intuície. Druhá oblasť analýzy venovaná 

riadeniu ľudských zdrojov nám priniesla zistenia, na základe ktorých si myslíme, že pojem sa 

dá zhodnotiť ako proces personálneho riadenia vzácnych talentov, ktoré tvoria inovácie za 

určitých podmienok, ktoré musia byť zabezpečené. Posledná časť analýzy je venovaná 

strategickému riadeniu ľudských zdrojov, kde napriek rozdielnosti definícií, vyvstávajú 

niektoré znaky spoločné pre viacerých autorov: dlhodobé plánovanie, konkurenčná výhoda, 

alokácia zdrojov. Na ich základe sme formulovali odpoveď na výskumnú otázku a náš pohľad 

na podstatu strategického riadenia ľudských zdrojov, kedy ide o zvýšenie konkurenčnej výhody 
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z dlhodobého hľadiska cez riadenie vzácnych ľudských zdrojov, ktoré vytvárajú inovácie 

a zároveň sú stotožnené so stratégiou a produktom organizácie. Z nadobudnutých poznatkov 

analýzy vidíme priestor pre užšiu spoluprácu oddelení ľudských zdrojov a líniových manažérov 

pri práci so zamestnancami, čo sa môže odzrkadliť v efektívnejšej implementácii stratégie 

organizácie.  
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Summary 

 The essence of strategic human resources management is researched because of its wide 

scope and unclear definition. The chosen methodology is research of the literature of authors 

writing about strategic management, human resources management and strategic human 

resources management. The research does not claim to give an exhaustive overview of the 

literature, but seeks to capture the essential characteristics of the identified research problem. 

The research is divided into three areas. The first area deals with the definition and development 

of the concept of strategy. The second area is focused on the definition of human resources 

management. The third area is devoted to opinions and definitions on strategic human resources 

management as a synthesis of strategic and human resources management. Few authors believe 

that strategic human resources management does not exist, others define it practically, others 

vague or tautologically. We tend to authors who talk about the practical definition of strategic 

human resource management and its specific application through the economic competition of 

the market, executives and human resources. We have not exhausted the search for the essence 

of strategic human resource management, but we offer a definition taking into account the 

diversity of opinions and practices of the authors writing on the subject. In our opinion and 

research results, the essence of strategic human resource management is to increase the 

competitive advantage in the long run through the management of scarce human resources, 

which create innovation while identifying with the organization's strategy and product. 
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Abstrakt. Počas norimberských procesov sa množstvo laickej verejnosti ako aj vedcov pýtalo 

otázku, či boli naozaj všetci nacisti takí diabolskí alebo či časť z nich len plnila rozkazy 

(Schulweis, 2010). Odpovede z časti ponúkol výskum poslušnosti a rešpektu voči autoritám, 

ktoré realizoval Milgram. V rámci výskumu sa Milgramovi podarilo dokázať, že v prítomnosti 

a pod vedením autority ľudia často konajú veci, ktoré by za normálnych okolností označili za 

neprípustné (Milgram, 1963). I napriek viacerým kritikom Milgramove experimenty sa 

podarilo viackrát úspešne zopakovať a potvrdiť ich platnosť aj v súčasnej dobe, napríklad 

v neďalekom Poľsku (Doliński et al., 2017). Vedecké štúdie rovnako potvrdili, že 

pravdepodobnejšie, akože sa jedná o sociálny konštrukt, je slepá poslušnosť čiastočne 

neurologicky podmienená a človek tak skutočne (neurologicky) pod príkazmi autority pociťuje 

menšiu zodpovednosť za vlastné činy (Caspar et al., 2016). Poslušnosť a miera podvolenia 

autorite ale nie je generická vo všetkých prípadoch, záleží od konkrétnej situácie ako aj od 

miery autentickosti a blízkosti autority (Milgram, 2017). V niektorých prípadoch sa ukázalo, že 

už len zmena oblečenia autority z formálneho oblečenia (laboratórny plášť) alebo zmena 

vystupovania na menej rázne a sebavedomé spôsobí zníženie počtu ľudí, ktorí sú ochotní 

podrobiť sa príkazom autority bez odporu (Aronson, 2004). Cieľom nášho príspevku je 

preskúmať zistenia a rôzne variácie Milgramovho experimentu a transponovať ich na súčasne 

prostredie manažmentu, vedenia ľudí a korporátnej kultúry a ukázať tak relevantnosť 

Milgramovho experimentu v manažmente firiem (Milgram, 1963). 

Kľúčové slová: poslušnosť, autorita, Milgramov experiment 

JEL kód: E71, M12. 

1 Úvod 

 Poslušnosť a podvolenie sa príkazom je jedna z charakteristických čŕt hierarchických 

spoločností. Slepá poslušnosť a rešpektovanie nezmyselných príkazov len vďaka poslušnosti 

voči autorite ale nie je žiadúci jav v manažmente. Vedec Stanley vo svojom experimente skúmal 

ochotu subjektu podávať elektrické šoky figurantovi experimentu (Milgram, 1963). Počas 

trvania experimentu sa intenzita šokov postupne stupňovala až po maximálnu hranicu 450 

voltov (smrteľná úroveň prúdu) (Milgram, 2017). Ako sa napätie zvyšovalo subjekt 

experimentu postupne kládol odpor a protestoval proti výške napätia, pričom druh protestu sa 

v niektorých variáciách experimentu líšil (Aronson, 2004). I napriek predošlým odhadom až 26 

zo 40 účastníkov experimentu podali figurantovi najvyšší 450 voltový šok (Milgram, 1963). 

Experiment bol v nadväznosti na jeho realizáciu mnohokrát potvrdený a boli realizované jeho 

mnohé variácie, s cieľom identifikovať jednotlivé vplývajúce faktory (Blass, Thomas, 1991). 

Experiment bol viackrát zopakovaný aj v nedávnej minulosti, pričom základný aspekt a teda 

celospoločenská ochota podvoliť sa autorite aj keď jej príkazy sú zjavne negatívne, potvrdili 

viaceré nami identifikované replikácie (Dambrun & Vatiné, 2010), (Doliński et al., 2017), 

(Burger, 2009). Neobmedzená poslušnosť a rešpektovanie aj iracionálnych príkazov autorít je 

tak súčasťou aj dnešnej spoločnosti. Biologické a neurologické výskumy ukazujú, že pri 
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rešpektovaní príkazov autorít, sa ľudský mozog aktivizuje inak ako pri autonómnom 

rozhodovaní (Caspar et al., 2016). Podvolenie tlaku a zníženie pociťovanej zodpovednosti za 

vlastné činy vykonané pod príkazom tak nie je len subjektívny pocit ale je aj neurologicky 

podložené (Caspar et al., 2016). 

Tabuľka 1 - Miera poslušnosti podľa krajiny 

 
Zdroj: (Smith, 1993) 

 Nakoľko vo firmách sa model autority a rešpektovania pokynov vyskytuje pomerne 

často, chceme bližšie preskúmať ako na tento proces riadenia a manažovania ľudí vplývajú 

objavy a zistenia plynúce z Milgramovho experimentu. Zameriame sa na jednotlivé faktory 

a variácie experimentu a pokúsime sa identifikovať ich presah do postupov a praktík 

odporúčaných v rámci manažmentu. V rámci analýzy sa tak pokúsime demonštrovať korelácie 

medzi experimentálnymi zisteniami a aktuálnou manažérskou praxou. Identifikované korelácie 

a následné premietnutie zistení Milgramovho experimentu do manažérskej praxe nám pomôžu 

v identifikácii konkrétnych manažérskych praktík a tvorbe hypotéz. Identifikované hypotézy 

následne počas ďalšieho výskumu môžeme overiť experimentálne v praxi. 

2 Metódy výskumu 

 Cieľom článku je dôkladná analýza realizovaných experimentov zameraných na štúdiu 

poslušnosti u jednotlivcov. V rámci analýzy zostavíme stručný a praktický prehľad 

jednotlivých variácii Milgramovho experimentu. Pomocou štúdie jednotlivých variácií 

experimentu identifikujeme potenciálne scenáre s nameranou zmenou v poslušnosti cieľového 

publika oproti základnej variácii experimentu. V rámci analýzy vybraných variácií 

experimentov sa budeme zameriavať na zmeny okolností, ktoré boli pre jednotlivé variácie 

experimentov poslušnosti príznačné. Namerané výsledky následne porovnáme na báze 

identifikovaných publikácií s replikami Milgramovho experimentu. V rámci okolnosti sa 

budeme snažiť identifikovať tie, ktoré viedli k signifikantnej, prevažne pozitívnej odchýlke od 

referenčného rámca pôvodného modelu Milgramovho experimentu. Na základe parametrov, 

ktoré viedli k pozitívnemu zníženiu konformity účastníkov experimentu následne 

identifikujeme špecifické situácie pri ktorých môže prísť u ľudí k zníženiu miery slepej 

poslušnosti. Identifikované situácie následne porovnáme so známymi a existujúcimi javmi 

alebo praktikami v biznise. Následne sa pokúsime transponovať experimentálne princípy do 

manažérskej praxe a identifikovať tak behaviorálny aspekt/príčinu, ktorá stojí za efektivitou 

identifikovanej manažérskej praktiky. Na záver ešte v odborných publikáciách overíme mieru 

účinnosti identifikovaných manažérskych praktík, ktoré sú podľa našej analýzy postavené na 

behaviorálnych princípoch. 

3 Identifikácia behaviorálnych praktík vyskytujúcich sa v pracovnom 

prostredí 

 V rámci identifikovaných variácii základného experimentu sme sa sústredili na aspekty, 

ktoré viedli k zníženej miere konformity účastníkov. Medzi základné javy na ktoré sme sa 
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zamerali patrili napríklad forma vystupovania autority alebo pozorovanie iných interakcií. Pri 

prehľadávaní potenciálnych aspektov a variácií sme sa zamerali na tie, ktoré by mali potenciál 

mať dopad aj v biznise. V rámci identifikovaných javov sme sa snažili načrtnúť aj potenciálny 

rámec experimentu na overenie našej hypotézy. 

3.1 Pozitívny vzor 

 Jedným z faktorov na ktorý sme sa zamerali bol pozitívny vzor. Existujú vedecké štúdie 

potvrdzujúce pozitívny vplyv pozitívneho vzoru na správanie druhých (Rosenhan, 1968). Má 

ale vzor vplyv na správanie ľudí pod nátlakom autority? Subsekventné variácie originálneho 

experimentu o poslušnosti ukázali, že subjekty experimentu, ktoré boli pred jeho realizáciou 

vystavené scéne, počas ktorej predchádzajúci participant odmietol pokračovať, boli až o 31 

percent menej ochotné pokračovať až na poslednú hranicu 450 voltov (Blass, Thomas, 1991). 

V takomto prípade zbadal účastník experimentu predchádzajúceho účastníka, ktorý pri úrovni 

210 voltov odmietol podať učiacemu sa subjektu elektrický šok, pričom spomenul obavy o 

bezpečnosť (Milgram, 2017). Novšia štúdia vykonaná v USA ale túto korelácie nepotvrdila 

(Burger, 2009). Rozdiel môžeme nájsť v metodike štúdií, keďže štúdia replikovaná Burgerom 

sa zastavila na hranici 150 voltov a teda účastníci experimentu nepokračovali za túto hranicu. 

Burger vychádzal z predpokladu že 79 % účastníkov pôvodného Milgramovho experimentu, 

ktorí prekročili hranicu 150 voltov dosiahli aj maximálnu hranicu 450 voltov (Burger, 2009). 

Môžeme tak predpokladať, že i napriek tomu, že novodobé experimenty tento fakt nepotvrdili, 

môže sa v spoločnosti vyskytovať. Tomu nasvedčuje aj fakt, že v pôvodnom experimente bol 

vzor použitý pri napätí až 210 voltov a zdôraznení bezpečnostných opatrení (Milgram, 1963), 

čo je situácia, ktorá pri replikovanom experimente nemohla nastať. Z iných vedeckých štúdií 

môžeme ešte doplniť, že najvýznamnejšie vzor ovplyvní správanie jednotlivca, ak má možnosť 

si zadefinované správanie testovať spolu so svojim vzorom (Rosenhan, 1968).  

V rámci identifikovaných čŕt a teda teórie, že pozitívny vzor podporuje správanie smerom k 

vzoru existuje v biznise ekvivalent pod názvom role modeling. Role model alebo zamestnanec, 

ktorý slúži ako inšpirácia pre ostatných sa vo firmách využíva na podnietenie kariérneho 

rozvoja zamestnancov (Gibson, 2004). Pozitívny model tak môže u cieľovej skupiny nielen 

vyvolať žiadanú zmenu v správaní ale dosiahnuť aj motivačný predpoklad inšpirujúci k 

ďalšiemu rozvoju (Gibson, 2004). Na experimentálne overenie platnosti tejto paradigmy by 

bolo nutné preskúmať do akej miery ovplyvňuje jednotlivca rozhodnutie jeho vzoru oproti 

kontrolnej skupine. Vedeli by sme tak preukázať priame zníženie nelimitovanej poslušnosti na 

základe pozitívneho príkladu z praxe. 

3.2 Kultúra “speak up” 

 Jedným zo základných faktorov, ktoré pri svojich pokusoch identifikoval už samotný 

Milgram bolo výrazné zníženie miery pokračovania v experimente v prípade, ak sa počas 

experimentu niektorý z figurantov (mimo figuranta na ktorom sa experiment vykonával) ozval. 

V základnej verzii sa ozval asistent hlavného vykonávateľa experimentu (autority) ktorá 

prikazovala účastníkovi podávať obeti elektrická šoky s tým, že si nemyslí že je vhodné 

pokračovať v experimente (Milgram, 2017). V takomto variante experimentu podali najvyšší 

šok len štyria účastníci zo 40 (Milgram, 2017). V ďalšej variácii bolo následne ukázané, že ak 

prerušenie experimentu navrhne niekto kto má vysokú vnímanú autoritu, ako napríklad vedec, 

kolega hlavného vykonávateľa experimentu, tak žiaden z účastníkov experimentu nepodal 

figurantovi najvyšší šok (Blass, Thomas, 1991). Pokles v poslušnosti v prípade, ak jeden z 

figurantov počas experimentu protestoval bez ohľadu na úroveň jeho autority, boli potvrdené 

aj vo viacerých následných replikáciách Milgramovho experimentu (Blass, Thomas, 1991). 

Protest voči autorite teda bez ohľadu na význam a autoritu protestujúceho dokáže výrazne 

redukovať slepú poslušnosť voči autorite 
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 Vo firmách by sme kultúru podpory a implementácie systémov v rámci ktorých sa môžu 

zamestnanci ozvať označiť termínom „speak up culture“. Výskum na 500 dánskych firmách 

ukázal, že podpora speak upu a aktivizáciu zamestnancov na feedbackovanie riešení je výrazný 

kontribútor k zlepšeniu firemných systémov na riadenie rizík (Sax & Torp, 2015). Jedným z 

kľúčových faktorov ale je aj forma podanie feedbacku, nakoľko miera prezentácie názoru do 

veľkej miery ovplyvňuje akceptáciu názoru nadriadeným (Burris, 2012). Na experimentálne 

overenie mitigácie vplyvu autority vďaka „speak up“ kultúre by sme navrhli realizovať 

experiment, v rámci ktorého budeme porovnávať reakciu hlavnej a kontrolnej skupiny pričom 

v testovanej skupine sa figurant experimentu ozve proti autoritatívnemu návrhu. 

3.3 Otvorenosť firemnej kultúry 

 Významným identifikovaným faktorom znižujúcim poslušnosť je blízkosť subjektu. 

V rámci variácie, experiment kde mal subjekt experimentu pred samotnou realizáciou 

vyhradený čas na spoznanie figuranta, ktorému bude v priebehu experimentu dávkovať 

elektrické šoky, zaznamenal Milgram výrazný pokles v poslušnosti (Milgram, 2017). 

Zaznamenaný pokles bol potvrdený aj vo viacerých replikáciách, v Milgramovom prípade 

blízkosti obete podalo najvyššiu dávku 450 voltov iba 9 zo 40 uchádzačov (Blass, Thomas, 

1991). Blízkosť ale hrá rolu aj v ohľade na vzdialenosť (kariérny odstup) od autority 

zadávajúcej príkazy (Aronson, 2004). Na výskume realizovanom na vojakoch vo vojenskej 

základni Fort Knox bolo dokázané, že so zvyšujúcim rozdielom hodností medzi zadávajúcim 

vojakom a vojakom plniacim príkaz dať elektrický šok sa zvyšovala aj miera uposlúchnutia 

rozkazu (Shalala, 1974). Opakované experimenty v USA a Nemecku potvrdili, že ak je 

zadávateľ príkazu bližšie (z hľadiska pozície) k subjektu experimentu miera poslušnosti a teda 

dodania najvyššieho šoku sa zníži na 53% a 52% respektíve (Blass, Thomas, 1991). 

V rámci manažérskej praxe teda tieto opatrenie môžeme vidieť v snahe znížiť vzdialenosť 

medzi kolegami napríklad formou teambuildingu alebo formou rôznych manažérskych praktík 

z cieľom priblížiť sa viac ľuďom a byť súčasťou jedného tímu. Aby sme experimentálne overili 

platnosť týchto tvrdení, potrebovali by sme realizovať výskum vo viacerých firmách a zamerať 

sa na otvorenosť firemnej kultúry a manažmentu firmy a jej vplyv na nekritický rešpekt voči 

autoritám. Primárnym zameraním by teda bol efekt otvorenej firemnej kultúry na blízkosť 

zamestnancov a na zníženie konformity z toho vyplývajúce. 

4 Záver 

V rámci teoretickej štúdie a prehľadu realizovaných experimentálnych výskumov sme 

identifikovali viacero faktorov, ktoré mali významný a potvrdený vplyv na mieru poslušnosti. 

V našich experimentoch sme poslušnosť definovali ako ochotu dodať smrteľný elektrický šok 

protestujúcej obeti, prípadne jej adekvátnu aproximáciu. Na základe dôkladnej analýzy 

metodiky a výsledkov vykonaných experimentov a ich replikácií v rôznych krajinách a rôznych 

dobách sme skúmali všetky vplyvné faktory. Identifikované faktory sme následne podrobili 

analýze z hľadiska ich relevancie pre manažment a z hľadiska ich možného presahu do odvetvia 

biznisu. Podarilo sa nám identifikovať tri výrazné biznis javy, ktorých efektivita môže byť 

čiastočne podmienená implikáciami Milgramovho experimentu. Medzi nami objavené 

korelácie patrí napríklad korelácia medzi poklesom poslušnosti a predstavenia pozitívneho 

vzoru. Ďalším identifikovaným potenciálnym spojovacím faktorom medzi implikáciami 

Milgramovho experimentu a manažérskou praxou je korelácia medzi odmietnutím zúčastniť sa 

na experimente zo strany figuranta, ktoré motivovalo účastníka nepokračovať a takzvanou 

„speak up“ kultúrou. Posledným potenciálnym spájajúcim faktorom je vplyv blízkosti (v rámci 

postavenia) na ochotu účastníka podrobiť sa autorite. Identifikovaný efekt sme spojili so 

súčasným trendom otvorených firemných kultúr, ktoré sa snažia minimalizovať rozdiely 
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vyplývajúce z postavenia a propagovať otvorenejšie vzťahy medzi pracovníkmi. Vybrané 

manažérske praktiky sme následne analyzovali s cieľom identifikovať behaviorálny aspekt. Na 

základe identifikácie behaviorálnych aspektov sme  pre jednotlivé biznis praktiky navrhli rámec 

na realizáciu experimentu, ktorý by mohol ich podmienenie behaviorálnymi aspektami potvrdiť 

alebo vyvrátiť. Do budúceho výskumu odporúčame vypracovať dôkladnú analýzu príčiny javov 

a následný návrh experimentu, ktorý bude možné realizovať v podmienkach participujúcej 

firmy. Takýto experiment by následne vedel potvrdiť alebo vyvrátiť platnosť implikácii 

Milgramovho experimentu v biznisovom prostredí ako aj kauzálne demonštrovať, že vrodený 

ľudský rešpekt k autorite má dopad na aktuálne riadenie a manažment firiem. V rámci ďalšieho 

výskumu sa budeme venovať návrhu a špecifikácii konkrétnych experimentov a ich následnej 

realizácii v praxi aby sme využiteľnosť Milgramových poznatkov podložili aj experimentálne. 
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Summary 

 Our study is focused on finding a correlation between implication of Milgram experiment 

and existing business practices being used today. We argue that some of today’s business 

practises for people management, risk management and management in general are based on 

working principles discovered by Milgram during his experiments in 1963 and later. In our 

review we focused on analysing the original Milgram experiment as well as its various 

replications and their varieties. We were aiming at identifying modifications to the original 

experiments framework that might induce a decrease in obedience as described by Milgram. 

After identifying these positive modifications, we took a careful look at underlying effects and 

principles behind the drop in obedience (as measured by decrease in number of people 

delivering the maximum shock). Afterwards we attempted to link underlying principles behind 

the drops in obedience to common management practices of today. By this process we have 

identified that principles like speak up culture, open culture and role models are partially based 

on principles uncovered in Milgram’s experiments and therefore lead to lesser obedience to 

authority. After demonstrating correlation, we focused on outlining scientific experiments that 

might experimentally prove the validity of underlying principles in selected management 

practices that derive from Milgrams findings. Since we managed to theoretically find and prove 

the correlation it is on further research to verify it in an experimental way. 

 

Informácie o autorovi 

Karol Cagáň je študent doktorandského štúdia na Fakulte managementu Univerzity 

Komenského v Bratislave. V rámci svojho štúdia a dizertačnej práce sa venuje primárne 

aplikácii poznatkov z behaviorálnej psychológie do sveta manažmentu. V rámci svojho 

pôsobenia na fakulte vyučuje kritické myslenie. 

  



Dni študentov manažmentu a ekonómie 2020 

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave  16. – 17. apríl 2020 

30 
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Abstrakt. Cieľom príspevku je analýza vybraných daňových zmien súvisiacich so slovenskou 

legislatívou účinnou od 1. januára 2020. Modifikácie daňových zmien sú natoľko rozsiahle, že 

je náročné ich kompletizovať na jednom mieste. Vzhľadom na to, príspevok je zameraný len 

na niektoré z nich. Diskutovanými zmenami v príspevku sú daň z príjmov právnických osôb 

a superodpočet vynaložených výdavkov na výskum a vývoj. Prostredníctvom nášho prieskumu 

zisťujeme dopad týchto zmien na podnikateľské prostredie. V neposlednom rade ozrejmíme 

podstatu a využitie odpočtu daňovej straty a preddavkov na daň z dôvodu súvislosti 

s príjmovou daňou právnických osôb. Podnikateľské prostredie je ovplyvnené viacerými 

novelizáciami zákonov a opatreniami Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zmeny 

v zákonoch by mali prispievať k zlepšeniu ekonomickej situácie v podnikateľskom prostredí. 

Je nevyhnuté postupne eliminovať prekážky, akými sú administratívna náročnosť, nadmerná 

byrokracia a regulácie spojené s podnikaním, vymožiteľnosť práva, korupcia, klientelizmus, 

vysoké odvodové a daňové zaťaženie podnikania, nepredvídateľnosť, komplikovanosť 

a nejednoznačnosť podnikateľskej legislatívy ako aj ďalších iných prekážok. Avšak, nie všetky 

schválené novelizácie zákonov prispievajú k tomuto požadovanému stavu. Daňové zmeny 

vplývajúce na podnikateľské subjekty sú koncentrované vo viacerých novelách zákonov. 

Najväčší zdroj predmetných zmien je obsiahnutý v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 

v znení neskorších predpisov. Niektoré zavedené zmeny sa opierajú o zákon č. 563/2009 Z. z. 

o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, 

zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a ďalšie iné zákony. Ustanovené modifikácie v príslušných 

zákonoch majú významný dopad na fungovanie a finančné riadenie každého podnikateľského 

subjektu a preto je viac než žiadúce explikovať ich potrebu zavedenia. 

Kľúčové slová: daň z príjmov, daňové zmeny, daňová legislatíva, podnikateľský sektor 

JEL kód: H 20, H 25, H 29 

1 Podstata dane a daňová politika 

 Vybrané daňové zmeny diskutované v príspevku sú zvolené na základe dane z príjmov 

právnických osôb. Práve daň odvádzajúca z príjmu týchto osôb významne zaťažuje 

podnikateľské prostredie. Výška sadzby príjmovej dane je často diskutovanou témou 

odborníkov ako aj podnikateľských subjektov (Šrenkel & Smorada, 2017).  

 Mnoho ľudí nerozumie daňovému systému, napriek tomu ovplyvňuje náš život každý 

deň. Daňový systém takmer každej krajiny je tak zložitý a obsiahly, že ho väčšinou dokážu 

úplne pochopiť len odborne kvalifikovaní daňoví poradcovia, právnici a podobne. Napriek jeho 

náročnosti sa od priemerného občana ale aj podnikateľov očakáva, že budú v plnej miere spĺňať 

daňové podmienky, ktoré sa na nich vzťahujú. Sám Albert Einstein raz povedal: „Najťažšie na 

svete je pochopiť daň z príjmu.“ (Frecknall-Hughes, 2015). 
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 Zákonodarca by sa mal usilovať o zavedenie jednoduchých a jednoznačných zmien 

v zákonoch, aby zabránil možným daňovým únikom. Vo verejnosti sú často vedené kritické 

diskusie o legislatívnej nejednoznačnosti, ktorá má tendenciu dominovať vo viacerých 

zákonoch. Presné definovanie a vysvetlenie v zákonoch je kľúčové pre zabezpečenie 

vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam (Hashimzade & Epifantseva, 2017). 

 Podľa autorov (James & Nobes, 2012) daň predstavuje povinný odvod zo strany 

verejných orgánov, za ktorý spätne priamo nič nezískajú. Dane zasahujú do viacerých oblastí: 

politická stabilita, hospodársky rast, kvalita podnikateľského prostredia, kúpyschopnosť 

obyvateľstva, štátny rozpočet, zabezpečenie plnenia základných funkcií a úloh štátu (Kajanová, 

2015).  

 Neutrálny daňový systém sa snaží dosiahnuť najväčšie príjmy s najmenším narušením 

hospodárstva. To znamená, že nezvýhodňuje spotrebu pred úsporami, ako je to v prípade 

investičných daní a daní z majetku. V dnešnom svete je kapitál vysoko mobilný. Podniky ho 

môžu investovať v ľubovoľnom počte krajín na svete, aby získali najvyššiu mieru návratností 

investície. Aby maximalizovali návratnosť po zdanení budú vyhľadávať krajiny s nižšími 

daňovými sadzbami z investícií. Vysoká daňová sadzba povedie k spomaleniu hospodárskeho 

rastu, ako aj k možnému vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam (Clausing, 2012; Mihóková, 

2018). Index medzinárodnej daňovej konkurencieschopnosti skúma viac ako 40 premenných 

daňovej politiky. Tieto premenné merajú nielen úroveň sadzieb, ale aj štruktúru daní. Nehodnotí 

len korporačné dane, ale aj spotrebné dane, dane z nehnuteľností a zaobchádzanie so ziskami 

získanými v zahraničí. Index názorne ukazuje, prečo sa niektoré daňové kódy označujú ako 

dobré alebo zlé modely pre reformu, a poskytuje dôležitý prehľad o tom, ako uvažovať 

o daňovej politike. V rebríčku medzinárodného indexu daňovej konkurencieschopnosti za rok 

2017 sa Slovenská republika nachádza na 10. mieste. Na desiatom mieste sme podľa indexu už 

od roku 2015 bez zmeny (Pomerleau et al., 2017). Aj keď sa v roku 2017 sadzba dane z príjmu 

právnických osôb z pôvodných 22 % znížili na 21 %, zvýšila sa sadzba dane z dividend so 

zahraničným výnosom v nezmluvnom štáte na výšku 35 % (Dumitrescu, 2017). Prvým 

miestom sa pýši Estónsko, ktoré má najlepší daňový zákon podľa OCED. Nasleduje Nový 

Zéland, Švajčiarsko, Litva, Luxembursko. Pred nami je aj Česká republika a Rakúsko. 

Maďarsko je na 20. mieste. Rebríček uzatvárajú krajiny ako Poľsko, Čile, Portugalsko, 

Taliansko a napokon na 35. mieste je Fracúzsko. Podľa OECD má Francúzsko dlhodobo 

najmenej konkurencieschopný daňový systém, aj z dôvodu najvyššej sadzby dane z príjmu 

právnických osôb (34,4%) a iných daní (Pomerleau et al., 2017). 

 Napriek tomu, že ekonomickú výkonnosť krajiny ovplyvňuje mnoho faktorov 

nesúvisiacich s daňami, práve dane zohrávajú dôležitú úlohu v zdraví hospodárstva každej 

krajiny. Ak chce vláda stimulovať hospodársky rast a znižovať nezamestnanosť musí 

implementovať expanzívnu fiškálnu politiku zvyšovaním vládnych výdavkov a znižovaním 

daňových sadzieb (Hodžić et. al., 2018). Aktuálnou problematikou daní sa zaoberá viacero 

autorov (Solilová et. al., 2019; Olexová, 2019; Fabinyjová & Stanovský, (2018); 

Darnihamedani et. al., (2018); Saxunova & Szarkova, 2018; Hodžić et. al. 2019). 

2 Cieľ a metódy 

 Cieľom článku je analyzovať vybrané legislatívne zmeny vyplývajúce z novely zákona 

č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov platné od 1. januára 2020. 

Vzhľadom na obmedzený rozsah článku sú analyzované daň z príjmov právnických osôb, 

superodpočet vynaložených výdavkov na výskum a vývoj, ale aj podstata a využitie odpočtu 

daňovej straty a preddavkov na daň z príjmov právnických osôb. Následne je posúdený dopad 
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dane z príjmov právnických osôb a superodpočtu výdavkov vynaložených na výskum a vývoj 

na podnikateľské prostredie vzorkou 265 respondentov z nášho prieskumu. 

 Pri spracovaní diskutovanej témy sme využili predovšetkým klasické vedecké metódy 

vzhľadom na jej deskriptívny charakter. Použili sme metódu štruktúrovaného pozorovania, 

pričom sme si vopred stanovili kategóriu sledovania daňových zmien v slovenskej legislatíve. 

Systematickým pozorovaním novelizácií sme si zvolili konkrétne daňové zmeny, týkajúce sa 

dane z príjmov. Analyzovali sme ich význam zavedenia a prostredníctvom dedukcie 

interpretovali ich využitie v podnikateľskom prostredí. V ďalšom kroku sme analyzovali dopad 

vybraných daňových zmien na podnikateľské prostredie našou vzorkou respondentov 

z rôznych podnikateľských subjektov. Za pomoci komparácie sme záverom niektoré 

opakované zmeny konfrontovali s minulým obdobím. Niektoré zmeny sú prepojené alebo 

nadväzujú na už zavedené daňové pravidlá a povinnosti. Syntéza nám umožnila prepojiť 

súvislosti medzi získanými poznatkami v daňovej oblasti a zjednotiť postupnosť zavedených 

krokov v legislatíve. V tejto súvislosti sme vychádzali najmä z legislatívy danej problematiky, 

ako aj z publikovaných diskusií rozličných domácich a v neposlednom rade aj zahraničných 

autorov. Článok ponúka súvislý prehľad vybraných zmien zákona č. 595/2003 Z. z. o dani 

z príjmov v znení neskorších predpisov ako komplex informácií o daňových zmenách 

vplývajúcich na podnikateľské prostredie. 

3 Výsledky a diskusia 

 Zmeny v legislatíve sú každoročnou súčasťou podnikateľského prostredia z dôvodu ich 

vplyvu na finančné riadenie a regulovanie podmienok v podniku. Informovanosť a záujem 

o novelizované zmeny, porozumenie a pohotová reakcia, ako aj následná aplikácia sú 

nevyhnutne pre správne fungovanie podnikateľskej činnosti. Legislatívne zmeny vplývajúce na 

podnikateľský sektor sú sústredené vo rôznych zákonoch, opatreniach, predpisoch či 

nariadeniach. Najväčším zdrojom diskutovaných daňových zmien je zákon č. 595/2003 Z. z. 

o dani z príjmu v znení neskorších predpisov. Konkrétne sme sa zamerali na daň z príjmu 

právnických osôb, pretože patrí medzi najviac finančne zaťažujúce oblasti pre podniky (Šrenkel 

& Smorada, 2017). 

 Vzhľadom na riešenú problematiku daní z príjmov a zistenia jej dopadu na podnikateľské 

prostredie sme sa rozhodli uskutočniť prieskum. Na základe nami vytvoreného prieskumu sme 

prostredníctvom Google formulára zisťovali názory respondentov na vybrané zmeny v daňovej 

oblasti slovenskej legislatívy. Vzorka bola zvolená náhodne prostredníctvom databázy FinStat 

a je v rozsahu 265 respondentov z rôznych veľkostných skupín podnikov, tzn. mikropodnikov, 

malých a stredných podnikov ako aj veľkých podnikov. Podniky zastúpené vo vzorke majú 

rôznu právnu formu, rôzny počet zamestnancov, rôznu dĺžku trvania podnikateľskej činnosti, 

pôsobia v rôznych odvetviach národného hospodárstva a sú z rôznych krajov Slovenskej 

republiky. Majoritná časť respondentov (80 %) je z malých podnikov a mikropodnikov. Google 

formulár bol poslaný vzorke respondentov e-mailovou formou. Prieskum prebiehal 

v mesiacoch január až február 2020. Zber odpovedí sa uskutočnil vo februári 2020. V 60 % 

prípadov bol respondentom priamo majiteľ, resp. konateľ podniku. 

2.1 Súčasná sadzba dane z príjmov právnických osôb a zníženie tejto sadzby dane 

vybraným podnikateľským subjektom  

 V súvislosti s výškou sadzby dane z príjmov právnických osôb sme sa respondentov 

z našej vzorky pýtali, či považujú aktuálnu sadzbu tejto dane za prijateľnú vzhľadom na ich 

príjem (Obrázok 1). 
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Obrázok 1: Aktuálna sadzba dane z príjmov právnických osôb 

  
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z dotazníka 

 Sadzba dane z príjmov právnických osôb v roku 2017 poklesla o jeden percentuálny bod 

na úroveň 21 %. Napriek tomu, táto výška sadzby dane nevyhovuje viac ako polovici (53,96 

%) respondentov z nášho prieskumu. Možnosť „skôr nie“ označila ďalšia tretina (32,45 %) 

respondentov vyjadrujúca nesúhlas s predmetnou výškou sadzby príjmovej dane. Naopak len 

(3,40 %) respondentov jednoznačne súhlasí a (7,92 %) skôr súhlasí s 21 %-nou sadzbou dane. 

V našej vzorke je len minimálny počet respondentov (2,26 %), ktorí nevedia posúdiť dopad 

takejto výšky sadzby dane vzhľadom na ich príjmy v podniku. Sadzba slovenskej príjmovej 

korporačnej dane je najvyššia spomedzi krajín Vyšehradskej štvorky (OECD, 2020). 

V spojitosti s predchádzajúcim zistením, a to väčšinovým nesúhlasom respondentov so 

súčasnou výškou sadzby príjmovej dane, sme zisťovali akú výšku sadzby dane považujú za 

prijateľnú (Obrázok 2).  

 
Obrázok 2: Prijateľný interval výšky sadzby dane z príjmov právnických osôb 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z dotazníka 

 Respondenti za prijateľnú výšku sadzby dane z príjmov právnických osôb najčastejšie 

považujú interval s výškou sadzby dane 14 % – 18 %, konkrétne až 64,53 % respondentov. 

Výšku sadzby príjmovej dane spadajúcej do tohto intervalu majú krajiny ako Nemecko, 

Luxembursko, Litva a ďalšie (OECD, 2020). Významne nižšiu sadzbu dane, nachádzajúcu sa 

v intervale 10 % – 13 %,  by požadovalo 26,04 % respondentov našej vzorky. V tomto intervale 

majú stanovenú daň z príjmov napr. Írsko, Lichtenštajnsko a Bulharsko. Sadzbu dane nižšiu 

ako 10 % má Maďarsko a Švajčiarsko. Naši respondenti považujú výšku sadzby dane 

v intervale 19 % – 24 % za menej prijateľnú (9,43 %). Ani jeden z respondentov nepovažuje 
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25 %-nú sadzbu príjmovej dane za prijateľnú, pričom sa nachádza vo väčšine členských štátov 

OECD (OECD, 2020). 

 Ďalej sme zisťovali či respondenti preferujú rovnú príjmovú daň pre právnické a fyzické 

osoby (Obrázok 3).  

 
Obrázok 3: Rovná sadzba dane z príjmov pre právnické a fyzické osoby 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z dotazníka 

 Viac ako polovica respondentov (65,66 %) súhlasí s opätovným zavedením rovnej dane 

pre všetkých. Možnosť „nie“ alebo „skôr nie“ označila štvrtina respondentov (28,30 %). 

Zavedenie rovnej dane nevie posúdiť 6,04 % respondentov našej vzorky. Pretože väčšina 

respondentov z našej vzorky pôsobí v prostredí mikropodniku alebo malého podniku ďalej 

poukážeme na legislatívnu možnosť zníženia príjmovej sadzby dane. 

 Ročné príjmy z podnikateľskej činnosti daňovníkov neprevyšujúce limit 100 000 EUR sa 

budú vzťahovať na zníženú sadzbu dane na úrovni 15 %. Znížená sadzba dane z príjmov 

nadobúda platnosť za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2020. Vzhľadom na to, 

daňovníci budú môcť využiť zníženú sadzbu dane najskôr v roku 2021 pri podávaní daňového 

priznania za zdaňovacie obdobie od 1. januára 2020. Modifikácia predmetnej dane je zahrnutá 

v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Znížená sadzba dane 

sa vzťahuje na príjmy z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 

1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Predmetný zákon 

neobmedzuje ani vlastníkov viacerých podnikov. Vlastníci môžu aplikovať zníženú sadzbu 

dane v každom zo svojich podnikateľských subjektov, v prípade, že spĺňa podmienku výšky 

ročných príjmov do 100 000 EUR (Pukalovič, 2020). Zavedené zníženie sadzby dane 

predstavuje jeden zo spôsobov daňovej optimalizácie. V prípade fyzických osôb pracujúcich na 

trvalý pracovný pomer môže byť vhodným spôsobom založiť si živnosť a pracovať ako 

živnostník pre svojho zamestnávateľa. Daňové zvýhodnenie plynie však za podmienky príjmov 

do 100 000 EUR. Dôležité je zvoliť si správnu formu podnikania, ktorá je daňovo výhodnejšia. 

Podnikateľ tým minimalizuje riziká, ochráni súkromný majetok pred krachom podniku a jeho 

rozpredajom majetku (Furmaník, 2019).  

 Podnikom sa ponúka nový priestor pre špekulácie založiť si viacero podnikateľských 

subjektov s príjmami do určitej výšky a tým si diverzifikovať riziko. Zníženie predmetnej dane 

nebude mať žiadny dopad na ekonomický rast pretože nevzniknú nové pracovné miesta len sa 

rozložia. Daňový systém sa môže výrazne zhoršiť, pretože môže vzniknúť príliš veľa takýchto 

malých firiem, ktoré si takto optimalizujú svoje podnikanie. Zároveň sa porušil princíp rovnosti 

dane pre podniky. V prípade, že podnik dosiahne výnosy 100 001 EUR rozdiel v dani oproti 
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daňovo zvýhodneným subjektom bude obrovský. Zavedená zmena skomplikuje už aj tak 

zložitý daňový systém a pre podniky neposkytne dostatočnú úľavu v aktuálnom čase 

ochladzovania, až zastavenia ekonomiky (Hallová, 2019).  

3.2 Superodpočet výdavkov vynaložených na výskum a vývoj 

 Novela zákona č. 301/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani 

z príjmov v znení neskorších predpisov podporila podnikovú výskumnú a vývojovú činnosť 

prostredníctvom zvýšenia odpočtu výdavkov resp. nákladov, vynaložených na výskum a vývoj. 

Podstatou odpočtu je zabezpečiť odpočítanie výdavkov čerpaných na projekt výskumu a vývoja 

od základu dane, ktorý je znížený o odpočet daňovej straty. Predlžuje sa aj obdobie pre prenos 

nároku na uplatnenie odpočtu zo 4 rokov (Tučníková, 2018) na 5 rokov, napríklad z dôvodu 

daňových strát (Accace, 2020).  

 Pohľad na superodpočet výdavkov vynaložených na výskum a vývoj sme zisťovali aj 

u respondentov našej vzorky (Obrázok 4). 

 
Obrázok 4: Superodpočet výdavkov na výskum a vývoj 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z dotazníka 

 Od respondentov sme zisťovali, či považujú superodpočet za pozitívum a zároveň či 

odpočet aj uplatňujú vo svojej podnikateľskej činnosti. Väčšina respondentov našej vzorky 

(54,72 %) považujú superodpočet za pozitívne zavedenie. Na druhej strane majoritná časť 

respondentov (82,64 %) si odpočet neuplatňuje. Opatrenie superodpočtu zabezpečí viacnásobné 

odpočítanie takýchto výdavkov, čo predstavuje daňovú podporu pre podnik. V roku 2018 

nastalo zvýšenie odpočtu na úroveň 100 %, ktorý je možné navýšiť o ďalších 100 % 

z medziročného prírastku výdavkov vynaložených na výskum a vývoj. Postupne sa odpočet 

zvýšil aj v ďalšom období na úroveň 150 %, počínajúc aj rokom 2020 až na úroveň 200 % 

(Horniaček, 2019). Pravidlá superodpočtu sú upravované aj metodickými pokynmi 

Ministerstva financií. Najčastejšie si podniky uplatňujú superodpočet na projekty so zámerom 

vývoju nových alebo zlepšených výrobkov, zariadení, služieb, softvéru, zdokonalenia 

technológií či systémov (Ayming, 2020). 

 Napriek tomu, že administratívna náročnosť je o niečo jednoduchšia ako pri realizácii 

projektu formou dotácií, podnikatelia stále nevyužívajú superodpočet v dostatočnej miere. 

Zamedzuje im v tom vedenie oddelenej evidencie o nákladoch, ktoré musí preukazovať 

oprávnenosť použiť odpočet. Prekážkou je aj zvolenie vhodnej a obhájiteľnej metódy výpočtu 
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jednotlivých nákladov, ako aj celkového uplatňovaného odpočtu na výskum a vývoj 

(Fabinyjová, 2018).  

 Snahou zavedenia superodpočtu je motivovať podnikateľov k implementácií 

inovatívnych a vývojových projektov znížením dane z ich príjmu. V zdaňovacom období 2020 

je možná úspora až 42 000 EUR z každých 100 000 EUR vynaložených na projekty výskumu 

a vývoja.  Účelom je tiež zvýšenie konkurencieschopnosti lokálnych podnikov na 

globalizovanom trhu. Zvýšenie superodpočtu z pohľadu štátu môže napomôcť priblíženiu sa 

priemeru EÚ (Ayming, 2020). Rozhodnutie môžeme považovať za správne. V tejto súvislosti 

predstavuje pozitívny dopad na podnikateľské prostredie, ako aj pre štát.  

3.3 Zmena podmienok odpočtu daňovej straty 

 Nové pravidlá v odpočte daňovej straty sa použijú za vykázanú stratu za zdaňovacie 

obdobie začínajúce 1. januára 2020. Lehota na umorovanie daňovej straty v tomto prípade bude 

v období 2021 – 2025. Mikrodaňovníci si môžu daňovú stratu odpočítať v ľubovoľnej výške 

počas piatich rokov, ale až od zdaňovacieho obdobia 1. januára 2021, kedy nadobudnú status 

mikrodaňovníka. Ostatní daňovníci ako právnické osoby, môžu odpočet realizovať 

v ľubovoľnej výške, ale maximálne do 50 % základu dane vykázaného v daňovom priznaní 

(Černegová, 2020). 

 Pri poznaní základu dane a daňovej straty vychádzame z § 17 zákona č. 595/2003 Z. z. 

o dani z príjmu v znení neskorších predpisov. Ak sú daňové výdavky daňovníka vyššie ako 

zdaniteľné príjmy hovoríme o daňovej strate. Naopak, v prípade vyšších príjmov ako výdavkov 

ide o vznik základu dane. Daňovník, ktorý počas odpočítavania daňovej straty zmenil právnu 

formu podnikania má právo pokračovať v jej odpočte (Horniaček, 2019).  

3.4 Preddavky na daň z príjmov právnických osôb 

 Preddavok je povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia. Ich 

skutočná výška za toto obdobie v čase platenia ešte nie je známa (Vanková, 2020). Hranica 

platenia štvrťročných preddavok na daň sa zvýšila zo sumy dane presahujúcej 2 500 EUR 

v roku 2019 na sumu dane presahujúcu 5 000 EUR a nepresahujúcu 16 600 EUR. To znamená, 

že ak daň na účely platenia preddavkov na daň nepresiahne 5 000 EUR, daňovníci neplatia 

preddavky na daň z príjmov právnických osôb. Ak výška dane za predchádzajúce zdaňovacie 

obdobie je vyššia ako 16 600 EUR, daňovníci platia preddavky mesačne. Mení sa aj 

zaokrúhľovanie na dve desatinné miesta matematicky. Sadzba dane použitá na výpočet 

takýchto preddavkov bola v minulom období tá istá ako v zdaňovacom období, na ktoré boli 

platené takéto preddavky (Tužinský, 2020).  

 V tomto zdaňovacom období sa používa sadzba dane ako posledná známa daňová 

povinnosť na účely platenia preddavkov na daň z príjmov právnických osôb, a teda z dane 

vykázanej v daňovom priznaní za rok 2018. Mikrodaňovníci pri platení preddavkov na daň 

z príjmov si tiež uplatňujú sadzbu dane 21 %. Až v ďalšom zdaňovacom období, a teda v roku 

2021, si uplatnia sadzbu dane vo výške 15 % (Finančná správa SR, 2020).  Metodický pokyn 

č. 24/DZPaU/2019/MP definuje podmienky platenia preddavkov na daň z právnickej osoby 

platných od 1. januára 2020. Pre daňovníkov je to pozitívna správa, nakoľko niektorí z nich 

nebudú vôbec zaťažení vzhľadom na posunutie hranice. 

4 Závery a zistenia 

 Z realizovaného prieskumu sme zistili, že respondenti z našej vzorky prevažne nie sú 

spokojní (86,41 %) s aktuálnou 21 %-nou sadzbou príjmovej dane. Preferujú nižšiu sadzbu 

príjmovej dane nachádzajúcu sa v intervale 14 % – 18 %. Taktiež by viacerým podnikateľským 
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subjektom našej vzorky vyhovovala rovná daň z príjmu pre všetkých, ktorá bola zavedená 

v minulosti na dlhšie obdobie (2004 – 2012). Tiež sme zistili, že zníženie dane z príjmu pre 

podniky s dosiahnutým príjmom do 100 000 EUR nespôsobí zásadné zlepšenie. Dopad na 

ekonomický rast krajiny bude bez vplyvu, z makroekonomického pohľadu štát nič nezíska 

a zložitosť daňového systému sa ešte viac prehĺbi. Predmetné zavedenie podnecuje 

k myšlienke: Zvíťazilo náhle a nepripravené populistické riešenie nad reálnou snahou zlepšiť 

podnikateľské podmienky?  

 Ďalej sme zistili, že väčšina respondentov našej vzorky (82,64 %) si superodpočet 

výdavkov vynaložených na výskum a vývoj vôbec neuplatňuje. Napriek tomu superodpočet 

považujú za pozitívny (54,72 %). Môže to byť z dôvodu, že niektorých podnikov sa predmetný 

odpočet vôbec netýka, nevyvíjajú žiaden produkt ani nerealizujú výskum, pretože nepodnikajú 

v odbore, ktorý im umožňuje inovovať svoj produkt, resp. službu.Na druhej strane mnoho 

podnikateľských subjektov disponuje nevedomosťou o tomto odpočte, ako aj o možnosti 

vyvinúť alebo inovovať svoj produkt, resp. služby. Nielen technologicky zameraný podnik 

môže vyvíjať svoj produkt, napr. softvér, ale aj výrobný podnik môže vyvíjať svoju výrobnú 

linku. V prípade záujmu využitia odpočtu napriek nedostatočnému pochopeniu aplikovania by 

sa mal podnik obrátiť na pomoc experta. V konečnom dôsledku je zavedená zmena, ako aj jej 

zvýšenie veľmi prínosné a pozitívne. Posilňuje konkurencieschopnosť podniku daňovou 

podporou inovácií, projektov výskumu a vývoja nielen na lokálnom trhu. Efektívne využitie 

dostupných verejných zdrojov financovania podnikových inovácií, výskumu a vývoja je 

kľúčovým faktorom pre implementáciu inovačnej stratégie podniku. Z toho dôvodu, snahou 

podnikateľských subjektov je zaujímať sa viac o prínosy superodpočtu a zároveň vedieť ho 

správne aplikovať v podmienkach svojho podniku. 

 V súvislosti s predĺžením lehoty umorenia daňovej straty na 5 rokov a zrušením 

rovnomernosti odpočítavania pre všetky podnikateľské subjekty má zavedenie pozitívny dopad 

na podnikateľský sektor. Väčšiu výhodu získavajú mikrodaňovníci s ľubovoľnou výškou 

odpočítania. 

 Viaceré podnikateľské subjekty, ktoré by museli podľa doterajšej úpravy platiť 

preddavky na daň z príjmov už od výšky 2 500 EUR, nebudú vôbec zaťažení touto povinnosťou 

a svoju daňovú povinnosť tak môžu vyrovnať až v marci po skončení zdaňovacieho obdobia, 

resp. neskôr podľa aktuálnych opatrení vzhľadom na mimoriadnu situáciu v krajine.  

 V aktuálnej mimoriadnej situácií z dôvodu vypuknutia „korona krízy“, štát pripravuje 

záchranné a zároveň mimoriadne finančne nákladné opatrenia pre zmiernenie ekonomických 

dopadov na daňové subjekty v podobe rôznych finančných príspevkov, kompenzácií či inej 

podpory (Finančné riaditeľstvo SR, 2020). Opatrenie ako predĺženie lehoty na podanie 

daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2019, zánik sankcií za oneskorené podania, 

hlásenia alebo oznámenia, prerušenie daňovej kontroly, odloženie daňových nedoplatkov, 

odloženie daňovej exekúcie a ďalšie iné vstúpili do platnosti a sú zverejnené v novom zákone 

č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so 

šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v ďalších novovytvorených 

vládnych nariadeniach, predpisoch a uzneseniach. V týchto dňoch Slovensko bojuje proti 

korona kríze a jej možným dopadom na ekonomiku. Preto pomoc musí byť rýchla, efektívna 

a motivačná. 

 Znížením daňového a odvodového zaťaženia podnikateľských subjektov na Slovensku 

by sa prispelo k zlepšeniu ich podnikateľskej činnosti. Neustále komunikované administratívne 

zaťaženie, ktoré ešte stále komplikuje a spomaľuje činnosti a flexibilitu v podniku. Je 

nevyhnuté, podporiť rýchlejšie a rozsiahlejšie zavedenie elektronickej komunikácie s úradmi, 

ktoré nám potvrdzuje aj aktuálna mimoriadna situácia. Posilnením elektronickej komunikácie 
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s úradmi, podnikateľské subjekty získavajú čas strácaný pri osobných vybaveniach. 

Zabezpečenie jednej zmeny zároveň podporí priebeh ďalšej zmeny. Zintenzívnenie 

elektronickej komunikácie s úradmi môže spôsobiť, vo väčšine prípadov, zníženie 

administratívnej záťaže. Súčasne so záťažou administratívy je žiadúce zmierňovať požiadavky 

úradných predpisoch podporujúce nadmernú byrokraciu, regulovať ich zámer a eliminovať ich 

množstvo. 

 Modifikácie v zákonoch sú rozsiahle a je nemožné prezentovať ich súčasne ako celok. 

Naďalej sa očakáva a je potrebné pokračovať v ich skúmaní. Téma daní predstavuje široké 

spektrum diskutovaných informácií a zmien aj v budúcnosti. 
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Summary 

 The business sector expects that the amendments to the Acts will simplify and streamline 

the requirements imposed on them. On the other hand, they expect greater law enforcement, 

support and assistance in setting up their business. Our common interest should be to improve 

and strengthen the economic development of the country, as well as to achieve greater economic 

growth. Continuously improving the quality of the business environment is highly desirable. In 

order to achieve the required situation, it is necessary to strengthen the factors in the state 

administration - to improve the level of legislation, to deploy a faster pace of courts, and to 

actually implement law enforcement.  

 Continuously communicated administrative burden, which still complicates and slows 

down activities and flexibility in the enterprise. It is indispensable to support a faster 

and more widespread introduction of electronic communication with authorities, which is also 
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https://www.daneauctovnictvo.sk/sk/casopis/dane-a-uctovnictvo-v-praxi/preddavky-na-dan-z-prijmov-pravnickej-osoby-v-roku-2020.m-4835.html
https://www.daneauctovnictvo.sk/sk/casopis/dane-a-uctovnictvo-v-praxi/preddavky-na-dan-z-prijmov-pravnickej-osoby-v-roku-2020.m-4835.html
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confirmed by the current emergency situation. By strengthening electronic communication with 

authorities, businesses gain time they otherwise lose in personal equipment. At the same time, 

providing one change will support the progress of the next change. The intensification of 

electronic communication with the authorities can, in most cases, reduce the administrative 

burden. Along with the administrative burden, it is desirable to alleviate the requirements of 

official regulations that contribute to excessive bureaucracy, regulate their intent and eliminate 

their quantity. 
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Abstrakt. Kognitívne systémy a umelá inteligencia sa vo svete začali objavovať už od 60. 

rokov 20. storočia. Od programu, ktorý vedel hrať šach, sme sa postupom rokov dostali 

k inteligentným riešeniam, ktoré radia lekárom, zachraňujú životy a predikujú živelné 

pohromy. V dnešnej dobe sú kognitívne riešenia neodmysliteľnou súčasťou mnohých 

spoločností v zahraničí a aj na Slovensku. To, do akej miery sú zastúpené v spoločnostiach na 

Slovensku a kedy sa toto zavádzanie začalo, sa pokúšame určiť v našom výskume. Výskum 

prebehol na vzorke 100 respondentov zo stredných podnikov na Slovensku, ktorí boli 

oslovovaní telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu, kde im bol zasielaný on-line dotazník. 

Porovnanie úspešnosti jednotlivých metód zberu údajov ako aj ochota respondentov podeliť sa 

s nami o informácie sú jednými z prvých tém, ktorými sa zaoberáme. V článku sa ďalej 

zaoberáme konkrétnymi riešeniami používanými v daných spoločnostiach, tým, či sú pre dané 

spoločnosti prínosnými alebo nie a či majú spoločnosti záujem dozvedieť sa o týchto 

moderných technológiách viac informácií. Prostredníctvom nášho výskumu sme zistili, že 

respondenti neprejavili očakávanú ochotu poskytovať informácie, väčšina respondentov 

poznala pojem umelej inteligencie (96%) a taktiež väčšina respondentov pokladá umelú 

inteligenciu za prínosnú (84,4%). Tiež sme zistili, že úspešnosť získavania údajov 

prostredníctvom telefonických rozhovorov bola viac než 50%, zatiaľ čo metóda získavania 

údajov prostredníctvom zasielania on-line dotazníkov prostredníctvom e-mailu mala menej než 

12%. 

Kľúčové slová: kognitívne riešenie, umelá inteligencia 

JEL kód: C12, O39. 

1 Úvod  

 Keď umelá inteligencia vznikala ako samostatný odbor v roku 1956, jednou z ideí bolo, 

že sa venuje štúdiu vysokoúrovňového poznania. Keď hovoríme o ľuďoch, že sú inteligentní, 

nemyslíme tým, že vedia rozoznávať farby, objekty, vône alebo vykonávať motorické zručnosti 

tak, ako iné zvieratá. Skôr tým myslíme, že sa dokážu zapojiť do viacstupňového uvažovania, 

plánovať, dosahovať ciele, porozumieť prirodzenému jazyku, prípadne vysvetliť vlastné 

myšlienky. Prvých 35 rokov sa výskum v umelej inteligencii orientoval primárne na tieto 

otázky a vďaka pokroku, ktorý v tomto období nastal, sme dokázali lepšie porozumieť našej 

mysli (Langley, 2012). 

 V dnešnej dobe je umelá inteligencia spájaná najmä s kognitívnymi systémami. Už však 

nejde o stroje, ktoré by vedeli hrať šach alebo súperiť s nami vo vedomostných hrách. Čoraz 

viac sa kognitívne systémy využívajú v oblastiach ako je zdravotníctvo, kde riešenia ako napr. 

IBM Watson for Oncology (IBM Corp., 2017) radia lekárom, aký typ liečby by bolo 

najvhodnejšie zvoliť alebo v oblasti zákazníckeho servisu, kde kognitívne riešenia vo forme 

chatbotov postupne nahrádzajú ľudí. 
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 Obrovský nárast objemu dát a potreba ich spracovania si vyžaduje nové inovatívne 

prístupy a riešenia a práve umelá inteligencia a kognitívne systémy môžu výrazne pomôcť 

(Chen, 2016). 

2 Metodika práce a metódy skúmania a cieľ 

 Spoločnosti poskytujúce kognitívne riešenia ponúkajú širokú škálu produktov a služieb. 

To, čo nás prvotne zaujímalo, bolo aké produkty a aké použitie týchto kognitívnych riešení 

môže byť pre zákazníka zaujímavé. Hľadali sme ako sa dostať k informáciám o týchto 

riešeniach, prípadne preskúmať obchodný proces pri jednaní so zákazníkom. Na základe 

dostupných informácii sme nakoniec dospeli k otázke, či vôbec potenciálni zákazníci rozumejú 

pojmom umelá inteligencia a kognitívne riešenie a aký je ich záujem o tieto produkty. 

 Cieľom tohto prvotného výskumu je určiť, aká je znalosť a záujem potenciálnych klientov 

v oblasti umelej inteligencie a kognitívnych riešeniach na Slovensku. 

 Základom práce bolo štúdium odbornej literatúry, pomocou ktorej sme definovali pojmy 

a vymedzili oblasť záujmu z oboru umelej inteligencie. 

 Následne bol  realizovaný výskum, ktorý sa zaoberal používaním kognitívnych riešení vo 

vybraných organizáciách. Výsledky výskumu boli následne zanalyzované a vyhodnotené. 

 Údaje pre účely zrealizovania výskumu sme získavali dvoma spôsobmi: zasielaním on-

line dotazníka prostredníctvom e-mailu a telefonickými rozhovormi pozostávajúcimi 

z rovnakých otázok, aké boli v on-line dotazníku. Dotazník sme naprogramovali 

v programovacom jazyku Ruby a uverejnili na linuxovom serveri v Amazon cloude. 

 Pri vyhodnocovaní a interpretácii výsledkov výskumu bola použitá jednorozmerná 

deskriptívna štatistika (tabuľky, grafy), ako aj dvojrozmerná deskriptívna štatistika 

(kontingenčná tabuľka) a niektoré štatistické metódy na overovanie hypotéz ako Test 

nezávislosti chí-kvadrát pre kontingenčnú tabuľku, Test nezávislosti chí-kvadrát pre 

kontingenčnú tabuľku so štyrmi poľami a Fisherov kombinatorický test. 

3 Výsledky výskumu 

3.1 Znalosť pojmu umelá inteligencia 

 Jednou z prvých otázok, ktoré sme sa pýtali respondentov bolo, či poznajú pojem umelá 

inteligencia. Respondenti, ktorých sme oslovovali telefonicky, nám niekedy odpovedali Nie, 

a vtedy sme sa im snažili bližšie popísať umelú inteligenciu, niektoré jej príklady 

a prediskutovať to s nimi. Z troch respondentov ktorí pôvodne odpovedali na otázku Nie, jeden 

po diskusii s nami zmenil odpoveď na Áno. Po zozbieraní všetkých údajov oboma metódami 

zberu a následnom vyhodnotení sme zistili, že takmer všetci respondenti poznali pojem umelá 

inteligencia, ako môžeme vidieť na nižšie uvedenom grafe Graf 1, kde je znázornený pomer 

užívateľov, ktorí poznali pojem umelá inteligencia a užívateľov, ktorí tento pojem nepoznali. 
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Graf 1: Znalosť pojmu umelej inteligencie 

 
Zdroj: Vlastný prieskum 

3.2 Používanie umelej inteligencie 

 Následne sme sa zaoberali využiteľnosťou umelej inteligencie, resp. kognitívnych riešení 

v nami oslovených spoločnostiach. Táto otázka bola položená všetkým respondentom bez 

ohľadu na to, či pojem umelá inteligencia poznali alebo nie. Zastúpenie spoločností, ktoré 

kognitívne riešenia používajú a spoločností, ktoré ho nepoužívajú, je znázornený na 

nasledujúcom grafe Graf 2. 

Graf 2: Využívanie umelej inteligencie 

 
 Zdroj: Vlastný prieskum 

 

 Z grafu môžeme vidieť, že kognitívne riešenia sa používajú v menej ako polovici 

oslovených spoločností. 

3.3 Záujem o umelú inteligenciu 

 V nadväznosti na využívanie umelej inteligencie nás zaujímalo, či majú oslovené 

spoločnosti záujem dozvedieť sa o kognitívnych riešeniach viac informácií. Túto otázku sme 

sa pýtali všetkých respondentov bez ohľadu na to, či danú technológiu používajú alebo nie. 

Výsledky môžeme vidieť na nasledujúcom grafe Graf 3. Sú na ňom dve skupiny respondentova 

to tí, ktorí sa vyjadrili, že v ich spoločnosti sa kognitívne riešenia používajú a tí, u ktorých sa 

kognitívne riešenia nepoužívajú. 

 Podľa početností na grafe môžeme vidieť, že počet respondentov, ktoré prejavili záujem 

o viac informácií ohľadom kognitívnych riešení a respondentov, ktorí záujem nemali, je takmer 

rovnaký. 
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Graf 3: Záujem o informácie ohľadom kognitívnych riešení  

 
 Zdroj: Vlastný prieskum  

3.4 Typológia používanej umelej inteligencie 

 Respondentov sme sa pýtali aj to, aké konkrétne kognitívne riešenia sa používajú u nich 

v spoločnosti. Kognitívne riešenia sme mali rozdelené do skupín: chatbot, jazykový prekladač, 

prediktívne systémy a systémy na inteligentné dátové analýzy. Taktiež mali respondenti 

možnosť uviesť iné, vlastné alebo nespomenuté riešenia. Respondentov môžeme vo 

všeobecnosti rozdeliť na tých, ktorí nám vedeli minimálne popísať funkcionalitu používaných 

kognitívnych riešení alebo nám vedeli poskytnúť konkrétne kognitívne riešenia (51,1%) a tých, 

ktorí nám tieto informácie nevedeli alebo nechceli poskytnúť (48,9%). Získané informácie sme 

spojili s ďalšou otázkou, a to kto je poskytovateľom ich kognitívnych riešení. Vďaka tomu sme 

vedeli niektoré kognitívne riešenia špecifikovať konkrétnejšie podľa toho, kto je ich 

poskytovateľom. Napríklad, ak spoločnosť používa chatbot a poskytovateľom ich riešenia je 

spoločnosť Google, mohli sme usúdiť, že poskytované riešenie je Dialogflow. Zo zozbieraných 

údajov sme zostavili tabuľku zobrazujúcu spomínané kategórie kognitívnych riešení 

a identifikovaných poskytovateľov kognitívnych riešení. Podarilo sa nám identifikovať 

spoločnosti IBM a Google, ktoré sa častejšie opakovali, nasledovala kategória Iné, čo boli 

väčšinou spoločnosti, ktoré sa objavili vo výsledkoch iba raz a poslednú kategóriu tvorili 

odpovede, kedy respondenti nedokázali identifikovať poskytovateľa kognitívnych riešení. 

 
Tabuľka 1: Kognitívne riešenia a ich poskytovatelia 

 IBM Google Iné Nezistené 

Chatbot 0 4 1 5 

Jazykový prekladač 0 9 0 6 

Prediktívne systémy 1 0 2 6 

Systémy na inteligentné 

dátové analýzy 

0 7 4 8 

Zdroj: Vlastný prieskum 

3.5 Zavedenie umelej inteligencie 

 Poslednou oblasťou, ktorou sme sa zaoberali, bol rok, kedy sa kognitívne riešenia začali 

v nami oslovených spoločnostiach zavádzať. Túto otázku sme sa pýtali iba tých respondentov, 

ktorí nám poskytli informáciu, že v ich spoločnosti sa používa kognitívne riešenie. Niekoľko 

respondentov, konkrétne 14, nám žiaľ nedokázalo určiť, v ktorom roku bola v ich spoločnosti 

zavedená daná technológia. Túto informáciu sme teda získali iba od 31 respondentov 

a výsledky sú znázornené na nasledujúcom grafe Graf 4. 
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Graf 4: Zavádzanie kognitívnych riešení vo firmách 

 
 Zdroj: Vlastný prieskum 

 

 To, že s postupom rokov narastá aj počet spoločností, ktoré používajú kognitívne riešenia 

dokazuje, že tieto technológie sú na vzostupe. Vzhľadom k tomu, že výskum a samotný zber 

údajov prebiehali v priebehu roka 2019, dáta za rok 2019 znázornené na grafe nie sú 

ukazovateľom skutočnej situácie. 

3.6 Overovanie hypotéz 

 Súčasťou nášho výskumu boli aj tri hypotézy, ktoré sme pomocou štatistických metód 

overovali. Na každú hypotézu bola použitá iná štatistická metóda.  

3.6.1 Hypotéza o metóde zberu dát a počte použitých kognitívnych riešení 

 Prvá hypotéza, ktorú sme overovali, sa týkala metódy zberu dát a počtu kognitívnych 

riešení, ktoré boli respondenti schopné identifikovať. Metódy zberu dát sme brali do úvahy dve, 

on-line metódu vypĺňania dotazníkov a telefonické rozhovory. 

 Hypotéza H01: Medzi metódou zberu údajov a počtom identifikovaných konkrétnych 

kognitívnych riešení nie je závislosť. 

 Alternatívna hypotéza H1: Medzi metódou zberu údajov a počtom identifikovaných 

konkrétnych kognitívnych riešení je závislosť. 

 Na overenie hypotézy bola použitá neparametrická štatistická metóda: test nezávislosti 

chí-kvadrát pre kontingenčnú tabuľku. Hladina významnosti testu bola stanovená ako α=0,05. 

Vypočítali sme si testové kritérium 𝛘2, určili sme počet stupňov voľnosti a v štatistických 

tabuľkách sme si dohľadali kritickú hodnotu testového kritéria. Keď porovnáme kritickú 

a vypočítanú hodnotu, zistíme, že vypočítaná hodnota je vyššia, a preto môžeme odmietnuť 

nulovú hypotézu. To znamená, že medzi metódou zberu dát a schopnosťou respondentov 

identifikovať konkrétne typy kognitívnych riešení bola dokázaná štatisticky významná 

súvislosť. 

3.6.2 Hypotéza o využiteľnosti umelej inteligencie a záujme o viac informácií 

 Druhá hypotéza, ktorú sme overovali, sa týkala používania umelej inteligencie 

v spoločnostiach a záujmu o viac informácií o inteligentných riešeniach. Mali sme teda dve 

skupiny respondentov; skupinu ktorá tvrdila, že sa kognitívne riešenia u nich v spoločnosti 

používajú a skupinu, ktorá tvrdila opak. Druhé dve skupiny boli respondenti rozdelení podľa 

toho, či prejavili záujem o ďalšie informácie o kognitívnych riešeniach alebo nie. Hypotézy 

zneli nasledovne: 

 Hypotéza H02: Záujem o ďalšie informácie o kognitívnych riešeniach je u oboch skupín 

rovnaký, bez ohľadu na to, či sa u nich v spoločnosti takéto technológie používajú alebo nie. 
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 Alternatívna hypotéza H2: Záujem o ďalšie informácie o kognitívnych riešeniach nie je 

rovnaký v skupine respondentov, ktorí používajú kognitívne riešenia a skupine respondentov, 

ktorí nepoužívajú kognitívne riešenia. 

 Na dokazovanie hypotézy bola použitá neparametrická štatistická metóda: test 

nezávislosti chí-kvadrát pre kontingenčnú tabuľku so štyrmi poľami, čo je osobitý prípad 

kontingenčnej tabuľky, ktorá má dva riadky a dva stĺpce. Hladina významnosti testu bola 

stanovená ako α=0,05. Vypočítali sme si testové kritérium 𝛘2 a v štatistických tabuľkách sme 

si dohľadali kritickú hodnotu testového kritéria. Zistili sme, že vypočítaná hodnota je väčšia 

než kritická hodnota, preto nulovú hypotézu odmietame a prijímame alternatívnu hypotézu. To 

znamená, že bolo štatisticky preukázané, že záujem o informácie ohľadom kognitívnych riešení 

sa líšil vzhľadom k tomu, či daná spoločnosť kognitívne riešenia používa alebo nie. 

3.6.3 Hypotéza o metóde zberu dát a prínosoch umelej inteligencie pre spoločnosti 

 Poslednou overovanou hypotézou bola hypotéza týkajúca sa spôsobu zberu dát a prínose 

umelej inteligencie pre spoločnosti. Metódy zberu dát boli dve, on-line metóda vypĺňania 

dotazníkov a telefonická metóda. Respondenti, v spoločnosti ktorých sa využívala umelá 

inteligencia, mali možnosť sa vyjadriť, či zavedenie umelej inteligencie bolo pre ich spoločnosť 

prínosné alebo nie. Hypotézy zneli nasledovne: 

 Hypotéza H03: Podiel respondentov pokladajúcich umelú inteligenciu za prínosnú je 

rovnaký u respondentov odpovedajúcich na on-line dotazník aj u respondentov odpovedajúcich 

telefonicky. 

 Alternatívna hypotéza H3: Osoby odpovedajúce na on-line dotazník uvádzajú častejšie, 

že umelá inteligencia je pre ich spoločnosť prínosná než osoby odpovedajúce telefonicky. 

 Test nezávislosti chí-kvadrát je možné použiť len v prípade, že celková početnosť n>40. 

Pokiaľ je celková početnosť 20<n<40, čo nastalo aj v našom prípade ,v ktorom bola početnosť 

n=39, tak test nezávislosti sa dá použiť len v prípade, ak žiadna z očakávaných početností nie 

je menšia než 5. V našom prípade bola jedna početnosť rovná 0, a preto sme museli použiť inú 

štatistickú metódu. Zvolili sme si metódu Fisherovho kombinatorického testu. Hladina 

významnosti bola stanovená ako α=0,05. 

 Vypočítaná pravdepodobnosť nám vypovedá o tom, že za predpokladu, že nulová 

hypotéza platí, očakávaný výsledok môže nastať s pravdepodobnosťou 46,2%. Riziko, že by 

sme neoprávnene odmietli nulovú hypotézu, je teda 0,462 > α, a preto nulovú hypotézu 

nemôžeme zamietnuť na hladine významnosti α=0,05. 

4 Záver 

 Z výsledkov výskumu nám vyplynulo, že takmer všetci respondenti, ktorých sme oslovili, 

poznali pojem umelej inteligencie, čo aj bolo očakávané vzhľadom k tomu, že umelá 

inteligencia je na vzostupe. Vzostup týchto inteligentných, kognitívnych riešení je podložený 

aj nárastom počtu spoločností v priebehu posledných rokov, ktoré začali používať tieto riešenia. 

To všetko je samozrejme podmienené enormným rozvojom IT technológií, zvyšovaním výkonu 

hardvéru a zavádzaním týchto technológii do ďalších a ďalších odvetví. Dôležitým faktorom je 

cena, teda dostupnosť výkonných systémov aj pre malých podnikateľov a tiež bežných 

občanov. V neposlednej rade tomu prispieva aj počítačová gramotnosť, aj keď v posledných 

rokoch jej vývoj stagnuje, ako môžeme vidieť v štúdiách (Kokles et al., 2017), (Reiter M., 

2019). 

 To, čo však bolo menej očakávané, bolo zistenie, že viac ako polovica oslovených 

spoločností nepoužíva žiadne kognitívne riešenie. Samozrejme, používanie sofistikovaných 

riešení, čím kognitívne systémy nepochybne sú, je v istej miere považované za „know how“, 
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ktoré si firmy do istej miery chránia. Takže presné zistenie používania UI a kognitívnych 

systémov môže byť zahalené skrývaním obchodného tajomstva. 

 Na to však nadväzuje aj zistenie, že počet respondentov, ktorí by mali záujem dozvedieť 

sa o kognitívnych riešeniach viac informácií, je nižšie než sme očakávali. To v konečnom 

dôsledku môže znamenať, že marketing produktov alebo služieb UI a kognitívnych riešení nie 

je dostatočný. Potvrdenie takéhoto tvrdenia by si však vyžadovalo realizovať ďalší výskum. 
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Summary 

 The aim of this article was to find out, how many companies are using artificial 

intelligence and cognitive solutions. The research was conducted out on a sample of 100 

respondents from medium-sized enterprises in Slovakia, who were contacted by phone or by e-

mail, where they received an on-line questionnaire. Comparing the success of individual data 

collection methods, as well as respondent’s willingness to share information with us, is one of 

the first topics we deal with. In the article, we also discuss the specific solutions used in the 

companies, whether they are beneficial for the companies or not and whether companies are 

interested in learning more about these modern technologies. Through our research, we found 

that respondents did not show the expected willingness to provide information, most 

respondents knew the concept of artificial intelligence (96%) and most respondents considered 

artificial intelligence to be beneficial (84.4%). We also found that the success rate of collecting 

data by phone conversations was over 50%, while the method of collecting data by sending 

online questionnaires by e-mail was just under 12%. 

Informácie o autoroch 

 Katarína Močarníková je študentkou doktorandského štúdia na Fakulte managementu 

Univerzity Komenského v Bratislave. Vo svojej dizertačnej práci sa venuje kognitívnym 



Dni študentov manažmentu a ekonómie 2020 

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave  16. – 17. apríl 2020 

49 

riešeniam a ich vplyvu na organizácie, tomu koľko spoločností už implementovalo kognitívne 

riešenia na zlepšenie svojich obchodných výsledkov a aká je znalosť týchto spoločností 

o kognitívnych riešeniach. 
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Abstrakt. Aktuálne sa často skloňujú rôzne názory a vedú diskusie ohľadom 4. priemyselnej 

revolúcie. V mnohých odvetviach sa podniky aktívne pripravujú na zmeny súvisiace s touto 

revolúciou, s dynamikou prostredia a inak tomu nie je ani v zdravotníctve, kde môžeme hovoriť 

aj o tzv. Health 4.0. Táto technologická revolúcia prinesie množstvo trendov, ktoré 

fundamentálne zmenia fungovanie zdravotníctva, napríklad aplikáciou komunikačných 

nástrojov pre pacientov a lekárske tímy na zintenzívnenie prenosu liečby z nemocnice do domu 

bez prerušenia ambulantných služieb. Systémy CBIR (Content based image retrieval – 

vyhľadávanie obrázkov na základe obsahu) zas môžu spoločne umožniť prístup k informáciám 

z multimediálnych a multimodálnych obrazov, čo môže pomôcť pri diagnostike pacienta a pri 

lekárskom rozhodovaní. Nakoľko sa už vieme poučiť z predchádzajúcich priemyselných 

revolúcií, je na mieste očakávať, že štvrtá priemyselná revolúcia prinesie mnoho príležitostí, 

výhod a v medicíne sľubuje transformáciu zdravia a zdravotnej starostlivosti tak, aby sa stali 

ešte viac prepojenými, precíznejšími a demokratickejšími, s výrazne zlepšenými ľudskými 

výsledkami. Každopádne treba spomenúť aj potenciálne výzvy, ktoré sú s ňou úzko späté, 

napríklad decentralizácia zdravotníckych služieb je výzvou pre vytváranie aplikácií súvisiacich 

so zdravím. Tento príspevok má za cieľ poskytnúť základný prehľad o 4. priemyselnej revolúcii 

a vyhodnotiť výzvy súvisiace s nástupom 4. priemyselnej revolúcie v zdravotníctve. 

Kľúčové slová: priemysel 4.0, zdravotníctvo, Health 4.0 

JEL kód: O30, O31, I100 

1 Úvod  

 Slovami britského prírodovedca Charlesa Roberta Darwina ,,nie sú to tie najsilnejšie 

druhy čo prežijú, ani tie najinteligentnejšie, ale tie, čo vedia najlepšie zareagovať na zmenu“. 

V súčasnosti, pod vplyvom 4. priemyselnej revolúcie (známej ako priemysel 4.0, preklad 

„Industry 4.0“) prichádzajú zmeny, ktoré by mohli pretvoriť samotnú podstatu ľudstva a každý 

aspekt života na našej planéte. 

 Pojem „revolúcia“ naznačuje náhlu a radikálnu zmenu. Revolúcie sa objavili v histórii, 

keď nové technológie a neobvyklé spôsoby vnímania sveta spôsobili vážne zmeny 

v hospodárskych systémoch a sociálnych štruktúrach (Schwab, 2016). V minulosti bol každý 

radikálny posun ľudskej spoločnosti primárne poháňaný jedným kľúčovým faktorom – od 

dreva, kameňa, bronzu, železa, až po paru, elektrinu automatizáciu tovární a internet. Dnes však 

môžeme vidieť súbor disrupcií podporovaných vedou a technológiami, ktoré menia nielen 

obchod, kultúru a spoločnosť, ale aj našu biológiu a etiku (Leonhard, 2018).  

 Keďže sa môžeme poučiť z predchádzajúcich priemyselných revolúcií, môžeme 

očakávať, že štvrtá priemyselná revolúcia má potenciál priniesť veľa výhod, príležitostí 
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a zlepšiť kvalitu života. V mnohých odvetviach sa podniky aktívne pripravujú na zmeny 

súvisiace s touto revolúciou a s dynamikou prostredia a inak tomu nie je ani v zdravotníctve, 

kde môžeme hovoriť aj o Health 4.0.  

2 Metodológia 

 Cieľom príspevku je poskytnúť základný prehľad o 4. priemyselnej revolúcii 

a vyhodnotiť výzvy súvisiace s nástupom 4. priemyselnej revolúcie v zdravotníctve. V rámci 

štruktúry príspevku, prvá kapitola sa bude venovať vývojovým etapám priemyselnej revolúcie 

a charakteristike priemyslu 4.0. Druhá kapitola prinesie výsledky nášho skúmania pre odvetvie 

zdravotníctva v súvislosti s jeho vývojom a výzvami spojenými s priemyslom 4.0. Metodika 

skúmania je založená na analýze teoretických poznatkov a východiskových bodov v oblasti 

priemyselnej revolúcie, vývoja v zdravotníctve a jednotlivých trendov prinášajúcich priemysel 

4.0 i Health 4.0. Využité boli aj údaje z Ministerstva zdravotníctva Slovenskej Republiky 

(Strategického rámca v oblasti starostlivosti o zdravie), Štatistického úradu SR, Finstatu 

a OECD. Bola použitá metóda komparácie dát s inými krajinami OECD za rok 2018 a rovnako 

boli dáta vyhodnotené aj v rámci SR. Na prezentovanie výsledkov sa použili stĺpcové 

a koláčové grafy. Záverečná diskusia sumarizuje kľúčové zistenia a názory autorov vedeckých 

publikácií na oblasť zdravotníctva a priemyslu 4.0. Vyhľadávanie literatúry je založené na 

veľkom množstve zdrojov a databáz (Web of Science, SCOPUS, Google Scholar, Library). 

Stratégia vyhľadávania zahŕňala slovenský a anglický jazyk, v ktorom sa hľadali hlavné 

kľúčové slová: priemysel 4.0, Health 4.0, eHealth, zdravotníctvo, digitalizácia, automatizácia, 

priemyselná revolúcia, technologické trendy, inovácie, výzvy v zdravotníctve atď. 

3 Teoretické východiská 

3.1 Etapy vývoja smerujúce k 4. priemyselnej revolúcii 

 Historicky možno vedecký a technologický rozvoj, resp. pokrok rozdeliť do niekoľkých 

revolúcií (Cejnarová, 2015), (Ješko, 2016), (Kohnová & Salajová, 2019): 

1. Prvá priemyselná revolúcia sa začala koncom 18. storočia v Anglicku. Konkrétne sa berie 

ako významný míľnik rok 1784, keď Edmund Cartwright vynašiel prvý mechanický 

tkáčsky stav. Táto revolúcia pokračovala v 19. storočí, kedy sa dokončoval prechod z ručnej 

výroby v manufaktúrach k strojovej veľkovýrobe. V tom čase sa začali hromadne využívať 

nové zdroje energie, najmä uhlie (alebo para). Preto je tradičným symbolom tejto 

priemyselnej revolúcie para, resp. parný stroj a hlavným pojmom „industrializácia“. Táto 

prvá revolúcia bola zásadná, zmenila všetky odbory hospodárstva, životný štýl a podnietila 

vznik súkromného vlastníctva. 

2. Druhá priemyselná revolúcia je spojená s elektrifikáciou a so vznikom montážnych liniek. 

Bezprostredne nadväzuje na obdobie 1. priemyselnej revolúcie a datuje sa na koniec 19. 

storočia. Väčšinou sa spája s dvoma dátumami, a to 1879, keď Thomas Alva Edison 

vynašiel žiarovku a následne i 1870, keď spoločnosti na balenie mäsa v Chicagu a 

Cincinnati nainštalovali prvé montážne linky, ktoré neskôr zaviedol aj Henry Ford v 

automobilovom priemysle. Tento vynález spolu s deľbou práce a elektrifikáciou priniesol 

ďalší rýchly rozvoj hromadnej výroby.  

3. Tretia priemyselná revolúcia sa najčastejšie spomína v kontexte s automatizáciou, 

elektronikou a rozširovaním informačných technológií (IT). Ako kľúčový dátum 

sa najčastejšie uvádza rok 1969, kedy bol vyrobený prvý programovateľný logický 

automat PLC. Táto revolúcia je charakteristická technologickými inováciami elektroniky 

a IT pre automatizáciu a výrobu. Počas tejto revolúcie sa zrýchlila komunikácia a obchodné 
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kontakty sa posunuli na novú úroveň. Viedlo to k vytvoreniu tisícov podnikov a miliónov 

pracovných miest, čím sa vytvoril základ globalizácie v 21. storočí. Spoločnosti museli 

investovať do nových technológií, aby splnili požiadavky trhu práce. 

4. Štvrtá priemyselná revolúcia je revolúcia, ktorej čelíme práve teraz. Je charakterizovaná 

expanziou internetu, digitalizáciou a ich prienikom do prakticky všetkých oblastí ľudskej 

činnosti. Do siete sa pripájajú okrem ľudí aj stroje a veci. Reálne a virtuálne svety sa 

začínajú prelínať a do hry vstupujú kyber-fyzikálne systémy – CPS. 

3.2 Priemysel 4.0 

 Momentálne neexistuje presná definícia pojmu „priemysel 4.0“. Historicky možno 

vedecký a technologický rozvoj rozdeliť do niekoľkých revolúcií. Číslo 4.0 v názve znamená, 

že sme teraz vo štvrtej fáze priemyselnej revolúcie. 

 Zatiaľ čo prvé tri revolúcie boli výsledkom revolúcie v technológii, elektronike 

a mechanike, súčasnú fázu priemyselného rozvoja 4. priemyselnej revolúcie – priemyslu 4.0 

možno opísať ako revolúciu informatiky a komunikácie (Molnár, 2016). 

 Pojem „priemysel 4.0“ bol prvýkrát použitý na veľtrhu v nemeckom Hannoveri (Industrie 

4.0/Industry 4.0) (Drath & Horch, 2014). Tento podnet iniciovala nemecká vláda s cieľom 

analyzovať vplyv nových technológií na hospodárstvo krajiny. Cieľom bolo vrátiť priemyselnú 

výrobu späť do Európy, samozrejme na vyššej technologickej úrovni. K iniciatíve sa pripojili 

viaceré dôležité nemecké koncerny (Ješko, 2016) a v Nemecku sa následne sformovala tzv. 

„strategická iniciatíva“, ktorá bola následne adoptovaná ako súčasť High-Tech Strategy 2020 

Action Plan v Novembri 2011. Od roku 2006 vláda uskutočňuje túto stratégiu zameranú na 

medziodvetvovú koordináciu výskumných a inovačných iniciatív s cieľom zabezpečiť 

Nemecku silnú konkurenčnú pozíciu skrz technologické inovácie (Kagermann et al., 2013). 

V súčasnosti sa o tejto téme diskutuje po celom svete, pretože už ovplyvňuje mnohé 

priemyselné odvetvia a krajiny. Podobne aj Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, 

inšpirované iniciatívami implementovanými v Nemecku, prvýkrát predstavilo Koncepciu 

inteligentného priemyslu pre Slovensko na konferencii v marci 2016 ako výsledok rozhodnutia 

slovenskej vlády pokračovať v rozvoji miestneho inteligentného priemyslu (MHSR, 2016). 

 Hermann, Pentek a Otto (2016) definovali priemysel 4.0 ako kolektívny pojem 

pre technológie a koncepty organizácie hodnotového reťazca a určili jeho kľúčové prvky: 

(Hermann et al., 2012). 

1. Kyber-fyzikálny systém (integrácia počítačových a fyzických procesov; vstavané počítače 

a siete), ktorý monitoruje a riadi fyzikálne procesy, zvyčajne so spätnou väzbou; 

2. Inteligentné továrne (integrujúce predchádzajúce tri prvky do jedného celku a založené 

na myšlienke decentralizovaných výrobných systémov, v ktorých ľudia, stroje a zdroje 

navzájom prirodzene komunikujú); 

3. Internet služieb (skratka „IoS“), čo znamená umožniť predajcom služieb ponúkať svoje 

služby prostredníctvom internetu; 

4. Internet vecí (skratka „IoT“), čo znamená veci a objekty, ako sú RFID, senzory, ovládače, 

mobilné telefóny, ktoré vzájomne spolupracujú). Internet vecí môže slúžiť ako obrovská sieť 

vzájomne prepojených „vecí“ (vrátane ľudí) vo vzťahoch: človek-človek, človek-stroj alebo 

stroj-stroj. 

 Podľa Schwaba (Schwab, 2016) nie je štvrtá priemyselná revolúcia iba o inteligentných 

prepojených zariadeniach a systémoch, ale má oveľa väčší dosah – vlny prielomových objavov 

od sekvenovania génov až po nanotechnológie, od obnoviteľných vecí až po kvantové výpočty 

sa dnes vyskytujú súčasne a fúziou týchto technológií a ich interakcií naprieč fyzickými, 
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digitálnymi a biologickými doménami robí štvrtú priemyselnú revolúciu fundamentálne odlišnú 

od tých predošlých. 

 Čo sa týka konkrétnych dopadov priemyslu 4.0, Maynard (Maynard, 2015) tvrdí, že 

technológie a vývoj štvrtej revolúcie zatiaľ iba „narušili svoj povrch“. Predpokladá masívne 

rozšírenie priemyslu 4.0, ktoré spôsobí pokrok v sociálnych, ekonomických 

a environmentálnych záležitostiach, od eliminovania chorôb, ochrany prostredia 

a poskytovania hojnosti energie, jedla a vody, po redukciu nespravodlivosti a posilnenia 

jednotlivcov a komunít. 

4 Výzvy spojené s priemyslom 4.0 v zdravotníctve 

 Priemysel 4.0 a nové dostupné technológie spúšťajú inovácie a zvyšujú produktivitu 

nielen v obchode a priemysle, ale aj v mnohých ďalších odvetviach. V tomto článku sa 

zameriame na konkrétne výzvy pre odvetvie zdravotníctva.  

4.1 Zdravotníctvo v SR 

 Dramatické zmeny v zdravotníctve na Slovensku sa začali už v 90. rokoch minulého 

storočia a prakticky pokračujú až do dnes. Významné zmeny ovplyvňujúce zdravotníctvo 

pochádzajú z mnohých zdrojov vrátane: štátnych, lokálnych, legislatívnych a politických 

iniciatív; medzinárodných a domácich hospodárskych a trhových síl; demografických zmien 

a zmien životného štýlu; technologického pokroku; a v neposlednom rade aj zmene 

v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci odvetvia (Murgaš, 2004). 

 Systémy zdravotnej starostlivosti a zdravotnícke zariadenia sa nevyhnutne museli 

prispôsobiť týmto zmenám a v budúcnosti sa budú musieť znova. Organizácie budú musieť 

efektívne riadiť zmeny a stať sa „majstrami zmeny“ v tomto dynamickom prostredí. Už teraz 

sme svedkami rôznych extrémnych situácií, ako napríklad pandémia spôsobená vírusom SARS-

CoV-2, ktorá priamo vplýva na mnohé aspekty diania po celom svete a priamo preverí 

pripravenosť naprieč mnohými odvetviami, na čele so zdravotníctvom. 

 Úroveň zoskupenia zdravotníckych zariadení na Slovensku predstavuje viacero 

poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí podliehajú centrálne stanovenej stratégii. 

Zariadenia v takejto sieti môžu ale aj nemusia mať spoločného vlastníka. Na tejto úrovni 

je v zdravotníctve SR tvorená stratégia finančných skupín, sieti lekární a podobne. 

Na Slovensku sú najznámejšie finančné skupiny pôsobiace v zdravotníctve J&T Financial 

Group a Penta Investments. Na Slovensku je zo 112 nemocníc 37 príspevkových organizácií, 1 

rozpočtová organizácia, 25 neziskových organizácií1, 23 spoločností s ručením obmedzeným 

a 26 akciových spoločností (Graf 1). Z právnej formy nie je úplne zrejmé, kto je vlastník 

organizácie, najčastejšie však pri spoločnostiach s ručením obmedzeným a akciových 

spoločnostiach hovoríme o súkromnom vlastníctve, u príspevkových a rozpočtových 

organizácií o štátnom vlastníctve a neziskové organizácie môžu byť v súkromnom alebo 

štátnom vlastníctve. 2 
 
 
 
 
 

 
1 Pri neziskových organizáciách hovoríme o vlastníkovi v prenesenom význame – ide skôr o záujmové skupiny 

ktoré majú riadiaci vplyv na organizáciu a ovplyvňujú využívanie finančných zdrojov.  
2 K delimitácií, zmene právnej formy a odštátneniu niektorých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti došlo 

na základe zákonov č. 416/2001 a 13/2002 Z.z. 



Dni študentov manažmentu a ekonómie 2020 

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave  16. – 17. apríl 2020 

54 

Graf 1: Právne formy slovenských nemocníc 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Ministerstva zdravotníctva Slovenskej Republiky, Štatistického úradu SR, 

Finstatu. 
 

 Podiel zdravotných výdavkov na HDP krajiny nám ukazuje Graf 2, akú veľkú časť 

ekonomiky krajiny tvorí práve zdravotníctvo. Priemerné výdavky jednotlivých štátov OECD 

na zdravotníctvo boli v roku 2018 podľa dostupných informácií 8,8 % HDP. Ak sa pozrieme 

iba na priemer EÚ 15, Nórska, Švajčiarska a Islandu, ten sa pohybuje na úrovni 9,6 % HDP. 

 
Graf 2: Podiel celkových zdravotných výdavkov na HDP 2018 

 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa OECD. 

 Ďalším zaujímavým zistením je miera hospitalizácie na Slovensku. Tá je o 9% vyššia 

ako v Západnej Európe.  

Graf 3: Miera hospitalizácie na Slovensku 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa OECD, BCG. 
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 V roku 2017 sa v Slovenskej republike udialo podľa dostupných zdrojov 1,017 mil. 

hospitalizácií, z ktorých 72 % bolo na akútnej lôžkovej zdravotnej starostlivosti. 32 000 lôžok 

bolo využitých na ich vyliečenie. Táto špecifická zdravotná starostlivosť bola zabezpečovaná 

všeobecnými a špecializovanými nemocnicami. Môžeme konštatovať, že predimenzované 

kapacity nedokážu pacientom priniesť výsledky v podobe lepšej zdravotnej starostlivosti. Skôr 

naopak. Súčasný stav je preto dlhodobo neudržateľný. 

 
Graf 4: Odvrátiteľné úmrtia na Slovensku 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Eurostatu 

4.2 Trendy a výzvy v zdravotníctve v kontexte 4. priemyselnej revolúcie 

 Ako uvádza aj koncepcia spracovaná Ministerstvom hospodárstva SR, najlepší spôsob, 

ako zmeniť tieto štatistiky, je dostať do slovenského zdravotníctva inovácie cez Inteligentný 

ekosystém a konceptom inteligentného zdravotníctva, ktoré rieši problémy súvisiace 

s prepojenosťou údajov. Vytvorením rámca pre zdieľanie údajov a prepojenosť medzi rôznymi 

systémami (napr. lekárske predpisy, alergie, predchádzajúca liečba, rádiologické informácie, 

elektronické záznamy pacientov, atď.) môžeme pomôcť zabrániť chronickým ochoreniam, 

ktoré sú hlavnými príčinami úmrtí (MHSR, 2016). 

 Veľkou výzvou pre zdravotníctvo preto môže byť štvrtá priemyselná revolúcia, ktorá 

so sebou prináša mnoho pozitívnych elementov. Špecifickými výzvami spojenými 

s priemyslom 4.0 práve pre oblasť zdravotnej starostlivosti sú: (Cassettari et al., 2019). 

• Auto-diagnostické systémy pre pacientov. Ide o systémy vo forme nositeľných zariadení, 

ktorými môžu pacienti monitorovať svoj zdravotný stav. Tak sa podarí diagnostikovať 

choroby a zhoršujúci sa zdravotný stav včas a bez toho, aby pacienti museli ísť na kliniku 

alebo do nemocnice. 

• Monitorovanie pacientov. V dnešných nemocniciach je schopnosť mať dostupné 

a aktualizované hodnoty potrebných parametrov pacientov kľúčovým elementom. 

Dôležitou požiadavkou je, aby bol systém rovnako úsporný ako prístupný, t.j. z hľadiska 

možností priemyslu 4.0 zaručujúci i vzdialený prístup lekárov. Vyhliadkami do budúcnosti 

je stavať automatizované nemocnice, v ktorých sa kompletne zobrazí zdravotný stav 

pacienta v systéme hneď ako je do nemocnice prijatý.  

• Digitálny archív údajov. Cieľom je integrovať zariadenia s digitálnymi lekárskymi 

záznamami, aby sa zaručila neustála a automatická aktualizácia informácii o stave pacienta, 

stave starostlivosti a stave terapií, ktorým bol a ďalej bude podrobený. 
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• Využitie umelej inteligencie. Umelá inteligencia začína hrať čoraz dôležitejšiu 

a rozhodujúcu úlohu pri diagnostikovaní a pri terapiách. 

• Koordinácia a spolupráca. Ten istý pacient môže byť často vyšetrovaný a prijatý rôznymi 

odborníkmi, a preto by mala byť zabezpečená koordinácia a spolupráca na umožnenie 

výmeny užitočných informácií. Z tohto dôvodu je zdieľanie informácií zásadné 

a esenciálne. 

 V rámci odvetvia zdravotníctva v súvislosti s priemyslom 4.0 možno identifikovať 

a aplikovať nasledovné koncepty a trendy: 

1. Digitalizácia niekoľkých úrovní zdravotnej starostlivosti by pomohla pacientom 

a zdravotníckym pracovníkom dosiahnuť väčšiu nezávislosť, prepojiť nové technológie 

so zariadeniami a posunúť sa smerom k personalizovanej medicíne a zapojenia čo najširšej 

škály odborníkov (lekári, sestry, ošetrovatelia, fyzioterapeuti, atď.)  (ACATECH, 2011), 

(Vermesan & Friess, 2015). 

2. Implementácia komunikačných nástrojov pre pacientov a lekárske tímy by umožnila 

zintenzívnenie prenosu liečby z nemocnice do domácnosti bez prerušenia ambulantných 

služieb. Systémy CBIR by mohli spoločne umožniť prístup k informáciám 

z multimediálnych a multimodálnych obrazov, čo vie byť efektívne pri diagnostike 

pacienta, a tak napomáhať pri lekárskom rozhodovaní. Narastie význam prevencie, 

inovatívnych metód poskytovania zdravotnej starostlivosti (napr. telemedicína) 

a manažmentu procesov (Khelassi et al., 2019). 

3. Zavedenie Health 4.0 ako manažérskeho modelu pre zdravotníctvo (inšpirovaného 

priemyslom 4.0) by umožnilo postupnú virtualizáciu na podporu personalizácie zdravotnej 

starostlivosti v reálnom čase, a to pre pacientov, lekárov, opatrovateľov, ako aj ďalších 

formálnych či neformálnych pracovníkov (Khelassi et al., 2019). S rastúcou špecializáciou 

bude zdravotníctvo nepochybne organizované modulárne a globálny model zdravotnej 

starostlivosti sa bude postupne meniť na distribuovaný model zdravotnej starostlivosti 

zameraný na pacienta (Kagermann et al., 2013). Distribuovaná zdravotná starostlivosť 

zameraná na pacienta si vyžaduje nepretržitý a spoľahlivý tok údajov naprieč rôznymi 

sieťami a sférami. Musí mať k dispozícii všetky prvky a služby ako pre pacienta, tak aj pre 

pridružených vykonávateľov zdravotnej starostlivosti (Ebnehoseini, 2017), (Mahmoodi & 

Mahmoodi, 2017). 

 Modularita v zdravotníctve je dôležitá, pretože modulárny systém sa dokáže prispôsobiť 

meniacim sa nastaveniam a požiadavkám pri výmene alebo rozširovaní svojich subsystémov 

(Ceselli et al., 2017). Modulárne systémy sa preto dajú bez námahy prispôsobiť tak, aby 

zvládli sezónne výkyvy alebo zmeny výrobkov či systémov (Razmjooy et al., 2013), 

(Mousavi et al., 2014). 

4. Využívanie stratégií opierajúcich sa o prepojenie pacientov, postupov založených na cloud 

computingu a virtuálne nasadených autonómnych systémov by umožnilo kombinovať 

medzisektorové služby, ktoré závisia vo veľkej miere od informácií v reálnom čase. Nové 

modely poskytovania zdravotnej starostlivosti prinášajú ako lekárom, tak aj pacientom väčšiu 

kontrolu nad svojím zdravím a príslušnými zdrojmi, ktoré majú k dispozícii (Fricker et al., 

2015). 

5. Využívanie Big Data by umožnilo individualizáciu a zdravotnú starostlivosť takpovediac 

,,šitú na mieru“.  

6. Využitie kyber-fyzikálnych systémov (CPS) by pomohlo zlepšiť viaceré oblasti medicíny. 

Farmaceutické spoločnosti už vyvíjajú inteligentné biosenzory a liečivá, aby umožnili 
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komunikáciu ako v reálnom tak aj virtuálnom svete. V CPS je tiež nevyhnutné kombinovať a 

integrovať rôzne služby, aby sa výrazne zlepšilo čítanie resp. screening údajov, aby sa tak 

zaručilo vytváranie a zaznamenávanie zmysluplných a presných údajov (Temmar et al., 

2017). CPS by napríklad mohli všade štandardne monitorovať pacientov pri chirurgických 

zákrokoch (Thuemmler et al., 2013). Čím viac sa budú progresívne využívať inteligentné 

zariadenia, biosenzory, aplikácie a CPS, o to sofistikovanejšie potreby sa budú klásť 

na poskytovateľov sietí a telekomunikácií. Použitie technológie, ako je rádiofrekvenčná 

identifikácia (RFID) v závodoch priemyslu 4.0 môžu pomôcť autonómnemu rozhodovaniu v 

rôznych zdravotníckych službách (Helfand, 2015). 

 Môžeme konštatovať, že funkčnosť v reálnom čase by mala byť prvoradá pre každú 

organizáciu zahŕňajúcu osoby, bez ohľadu na jej odvetvie, ak si pritom neustále zabezpečuje 

a udržiava výkonnosť. Podobne aj pacienti by mali byť liečení všade, kde je to možné, aj mimo 

nemocnice, a to s presne indikovanými liekmi, aby sa tak mohli maximalizovať ich terapeutické 

výsledky a zároveň sa znížili negatívne sekundárne účinky (Jeelani et al., 2014). 

5 Diskusia 

 Inovácie sú v súčasnosti kľúčovou oblasťou pre podniky nielen z priemyselných odvetví, 

ale zo všetkých sektorov, nevynímajúc zdravotníctvo. Štvrtá priemyselná revolúcia prináša 

kľúčové zmeny, koncepty a trendy týkajúce sa digitalizácie, automatizácie, informatizácie a 

technológií, ktoré sa dostávajú do popredia. Prepojenie lekárov, pacientov, údajov a strojov 

prinesie veľké zmeny z hľadiska liečby, ale aj samotných využívaných technológií. Strategický 

rámec Ministerstva zdravotníctva Slovenskej Republiky v oblasti starostlivosti o zdravie pre 

roky 2014 až 2030 predpokladá funkčné prijímanie a odovzdávanie informácií medzi 

nemocnicami a inými zdravotníckymi zariadeniami ústavnej a ambulantnej zdravotnej 

starostlivosti pomocou riešení Health 4.0, pričom bude kladený dôraz na kontinuitu zdravotnej 

starostlivosti pri prechode pacienta v rámci jednotlivých prostredí.  

Na základe prehľadu literatúry je zrejmé, že tieto zmeny prinesú nemocniciam veľké 

výzvy a tiež poskytnú obrovské príležitosti pre ich existenciu a budúci rozvoj. Jednotliví autori 

uvádzajú mnoho výziev a príležitostí pre štvrtú priemyselnú revolúciu a zdravotníctvo, ktoré 

budú ovplyvňovať všetky subjekty. Väčšina autorov súhlasí s tým, že spôsob, akým sa 

vysporiadať s týmito zmenami, je prostredníctvom vzájomnej spolupráce a vytvárania sietí, 

ktoré prepájajú všetky subjekty v prostredí. Týmto spôsobom bude možné vytvárať nové 

technológie, príležitosti a následné inovácie prostredníctvom spolupráce rôznych sektorov 

a disciplín a kombináciou ich znalostí a zdrojov.  

Táto téma a odvetvie zdravotníctva sú veľmi špecifické a, ako dokazuje prehľad literatúry, 

niektorí autori zdôrazňujú silné bariéry (a regulácie) v rámci zdravotníctva pri vzájomnej 

spolupráci jednotlivých sektorov a subjektov (už len zdieľaná elektronická dokumentácia 

pacienta medzi lekármi, ktorá má nesporné benefity, je v súčasných podmienkach, kvôli GDPR, 

len ťažko uplatniteľná). Otvorený inovačný prístup je však jediným spôsobom, ako môžu 

nemocnice v tomto dynamickom a turbulentnom prostredí dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj 

a zlepšenie. Lekári a pacienti budú neoddeliteľnou súčasťou inovačného procesu vo viacerých 

fázach a univerzity môžu byť dôležitým zdrojom know-how a partnerom pre spoluprácu 

v oblasti inovácií.  

6 Záver 

Nástup 4. priemyselnej revolúcie sa stane nevyhnutnou súčasťou budúcich inteligentných 

tovární a inteligentných nemocníc, kde softvéry, technológie a procesy môžu efektívne 



Dni študentov manažmentu a ekonómie 2020 

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave  16. – 17. apríl 2020 

58 

poskytnúť výhodnejšie výsledky v kratšom čase a s nižšími nákladmi. Priemysel 4.0 nakoniec 

v blízkej budúcnosti nevyhnutne zmení zdravotníctvo.  

Môžeme tvrdiť, že Health 4.0 by si mohlo vypožičať koncepcie podľa štandardov 

priemyslu 4.0. Hodnotou tohto príspevku je skúmanie uplatniteľnosti, výziev a príležitostí 

paradigmy 4. priemyselnej revolúcie v zdravotníctve. Okrem toho poskytuje pohľad na súčasný 

stav zdravotníctva v kontexte priemyslu 4.0. Priemerné výdavky štátov OECD boli v roku 2018 

na úrovni 8,8 % HDP. Ak vezmeme len priemer EÚ 15, Nórska, Švajčiarska a Islandu, ten 

dosahuje 9,6 % HDP. Ak by Slovensko chcelo zmeniť podiel zdravotníctva smerom k priemeru 

vyspelých európskych štátov, muselo by do zdravotníctva každoročne presmerovať o vyše dve 

a pol miliardy eur viac. 

Tento príspevok dáva čitateľovi prehľad o Health 4.0, výzvach v zdravotníctve v rámci 4. 

priemyselnej revolúcie a poskytuje prehľad o súčasnom stave, možných výhodách jednotlivých 

inovácií a spolupráce s ostatnými subjektmi v inovačnom procese.  

Limitom nášho príspevku je najmä nedostatok vedeckých štúdií, aj skutočnosť, že ide stále 

len o počiatočné štádium priemyslu 4.0 a nášho výskumu v rámci zdravotníctva, a tým aj 

obmedzené množstvo empirických dát. 
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Summary 

 The concepts associated with the onset of the 4th industrial revolution that has been 

emerging globally are not exclusive to manufacturing production processes but can be applied 

to several other areas such as logistics, transportation, energy and especially healthcare. 

 Numerous studies have come to the conclusion that telemedicine could improve 

healthcare quality for patients. Several telemedicine applications are showing the potential of 

CPSs for healthcare access improving quality and efficiency in healthcare. 

 The onset of the 4th industrial revolution is going to be an essential part of the future 

smart factories and smart hospitals, where software, technologies and processes could provide 

efficient and most advantageous results with lower time and cost. The IoT will substantially 

change the healthcare in a relatively short time. 
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 There is abounding evidence that Health 4.0 should borrow concepts from the Industry 

4.0 standards. Due to the very definition of healthcare infrastructures as demanding in regards 

to security, resilience, and robustness, supplementary design principles for Health 4.0 have 

to be recognized as mandatory. 
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manažmentu organizácií v kontexte priemyslu 4.0“ 
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FINANCOVANIE VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY NA ÚSEKU 

STAVEBNÉHO PORIADKU A MATRIKY, PRENESENÉHO NA 

SAMOSPRÁVNE JEDNOTKY: NITRIANSKY A KOŠICKÝ KRAJ 

Ivana Lichnerová – Eleonóra Marišová 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, 

Nitra, Slovenská republika  

xlichnerovai@is.uniag.sk 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, 

Nitra, Slovenská republika  

eleonora.marisova@uniag.sk 

Abstrakt. Decentralizačný prístup vlády SR od roku 2000 viedol v oblasti verejnej správy (VS) 

k presunu kompetencií zo štátnej správy na samosprávu. Cieľom bolo zlepšiť štruktúru 

a fungovanie VS a zároveň efektívnosť poskytovania služieb. Príspevkom nastoľujeme otázku 

či práve obce – bez ohľadu na ich veľkosť a štruktúru dokážu plnohodnotne zabezpečovať 

vykonávanie prenesených, pôvodne štátom zabezpečovaných kompetencií v sektore 

stavebného poriadku a matriky. Cieľom predkladaného príspevku je prostredníctvom platnej 

legislatívy a deskriptívnej štatistiky, zhodnotiť podmienky a rozsah účasti štátu na financovaní 

preneseného výkonu štátnej správy v uvedených sektoroch. Zákon o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy č. 523/2004 Z. z. v platnom znení ukladá štátu povinnosť uhrádzať všetky 

náklady spojené s výkonom prenesených pôsobností. Analýza je realizovaná na výberovom 

súbore obcí lokalizovaných v Nitrianskom a Košickom kraji za obdobie rokov 2014 - 2016, 

pričom za dôležitú premennú považujeme počty úkonov stavebných a matričných úradov. Na 

výšku štátnej dotácie na úseku stavebného poriadku v rámci sledovaného obdobia vplýval iba 

faktor počet obyvateľov s trvalým pobytom na území obce k 31.12 predchádzajúceho 

kalendárneho roka. Na výšku štátnej dotácie obecného úradu na úseku matriky vplývajú rôzne 

faktory ako: počet obyvateľov; úväzok zamestnanca vykonávajúceho matričnú činnosť – podľa 

počtu obyvateľov, počtu úkonov; prevádzkové náklady; náklady na ošatenie či iné. Hlavným 

zistením príspevku je, že: počty úkonov matričných úradov v sledovanom období vo 

výberovom súbore obcí klesali, pričom výška štátnej dotácie stúpala a naopak v prípade 

kompetencie na úseku stavebného poriadku: počty úkonov stavebných úradov stúpali, ale výška 

štátnej dotácie poklesla. Výsledkom príspevku je prehodnotenie systému financovania 

kompetencie na úseku stavebného poriadku a návrh vytvárania stavebných úradov 

v pripravovanej legislatíve. 

Kľúčové slová: prenesené kompetencie, stavebný poriadok, matriky, financovanie 

JEL kód: JEL H72, JEL H83  

1 Úvod 

 Slovenská republika, ktorá bola ešte do 31. decembra 1992 súčasťou Českej a Slovenskej 

Federatívnej Republiky, sa 1. januára 1993 stala samostatným, demokratickým, unitárnym 

štátom, ktorého cieľom bolo stať sa súčasťou spoločenstva štátov: Európskej únie (EÚ), ale aj 

Organizácie severoatlantickej zmluvy (NATO) či Organizácie pre hospodársku spoluprácu 

a rozvoj (OECD). 
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 V nadväznosti na víziu Slovenskej republiky stať sa súčasťou najmä EÚ, bolo potrebné, 

aby krajina splnila určité kritériá, nakoľko štát sa môže stať členom EÚ iba v prípade, že splní 

tzv. Prístupové kritériá – Kodanské kritériá, ktoré plynú zo Zmluvy o Európskej únií (1992) 

a zároveň Zmluvy o fungovaní Európskej únie (2007). V zmysle uvedených zmlúv sa štát musí 

zaviazať, že vytvorí stabilné inštitúcie, ktoré sú zárukou demokracie, právneho štátu, ale aj 

ľudských práv. (Európsky parlament – Kancelária na Slovensku, 2020) 

 Demokraciu možno vnímať ako znak moderného štátu, ktorý je tvoreným systémom 

orgánov a inštitúcií verejnej správy (VS), ktorých úlohou je výkon činností vo verejnom 

záujme.  

 Plynutím času a súčasne vyžadovanými potrebami spoločnosti bolo nevyhnutné reagovať 

na situáciu vo verejnej správe a myšlienku jej reformy (reforma vo VS, ktorá bola vyžadovaná 

aj v zmysle splnenia prístupových kritérií pre členstvo v EÚ). Problémom verejnej správy na 

Slovensku bola podľa Láštiča (2010), jej: nedostatočná kontrola, rast a neefektívnosť verejných 

výdavkov, právny stav, spôsob riadenia, neprehľadné, nestimulujúce a nespravodlivé 

financovanie, nízka miera vedomostí občanov o verejnej správe či iné. Víziou nového 

fungovania modernej verejnej správy bol opak spomenutého a zároveň jasná „deľba 

pôsobností, právomocí a zodpovedností medzi inštitúciami verejnej správy vo vzťahu 

k občanovi“. 

 Odrazovým mostíkom pre reformu verejnej správy na území SR, ktorému však ešte 

predchádzalo obnovenie miestnej samosprávy v roku 1990, zákonom č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v platnom znení (Nižňanský & Tomanová, 2001), bolo v roku 1999 

vytvorenie dokumentu – „Stratégia reformy verejnej správy na Slovenku“ a naň nadväzujúca 

„Koncepcia decentralizácie a modernizácie verejnej správy“. 

 Súčasťou uvedenej stratégie VS bolo predpokladané smerovanie vývoja verejnej správy 

na Slovensku a s ňou súvisiaca decentralizácia verejnej správy. Tento dokument bol v roku 

1999 predložený na prerokovanie Vláde SR, po ktorom ho uznesením č. 695/1999 prijala. 

Následne - Vláda SR uznesením č. 230/2000, v nadväznosti na stratégiu VS schválila 

Koncepciu decentralizácie a modernizácie verejnej správy. (NR SR, 2001)  

 Uvedené dokumenty obsahovali možnosť presunutia (decentralizácie) určitej skupiny 

verejných služieb, pôvodne orgánov štátnej správy, do pôsobnosti územných samospráv. 

 Na území SR postupne dochádzalo k politickej decentralizácií, decentralizácií financií, 

ale najmä decentralizácií kompetencií. Prechod kompetencií z orgánov štátnej správy na 

samosprávne jednotky bol upravený prijatím zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých 

pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky. Podľa tohoto zákona 

pôvodné kompetencie štátnych orgánov, v rozmedzí od 1. januára 2002 až 1. januára 2004 (v 

rámci prvej etapy decentralizácie verejnej správy), prešli do pôsobnosti samosprávnych 

jednotiek. Podľa Leška (2015) ich bolo viac ako 300.  

 Medzi skupinu týchto kompetencií patrili okrem iných aj kompetencia na úseku 

stavebného poriadku a všeobecná vnútorná správa vedenia matriky. Decentralizácia 

kompetencie na úseku stavebného poriadku spôsobila, že v zmysle §117 zákona č. 50/1976 Zb. 

– Stavebný zákon v platnom znení sa od 1. januára 2003 stavebným úradom stala každá jedna 

obec. Podľa Bačíka (2019) bolo k 31.12.2018 na území SR evidovaných 2 927 obcí z čoho 

vyplýva, že na území SR je momentálne lokalizovaných 2 927 stavebných úradov. Táto situácia 

otvára otázku či všetky obce na Slovensku bez ohľadu na ich veľkosť (nakoľko napr. podľa 

údajov Štatistického úradu SR [2019] má obec Príkra 7 obyvateľov) dokážu plnohodnotne 

zabezpečiť pre svojich obyvateľov prenesenú kompetenciu. 
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 K uvedenému sa vyjadrili napr. Mederly et al. (2019), ktorí uvádzajú, práve to, že malé 

obce majú veľké problémy so zabezpečovaním prenesených kompetencií. Podľa autorov je 

faktom to, že štát pri prechode kompetencie na úseku stavebného poriadku od ignoroval 

problematiku územnej roztrieštenosti, a teda veľkého počtu malých obcí, ktoré majú viditeľné 

problémy so získaním štátom požadovaného kvalifikovaného personálu na vykonávanie 

kompetencie na úseku stavebného poriadku. Uvedené sa však podľa autorov odvíja od 

nedostatočnej finančnej podpory obciam na vykonávanie kompetencie na úseku stavebného 

poriadku. 

 Laamanen & Haveri (2003), ale aj Hvišč (2010) sa vyjadril k tomu, že malé obce majú 

často len limitované finančné zdroje na zabezpečenie prenesených kompetencií. 

 Obciam, štátom alokované finančné prostriedky na vykonávanie kompetencie na úseku 

stavebného poriadku, sa odvíjajú čisto len od počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území 

obce k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka. Podľa už vyššie uvedených autorov sú pre 

obce tieto finančné prostriedky nepostačujúce, a preto vzniká problém, že obce zo svojich 

vlastných rozpočtov dofinancovávajú kompetenciu na úseku stavebného poriadku, čo sa javí 

ako protizákonné, v rozpore so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. 

 Pri prechode kompetencie na úseku stavebného poriadku, ale aj iných prenesených 

kompetencií, sa štát zaviazal v zmysle § 8 ods. 1e) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy zákonov v znení neskorších predpisov a zákona o štátnom rozpočte 

na príslušný rozpočtový rok, že bude v plnom rozsahu financovať ním prenesené kompetencie 

na samosprávne jednotky. 

 Štát na zabezpečovanie prenesených kompetencií vynakladá účelovo viazané transfery 

(plynúce z rozpočtu štátu), ktoré nemôžu byť použité na žiadny iný účel. 

 Situácia pri zabezpečovaní prenesenej kompetencie na úseku matriky, ku ktorej došlo 1. 

januára 2002 je taká, že matričným úradom nie je každá jedna obec Slovenska, ale iba obec, 

v zmysle zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách. Táto kompetencia sa taktiež hradí zo štátneho 

rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok. 

 Počet obcí, ktoré sú sídlami matričných úradov na Slovensku, je v zmysle uvedeného 

zákona a jeho príloh 975. Ako uvádzal Čavojec (2007) aj napriek tomu, že sídel matričných 

úradov (975) je menší počet ako celkový počet obcí Slovenska (2 927), Ministerstvo vnútra SR 

malo v minulosti (rok 2007) záujem pripravovanou novelou zákona o matrikách ich počet 

znížiť na 197. Dôvodom už v tom období bolo, že „súčasný počet matričných úradov bol 

vysoký a najmä úrady v malých obciach neboli schopné riadne zabezpečovať výkon činností 

na úseku matrík.“ (Čajovec, 2007) Združenie miest a obcí Slovenska však podľa citovaného 

autora tento názor ministerstva odmietlo z dôvodu, že by išlo o „zreteľné vzdialenie výkonu 

matriky od občana“. Návrh novely zákona neprešiel a počet sídiel matričných úradov sa 

doposiaľ nezmenil (iba sa k nim pričlenili novovzniknuté obce). 

 Aj napriek uvedenému je však potrebné konštatovať, že v súčasnosti je oficiálny počet 

sídel matričných úradov menší (975) ako oficiálny počet sídel stavebných úradov (2 927). 

Predkladaným príspevkom poukazujeme na rozdielnosti vykonávania a fakticky financovania 

kompetencie na úseku stavebného poriadku a matriky aj napriek tomu, že obe tieto kompetencie 

patria do skupiny kompetencií, ktoré boli procesom decentralizácie verejnej správy 

(decentralizácie kompetencií) z orgánov štátnej správy zverené do pôsobnosti samosprávnych 

jednotiek. Záverom príspevku je návrh legislatívneho riešenia v pripravovanom novom 

„Stavebnom zákone“, a to určením stavebných úradov podľa súčasných sídiel matričných 

úradov. 
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 Pri formulovaní tohoto návrhu riešenia problémov obcí v sektore stavebného poriadku 

uvádzame ako príklad namodelovanie situácie vykonávania kompetencie na úseku stavebného 

poriadku do súčasných, zákonom stanovených sídel matričných úradov obcí lokalizovaných 

v Nitrianskom a Košickom kraji. 

2 Metódy 

 Príspevkom analyzujeme a zhodnocujeme podmienky a rozsah štátu na financovaní 

preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a matriky. Zákon 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z. z. v platnom znení presne vymedzuje 

financovanie prenesených kompetencií z orgánov štátnej správy na samosprávne jednotky 

a zároveň povinnosť úhrady nákladov, ktoré vznikajú samosprávnym jednotkám pri výkone 

prenesených kompetencií. 

 Analýzu realizujeme v prvom rade prostredníctvom identifikovania platnej legislatívy, 

pomocou ktorej sa postupuje pri financovaní spomínaných špecifických prenesených 

kompetencií. Striktná legislatívna je doplnená najmä názormi domácich autorov, ktorí sa 

venovali a venujú problematike, dôsledkami, dopadmi a smerovaním vykonávaním 

prenesených kompetencií, ich názory dopĺňajú vyjadrenia orgánov verejnej správy. 

 Ďalšou metódou je metóda deskriptívnej štatistiky, ide o popisnú metódu, ktorá sa 

zaoberá zberom, spracovaním a jednoduchou analýzou získaných dát (údajov). 

Prostredníctvom tejto metódy skúmame financovanie kompetencie na úseku stavebného 

poriadku a matriky na výberovom súbore obcí lokalizovanom v rámci Nitrianskeho (NR) 

a Košického (KE) kraja za obdobie rokov 2014 – 2016. Hlavnou premennou sú počty úkonov 

výberového súboru stavebných úradov a matričných úradov, pričom veľký dôraz kladieme 

najmä na ich financovanie. 

 V príspevku sú použité a analyzované dáta o výške finančných prostriedkov alokovaných 

výberovému súboru obcí (stavebným úradom, sídlam matričných úradov) v rámci NR a KE 

kraja. Taktiež ide o analýzu počtu úkonov (konkrétne): počty vydaných stavebných povolení, 

kolaudačných rozhodnutí, územných rozhodnutí, dodatočných rozhodnutí a ostatných úkonov 

stavebných úradov skúmaných oblastí. Uvádzané dáta sú predmetné v rámci spracovania 

dizertačnej práce pod názvom: Hodnotenie výkonu kompetencií obcí na úseku stavebného 

poriadku, ale aj pre potreby spracovania výskumného projektu VEGA 1/0190/17. 

 Počty úkonov stavebných úradov boli získané prostredníctvom vlastného dopytovania, 

počty úkonov matričných úradov boli získané z databázy Ministerstva vnútra SR. 

 Výška finančných prostriedkov, každoročne poukázaná obciam (stavebným úradom) na 

vykonávanie prenesenej kompetencie na úseku stavebného poriadku, bola vyčíslená 

nasledovne: počet obyvateľov s trvalým pobytom na území danej obce k 31.12. 

predchádzajúceho kalendárneho roka vynásobený tarifnou výškou štátnej dotácie na obyvateľa 

(konkrétne pre sledované roky) 0,93€ - podľa výnosu Ministerstva dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky z 21. decembra 2010 č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M. Výška finančných 

prostriedkov alokovaná na vykonávanie kompetencie na úseku matriky bola identifikovaná zo 

zdrojov Ministerstva vnútra SR pre sledované obdobie. (MV SR, 2014-2016) 

 V rámci spomínaného dopytovania, výberového súboru stavebných úradov 

lokalizovaných v rámci NR a KE kraja, dopĺňame príspevok o názory vrcholných 

predstaviteľov obcí (stavebných úradov) na financovanie kompetencie na úseku stavebného 

poriadku. Toto zisťovanie bolo realizované prostredníctvom riadených rozhovorov. 
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3 Výskum 

 Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších 

predpisov zaručuje obciam a mestám Slovenska (SR), že im budú alokované finančné 

prostriedky na výkon zabezpečovania prenesených kompetencií zo štátnych orgánov. V §6 ods. 

2 cit. zákona sa konkrétne uvádza nasledovné: „V zákone o štátnom rozpočte na príslušný 

rozpočtový rok sa rozpočtujú výdavky kapitoly na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej 

správy obciam a výdavky kapitoly na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy 

vyšším územným celkom ako záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu.” 

 Financovanie prenesenej kompetencie na úseku stavebného poriadku je okrem vyššie 

uvedeného zákona upravené metodickým postupom Ministerstva dopravy a výstavby SR 

(MDaV SR). Výška štátnej dotácie na stavebný úrad je ovplyvnená počtom obyvateľov, ktorí 

mali/majú trvalý pobyt na území danej obce k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka. 

MDaV SR doposiaľ zverejňovalo koeficient, ktorý vyjadruje sumu poskytnutú na zabezpečenie 

kompetencie na úseku stavebného poriadku pre konkrétne samosprávne jednotky na 1 

obyvateľa. Príspevkom analyzujeme vykonávanie kompetencie na úseku stavebného poriadku 

v rozmedzí rokov 2014-2016. Pre tieto roky sa výška koeficientu odvíjala od Výnosu 

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 21. decembra 

2010 č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M o poskytnutí dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na 

úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku. Výška 

spomínaného koeficientu podľa uvedeného výnosu bola s platnosťou do 31.3. 2018 v sume 

0,93€ na obyvateľa. Po uvedenom dátume s platnosťou od 1. 4. 2018 do 30.11. 2019 bola výška 

štátnej dotácie v zmysle opatrenia Ministerstva dopravy a výstavby SR 

č. 06484/2018/SRF/21012-M zo 16. marca 2018, ktoré zmenilo znenie pôvodného výnosu z 21. 

decembra 2010 vo výške 1,11€ na obyvateľa. V súčasnosti s platnosťou od 1. decembra 2019 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vydalo nové opatrenie č. 392/2019 Z. 

z., ktorým výška štátnej dotácie na 1 obyvateľa v prípade vykonávania kompetencie na úseku 

stavebného poriadku už nie je daná presným koeficientom, ale bude sa určovať „ako podiel 

výdavkov schváleného rozpočtu alebo upraveného rozpočtu Ministerstva dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky účelovo určených v príslušnom rozpočtovom roku na prenesený výkon 

štátnej správy na úseku stavebného poriadku a počtu obyvateľov, ktorí majú trvalý pobyt na 

území Slovenskej republiky” a súčasne „dotácia pre obec sa vypočíta ako súčin dotácie na 

jedného obyvateľa a počtu obyvateľov, ktorí majú trvalý pobyt v obci.“ 

 Financovanie kompetencie na úseku matriky pozostáva z rozdielneho postupu, ako 

v prípade financovania kompetencie na úseku stavebného poriadku, aj keď v oboch prípadoch 

ide o prenesené kompetencie na územné jednotky z pôvodne štátnych orgánov. Matričná 

kompetencia je financovaná podľa výnosu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 207-

2004/04291z 3. novembra 2005 o rozsahu a podmienkach poskytovania dotácií na úhradu 

nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík v znení neskorších predpisov.  

 V §1 spomínaného výnosu je uvedené nasledovné: „Dotácia na úhradu nákladov 

preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík sa poskytuje obci, ktorá je sídlom 

matričného úradu.“ Dotácia je účelovo viazaná a je určená na: plat matrikára (podľa jeho 

úväzku) a poistné, nákup tovarov a služieb, ošatenie a úprava zovňajška matrikára. Každoročná 

výška dotácie na prenesený výkon na úrovni matriky je fixná vo výške 697,07€ na 1 matričný 

úrad. Hodnota tejto dotácie sa na príslušnú matriku následne navyšuje v prípade, ak matrikár 

pracuje na viac ako 1 celý úväzok. Navýšenie je potom následne za každý 0,1 úväzok o 10%. 

Na celkové navýšenie výška štátnej dotácie na prenesenú kompetenciu na úseku matriky 

samozrejme vplýva aj faktor – počet obyvateľov či úkon vykonávaných matrikárom, ale aj 

samotné prevádzkové náklady v rámci ošatenia matrikára, či iné. 
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 Príspevkom analyzujeme financovanie už spomínaných prenesených kompetencií, teda 

konkrétne kompetencie na úseku stavebného poriadku a matriky v rámci výberového súboru 

úradov (stavebných a matričných) lokalizovaných v NR a KE kraji. 

 Dôvodom výberu práve NR a KE kraja pre analýzu je najmä porovnateľný počet obcí, 

ktoré sa v krajoch nachádzajú. V NR kraji evidujeme 353 obcí a v KE kraji 461 obcí vrátane 

mestských častí (mestské časti Košíc a samotné mesto Košice boli z analýzy, z dôvodu 

porovnateľnosti údajov vylúčené). 

 Výberový súbor pre spracovanie príspevku je z uvedeného dôvodu 353 obcí NR kraja 

a 393 obcí KE kraja (spolu ide o analýzu 746 obcí). Podiel stavebných úradov NR a KE kraja 

k celkovému počtu stavebných úradov v SR (2 927) je 25,49%. Priemerný počet obyvateľov 

týchto obcí v rozmedzí rokov 2014 - 2016 bol 1 198 241, pričom v jednej obce v priemere žilo 

1 606 obyvateľov z čoho vyplýva, že na 1 stavebný úrad výberového súboru obcí NR a KE 

kraja bolo v sledovanom období bolo v priemere, na kompetenciu na úseku stavebného 

poriadku, alokovaných 1 493,58€ (nakoľko výška štátnej dotácie závisí od počtu obyvateľov 

s trvalým pobytom na území obce k 31.12. predchádzajúceho roka). 

 Uvedených 746 obcí bolo súčasne súčasťou 263 matričných úradov (konkrétne v NR kraji 

ich bolo/je 171 a v KE kraji 92 – bez mestských častí Košíc a mesta Košice). Z celkového počtu 

matričných úradov na Slovensku (975), podiel matričných úradov v rámci NR a KE kraja 

v porovnaní zo SR predstavuje 26,97%. Matričným úradom (výberového súboru obcí) 

v sledovanom období rokov 2014-2016 bolo na matričnú kompetenciu zo štátnych prostriedkov 

v priemere alokovaných 1 427 488,23€, pričom na 1 matričný úrad to bolo 5 421,71€. 

3 Výsledky a diskusia 

 Príspevkom dávame do pomeru výšku štátnej dotácie na prenesené kompetencie 

(stavebného úradu a matriky) k počtu úkonov stavebných a matričných úradov realizovaných 

kvalifikovanými zamestnancami.  

Tabuľka 1 Vývoj počtu úkonov a výšky štátnej dotácie na prenesené kompetencie v rozmedzí rokov 2014-2016 

podľa krajov 

ROK 2014 2015 2016 

Počet úkonov/výška 

dotácie 

Počet 

úkonov 

Výška 

dotácie v € 

Počet 

úkonov 

Výška 

dotácie v € 

Počet 

úkonov 

Výška 

dotácie v € 

NITRIANSKY KRAJ   

Stavebné úrady 12 130 636 070,71 12 749 633 468,57 14 220 632 865,93 

Stavebné úrady 

priemerné hodnoty 

(na 1 stavebný úrad) 

34,36 1 801,90 36,12 1 794,53 40,28 1 790,82 

Matričné úrady 57 459 785 923,72 54 003 821 014,60 53 155 851 684,40 

Matričné úrady 

priemerné hodnoty 

(na 1 matričný úrad) 

336 4 596,05 316 4 801,25 311 4 980,61 

KOŠICKÝ KRAJ  

Stavebné úrady 9 805 478 964,88 9 913 480 347,79 11 086 481 373,58 

Stavebné úrady 

priemerné hodnoty 

(na 1 stavebný úrad) 

24,95 1 218,74 25,22 1 222,26 28,21 1 224,87 
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Matričné úrady 56 388 593 068,28 48 125 605 354,39 44 798 625 419,30 

Matričné úrady 

priemerné hodnoty 

(na 1 matričný úrad) 

613 6 446,39 523 6 579,94 487 6 798,04 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa získaných údajov a prepočtov  

  Nasledujúca Tabuľka 2 vyjadruje celkové počty úkonov a výšku štátnej dotácie na 

prenesené kompetencie výberového súboru obcí spoločne za NR a KE kraj. 

Tabuľka 2 Vývoj počtu úkonov a výšky štátnej dotácie na prenesené kompetencie v rozmedzí rokov 2014-2016 

súhrnne za NR a KE kraj  

ROK 2014 2015 2016 

Počet úkonov/výška 

dotácie 

Počet 

úkonov 

Výška 

dotácie v € 

Počet 

úkonov 

Výška 

dotácie v € 

Počet 

úkonov 

Výška 

dotácie v € 

Nitriansky a Košický kraj (spolu) 

Stavebné úrady 21 935 1 115 035,59 22 662 1 113 816,36 25 306 1 114 239,51 

Stavebné úrady 

priemerné hodnoty 

(na 1 stavebný úrad) 

29,40 1 494,68 30,38 1 493,05 33,92 1 493,61 

Matričné úrady 113 847 1 378 992 102 128 1 426 368,99 97 953 1 477 103,70 

Matričné úrady 

priemerné hodnoty 

(na 1 matričný úrad) 

433 5 243,32  388 5 423,46 372 5 616,32 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa získaných údajov a prepočtov 

 V prípade vyššie uvedených tabuliek 1 a 2 je našim cieľom upriamiť pozornosť na 

rozdielnosť financovania prenesených kompetencií na samosprávne jednotky s dôrazom na 

počet realizovaných úkonov stavebných a matričných úradov. Súhrnne je možné konštatovať, 

že výška štátnej dotácie na kompetenciu na úseku stavebného poriadku v sledovanom období 

rokov 2014-2016 mierne poklesla, v roku 2016 oproti roku 2014 o 0,07%, avšak počet úkonov 

stavebných úradov stúpol o 15,37%. Dôvodom bol pokles počtu obyvateľov sledovaného 

súboru obcí (v prípade zníženia výšky štátnej dotácie). Počet úkonov stavebných úradov stúpal 

z dôvodu vyššej investičnej činnosti (zistené prostredníctvom riadených rozhovorov), v rámci 

KE kraja išlo o výstavbu skôr bytových objektov v rámci NR kraja priemyselných budov. Jeden 

stavebný úrad (prostredníctvom svojich kvalifikovaných zamestnancov) v priemere realizoval 

31,23 úkonov ročne. 

 Na druhej strane, výška štátnej dotácie na kompetenciu na úseku matriky v roku 2016 

oproti roku 2014 v rámci výberového súboru obcí NR a KE kraja stúpla o 7,11%, ale počet 

úkonov matričných úradov klesol o 13,96%. Pokles úkonov matričných úradov samozrejme 

súvisí aj s natalitou/mortalitou. Počet obyvateľov výberového súboru obcí v sledovanom 

období rokov 2014-2016 NR a KE kraja, v priemere z 1 198 963 obyvateľov v roku 2014 

poklesol na 1 198 107 obyvateľov v roku 2016 (čo predstavuje pokles o už spomínaných 

0,07%). Jeden matričný úrad (prostredníctvom svojich kvalifikovaných 

matrikárov/matrikáriek) v priemere realizoval 397 úkonov ročne, je potrebné však podotknúť, 

že administrácia úkonov matričných úradov v porovnaní s úkonmi stavebných úradov (napr. 

stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia a pod.) je administratívne menej náročná. 

 Príspevkom navrhujeme prehodnotenie systému financovania, ale najmä vytvárania 

stavebných úradov v podmienkach SR v porovnaní z vytvárania matričných úradov. 
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 V priebehu získavania údajov ohľadom úkonov stavebných úradov na jednotlivých 

úradoch práve stavebných úradov lokalizovaných v rámci NR a KE kraja sme sa 

prostredníctvom riadených rozhovorov dopytovali kvalifikovaných zamestnancov stavebných 

úradov, prípadne vrcholných predstaviteľov obcí (starostov) na ich názor ohľadom 

financovania kompetencie na úseku stavebného poriadku. Vyjadrenia na túto tému boli rôzne, 

avšak v jednom spoločné. Podľa uvedených zamestnancov obcí je financovanie kompetencie 

na úseku stavebného poriadku nedostatočné. Problémom je, že fakticky výška štátnej dotácie 

na úseku stavebného poriadku je ovplyvnená iba jednou premennou, a to počtom obyvateľov. 

Zástupcovia obcí nám prostredníctvom riadených rozhovorov dali priamo na zreteľ, že výška 

štátnej dotácie je pre obce (stavebné úrady) – a najmä malé obce nedostatočná. Názor 

predstaviteľov je taký, že štátom alokované finančné prostriedky nepostačujú obciam ani na 

zaplatenie „štátom“ požadovaných kvalifikovaných zamestnancov, ktorí sú oprávnení na to, 

aby pre obec vykonávali kompetenciu na úseku stavebného poriadku. 

 Obce túto situáciu riešia vzájomnou zmluvnou spoluprácou v zmysle §20 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Podľa uvedeného zákona 

majú obce možnosť medzi sebou spolupracovať a vytvárať tzv. spoločné   úrady   na úseku 

stavebného poriadku – spoločné stavebné úrady. Obce v rámci NR a KE kraja túto možnosť 

využívajú, v opačnom prípade by neboli možné zabezpečiť pre svojich obyvateľov 

kompetenciu, ktorú im do ich pôsobnosti zveril štát. Toto vytváranie spoločných stavebných 

úradov je však chaotické (čoho názoru sú aj autori ako Slavík et al., 2010). 

 V súčasnosti sa dáva do pozornosti pripravovanie nového stavebného zákona. Tento 

zákon pripravila ešte minulá vláda, no do parlamentu sa ešte nedostal, jeho schvaľovanie resp. 

možnú úpravu bude riešiť už vláda súčasná. V pripravovanom znení spomínaného zákona došlo 

k redukcií počtu stavebných úradov na Slovensku. Podľa jeho prílohy by malo byť na 

Slovensku 72 stavebných úradov, v sídlach okresných úradov. V tomto prípade však nevidíme 

posun k efektívnejšiemu vykonávaniu kompetencie a možného efektívnejšieho financovania 

kompetencie na úseku stavebného poriadku. Jedným z názorov (názor zástupcu stavebného 

úradu v Nitre) bolo, že takáto legislatívna zmena by docielila fakticky to, že by došlo 

k vytváraniu detašovaných pracovísk stavebných úradov v súčasných sídlach spoločných 

stavebných úradov, ktoré, ako sme už citovali Slavíka (2010) sa vytvárajú chaoticky a môžeme 

dodať aj v rámci našich zistení nekontrolovane. Pri zbere údajov na stavebných úradoch v rámci 

NR a KE kraja, sme v určitých prípadoch, identifikovali rozdielnosti obcí, ktoré spadajú pod 

sídla stavebných úradov a sú zverejňované Ministerstvom vnútra SR a obce, pre ktoré reálne 

vykonávajú kompetenciu na úseku stavebného poriadku spoločné úradovne. Za príklad možno 

uviesť spoločný stavebný úrad v Nitre. Podľa Ministerstva vnútra SR (2018) pod spoločný 

stavebný úrad v Nitre spadá 13 obcí (vrátane Nitry), reálne si však samotná Nitra vykonáva 

kompetenciu na úseku stavebného poriadku samostatne. 

 Sídla matričných úradov sú stanovené zákonom (zákon č. 154/1994 Zb. o matrikách 

v platnom znení). 

 Návrhom nášho príspevku je, aby kompetencia na úseku stavebného poriadku bola 

vykonávaná v súčasných sídlach zákonom stanovených matričných úradov. Takýto postup by 

znamenal usporiadané vytváranie stavebných úradov a súčasne prehľadné vykonávanie 

prenesenej kompetencie na úseku stavebného poriadku a matriky. Súčasne navrhujeme aj 

zmenu výskumom zisteného podfinancovania úkonov na úseku stavebného poriadku oproti 

matričným úkonom z nasledovných záverov: počet úkonov stavebných úradov, v sledovanom 

súbore v roku 2016 oproti roku 2014 stúpol o 15,37%, pričom výška štátnej dotácie poklesla 

o 0,07% a počet úkonov matričných úradov klesol o 13,96% a výška štátnej dotácie stúpla 

o 7,11%. 
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 Z nášho výskumu jednoznačne vyplýva finančné poddimenzovanie úkonov v stavebnom 

sektore, závislom na náraste počtu obyvateľov. Na základe uvedeného, navrhujeme jednotný 

prístup k financovaniu oboch prenesených kompetencií. Svoj názor opierame aj o nutnosť 

zmeny, resp. novej legislatívy stavebného konania. 

 Podľa údajov tabuľky 2 by matričné úrady, ktoré by boli súčasne sídlom stavebného 

úradu (na príklade analýzy NR a KE kraja v sledovanom období rokov 2014-2015) v priemere 

vykonali ročne 127 944 úkonov (prostredníctvom svojich kvalifikovaných zamestnancov). Na 

jeden takýto vymodelovaný úrad (matričný a súčasne stavebný) by v priemere pripadalo ročne 

486 úkonov (keby ostalo súčasných 263 sídel matričných úradov, ktoré by boli súčasne 

stavebnými úradmi v rámci NR a KE kraja). 

 Nasledujúci obrázok 1 graficky znázorňuje, ako by daná situácia vyzerala v praxi. 

Obrázok 1 znázorňuje prienik sídel matričných úradov, ktoré sú súčasne sídlami stavebných 

úradov. Konkrétne, z dôvodu grafického rozsahu spracovania údajov je obrázok 1 príkladom 

takejto situácie v rámci vybraného okresu KE kraja (konkrétne Spišská Nová Ves - SN).  

Obrázok 1 Zobrazenie obcí SN okresu  a ich príslušnosť k spoločným a nezlúčeným stavebným a matričným 

úradom 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov Ministerstva vnútra SR, 2018 a zákona č. 154/1994 Z. z. v platnom 

znení 

4 Záver 

 Kompetencia na úseku stavebného poriadku a kompetencia na úseku matriky patria 

medzi prenesené kompetencie, ktoré boli v rámci procesu decentralizácie verejnej správy, 

presunuté zo zabezpečovania štátnymi orgánmi do pôsobnosti samosprávnych jednotiek. 

 Stavebné úrady a matričné úrady sú, teda z dôvodu uvedeného plne financované zo 

štátnych zdrojov. Štát sa pri prechode kompetencií, ku ktorým došlo v zmysle zákon 

č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce 

a na vyššie územné celky, zaručil zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
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verejnej správy za plné financovanie prenesených kompetencií vrátane kompetencie na úseku 

stavebného poriadku a matriky (ktorých adresné financovanie je upravené už v rámci 

konkrétnych predpisov). 

 Príspevkom sme poukázali na to, že postup financovania týchto kompetencií je rôzny ako 

aj vytváranie stavebných (na základe zmluvy) a matričných (na základe zákona) úradov. 

 Na vykonávanie kompetencie na úseku matriky štát vyčleňuje vyšší balík finančných 

prostriedkov ako na kompetenciu na úseku stavebného poriadku aj napriek tomu, že počty 

úkonov matričných úradov klesajú. Naopak, vo svojom výskume deklarujeme, že počty úkonov 

stavebných úradov každoročne stúpajú a výška finančných prostriedkov zo strany štátu pre 

samosprávne jednotky klesá (dôvod – znižovanie počtu obyvateľov). Obce (stavebné úrady) sú 

nespokojné s výškou finančných prostriedkov, ktoré im štát alokuje na vykonávanie 

kompetencie na úseku stavebného poriadku. Kvalitatívnym prieskumom na stavebných 

úradoch v rámci projektu VEGA 1/0190/17 v KE a NR krajoch sme zistili, že tieto finančné 

prostriedky nepostačujú obciam ani na pokrytie miezd kvalifikovaných zamestnancov 

stavebných úradov. Finančné prostriedky sú nepostačujúce aj v prípade, že výška dotácie na 1 

obyvateľa sa z pôvodnej sumy 0,93€ zmenila/zvýšila. Stavebným úradom na Slovensku je 

každá jedna obec bez ohľadu na jej veľkosť. Obce síce v zmysle §20 zákona č. 369/1990 Zb. 

v platnom znení medzi sebou spolupracujú na základe zmluvy a vytvárajú spoločné stavebné 

úrady, ale tie vznikajú chaoticky. Posun v spoločnosti v prípade vytvárania „spoločných 

stavebných úradov“ vidíme v možnosti zákonom vymedziť sídla spoločných stavebných 

úradov, ktoré by boli osobite prílohou novo-pripravovaného stavebného zákona. Sídla 

spoločných stavebných úradov by mali byť podľa nášho názoru ako v prípade sídel matričných 

úradov, presne stanoveným zákonom. Príspevkom navrhujeme, aby súčasné sídla matričných 

úradov boli taktiež aj sídlami spoločných stavebných úradov. Uvedený model by mal mať vplyv 

na kvalitu a efektívnosť vykonávania týchto prenesených stavebných kompetencií, najmä 

z pohľadu dodržiavania zákona č 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách. Sídlom stavebného 

úradu by už nebola každá obec, bez ohľadu na jej veľkosť, ale iba obec, ktorá má na 

vykonávanie tejto kompetencie personálne predpoklady, podobne, ako je to v prípade obcí – 

zákonom stanovených sídiel  matričných úradov. 
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committed to decentralize this power to finance all expenditures incurred by municipalities in 

securing these competences. The amount of funds that the State refers to the exercise of 

competence in the part of the Building Act is influenced by a single factor, namely the number 

of residents residing in the municipality as at 31 December of the previous calendar year. The 

amount of funds that the State refers to the exercise of powers in the field of Registry Offices 

is influenced by factors such as: population; employment of an employee performing 

registration activity - by population, number of acts; operating costs; cost of clothing or other. 

The paper analyzed the implementation of competences in the area of Building regulations and 

Registry Offices in a sample of municipalities in the Nitra and Košice Regions in 2014-2016. 

The analysis showed that the amount of the state subsidy for the exercise of competence in the 

part of the Registry Offices is higher than the amount of the state subsidy for the exercise of 

competence in the part of the Building Act. However, the number of acts of building authorities 

increased in the monitored period of the year and vice versa. The paper points out that the 

employees of the building authority are not satisfied with the amount of state subsidy for the 

exercise of competence in the part of the Building Act. The issues is that, in particular, small 

municipalities do not have sufficient funds to cover the costs of municipalities associated with 

the salaries of skilled construction workers. In our opinion, the situation would be solved by the 

building authorities. The construction authority should not be every municipality, but only a 

municipality that would be able to exercise full authority in part of the Building Act. The 

register of municipalities that would be building authorities would be part of the newly prepared 

Building Act. We propose that the current offices of Registration Offices (according to Act No. 

154/1994 Coll. On Registers) should also be registered offices of Building offices - so-called 

Joint Building Offices. 
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Jej aktivity prispeli k skvalitneniu doktorandského štúdia realizáciou medzinárodných mobilít 

medzi SPU a univerzitami v EÚ a vo svete. 
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Abstrakt. Slovenská republika začala využívať finančnú pomoc od Európskej únie v roku 

2000, a to v podobe tzv. predvstupových fondov. Dnes už má s riadením, implementáciou 

a kontrolou európskych fondov 20-ročné skúsenosti, ktoré by mali byť využité v ďalšom 

programovom období. Dňa 02.05.2018 predstavila Európska komisia prvý návrh viacročného 

finančného rámca na roky 2021 – 2027, ktorý reprezentuje politiku súdržnosti po roku 2020. 

Napriek tomu, že v súčasnosti stále nie je známa presná podoba dlhodobého rozpočtu Európskej 

únie, hlavné ciele a investičné priority Únie a ani to, aký objem finančných prostriedkov bude 

mať k dispozícii Slovenská republika, niet pochýb, že predpokladmi úspešnej implementácie 

budúceho programového obdobia budú pripravenosť a flexibilita. V kontexte očakávaných 

zmien a nových pravidiel je nevyhnutné, aby zodpovedné národné orgány dokázali včas 

pripraviť nielen novú partnerskú dohodu a dokumenty na strategickej úrovni, ale aj samotné 

operačné programy, prostredníctvom ktorých sa budú realizovať politiky Európskej únie. 

S ohľadom na uvedené je cieľom príspevku analyzovať vybrané ukazovatele implementácie 

európskych štrukturálnych a investičných fondov v podmienkach Slovenskej republiky, a to 

porovnaním ukončeného programového obdobia 2007 – 2013 a prebiehajúceho programového 

obdobia 2014 – 2020. Na základe výsledkov tejto komparatívnej analýzy máme ambíciu 

navrhnúť odporúčania a opatrenia pre budúce programové obdobie 2021 – 2027, ktorých 

prijatie by zefektívnilo riadenie a implementáciu európskych štrukturálnych a investičných 

fondov. Príspevok smeruje prioritne do oblasti manažmentu a verejných financií s čiastočnými 

interdisciplinárnymi presahmi do oblasti práva európskych štrukturálnych a investičných 

fondov. 

 

Kľúčové slová: európske fondy, riadenie, implementácia 

JEL kód: F35, G32  

1 Úvod 

 Slovenská republika nadobudla skúsenosti s implementáciou európskych fondov už pred 

vstupom do Európskej únie, kedy využívala tzv. predvstupové fondy. Ich účelom bolo zvýšenie 

pripravenosti Slovenska na vstup do Únie. Predvstupové fondy tvorili programy PHARE, ISPA 

či SAPARD a ich finančný manažment vykonával Národný fond (Gregušová, 2006). Od tejto 

doby implementuje Slovensko európske fondy nepretržite až dosiaľ.  

 Programové obdobie 2007 – 2013 bolo prvým, ktoré Slovensko využilo v priebehu jeho 

celého trvania. Politika súdržnosti Európskej únie sa v tomto programovom období zameriavala 

na 3 hlavné ciele, ktorými boli Konvergencia, Regionálna konkurencieschopnosť 

a zamestnanosť a Európska teritoriálna spolupráca. Prvé dva z nich sa stali súčasťou Národného 

strategického referenčného rámca, ktorý tvorilo spolu 11 operačných programov zameraných 

na rôznorodé oblasti podpory, napr. zdravotníctvo, dopravu, informatizáciu spoločnosti, 

vzdelávanie či výskum a vývoj. V rámci cieľa Európska teritoriálna spolupráca boli 

implementované programy cezhraničnej spolupráce s Rakúsom, Maďarskom, Českom alebo 
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Poľskom. Vynechať nemožno ani  Program rozvoja vidieka implementovaný v rámci 

Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka či operačný program Rybné 

hospodárstvo implementovaný v rámci Európskeho námorného a rybárskeho fondu. 

 Prebiehajúce programové obdobie 2014 – 2020 má viacero podobných čŕt 

s predchádzajúcim obdobím. Politiku súdržnosti tohto obdobia reprezentuje 11 tematických 

cieľov na podporu rastu, medzi ktoré možno zaradiť napr. podporu výskumu, vývoja a inovácií, 

zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov, podporu prechodu na 

nízkouhlíkové hospodárstvo, podporu prispôsobenia sa zmene klímy, podporu trvalo 

udržateľnej dopravy, podporu pracovnej mobility, boj proti chudobe či zlepšenie efektívnosti 

verejnej správy (Európska komisia, 2019, B). Pôvodné tri ciele predošlého obdobia boli 

nahradené dvomi, a to Investovanie do rastu a zamestnanosti a Európska územná spolupráca. 

Zároveň došlo k zníženiu počtu programov. Kým v programovom období 2007 – 2013 bolo 

implementovaných v rámci cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť 

a zamestnanosť spolu 11 programov, v prebiehajúcom období je v rámci cieľa Investovanie do 

rastu a zamestnanosti implementovaných 7 programov. V rámci cieľa zameraného na územnú 

spoluprácu ani v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka 

a Európskeho námorného a rybárskeho fondu k zásadným zmenám nedošlo. 

V súvislosti s využívaním nástrojov štrukturálnej, investičnej a regionálnej politiky Európskej 

únie považujeme za potrebné spomenúť, že napriek povinnosti každého členského štátu 

odvádzať príspevky do spoločného rozpočtu má Slovensko stále postavenie tzv. čistého 

prijímateľa, t. j. prostriedky čerpané z  európskych fondov prevyšujú naše členské príspevky. 

V prebiehajúcom období Slovenská republika riadi, implementuje a kontroluje cca 15,34 mld. 

EUR z rozpočtových zdrojov Európskej únie. Je však len otázkou času, ako dlho ešte budeme 

zo štrukturálnej a investičnej politiky Únie profitovať. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby boli 

prostriedky z európskych fondov využité čo najviac efektívne. 

2 Cieľ príspevku a použité metódy 

 Hlavným cieľom príspevku je analyzovať vybrané ukazovatele stavu implementácie 

európskych štrukturálnych a investičných fondov v podmienkach Slovenskej republiky 

a navrhnúť odporúčania a opatrenia pre programové obdobie 2021 – 2027, ktorých prijatie by 

zefektívnilo riadenie a implementáciu týchto fondov. Čiastkovými cieľmi príspevku sú: 

• analyzovať stav a vývoj kontrahovania záväzkov a čerpania finančných prostriedkov 

v prebiehajúcom programovom období 2014 – 2020 a porovnať ho s ukončeným 

programovým obdobím 2007 – 2013, 

• navrhnúť odporúčania a opatrenia pre budúce programové obdobie 2021 – 2027 so 

zameraním na strategickú úroveň systému riadenia a kontroly európskych 

štrukturálnych a investičných fondov. 

 Analýza bola realizovaná vo väzbe na ukončené programové obdobie 2007 – 2013 

a prebiehajúce programové obdobie 2014 – 2020. Prvé programové obdobie pre Slovensko, 

ktoré sme využili po vstupe do Európskej únie v skrátenom trvaní v rokoch 2004 – 2006, sme 

v rámci nášho skúmania nereflektovali. Dôvodom tohto rozhodnutia boli nielen rozdiely 

v dĺžke trvania či v systémoch riadenia a kontroly, ale najmä relatívne málo skúseností 

s implementáciou európskych fondov zo strany zodpovedných národných orgánov, čo by 

mohlo viesť k skresleniu záverov nášho výskumu.  

 Na základe poznania skúmanej oblasti vybranej problematiky a našich doterajších 

teoretických a praktických poznatkov z oblasti implementácie a auditu medzinárodných 

zdrojov sme si stanovili nasledovnú výskumnú otázku: „Došlo k zvýšeniu podielu 

kontrahovania záväzkov a čerpania finančných prostriedkov z európskych fondov v rámci 
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programového obdobia 2014 – 2020 v porovnaní s programovým obdobím 2007 – 2013?“ 

Zdrojom dát pre túto komparatívnu analýzu boli verejne dostupné údaje zodpovedných 

orgánov, a to za obdobie, v ktorom vykonávali úlohy Centrálneho koordinačného orgánu, t. j. 

údaje Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (2007 – 

2013), Úradu vlády Slovenskej republiky (2013 – 2016), Úradu podpredsedu vlády Slovenskej 

republiky pre investície a informatizáciu (2017 – 2019). 

 Pri skúmaní a tvorbe príspevku boli použité viaceré vedecké metódy poznania, najmä 

metóda analýzy, syntézy, deskripcie, abstrakcie či komparatívna metóda. S ohľadom na 

skutočnosť, že skúmanej problematike je v oblasti vedy a výskumu venovaná len malá 

pozornosť, boli vo veľkej miere využité praktické skúsenosti autora s výkonom vládneho auditu 

medzinárodných zdrojov, ako aj s implementáciou európskych štrukturálnych a investičných 

fondov v podmienkach Slovenskej republiky. 

3 Výsledky 

 Vychádzajúc zo stanovených cieľov a výskumnej otázky uvedených v predchádzajúcej 

časti príspevku sme sa v rámci skúmania zamerali na základné ukazovatele výkonnosti 

operačných programov. Miera kontrahovania záväzkov a čerpania finančných prostriedkov 

z európskych štrukturálnych a investičných fondov sú finančnými ukazovateľmi, ktoré slúžia 

na hodnotenie stavu implementácie operačného programu aj celého programového obdobia.  

 S ohľadom na pravidlo „n + 3“ je rýchle a efektívne čerpanie nevyhnutné pre úspešnú 

implementáciu operačného programu. Význam týchto ukazovateľov v programovom období 

2014 – 2020 vzrástol aj v nadväznosti na novú kompetenciu Úradu podpredsedu vlády SR pre 

investície a informatizáciu ako Centrálneho koordinačného orgánu spočívajúcu v krízovom 

riadení operačného programu, ak daný operačný program nedosahuje plnenia záväzného plánu 

k 31.12. roka „n“ na aspoň 80 % (Centrálny koordinačný orgán, 2017). 

3.1 Analýza stavu implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov 

 V súčasnosti treťom programovom období Slovenská republika riadi, implementuje 

a kontroluje európske štrukturálne a investičné fondy v celkovej výške cca 15,34 mld. EUR. 

V nasledujúcej Tabuľke 1 možno vidieť rozdelenie celkových finančných prostriedkov 

alokovaných pre Slovenskú republiku v druhom ukončenom a treťom prebiehajúcom 

programovom období, a to diferencovane podľa fondov. 

Tabuľka 1: Porovnanie alokácie európskych štrukturálnych a investičných fondov pre Slovenskú republiku   

v programovom období 2007 – 2013 a 2014 – 2020 (v mld. EUR) 

Fond 

Programové obdobie Rozdiel 

2007-2013 

(v mld. €) 

2014-2020 

(v mld. €) 
v mld. € v % 

Európsky fond regionálneho rozvoja 6,100 7,350 + 1,25 + 20,49 

Kohézny fond 3,899 4,168 + 0,269 + 6,90 

Európsky sociálny fond 1,484 2,045 + 0,561 + 37,80 

*Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí  

(len programové obdobie 2014 – 2020) 
- 0,207 + 0,207 - 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 1,997 1,560 - 0,437 - 21,88 

Európsky námorný a rybársky fond 0,013 0,013 0 0 

SPOLU  13,49 15,34 + 1,85 + 13,71 

Zdroj údajov: Centrálny koordinačný orgán, vlastné spracovanie 
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 V programovom období 2014 – 2020 došlo v porovnaní s predchádzajúcim programovým 

obdobím k navýšeniu celkovej alokácie o približne 1,85 mld. EUR, čo predstavuje nárast 

o 13,71 %. Najvýraznejší nárast bol zaznamenaný v rámci Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja a Európskeho sociálneho fondu, ktorý v súčasnom období dopĺňa aj Iniciatíva na 

podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI). 

3.1.1 Programové obdobie 2007 – 2013 

 Časový rámec oprávnenosti výdavkov bol stanovený tak, že za oprávnené sa považovali 

výdavky, ktoré vznikli v období od 01.01.2007 do 31.12.2015. Začiatok programového obdobia 

bol sprevádzaný pomalým tempom implementácie takmer všetkých operačných programov. 

Riadiace orgány mali problémy nielen s nízkym čerpaním, ale tiež s nízkym kontrahovaním 

svojich záväzkov. Na základe vlastných skúseností z implementácie a auditu medzinárodných 

zdrojov vieme, že v rámci viacerých operačných programov sa ako zdroj problémov ukázala 

oblasť verejného obstarávania. Náročné a často zdĺhavé procesy verejného obstarávania, 

nesprávna aplikácia princípov, pravidiel a postupov verejného obstarávania zo strany verejných 

obstarávateľov, ale aj nedostatočná kontrola zo strany riadiacich a sprostredkovateľských 

orgánov. To všetko spôsobovalo nielen časové straty, ale najmä finančné opravy, ktoré boli 

uložené zo strany národných auditujúcich orgánov, ako aj zo strany Európskej komisie. Ďalšie 

problémy ovplyvňujúce implementáciu a čerpanie finančných prostriedkov boli rôznorodé 

a líšili sa v závislosti od operačného programu. 

 Aj s ohľadom na pomalý progres v kontrahovaní záväzkov a najmä čerpaní finančných 

prostriedkov, ako na ostatné vyššie uvedené problémy, sa Slovenskej republike nepodarilo 

vyčerpať všetky alokované finančné prostriedky. Z analýzy dostupných dát ku dňu 31.03.2018, 

t. j. po ukončení a vysporiadaní celého programového obdobia, vyplynulo, že čerpanie v rámci 

všetkých operačných programov implementovaných z európskych fondov bolo na úrovni 96,87 

% (Centrálny koordinačný orgán, 2019).  

 Z hľadiska miery čerpania alokácie možno ako najúspešnejší označiť operačný program 

Doprava (99,92 %). Na veľmi dobrej úrovni bolo aj čerpanie v rámci operačných programov 

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Bratislavský kraj alebo INTERACT II. Naopak, 

z hľadiska čerpania boli najmenej úspešné operačné programy Rybné hospodárstvo (80,31 %) 

či Zdravotníctvo (87,43 %). V súvislosti s operačným programom Zdravotníctvo považujeme 

za potrebné doplniť, že jeho implementácia prebiehala relatívne dobre až do vykonania Misie 

Európskej komisie č. 2013//SK/REGIO/C4/1221/1 v apríli 2013. Komisia identifikovala 

viaceré závažné porušenia princípov, pravidiel a postupov verejného obstarávania, za čo udelila 

korekcie vo výške 25 %, resp. 100 % z výdavkov daných verejných obstarávaní. 

3.1.2 Programové obdobie 2014 – 2020 

 Z hľadiska časového rámca sú oprávnené výdavky tie, ktoré vznikli alebo vzniknú 

v období od 01.01.2014 do 31.12.2023. Napriek relatívne bohatým skúsenostiam z minulosti 

sa zodpovedné národné orgány nepoučili. Začiatok a doterajší priebeh programového obdobia 

2014 – 2020 bol obdobne ako v predošlom programovom období sprevádzaný slabou 

nábehovou krivkou a pomalým tempom implementácie. V súčasnosti sa nachádzame v druhej 

polovici programového obdobia, čomu ale nezodpovedajú ukazovatele implementácie. Pre 

lepšiu ilustráciu výsledkov analýzy uvádzame nasledovné grafické znázornenie (Obrázok 1). 

 Ako je z Obrázku 1 zrejmé, nízka je nielen miera čerpania finančných prostriedkov, ale 

aj miera kontrahovania záväzkov. Tá bola k 31.08.2019 celkovo na úrovni 61,76 %. Záväzky 

má v plnom rozsahu kontrahované len Program spolupráce INTERACT III, ktorý je z hľadiska 

veľkosti alokácie druhým najmenším programom spomedzi sledovaných. Mimoriadne rizikové 

boli z hľadiska kontrahovania operačné programy Rybné hospodárstvo (18,99 %) Výskum 

a inovácie (38,99 %). 
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Obrázok 1: Stav kontrahovania a čerpania vo vzťahu k celkovej alokácii v rámci operačných programov 

programového obdobia 2014 – 2020 k 31.08.2019 

 
Zdroj údajov: Centrálny koordinačný orgán, vlastné spracovanie 

 Celkové čerpanie bolo k 31.08.2019 na úrovni 26,75 %, čo možno hodnotiť ako 

nedostatočné a zo strany zodpovedných národných orgánov nezodpovedné. Ani pravidlo „n+ 

3“ a hrozba strany časti finančných záväzkov z európskych fondov sa v tomto kontexte nejaví 

ako dostatočne motivujúci nástroj na plynulú a efektívnu implementáciu európskych fondov. 

Ako nepriaznivý možno hodnotiť stav všetkých operačných programov, pretože žiadny z nich 

nedosiahol k 31.08.2019 ani 50-percentný podiel čerpania finančných prostriedkov. Najviac 

vyčerpaných prostriedkov majú Program rozvoja vidieka (46,52 %) a operačný program 

Technická pomoc (45,17 %). Naopak, najmenej vyčerpaných finančných prostriedkov 

z celkovej alokácie majú oba programy cezhraničnej spolupráce (Interreg SK-AT 3,70 % 

a Interreg SK-CZ 6,28 %) a operačný program Rybné hospodárstvo (6,98 %). Ako mimoriadne 

rizikové však možno označiť operačné programy Výskum a inovácie (11,64 %) a Integrovaný 

regionálny operačný program (14,68 %), a to najmä s ohľadom na násobne vyššiu celkovú 

alokáciu v porovnaní so skôr uvedenými (menšími) operačnými programami. 

 V súvislosti s dodržaním pravidla „n + 3“ pre úplnosť uvádzame, že k tzv. dekomitmentu, 

t. j. trvalej strate finančných prostriedkov, došlo už opakovane v rámci operačných programov 

Výskum a inovácie či Rybné hospodárstvo. Slovensko prišlo len v rámci operačného programu 

Výskum a inovácie v roku 2017 a 2018 o spolu 108,42 mil. EUR za zdroj EÚ, čo je najvyšší 

dekomitment v rámci všetkých implementovaných programov. V nadväznosti na uvedené 

navrhol Centrálny koordinačný orgán zlúčiť operačný program Výskum a inovácie 

s operačným programom Integrovaná infraštruktúra, a to s cieľom zlepšiť čerpanie európskych 

prostriedkov určených na výskum a inovácie a vytvoriť priestor pre elimináciu ich prepadnutia, 

a to bez zmeny účelu ich použitia. Vláda SR, ako aj Európska komisia schválili predmetný 

návrh schválili a operačné programy boli v decembri 2019 zlúčené. 

3.2 Komparatívna analýza ukazovateľov stavu implementácie 

 V nadväznosti na stanovenú výskumnú otázku sme sa zamerali na to, či došlo k zlepšeniu 

sledovaných ukazovateľov v rámci programového obdobia 2014 – 2020 v porovnaní 

s predchádzajúcim programovým obdobím. Predpokladali sme, že nábehová krivka bude lepšia 

a tempo kontrahovania a čerpania finančných prostriedkov bude rýchlejšie. Tento predpoklad 
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sa odvíjal najmä od skúseností, ktoré majú národné orgány s implementáciou medzinárodných 

zdrojov, zohľadnili sme však aj hrozbu straty časti záväzkov v prípade ich nevyčerpania podľa 

stanoveného pravidla „n + 3“, ktoré sa uplatňuje v prebiehajúcom programovom období. Aby 

bolo možné vyhodnotiť stanovenú výskumnú otázku, porovnali sme kontrahovanie záväzkov 

a čerpanie finančných prostriedkov za rovnaký úsek, a to prvých 6 rokov programového 

obdobia. Výsledky porovnania sme pre lepšiu prehľadnosť znázornili graficky (Obrázok 2). 

Obrázok 2: Vývoj kontrahovania záväzkov v programových obdobiach 2007 – 2013 a 2014 - 2020 

 
Zdroj údajov: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (údaje za 

obdobie 2007 – 2013), Úrad vlády Slovenskej republiky (údaje za obdobie 2013 – 2016), Úrad podpredsedu 

vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (údaje za obdobie 2017 – 2019), vlastné spracovanie 

 Ako je z Obrázku 2 zrejmé, nábehová krivka bola v oboch programových obdobiach slabá 

a v prvých dvoch rokoch nedošlo ku kontrahovaniu takmer žiadnych finančných prostriedkov. 

Pozorovaním sme ďalej zistili, že v treťom až piatom roku implementácie súčasného 

programového obdobia bolo tempo kontrahovania ešte pomalšie ako v predošlom období.. 

Obrázok 3: Vývoj čerpania finančných prostriedkov v programových obdobiach 2007 – 2013 a 2014 - 

2020 

 
Zdroj údajov: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (údaje za 

obdobie 2007 – 2013), Úrad vlády Slovenskej republiky (údaje za obdobie 2013 – 2016), Úrad podpredsedu 

vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (údaje za obdobie 2017 – 2019), vlastné spracovanie 

 S nízkym tempom kontrahovania záväzkov je pritom spojený veľký tlak na predkladanie 

žiadostí o platbu a čerpanie v rámci existujúcich projektov, s čím môže byť následne spojená 
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aj vyššia chybovosť operačného programu po vykonaní vládnych auditov. Podobne ako tempo 

kontrahovania záväzkov, aj miera čerpania finančných prostriedkov bola v oboch 

programových obdobiach slabá. Na konci roku tretieho roku súčasného programového obdobia, 

t. j. k 31.12.2016, bola miera čerpania na úrovni 5 %. Napriek všetkým vykonaným opatreniam, 

ktoré sme spomínali v predchádzajúcich častiach príspevku, vrátane zlúčenia operačného 

programu Výskum a inovácie s operačným programom Integrovaná infraštruktúra, nie je miera 

čerpania finančných prostriedkov ani na úrovni z predchádzajúceho programového obdobia. K 

31.12.2019 nebola vyčerpaná ani tretina (30,71 %) finančných prostriedkov, pričom v 

nasledujúcich rokoch bude potrebné nielen dočerpať zostávajúcich približne 10 mld. EUR, ale 

taktiež pripraviť a začať implementovať nové programové obdobie 2021 – 2027.  

3.3 Návrhy odporúčaní a opatrení pre programové obdobie 2021 – 2027 

 V roku 2019 bolo možné najmä na európskej úrovni badať intenzívne prípravy 

viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027. Komisia navrhla dlhodobý rozpočet 

zodpovedajúci 1,114 % hrubého národného dôchodku EÚ 27 (Európska komisia, 2019, A). 

Okrem zvýšenia dôrazu na niektoré oblasti či zmien v prerozdelení finančných prostriedkov 

medzi jednotlivé sektory, Európska komisia navrhuje tiež uplatňovanie pravidla „n + 2“, ktoré 

by znamenalo ešte vyšší tlak na kontrahovanie záväzkov a čerpanie finančných prostriedkov 

ako doteraz.  

 S ohľadom na uvedené máme za to, že účinnosť opatrení zameraných na zlepšenie miery 

kontrahovania záväzkov a čerpania finančných prostriedkov bude v programovom období 2021 

– 2027 jedným z hlavných predpokladov jeho celkovej úspešnosti. So súčasným stavom 

administratívnych kapacít, ktoré pôsobia v oblasti európskych fondov (tzv. euroúradníci), 

nebude podľa nášho názoru jednoduché skĺbiť implementáciu a ukončenie v rámci 

programového obdobia 2014 – 2020 s prípravou a začatím implementácie budúceho 

programového obdobia. Vychádzajúc z týchto skutočností navrhujeme prijať súbor 

optimalizačných opatrení, a to na strategickej úrovni a následne aj na programovej úrovni, ktoré 

zlepšia kontrahovanie a čerpanie v rámci nových operačných programov.  

 Na strategickej úrovni považujeme za mimoriadne dôležité opatrenia zamerané na: 

• odstránenie alebo minimalizovanie politických vplyvov na riadenie európskych 

štrukturálnych a investičných fondov, 

• včasnú a dôslednú prípravu programového obdobia, 

• včasné vypracovanie strategickej dokumentácie za účasti ostatných zodpovedných 

národných orgánov a sociálno-ekonomických partnerov, 

• zmeny v systéme kontroly verejných obstarávaní/obstarávaní.  

 Ako sme uviedli, na úrovni Európskej únie stále prebiehajú negociácie o podobe 

viacročného finančného rámca, čo sťažuje prípravu programového obdobia na národnej úrovni. 

V tomto kontexte je podľa nášho názoru jediným riešením odstránenie politických vplyvov 

a prenechanie rozhodovania odborným autoritám. Napriek tomu, že ide veľmi nepopulárne 

opatrenie, len takýmto spôsobom je možné vyhnúť sa rizikám, ktoré sú spojené s politickými 

zmenami. Konkrétnym riešením by mohlo byť aj vytvorenie inštitúcie špecializujúcej sa 

výlučne na riadenie a implementáciu európskych štrukturálnych a investičných fondov. Po 

aktuálnej zmene v politickom prostredí možno v nadchádzajúcej dobe očakávať vytvorenie 

takéhoto ministerstva, čím ale nedôjde k odstráneniu politických vplyvov. Odporúčame preto 

skôr zriadenie ústredného orgánu štátnej správy, napr. v podobe národnej agentúry. S obdobnou 

centralizáciou sa možno stretnúť aj v iných krajinách Európskej únie, napr. v Slovinsku, ktoré 

implementuje všetky tematické oblasti a investičné priority cieľa Investovanie do rastu 

a zamestnanosti v rámci jedného programu. 
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 Stav pripravenosti Slovenska na nové programové obdobie hodnotíme ako nedostatočný. 

Centrálny koordinačný orgán mal dostatok času na prípravu konkrétnych dokumentov 

a opatrení. K dnešnému dňu však nepredstavil konkrétnu predstavu o riadení operačných 

programov, s výnimkou snahy o zníženie počtu operačných programov. Za jedno z dôležitých 

odporúčaní preto považujeme nastavenie jednotných pravidiel a prijatie konkrétnych opatrení, 

ktoré eliminujú riziko opakovania chýb z predchádzajúcich období. V rámci výsledkov našej 

analýzy stavu implementácie programových období 2007 – 2013 a 2014 – 2020 sme 

demonštrovali najmä pomalé kontrahovanie a čerpanie finančných prostriedkov spojené so 

slabou nábehovou krivkou. Centrálny koordinačný orgán musí byť pripravený na tlak, ktorý 

prinesenie zavedenie pravidla „n + 2“ a zároveň musí byť partnerom pre budúce riadiace 

orgány. Len zodpovedným prístupom k príprave programového obdobia je možné eliminovať 

budúce riziká spojené s implementáciou operačných programov. Centrálny koordinačný orgán 

by mal využiť nielen historické skúsenosti na národnej úrovni, ale tiež skúsenosti z riadenia 

a implementácie európskych fondov v iných členských štátoch Európskej únie. 

 Okrem prípravy Partnerskej dohody na nasledujúce obdobie by sa mal Centrálny 

koordinačný orgán vo väčšej miere zamerať aj na prípravu riadiacej dokumentácie na 

strategickej úrovni, t. j. najmä systému riadenia a súvisiacich metodických pokynov a vzorov. 

S ohľadom na skutočnosť, že pre Európsku komisiu a jej útvary sú partnermi najmä subjekty 

vymedzené v nariadeniach a konečnú zodpovednosť  za riadenie operačného programu má 

riadiaci orgán, navrhujeme zvážiť záväznosť systému riadenia. Máme za to, že Centrálny 

koordinačný orgán by mal poskytovať pomoc a podporu pre riadiace orgány, a to najmä 

v metodickej oblasti. Konkrétne špecifiká operačných programov poznajú len konkrétne 

zodpovedné riadiace orgány, ktoré by mali mať možnosť nastaviť a prispôsobiť si systém 

riadenia a kontroly vlastným podmienkam. Dostatočnosť nastavenia systému riadenia 

a kontroly je predmetom systémových auditov. Kompetenciu určovať nastavenie systému 

v podmienkach konkrétneho operačného programu by mal mať Centrálny koordinačný orgán 

až v prípade krízového riadenia, kedy sa spolupodieľa na riadení operačného programu.   

 Okrem zmien v záväznosti riadiacej dokumentácie na strategickej úrovni by sme 

odporúčali Centrálnemu koordinačnému orgánu už v súčasnej dobe uskutočňovať intenzívne 

pracovné stretnutia so zástupcami súčasných riadiacich orgánov, certifikačného orgánu, orgánu 

auditu a ďalších subjektov, a to za účelom dosiahnutia konsenzu na základných pravidlách 

implementácie operačných programov. Jednou z prierezových oblastí je napr. nastavenie lehôt 

na výkon jednotlivých úkonov zo strany riadiacich/sprostredkovateľských orgánov. Vo 

všeobecnosti oceňujeme snahu o skrátenie lehôt a posilnenie práv v prospech prijímateľov, 

avšak lehoty by nemali slúžiť ako „bič“ na zodpovedné orgány, ale mali by odrážať objektívne 

potreby týchto orgánov na vykonanie všetkých potrebných úkonov s ich disponibilnými 

kapacitami. Preto je potrebné dosiahnuť väčší konsenzus pri ich nastavení, najmä v prípade 

záväznosti systému riadenia aj v ďalšom programovom období. V neposlednom rade by mal 

Centrálny koordinačný orgán podporiť snahu Európskej komisie o harmonizáciu pravidiel v 

rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov, a to nielen vo vzťahu k pravidlám 

oprávnenosti výdavkov. Harmonizácia pravidiel môže výrazne pomôcť zjednodušiť systém, 

a to nielen pre riadiace orgány, ale najmä pre prijímateľov. 

 V oblasti kontroly verejného obstarávania navrhujeme zaradiť Úrad pre verejné 

obstarávanie ako ústredný orgán štátnej správy v oblasti verejného obstarávania do systému 

riadenia a kontroly európskych štrukturálnych a investičných fondov a ostatných európskych 

zdrojov, a to s jeho plnou zodpovednosťou v danej oblasti. Máme za to, že zapojenie Úradu pre 

verejné obstarávanie do systému riadenia a kontroly európskych štrukturálnych a investičných 

fondov s jeho plnou zodpovednosťou bude pre danú oblasť implementácie znamenať nielen 

profesionálnejšie vykonávanie kontrol, ale najmä odstránenie súčasného dualizmu 
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spočívajúceho vo vykonávaní kontrol zo strany riadiaceho/sprostredkovateľského orgánu 

a zároveň Úradu pre verejné obstarávanie. Tým by sa mala zlepšiť celková výkonnosť 

verejného obstarávania, a to najmä v oblasti prvostupňových kontrol, transparentnosti a jeho 

celkovej profesionalizácie. Taktiež sme toho názoru, že týmto postupom dôjde k časovej úspore 

a k rýchlejšej implementácii projektu na strane prijímateľov. 

 Za účelom eliminovania možných rizík súvisiacich s nízkym kontrahovaním a čerpaním 

finančných prostriedkov máme za to, že opatrenia je potrebné prijať a dôsledne uplatňovať aj 

na úrovni schválených operačných programov. Na programovej úrovni odporúčame najmä: 

• zjednodušenie pravidiel a postupov so zameraním na žiadateľov a prijímateľov, 

vrátane väčšieho využívania zjednodušeného vykazovania výdavkov, 

• rozsiahlejšie využívanie finančných nástrojov, 

• vykonanie výkonnostne orientovaného personálneho a organizačného auditu. 

4 Záver 

 V nadväznosti na stanovené ciele sme sa v príspevku zamerali na základné ukazovatele 

výkonnosti operačných programov implementovaných v podmienkach Slovenskej republiky, 

a to kontrahovanie záväzkov a čerpanie finančných prostriedkov. Tieto ukazovatele neslúžia 

len na hodnotenie stavu implementácie konkrétneho operačného programu, ale aj celého 

programového obdobia. V kontexte pravidla „n + 3“, ktoré sa uplatňuje v prebiehajúcom 

programovom období v spojení s hrozbou tzv. dekomitmentu či krízového riadenia zo strany 

Centrálneho koordinačného orgánu, je rýchle a efektívne kontrahovanie a čerpanie finančných 

prostriedkov nevyhnutné pre úspešnú implementáciu operačného programu.  

 Prvým programovým obdobím, ktoré Slovenská republika využila v priebehu jeho celého 

trvania, bolo programové obdobie 2007 - 2013. Vo vzťahu k sledovaným ukazovateľom možno 

konštatovať, že toto obdobie bolo sprevádzané slabou nábehovou krivkou a pomalým tempom 

implementácie v rámci všetkých operačných programov, k čomu okrem iného významne 

prispeli aj problémy v oblasti verejného obstarávania. Náročné a často zdĺhavé procesy 

verejného obstarávania, nesprávna aplikácia princípov, pravidiel a postupov zo strany 

verejných obstarávateľov, ale aj nedostatočná kontrola zo strany riadiacich 

a sprostredkovateľských orgánov. To všetko spôsobovalo nielen časové straty, ale najmä 

finančné opravy, ktoré boli uložené zo strany národných auditujúcich orgánov, ako aj zo strany 

Európskej komisie. Slovenskej republike sa aj preto nepodarilo vyčerpať všetky alokované 

finančné prostriedky.  

 V nadväznosti na skúsenosti, ktoré Slovenská republika mala pred začatím programového 

obdobia 2014 – 2020, sme predpokladali, že miery kontrahovania a čerpania finančných 

prostriedkov, ako aj ich nábehové krivky, budú lepšie. Vo vzťahu k stanovenej výskumnej 

otázke, či došlo k zvýšeniu podielu kontrahovania záväzkov a čerpania finančných prostriedkov 

z európskych fondov v rámci programového obdobia 2014 – 2020 v porovnaní s programovým 

obdobím 2007 – 2013 sme zistili, že výsledky v rámci oboch skúmaných ukazovateľov boli 

v programovom období 2014 – 2020 horšie ako v predošlom období. S nízkym tempom 

kontrahovania záväzkov je pritom spojený veľký tlak na predkladanie žiadostí o platbu a 

čerpanie v rámci existujúcich projektov, s čím môže byť následne spojená aj vyššia chybovosť 

operačného programu po vykonaní vládnych auditov. K 31.12.2019 nebola vyčerpaná ani 

tretina finančných prostriedkov (30,71 %), pričom v nasledujúcich rokoch bude potrebné nielen 

dočerpať zostávajúcich cca 10 mld. EUR, ale taktiež pripraviť a začať implementovať nové 

programové obdobie 2021 – 2027.  

 Vychádzajúc z vyššie uvedených zistení, ako aj z Európskou komisiou navrhovaných 

zmien, vrátane uplatňovania pravidla „n + 2“, máme za to, že účinnosť opatrení zameraných na 
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zlepšenie miery kontrahovania záväzkov a čerpania finančných prostriedkov bude 

v programovom období 2021 – 2027 jedným z hlavných predpokladov jeho celkovej 

úspešnosti. So súčasným stavom administratívnych kapacít, ktoré pôsobia v oblasti európskych 

fondov, nebude podľa nášho názoru jednoduché skĺbiť implementáciu a ukončenie 

programového obdobia 2014 – 2020 s prípravou a začatím implementácie budúceho 

programového obdobia. Vychádzajúc z týchto skutočností sme v druhej časti nášho príspevku 

navrhli základný súbor optimalizačných opatrení, a to na strategickej úrovni a následne aj na 

programovej úrovni. 

 Na strategickej úrovni sme navrhli opatrenia zamerané na odstránenie politických 

vplyvov na riadenie európskych štrukturálnych a investičných fondov, včasnú a dôslednú 

prípravu programového obdobia a strategickej dokumentácie či zmeny v systéme kontroly 

verejného obstarávania. Na programovej úrovni sme taktiež priniesli súbor optimalizačných 

opatrení zameraných na zabezpečenie efektívneho riadenia a kontroly európskych fondov. 

 Prioritou by podľa nášho názoru mali byť opatrenia smerujúce k zjednodušeniu pravidiel 

a postupov, vrátane väčšieho využívania zjednodušeného vykazovania výdavkov či 

rozsiahlejšie využívanie finančných nástrojov. Okrem opatrení zameraných na žiadateľov 

a prijímateľov sme tiež odporúčali, aby národný orgán auditu vykonal výkonnostne orientované 

personálne a organizačné audity v rámci všetkých zodpovedných orgánov na programovej 

úrovni. 

 V súčasnosti nemožno s určitosťou povedať, aké zmeny prinesie budúce programové 

obdobie 2021 – 2027. O to viac kľúčová bude schopnosť národných orgánov flexibilne 

reagovať na tieto zmeny, a to na strategickej, ako aj programovej úrovni. Slovenská republika 

má skúsenosti s implementáciou, kontrolou a auditom programov zahraničnej pomoci od roku 

2000, čo je dostatočný časový priestor na to, aby bolo možné použiť tieto výsledky na zlepšenie 

nastavených procesov a systémov do budúcnosti. 
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Summary 

 On 2 May 2018, the European Commission presented its first proposal for a multiannual 

financial framework for 2021-2027, which represents cohesion policy after 2020. Based on our 

findings, as well as the application of the "n + 2" rule, we believe that the effectiveness of 

measures aimed at improving the contracting and absorption rate will be one of the main 

assumptions of its overall success. With the current state of administrative capacities operating 

in the field of European funds, we will not find it easy to reconcile implementation and closure 

within the 2014-2020 programming period with the preparation and start of implementation of 

the next programming period. Based on these facts, we have proposed a basic set of 

optimization measures, both at strategic and program level. At the strategic level, we have 

proposed measures aimed at eliminating political impacts on the management of the European 

Structural and Investment Funds, timely and consistent preparation of the programming period 

and strategic documentation or changes in the public procurement control system. At program 

level, priority should be given to measures aimed at simplifying rules and procedures, including 

making greater use of simplified cost reporting or making more extensive use of financial 

instruments. At present, it cannot be said with certainty what changes the next programming 

period 2021-2027 will bring. All the more crucial will be the ability of national authorities to 

respond flexibly to these changes. The Slovak Republic has experience in the implementation, 

control and audit of foreign aid programs since 2000, which is sufficient time to use these results 

to improve the processes and systems set up in the future. 
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Abstrakt:  Ako vám povie takmer každý športovec, je ľahšie začať s tréningom úplne od nuly, 

alebo si osvojiť nový tréningový prístup, ako dosiahnuť stanovené ciele a posunúť svoj výkon 

na vyššiu úroveň. Športový tréning je fyzicky a psychicky náročná úloha, ktorá je naplnená 

potenciálnymi nástrahami a mnohými momentmi frustrácie. Čo ak by nám však nová 

technológia mohla uľahčiť toto úsilie? Kľúčom môže byť inteligentný tréning – ale hlavne 

technologicky vyspelejší. Vlna zmien v športovom tréningu sa na nás už valí a vyžaduje si 

použitie nových prístupov a  využitie bežne dostupných smart technológií, ktoré sa ani zďaleka 

nepodobajú technológiám z predchádzajúcej dekády. Technológie, ktoré v minulosti patrili 

výlučne elitným športovcom sa v súčastnosti derú medzi bežnú športujúcu populáciu a 

napomáhajú jej diagnostikovať a lepšie zamerať tréning smerom k stanoveným cieľom, či už 

ide o amatérskeho bežca alebo napríklad hráča curlingu, ktorý nám v štúdii poslúžil ako 

vzorový model.Testovanie a monitorovanie športovcov v ich prirodzenom tréningovom 

prostredí sa so smart technológiami naraz stáva oblasťou záujmu širšej športovej komunity. 

Špecializované vybavenie bolo pred príchodom smart technológíí ťažkopádne čo ovplyvnilo 

režim tréningu, ako aj následné analýzy. V súčastnosti sa však bežný smartfón s pokročilými 

schopnosťami snímania môže použiť na sledovanie športových aktivít, čím poskytuje 

nákladovo efektívny prostriedok rozsiahlej analýzy výkonnosti. Tento projekt stručne načrtáva 

dôvody pre použitie týchto smartfónov a aplikácií na sledovanie športovej výkonnosti, ako aj 

zhromažďovanie údajov generovaných týmito zariadeniami a prezentuje výsledky použitia v 

reálnom svete na príklade hráča curlingu. 

Kľúčové slová: Kľúčové slová: SMART technológia, športový výkon  

JEL kód: I190, O3, Z2.  

1 Úvod 

 Analýza výkonnosti športovcov sa tradične vykonávala v simulovaných podmienkach, 

pretože bolo potrebné používať statické monitorovacie zariadenia. S príchodom menších, menej 

rušivých komunikačných a snímacích technológií môžu byť ťažkopádne prístroje nahradené 

ľahšími zariadeniami s malými rozmermi a nízkym profilom. Použitie nového smart vybavenia 

môže športovcovi umožniť prechod od semi-statického režimu analýzy k dynamickému, 

neobmedzenému prostrediu v reálnom svete, čo jednotlivcovi umožňuje vykonávanie športovej 

činnosti bez zasahovania do snímacích zariadení. Príkladom tohto prístupu je používanie tzv. 

inerciálnych senzorov, ktoré prenášajú fyzikálny pohyb zariadenia na lineárne (akcelerometre) 

alebo radiálne (gyroskopy) meranie zotrvačnosti. 

 Súčasné smartfóny poskytujú užívateľovi nielen hlasové a dátové schopnosti, ale 

integrujú aj sofistikované technológie snímania, ako sú akcelerometre, magnetometre a 

prijímače GPS, do jedného samostatného, estetického a užívateľsky príjemného balíka. S 
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intuitívnym používateľským rozhraním, ktoré umožňuje majiteľovi rýchly prístup k 

informáciám, a s ľahkou dostupnosťou aplikácií (napr. Iphone, App Store), existuje väčšia 

možnosť uplatnenia týchto predtým “akademických” výskumných techník u športujúcej 

verejnosti a ich komerčné využitie. V tomto synergickom prostredí je možné osloviť širšie 

publikum so softvérom špeciálne vyvinutým pre monitorovacie činnosti,... od poskytovania 

spätnej väzby o športovej technike a výkone až po poskytovanie relevantného zdravotného 

feedbacku ako napr. kalorický príjem alebo aktivita. Tento prudký nárast využívania mobilných 

zariadení budúcej generácie podnecuje ďalšie inovácie, čím sa tieto technológie neustále 

zmenšujú a zdokonaľujú svoje schopnosti snímania a zaznamenávania. 

 V oboch prípadoch, (pri športových aktivitách ako aj pri monitorovaní činností 

súvisiacich so zdravím) existuje možnosť, získať okamžitú spätnú väzbu od trénerov a 

zdravotníckych odborníkov, ktorí sú od užívateľa  vzdialený, na základe údajov zhromaždených 

senzormi smartfónov užívateľa. Táto schopnosť zbierať údaje na diaľku, umožňuje následne 

zapracovať prípadné zmeny do tréningového plánu v reálnom čase a zlepšiť napr. techniku 

alebo usmerniť tréningové činnosti tak, aby zodpovedali zdravotnému stavu užívateľa.V 

minulosti sa uskutočnili rôzne analýzy [1, 2] konkrétnych platforiem, avšak tieto vyžadovali 

špecializované vybavenie a nemalé technologické znalosti [3] . Z tohto vyplýva, že pri 

používaní všadeprítomných smartfón platforiem, ako je napríklad iPhone, môžu byť 

monitorovacie techniky predtým vyvinuté a používane hlavne v laboratórnych podmienkach, 

prístupné širokej športovej verejnosti. 

 Tento projekt skúma rôzne faktory, ktoré sa podieľajú na výbere relevantných funkcií 

implementovaných do smartfónov za účelom monitorovania športovej aktivity.Bližšie sa 

pozrieme na to, ako boli tieto vlastnosti vybrané na základe kvantitatívnych schopností, 

následne sa zameriame na technologický aspekt, aby sme preskúmali sieťové požiadavky v tzv. 

Real-time network prostredí, určenom pre systémy monitorovania činnosti na diaľku. Následne 

sa pokúsime navrhnúť systém monitoringu na diaľku  a určíme jeho efektivitu pri monitorovaní 

komplexných športových aktivít, ako je napríklad náprahová fáza v curlingu. 

2 Snímače pohybu 

 Moderné smartphony sú všestranné zariadenia s pokročilými schopnosťami snímania a 

komunikácie, intuitívnymi užívateľskými rozhraniami a reťazcami programovacích nástrojov. 

Okrem ich primárneho použitia ako osobných komunikátorov a mobilných asistentov môžu byť 

tieto zariadenia použité na účely monitorovania  pohybu na základe integrovaných snímačov. 

Pri výbere zariadenia pre naše použitie na zaznamenávanie údajov v reálnom čase pri 

športovcoch v ich prirodzenom tréningovom prostredí  je potrebné splniť dve základné 

požiadavky, aby boli snímače užitočné: po prvé, musí byť schopný snímať činnosti jednotlivca 

a po druhé, musí byť schopný prenášať tieto dáta do iného počítača prostredníctvom 

štandardného bezdrôtového komunikačného rozhrania, zvyčajne Wi-Fi. 

 

2.1 Komunikácia 

  Aby bolo možné vyhodnotiť dané parametre výkonu športovca v teréne, je dôležité, aby 

všetky snímače komunikovali s trénerom (odborníkom) bezdrôtovo, či už prostredníctvom 

lokálnej siete alebo prostredníctvom internetu. Existujú tri typy použiteľných sieťových 

technológií: Wide Area Networks (WAN), ktoré komunikujú na veľké vzdialenosti, Local Area 

Networks (LAN), ktoré uľahčujú komunikáciu na menšiu vzdialenosť a Personal Area Network 

(PAN), ktorá má obmedzený dosah a pripája zariadenia k používateľovi alebo k zariadeniam  v 

jeho bezprostrednej blízkosti. V situáciách, v ktorých sa monitoruje šport, ktorý je mimo 
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pokrytia Wi-Fi (LAN), technológie 3G WAN by mali umožniť zber údajov z tohto zariadenia . 

Ak je však dostupná LAN infraštruktúra, bezdrôtový Ethernet poskytuje jednoduché a 

ekonomické riešenie na zber údajov o výkone športovca v teréne. 

 

2.2 Senzorové snímanie 

 Senzorové snímanie je ďalšou hlavnou požiadavkou platformy a musí obsahovať snímače 

schopné merať polohu, pohyb a smer, aby bolo možné určiť, akú činnosť užívateľ vykonáva. 

Akcelerometre môžu merať dynamiku pohybu a polohy. Keďže určenie samotného zrýchlenia 

je náročná a zložitá úloha [4], iné aplikácie často používajú akcelerometer na krátkodobú 

navigáciu a detekciu jemných pohybových úkonov (napríklad pohyb končatín). Akcelerometre 

sa môžu použiť na určenie orientácie vzhľadom na zemskú gravitáciu, pretože komponenty 

gravitácie sú kolmé na os akcelerometra. V dynamike športu tieto komplexné fyzikálne 

parametre meriame a pozorujeme vo vzťahu k pohybovým vlastnostiam [5] a pri chôdzi [6]. 

Jednou z možností použitia týchto určujúcich charakteristík je napr. Curling s činnosťami, ako 

je fáza náprahu s aktívnym držaním hracieho kameňa, alebo jeho samotné vypustenie [3]. Po 

stanovení týchto charakteristík môže hráč curlingu získať spätnú väzbu od svojho trénera a 

zlepšiť tak svoju techniku. 

Vedci tiež použili akcelerometre na určenie fyzickej aktivity a úsilia, ktoré vyvíjajú subjekty 

vykonávajúce množstvo bežných aktivít [7]. Tieto filmovacie systémy boli schopné ponúknuť 

porovnateľné výsledky s drahými optickými systémami [8], avšak veľa rýchlych náväzných 

pohybov, ako je napríklad pohyb dolných končatín pri šprinte, prekračuje maximálne 

rozlišovacie schopnosti  v komerčne dostupných zariadeniach, ktoré sú pre toto použitie 

dostatočne malé a lacné [ 9]. Najvhodnejším zariadením pre potreby sledovania našej činnosti 

je iPhone 4 spoločnosti Apple [10], ktorý obsahuje akcelerometer ± 2g, 3-osý gyroskop, 

magnetometer (digitálny trojosový kompas), snímač priblíženia používateľa, snímač okolitého 

svetla a prijímač GPS. 

3 Záznam činnosti na väčšiu vzdialenosť 

 Pri monitorovaní výkonnosti športovcov v teréne si musíme určiť adekvátny spôsob 

prenosu údajov aby sa tieto dostali k trénerovi v reálnom čase. Obrázok 1 zobrazuje typický tok 

informácií medzi pohybovými senzormi smartfónu (klient), ktoré vysielajú informácie do 

monitorovacieho softvéru (servera). Následne je tok informácií opačný, kedy server vysiela 

spätnú väzbu klientovi alebo inému zariadeniu schopnému spustiť webový prehľadávač. 

Schopnosť poskytovať spätnú väzbu prostredníctvom konvenčného rozhrania HTML umožňuje 

viacerým stranám prístup a sledovanie aktivít športovca. Topologické usporiadanie siete 

definuje fyzické usporiadanie bezdrôtovej siete. Toto usporiadanie závisí od počtu zariadení, 

ktoré sa majú monitorovať, dostupnej sieťovej infraštruktúry a vysielacieho výkonu 

systémových  uzlov. Topológia Wi-Fi siete môže byť rozdelená do dvoch typov: a) peer-to-peer 

alebo b) centralizovaná sieť. Posledne spomenutá topológia umožňuje súčasné pripojenie 

viacerých uzlov k centrálnemu smerovaču a súčasné monitorovanie údajov z viacerých zdrojov. 

V takom prípade budú sieťovými uzlami telefón iPhone a / alebo iné počítačové zariadenie, 

ktoré sa pripájajú k centrálnemu rozbočovaču (Wi-Fi router). Výhodou tohto usporiadania je 

zväčšenie rozsahu prenosu dát a uľahčenie konfigurácie pre viac uzlov, pričom hlavnou 

nevýhodou je potreba ďalšej sieťovej infraštruktúry. 
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Obrázok 1: Kontextová schéma monitorovacieho systému športových aktivít 

 
Zdroj:  Miluzzo, 2008 

 

 Sieťový model opisuje, ako budú túto sieť používať uzly v sieti, pričom sa bežné modely 

centralizujú a decentralizujú. Pre našu aplikáciu bude výber sieťového modelu založený na 

zvolenej topológii, toku údajov a spôsobe, akým sa má analýza spracovať. V prípade 

monitorovania športových hier, sa ako vhodnejšia javí sieť usporiadaná do hviezdice, pretože 

by to umožnilo komunikáciu na väčšiu vzdialenosť a zároveň by to umožnilo pripojenie 

viacerým zariadeniam iPhone streamovať údaje zo senzorov. Pri našom zapojení siete by bol 

však vhodnejší model klient / server, pretože by umožnil ukladanie údajov do počítača s väčšou 

kapacitou pamäte ako má smartfón. Okrem toho je počítač schopný spracovať a vizualizovať 

údaje takmer v reálnom čase, takže tréner môže už počas športovej aktivity sledovať 

prichádzajúce údaje zo senzora a reagovať takmer okamžite. 

4 Návrh systému na sledovanie športovej aktivity 

 Po zadefinovaní vhodných tipov senzorov pre náš projekt, rozložení siete a modelu sme 

sa rozhodli vyvinúť systém monitorovania aktivity prostredníctvom dostupnej smartfón 

(iPhone) technologie. Tento systém by mal spracovať údaje získané senzormi z týchto smart  

zariadení v takmer reálnom čase prostredníctvom internetu alebo lokálnej Wi-Fi siete.  

Základný koncept je načrtnutý na obrázku 1. Systém bol vyvinutý ako sieťová aplikácia s 

prístupom k databázam a využíva komunikačný model Klient-Server na získavanie údajov zo 

snímačou a ich prenosom priamo do aplikácie. 

 

4.1 Zhromažďovanie a prenos údajov 

 Použitím smartfónu (iPhone) ako primárnej platformy s akcelerometrom sme pre 

zhromažďovanie a prenos údajov z akcelerometra na server využili bezplatnú open source 

aplikáciu, ktorá bola získaná prostredníctvom App Store [10]. Pri frekvencii 50 Hz táto 

aplikácia zaznamenáva meranie trojosého akcelerometra, časový údaj o meraní a identifikačný 

reťazec zariadenia iPhone. 

4.2 Monitorovací softvér 

         Z obrázku 1 je zrejmé, že serverová časť diagramu je určená na príjem a ukladanie údajov 

akcelerometra cez aplikáciu v smartfóne. Systém je možné rozložiť na tri hlavné moduly: 

sieťové rozhranie pre použitie s Wi-Fi, interné databázové rozhranie, ktoré ukladá údaje 
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akcelerometra spolu s pridruženými metadátami; a užívateľské rozhranie, ktoré sa používa na 

správu, manipuláciu a redistribúciu údajov zo snímačov obsiahnutých v databáze. Pretože 

aplikácia na streamovanie údajov z  iPhone akcelerometra podporuje výlučne UDP sokety, bol 

navrhnutý manažér rozhrania UDP, ktorý automaticky konvertuje prichádzajúce údaje 

snímačov na interný kódovaný reťazec ukladaný do databázy. Táto databáza slúži tiež ako zdroj 

údajov pre spracovanie modulom MATLAB, pomocou ktorého môže užívateľ extrahovať 

príslušný algoritmus. Na to, aby mala aplikácia reálne využitie v praxi, bolo potrebné vytvoriť 

jednoduché uživateľské rozhranie. 

 

 Prostredníctvom ASP.NET MVC a výberom algoritmov Javascript môže používateľ 

skontrolovať inerciálne a geolokačné údaje zhromaždené smartfónom (iPhone) a výsledný 

výstup akýchkoľvek užívateľských skriptov. 

5 Vyhodnotenie systému 

 Aby sme mohli vyhodnotiť funkčnosť  monitorovacieho softvéru a preukázať, že pri 

použití obyčajného smartfónu sú nazhromaždené dáta porovnateľné s údajmi  z drahých 

vedeckých prístorojov, museli sme  vykonať rad testov so zvyšujúcou sa komplexnosťou 

činnosti pomocou zariadenia iPhone umiestneného v miestach krížovej kosti (spodnej časti 

chrbta) testovaného hráča curlingu. Schopnosti systému boli vyhodnotené z hľadiska 

kompatibility so špecializovaným hardvérom a snímačmi. 

 
Obrázok 2: Zrýchlenie v pozdĺžnej osi pri curlingovom hode 

Zdroj údajov: D. Rowlands, 2009 

 

 Fáza pohybu zobrazená na obrázku 2 predstavuje fázu rozbehu a náprahu nachádzajúcu 

sa v Curlingu hode. Fáza A je fáza chôdze, pričom každý krok je periodický a ľahko 

identifikovateľný. Fáza B je nábehová fáza, ktorá má vyššiu intenzitu ako predchádzajúca fáza 

chôdze. Fáza C je náprahová fáza, v ktorej je predná noha hráča pevne na ľadovej ploche, 

značne zaťažená, čo vedie k viditeľnému hrotu na grafe. Nakoniec je fáza D, pri ktorej hybnosť 

núti telo vpred, podobne ako v prípade fázy B. Za povšimnutie stojí fakt, že saturácia zariadenia 

počas fázy B a C prekračuje nominálnu špecifikáciu ± 2g plus toleranciu pre akcelerometer. V 

porovnaní s predchádzajúcimi výsledkami hodnotení curlingových hodov profesionálnou 

technikou [5] vidíme, že zaznamenávanie údajov je kvalitatívne podobné a usudzujeme, že 

iPhone je vhodnou náhradou za finančne nákladnú profesionálnu meraciu techniku. 
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6 Záver 

 Tento dokument predstavuje model systému, ktorý zhromažďuje, ukladá a distribuuje 

údaje akcelerometra bezdrôtovo prenášané zo smartfónu (iPhone) a potvrdzuje, že komerčné 

smartfónoy majú svoje miesto pri  monitorovaní športových aktivít. V budúcom výskume sa 

pravdepodobne zameriame na rozšírenie možností nášho monitorovacieho softvéru, vylepšení 

používateľského rozhrania, navrhnutím aplikácie pre iOS, ktorá môže ďalej zlepšovať naše 

merania a poskytovať užívateľovi spätnú väzbu v reálnom čase. Máme v úmysle ďalej 

analyzovať snímacie kapacity a sieťové vlastnosti platformy iPhone s cieľom urobiť 

kvalitatívnejší vyhodnocovací systém . 
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Summary 

This paper presents a model of a system that collects, stores and distributes accelerometer 

data wirelessly from a smartphone (iPhone) and confirms that commercial smartphones have a 

place to monitor sports activities.In our future research, we will probably focus on expanding 

our monitoring software capabilities, enhancing the user interface, designing an iOS app that 

can further improve our measurements and provide real-time feedback to the user. We intend 

to further analyze the sensing capacities and network features of the iPhone platform to make a 

more qualitative evaluation system. 
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Abstrakt. Štylizované fakty finančných časových radov sú v praxi používané pri oceňovaní 

finančných aktív, či modelovaní ich budúcich hodnôt. Platí to v prípade jednorozmerných aj 

viacrozmerných časových radov. Pridaná hodnota štylizovaných faktov spočíva v tom, že 

budúce hodnoty finančných aktív modelujeme metódami zohľadňujúcimi tieto skutočnosti. 

Medzi tieto fakty patria napríklad empiricky sledovateľné odlišnosti v rozdelení návratnosti 

finančných aktív od očakávaného normálneho rozdelenia, ako aj silná auto korelácia medzi za 

sebou nasledujúcimi hodnotami návratnosti časových radov. Na zistenie týchto vlastností 

vykonáme dôkladnú analýzu časových radov prostredníctvom zvoleného programovacieho 

jazyka, konkrétne jazyka R. Vzhľadom na extrémne premenlivé prostredie finančných trhov je 

vhodné overiť, či sa tieto vlastnosti nezmenili v priebehu času a či sú stále platné aj v roku 

2020. Článok sa zaoberá overením spomínaných faktov na vybrané aktíva, ktoré môžu 

preukázať tieto vlastnosti. Analyzujeme ich počas „pokojnejšieho“ obdobia určenom rokmi 

2010 až 2020, kedy sa neregistrovala žiadna výraznejšia kríza. Na konci časového radu 

sledovaného aktíva sme registrovali výkyv vytvorený pandémiou COVID-19, ktorý  vyvolal 

vplyv na ceny aktív na finančnom trhu. Výsledkom výskumu je zistenie, že časové rady sa aj 

v roku 2020 správajú podľa predpokladaných štylizovaných faktov a to aj vtedy, ak skúmame 

relatívne pokojné bezkrízové obdobie. Tieto fakty sa prejavia ešte silnejšie, ak sa vo finančných 

aktívach vyskytne väčší výkyv spôsobený krízou finančných trhov. 

Kľúčové slová: financie, časové rady, riziko, aktíva  

JEL kód: E40, E44, C46 

1 Úvod 

 Každý ekonomicky aktívny subjekt je neustále v istej miere vystavený pôsobeniu rizík 

rôzneho charakteru. Niektoré subjekty ich len pasívne prijímajú bez snahy ich riadiť, niektoré 

s nimi do istej miery počítajú, ale nesnažia sa proti nim pôsobiť, iné zase sa snažia aktívne 

sledovať potenciálne riziká, a v prípade možností ich kvantifikovať alebo riadiť.  

 V predkladanom článku sa venujeme trhovému riziku, ktoré je možné definovať ako 

riziko, pri ktorom podnikateľský subjekt zaregistruje stratu na základe opačného pohybu cien 

aktív, než aké on sám očakával na finančnom trhu. Môže sa jednať napríklad o zmenu 

menových kurzov, úrokových mier, cenných komodít alebo cien cenných papierov (Sivák, 

Gertler, et al., 2018). Medzi hlavné zložky trhového rizika patria úrokové, akciové, komoditné 

a devízové riziká (Dowd, 2005). Ak sa daného podnikateľského subjektu týka trhové riziko, tak 

medzi základné zdroje, ktoré ho môžu vyvolať patria: 

• finančné transakcie, do ktorých daný subjekt vstupuje s cieľom splniť požiadavky 

klienta, 

• finančné aktíva, ktoré má daný podnikateľský subjekt vo svojej držbe, 

• transakcie určené na dosiahnutie zisku na základe očakávaného budúceho pohybu 

cien aktív. 
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• Aktíva, ktoré sú v portfóliu podnikateľského subjektu a zároveň podliehajú trhovému 

riziku môžu byť rôzneho charakteru. Patria medzi ne (Sivák et al., 2018):  

• úvery,  

• majetkové cenné papiere,  

• dlhopisy, 

• zdroje držané v cudzej mene, atď.. 

 Určenie trhového rizika si vyžaduje odhad hodnoty množstva parametrov, ktoré môžu 

zapríčiniť zmenu výnosov rizikových faktorov. Odhadujú sa prostredníctvom analýzy časových 

radov. Treba si však uvedomiť, že analýza rizík zahŕňa odhad istých budúcich hodnôt na 

základe už existujúcich empiricky sledovaných javov. Tieto javy sú často analyzované 

v odbornej literatúre a sú skúmané z hľadiska rizík, aby sa mohla optimálne a čo najpresnejšie 

odhadnúť budúca hodnota rizika daného aktíva/portfólia aktív. 

 Časové rady aktív na finančných trhoch majú špecifické vlastnosti, ktoré sú empiricky 

sledovateľné. Tieto vlastnosti majú silný vplyv na to, či model oceňovania rizika, ktorý volíme 

na hodnotenie daného časového radu, je vhodný alebo nie (Campbell, Lo, & MacKinlay, 1996). 

Treba podotknúť, že tieto vlastnosti sú mierne odlišné pri rôznych typoch finančných aktív 

(Shakeel & Srivastava, 2018). V odbornej literatúre sa tieto odlišnosti nazývajú štylizované 

fakty. Z veľkého množstva odlišných štylizovaných faktov zhrnieme len tie, ktoré sa 

najčastejšie spomínajú. V predkladanom článku sa venujeme iba jednorozmerným časovým 

radom, a preto sme vybrali nasledujúce štylizované fakty: 

1. časové rady vytvorené z výnosov finančných aktív (primárne sa jedná o každodenné 

údaje) nie sú nezávislé a normálne rozdelené, 

2. volatilita výnosov nie je konštantná v čase, 

3. absolútne alebo štvorcové výnosy sú silne auto-korelované, 

4. rozdelenie výnosov finančných trhov je špicatejšie (leptokurtické) ako normálne 

rozdelenie, 

5. extrémne výkyvy výnosov sú sledovateľné bližšie v čase (zhlukovanie volatilít resp. 

klastering volatilít (Das, 2019), 

6. empiricky sa prejavuje, že rozdelenie (distribúcia) sledovaných finančných aktív je 

zošikmené doľava, teda v praxi sa negatívny výnos vyskytuje častejšie ako pozitívny 

(Jilla, Nayak Chandra, & Bathula, 2018). 

 Problematika štylizovaných faktov je hojne riešená v odbornej literatúre. V súčasnosti sa 

autori venujú štylizovaným faktom hlavne na trhu kryptomien (Bariviera, Basgall, Hasperué, 

& Naiouf, 2017; Hu, Parlour, & Rajan, 2019; Zhang, Wang, Li, & Shen, 2018). Tiež sa veľká 

pozornosť venuje aj štylizovaným faktom na trhu komodít (Batten, Lucey, McGroarty, Peat, & 

Urquhart, 2017; Ji & Zhang, 2019; Bohdalová, & Greguš, 2017). Všetky časové finančné rady 

majú špecifické vlastnosti, ale na väčšinu z nich platia vyššie stanovené vlastnosti.  

V tomto článku overíme, či uvedené štylizované fakty platia aj v aktuálnom období. 

Cieľom našej práce je prostredníctvom dôkladnej štatistickej analýzy finančných časových 

radov overiť pravdivosť, resp. stálosť štylizovaných faktov.  

2 Metodológia a použité dáta 

 Na tvorbu modelu použijeme voľne dostupné údaje niekoľkých všeobecne známych 

aktív, ktoré budeme čerpať z rôznych API (Application Progamming Interface) finančných 

webových stránok. Primárnym zdrojom bude webová stránka Yahoo Finance (Yahoo, n.d.) a 

ostatné zdroje, ktoré ponúkajú rôzne finančné údaje zadarmo a sú vhodné pre náš výskum. 

Patria k nim: 
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• Federal Reserve Economic Data (St. Louis, n.d.) 

• Oanda (OANDA, n.d.) 

• Alpha vantage (Alpha, n.d.) 

 Pracujeme s upravenými dennými záverečnými cenami aktív (adjusted close price), 

pretože zahrňujú rôzne splity akcií ako aj vyplácanie dividend a pod. Webové stránky poskytujú 

aktuálne údaje o cenách aktív s dostatočnou históriou na to, aby v nich bola zahrnutá aj 

cyklickosť finančných výnosov z niekoľkých ekonomických cyklov.  

 Na analýzu použijeme programovací jazyk R. Medzi jeho výhody patrí komplexná 

vizualizácia údajov pomocou jednoduchého grafického zobrazenia. Poskytuje tiež možnosť 

zobrazenia nami zvolených údajov. Ovládanie softvéru R je intuitívne, a preto sa práca s ním 

dá ľahko osvojiť. Na webových stránkach sú k dispozícii na stiahnutie aj bezplatné rozširujúce 

balíky, známe ako dplyr a ggplot2, ktoré poskytujú veľké množstvo funkcií vhodných na 

manipuláciu a vizualizáciu údajov. Obsahuje editor kódu, skriptov, ladiace nástroje a tiež 

vizualizačné pomocné funkcie a ďalšie nástroje, ktoré uľahčujú prácu pri dátovej analýze 

(Pšenák & Pšenáková, 2018).  

 Na potvrdenie štylizovaných faktov a analýzu finančného časového radu použijeme rôzne 

metódy vizualizácie údajov, ktoré poskytuje práve ggplot2 v R-ku. Viaceré vizualizácie 

zahrnieme do jedného obrázka zostaveného z niekoľkých grafov. Otestujeme aj normalitu 

podkladového rozdelenia časových dát pomocou Jarque - Bera testu normality. 

 Testovacia štatistika Jarque - Bera testu je nasledovná: 

Vzťah 1: testovacia štatistika Jarque-Bera testu normality 

 
Zdroj: https://www.itl.nist.gov/div898/software/dataplot/refman1/auxillar/jarqbera.htm 

 

 kde n je počet pozorovaní, S je šikmosť a K špicatosť testovaných dát. 

Vzťah 3: Šikmosť a špicatosť rozdelenia 

 
Zdroj: https://brownmath.com/stat/shape.htm 

 Pokiaľ sa bude pravdepodobnostné rozdelenie nášho časového radu ceny aktív štatisticky 

významne líšiť od normálneho, môžeme analyzovať, či je rozdelenie špicatejšie od normálneho 

rozdelenia.  

3 Výsledky  

 Pre overenie štylizovaných faktov časových radov sme zvolili akcie firmy Apple (symbol 

akcie je AAPL) z dôvodu, že je to jedna z najväčších firiem na trhu a zaoberá sa informačnými 

technológiami ako zo softvérového tak aj z hardvérového hľadiska. Vzhľadom na aktuálny stav 

vo svete, ktorý je zapríčinený šírením vírusu COVID-19, nás zaujíma aj to, či takáto pandémia 

má dopad aj na firmu zaoberajúcu sa informačnými technológiami.  
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 Ceny akcie sme stiahli ako údaje časového radu do softvéru R. Hodnoty sme následne 

upravili do stacionárneho časového radu. Toto sme dosiahli prostredníctvom výpočtu prvých 

diferencií časového radu. Ceny zvyčajne nie sú stacionárne, to znamená, že sa štatistické údaje 

ako priemer a rozptyl (matematické momenty) menia s časom. To by tiež mohlo spôsobiť 

problém pri modeloch, vzhľadom na zahrnutie trendov alebo sezónnosti v našom časovom rade.  

 Na potvrdenie štylizovaných faktov použijeme grafy, na ktorých zobrazíme výsledky 

rôznych matematických metód. Dôležitým faktom je existencia klasteringu volatilít - obdobia 

vysokých výnosov sa striedajú s obdobiami nízkych (Obrázok 1 - vpravo hore), čo naznačuje, 

že volatilita nie je konštantná v čase. Toto potvrdzuje 2. a  5. štylizovaný fakt. Bližšie si ho 

overíme na ďalšom grafe. 

Obrázok 1: Súhrnné grafy popisujúce akcie Apple 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie 

 Na Obrázku 1 vľavo hore vidíme hodnoty uzatváracích (adjusted close) cien časového 

radu od roku 1.1.2010 až do 31. marca 2020. Stále rastúci trend od roku 2010 v roku 2020 

viditeľne poklesol aj vďaka situácii s COVID-19. Z toho vyplýva, že aj taká veľká 

technologická firma ako je Apple je citlivá na globálne udalosti vo svete. Môžeme konštatovať, 

že čo vzniklo vďaka globalizácii je ovládaná globálnymi udalosťami. Vplyv pandémie je až 

neuveriteľne silný. 

 Stacionarizovaný časový rad (Obrázok 1 - vpravo hore) znázorňuje aritmetické výnosy 

akcií. Aj v tomto prípade môžeme registrovať veľký výkyv v roku 2020. Autokorelačná 

a parciálne autokorelačná funkcia naznačuje autokoreláciu prvého stupňa. Počet pozorovaní n 

je 2576. Hodnota šikmosti údajov v datasete má hodnotu -0,18 a špicatosť má hodnotu 6,53. 

Šikmosť ako aj špicatosť naznačujú, že sa nejedná o normálne rozdelenie nami sledovaných 

údajov. Treba si uvedomiť, že špicatosť v R označuje nadmernú špicatosť (excess kurtosis).  

 Môžeme si overiť odlišnosť od normálneho rozdelenia údajov prostredníctvom 

Jarque - Bera testu normality. 
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Tabuľka 1: Jaque-Bera test 

Výsledky Jarque - Bera testu normality 

Štatistika: 4544.2722 

p hodnota: < 2.2e-16 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 Na základe potvrdenej negatívnej šikmosti, pozitívnej špicatosti ako aj testu normality 

zamietame nulovú hypotézu, že dáta pochádzajú z normálneho rozdelenia, čo potvrdzuje 4. 

štylizovaný fakt a aj predpoklad, že pravdepodobnostné rozdelenie (distribúcia) sledovaných 

finančných aktív je naklonené doľava. To znamená, že v nami sledovanom časovom rade sa 

negatívny výnos vyskytuje častejšie ako pozitívny, čo potvrdzuje 6. štylizovaný fakt, teda 

hodnoty časových radov sú naklonené doľava a volatilita nie je konštantná v čase. 

Obrázok 2: Kvartil-kvartil graf výnosov Apple 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie 

 Ďalším vhodným vizualizačným prvkom pre ohodnotenie časového radu je kvartil-kvartil 

graf (Q-Q plot). V strede grafu (Obrázok 2) sú body rozmiestnené pozdĺž čiary znázorňujúcu 

normálne rozdelenie, ale na koncoch sa silne vzďaľujú, čo potvrdzuje, že údaje nie sú normálne 

rozdelené.  

 V poslednom kroku analýzy transformujeme dataset, aby sme mohli ukázať existenciu aj 

3. štylizovaného faktu. Dosiahneme to prostredníctvom výberu 100 najväčších výkyvov údajov 

a tie zobrazíme na časovej osi na jednom grafe. Takáto transformácia lepšie preukáže existenciu 

klasteringu volatilít (Obrázok 3). 

 V prípade spoločnosti Apple budeme skúmať, či sa uplatňujú štylizované fakty (Obrázok 

3). Hodnoty autokorelácie a parciálnej autokorelácie absolútnych hodnôt výnosov sa výrazne 

líšia od nuly a znižujú sa iba pomaly bez veľkých skokov (Obrázok 3 - horné dva grafy). Tento 

jav potvrdzuje 3. štylizovaný fakt časových radov. Časový rad vytvorený zo 100 najväčších 

absolútnych výnosov z pôvodného datasetu (Obrázok 3 - spodný graf) jasnejšie potvrdzuje to, 

čo by sa už mohlo odvodiť aj priamo z denných výnosov firmy Apple (Obrázok 1), a to 

existenciu klasteringu volatility. Z údajov grafu vyplýva aj to, že výnosy sa pri konci obdobia 

vzorky stávajú volatilnejšie. Tento jav potvrdzuje náš predpoklad, že pandémia COVID-19 sa 

prejavila na finančnom trhu a aktíva sa správajú volatilnejšie ako v období pred ňou. Aké 

dopady bude mať pandémia na finančný trh si však v tomto momente ešte netrúfame 

predpovedať. 
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Obrázok 3: ACF-PACF-Klastering volatilít Apple 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie 

4 Záver 

 Obmedzením nášho výskumu bol fakt, že sme testovali jednorozmerné časové rady, lebo 

v prípade, keď sa analyzuje viacero časových radov súčasne, štylizované fakty sú odlišné. 

Určitým obmedzením bol aj výber spoločnosti, ktorá sa pohybuje primárne vo sfére 

informačných technológií. Vzhľadom na tieto skutočnosti, nie je možné tvrdiť, že spoločnosti 

v iných sférach podnikania by vykazovali rovnaké správanie sa na finančnom trhu.  

 Napriek tomu, že sme pre náš výskum zvolili firmu, ktorá je na finančnom trhu dlhodobo 

výnosná s pomerne rovnomerným konštantným rastom, sme v súčasnosti registrovali extrémne 

veľký prepad jej ceny akcií. V článku uvedené štatistické ukazovatele potvrdili existenciu 

štylizovaných faktov v cenách akcií firmy Apple na finančnom trhu a to aj vtedy, ak berieme 

do úvahy „miernejšie“ obdobie rastu ekonomiky. Štylizované fakty platia aj v roku 2020 a pri 

pandémií COVID-19 sa prejavujú ešte intenzívnejšie ako za posledných 10 rokov.  

 Všetky štylizované fakty finančných časových radov sa ukázali ako platné na trhu 

cenných papierov. Čiže sme dospeli ku kladnej odpovedi na položenú otázku a dosiahli tak cieľ 

našej práce 
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Summary 

 Stylized facts are still in place in 2020 and are even more intense in the COVID-19 

pandemics than in the last 10 years. Given this reality, we need to ensure that these facts are 

included in risk models to estimate the future level of risk for financial assets. Risk models that 

do not consider the differences between the normal and the empirically proven distribution on 

the financial market will not be suitable for modeling prices/returns of assets. We have 

confirmed that stylized facts also apply in 2020. In fact, a relatively shorter dataset, which is 

only 10 years long, is sufficient to confirm the above facts. Also, an interesting reality is the 

downward movement of the Apple stock price curve during the COVID-19 pandemic, which 

affects the price of financial assets on the market worldwide. Despite the fact that we chose a 

firm that has been profitable on the financial market for a long time with relatively steady 

growth, we have registered an extremely large fall in its share price. 
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Abstrakt. Dnešné podnikateľské prostredie vyžaduje od lídrov schopnosť rýchlej reakcie na 

zmeny, ktoré sa neustále vynárajú. Agilné techniky pomáhajú lídrom čeliť takýmto výzvam 

a zapojiť organizáciu do prostredia, v ktorom je možné flexibilne reagovať na vzniknuté zmeny. 

Agilné vedenie ľudí je založené na motivácii členov tímov, pričom všetci medzi sebou dokážu 

komunikovať, stanovovať si ciele, každý z nich je zapojený do rozhodovania a schopný 

samoriadenia. Cieľom tejto štúdie je identifikovať a zhrnúť kľúčové charakteristiky agilného 

vedenia ľudí na základe prehľadu literatúry a analýzy sekundárnych výskumov. Prehľad 

literatúry zobrazuje teoretické východiská vedenia ľudí, popisuje kľúčové charakteristiky 

agilného vedenia ľudí, nové štýly vedenia, porovnanie agilného vedenia ľudí s tradičným 

a poskytuje prehľad manažérskych rolí v novom prostredí. Vo výsledkoch a diskusii sa 

sformulujú a skomentujú sekundárne údaje z oblasti lídershipu. Sekundárny výskum pozostáva 

zo zistení poradenských spoločností, ktoré sa zaoberali otázkami týkajúcimi sa faktormi 

úspechu pri agilnej transformácii, požiadavkami na lídra 21. storočia, pohľadu zamestnancov 

a lídrov na tvorbu digitálnej kultúry a inovačního potenciálu v organizácii, efektivitou lídra, 

požadovanými vlastnosťami efektívneho lídra a nedostatkami lídershipu. Na základe výsledkov 

zo sekundárnych výskumov môžeme konštatovať, že budovanie flexibilnej kultúry, vychovanie 

agilného lídra schopného rýchlej reakcie v rámci vynárajúcich sa zmien, ktorý bude budovať 

agilné tímy schopné samoorganizácie a vysokého stupňa angažovanosti, bude znamenať pre 

organizáciu úspech v dnešnom prostredí. Najdôležitejšie vlastnosti lídra sú posilniť iných, 

budovať kultúru dôvery, myslieť strategicky a prijať do svojej ideológie zmenu. Na 

základe prehľadu sekundárnych výskumov môže tento článok predstavovať poznanie ohľadom 

dôležitosti transformácie lídershipu pri formovaní agilnej organizácie. 

Kľúčové slová: lídership, líder, agilita, tím 

JEL kód: M14, O14, O33 

1 Úvod 

 Vedenie ľudí bolo v minulosti zamerané najmä na jednotlivca a jeho vzťah 

k podriadeným alebo nasledovníkom. Oblasť vodcovstva sa primárne zamerala na správanie, 

myslenie a konanie vodcu v tíme alebo v organizácii. Táto paradigma dominuje v oblasti 

organizačného správania už desaťročia. Táto myšlienka sa však v posledných rokoch zmenila 

a vedenie ľudí je dnes ponímané ako aktivita, ktorá je zdieľaná a distribuovaná medzi členmi 

tímov, skupín alebo celej organizácie. Dnes dostanú jednotlivci príležitosť, aby mohli na určitý 

čas prevziať vodcovské schopnosti a neskôr sa vedenie presunie zase na iných jednotlivcov 

(Pearce & Conger, 2003). Nakoľko sa nachádzame v období štvrtej priemyselnej revolúcie, je 

potrebné sa prispôsobiť novým podmienkam, aby organizácie boli na trhu úspešné. 

Technológie sú síce hlavným motorom Priemyslu 4.0, no sú to práve procesy a celá organizácia, 

ktoré sa musia zmeniť, aby bol podnik schopný konkurovať na trhu (Kohnová et al., 2019). Pre 

väčšinu organizácií je Priemysel 4.0 stále v rannom štádiu a pre digitálnu transformáciu je 

potrebné vhodné vedenie ľudí, disponovanie adekvátnymi schopnosťami a odhodlanie 
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prekonávať výzvy pre úspešnú implementáciu. Hoci prijatie Priemyslu 4.0 zvyšuje výkonnosť, 

stále existujú organizácie, ktoré sa nestotožňujú s touto platformou (Fonseca, 2018). V rámci 

Priemyslu 4.0 sa formuje aj nový prístup – agilné riadenie. Agilný prístup je založený na 

samoriadení organizácie, projektov a členov projektového tímu. Základným princípom 

agilného riadenia je zameranie sa na zákazníka a riadenie výsledkov prostredníctvom otvorenej 

a samostatne organizovanej práce. Agilné metódy sa zameriavajú na zamestnanca a tím, ktorý 

vytvára pridanú hodnotu pre zákazníka. Vývojový tím v agilnom prostredí produkuje riešenie 

pre zákazníka prostredníctvom vhodných otázok (Linke, 2019). Stále viac organizácií prijíma 

agilitu v rôznych častiach organizácie, napríklad výskum a vývoj, marketing, podniková 

stratégia (Rigby et al., 2016). Pracovať agilne znamená rozdeliť si prácu na krátke cykly, 

nazývané aj „sprinty”. Po ukončení každého cyklu sa zákazníkovi zobrazí ukážka daného 

výstupu, aby tím pracujúci na projekte získal spätnú väzbu. Takýto prístup sa využíva preto, 

aby sa mohli ľahšie vykonať zmeny, ktoré vznikajú na základe meniacich sa potrieb zákazníka 

(Gustavsson, 2013). Podstatné pre organizácie je uvedomiť si, že agilita nepríde do organizácie 

sama, ale je potrebné uplatňovať pri jej zavádzaní agilné koncepty (KPMG, 2019).  

2 Teoretické východiská vodcovstva 

 Sedlák (2001) uvádza, že vedenie ľudí je často totožnou definíciou ako manažment, čo 

nie je správne. Vedenie ľudí je len súčasťou manažmentu a jednou z manažérskych funkcií. 

Manažment je oveľa širší pojem a zahŕňa okrem vedenia ľudí aj plánovanie, organizovanie 

a kontrolu (Sedlák, 2001). Podobný názor zastáva aj Storey et al. (2017), ktorý taktiež tvrdí, že 

vedenie je zvyčajne definované ako opak manažmentu, čo nie je korektné. Manažment sa 

zaoberá vykonávaním rutinných úloh a udržiavaním organizačnej stability. Vedenie ľudí súvisí 

s definovaním smerovania, vytýčením novej stratégie a je spojený so zmenou, posunom 

a ovplyvňovaním (Storey et al., 2017). 

 V histórii vodcovstva vzniklo veľké množstvo teórií a modelov. Rôzne teórie majú 

pohľad na vodcovstvo z rôznych perspektív a používajú sa pri rôznych situáciách (Zhang & 

Fjermestad, 2006). Vedenie ľudí je zdrojom presviedčania a hodnôt, ktoré spôsobujú posun 

skupiny pri riešení vonkajších a vnútorných problémov (Schein, 2010). Yukl (2010) definuje 

vodcovstvo ako vplyv a schopnosť motivovať a ovplyvňovať ostatných, aby sa dohodli 

a prispeli k dosiahnutiu cieľov (Yukl, 2010). Northouse (2013) uvádza, že vedenie ľudí je 

proces, v ktorom jednotlivec ovplyvňuje skupinu jednotlivcov, aby bol dosiahnutý spoločný cieľ. 

Ďalej zdôrazňuje, že vodcovstvo je interaktívne, nie je lineárne a jednosmerné. Vodcovstvo je 

dostupné pre všetkých, nie je vyhradené iba pre formálne určeného vodcu v skupine 

(Northouse, 2013).  Kruse (2013) opisuje vedenie ľudí ako proces sociálneho vplyvu, ktorý 

maximalizuje úsilie ostatných smerom k dosiahnutiu cieľa (Kruse, 2013). Aj keď sú definície 

odlišné, základom každej je, že vodcovia by mali vedieť, ako dosiahnuť ciele a motivovať 

ostatných k ich dosiahnutiu.  

 Existuje veľa teórií, ktoré predpokladajú efektívne vedenie ľudí. Najvýznamnejšie teórie 

vedenia ľudí sú transakčná a transformačná teória (Odumeru & Ifeanyi, 2013).  Burns (1978) 

vysvetľuje, že transakčný lídership znamená výmenu medzi lídrom a zamestnancom. 

Zamestnanec dostane odmenu za výsledok, ktorý je presne podľa priania lídra. Burns tiež 

uvádza, že odmena môže mať ekonomický, politický alebo psychlogický charakter (Burns, 

1978). Transakčný líder odmeňuje zamestnancov od výkonu. Ide o posilnenie vodcovstva buď 

pozitívnou, alebo negatívnou formou odmeny (Bass & Avolio, 1994). Transakčný prístup má 

za cieľ uistiť sa, že zamestnanci vedia, čo sa od nich očakáva a majú zručnosti a schopnosti, 

aby mohli dosiahnuť požadovaný výkon (Rosenbach et al., 1996). Tento prístup však 

neumožňuje zamestnancom presiahnuť svoje schopnosti a myslieť za hranice svojich možností. 

Na druhej strane transformačný líder motivuje svojich zamestnancov, aby dosahovali čo 
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najlepšie výsledky a prekonávali samých seba. Stanoví náročnejšie ciele, čo dovedie 

zamestnancov k dosiahnutiu lepšieho výkonu. Zvyčajne má tento líder angažovanejších 

a spokojnejších zamestnancov. Zameriava sa aj na individuálne potreby svojich zamestnancov 

a vedie ich k dosahovaniu osobného rozvoja (Bass & Riggio, 2006). Svojich zamestnancov 

usmerňuje vo všetkých oblastiach, pomáha im vždy, keď to potrebujú, vedie ich k neustálemu 

vzdelávaniu, zlepšuje a vyzdvihuje ich zručnosti a zaobchádza s nimi rovnocenne (Hall et al., 

2008). Mayer et al. (1995) tvrdí, že transformačný líder podnecuje u zamestnancov kritické 

myslenie a povzbudzuje ich, aby podstúpili aj riziká pri vykonávaní práce (Mayer et al., 1995). 

Suyanto et al. (2019) uvádza, že zvyšovanie výkonu zamestnancov je založené na pochopení, 

pocite spolupatričnosti, schopnosti poskytnúť podporu, povzbudiť a správne viesť svojich 

zamestnancov s predpokladom maximalizácie potenciálu. Jednoducho, lídra, ktorý vybuduje 

tím s pevne zabudovanou pracovnou etikou, môžeme považovať za transformačného lídra 

(Suyanto et al., 2019). 

2.1 Agilné vedenie ľudí  

 Dnes lídri v organizáciách čelia zrýchľujúcim sa mieram volatility, neistoty, 

komplexnosti a nejednoznačnosti. Súčasné prostredie si vyžaduje pokrok. Lídri, v novom 

podnikateľskom prostredí, by mali byť schopní vnímať a reagovať na zmeny pomocou opatrení, 

ktoré sú flexibilné. Lídri budúcej generácie teda musia byť agilní (Moore, 2012). Agilné 

vedenie ľudí si vyžaduje lídra, ktorý má šesť hlavných charakteristík: pokojný, prispôsobivý, 

inovatívny, vždy učiaci sa zo skúseností, poskytujúci spätnú väzbu, schopný motivovať 

a inšpirovať ľudí, ktorých vedie. Takýto líder by mal prinášať stále nové inovácie, takže keď 

dôjde k zmene, umožní spoločnosti byť súčasťou zmien. Taktiež by mal získavať spätnú väzbu 

od ľudí okolo seba, aby ich mohol zvážiť a poučiť sa z nich (Prasongko & Adianto, 2019). 

Agilný líder by mal taktiež dbať o neustály rozvoj svojich zručností, rýchlo sa prispôsobiť 

pracovným podmienkam a aktívne zapojiť podriadených do rozhodovania (Rzepka & Bojar, 

2020). Giustiniano (2018) hovorí o lídroch 4.0, ktorí musia prijať do svojej filozofie disruptívne 

zmeny, ale taktiež povzbudiť v tejto ideológii aj svojich zamestnancov. Lídri 4.0 musia súčasne 

disponovať podnikateľským, agilným a vizionárskym zmýšľaním. Svojim konaním by mali 

vedieť ovplyvniť členov tímu, aby dôverovali novým technológiám a neobávali sa straty 

zamestnania ich zavedením a taktiež v nich videli príležitosť a nie hrozbu (Giustiniano, 2018).  

Staffen & Schoenwald (2016) uvádzajú ako ďalšie dôležité vodcovské schopnosti pre lídrov 

4.0 komunikáciu, nadšenie a záujem o svojich zamestnancov. Taktiež identifikujú nasledovné 

roly, ktorými by mal správny líder v dnešnom modernom veku disponovať (Staffen & 

Schoenwald, 2016): 

• Líder ako podnikateľ prijíma rozhodnutia nielen v oblasti svojich záujmov, ale 

v kontexte celej spoločnosti a podieľa sa na vývoji inovatívnych a integračných 

riešení pre produkty a služby. 

• Líder ako koordinátor ekosystémov spája interných a externých partnerov, deleguje 

úlohy, využíva svoje odborné znalosti. 

• Líder ako skaut talentov spája ľudí do interdisciplinárnych tímov a rozvíja ich 

potenciál. 

• Líder ako tréner agilných tímov flexibilne reaguje na meniace sa požiadavky 

s prihliadaním na hodnotový reťazec a inovácie. Umožňuje tímu identifikovať 

príležitosti, stanoviť priority a rozhodovať v dynamickom prostredí.  

• Líder ako kultúrny architekt formuje podnikovú kultúru v prospech novej platformy 

Priemyslu 4.0 nielen v mysliach zamestnancov, ale aj v celej organizácii.   
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2.2 Agilné štýly vedenia ľudí 

 Literatúra nevymedzuje presne štýly vedenia ľudí, klasifikované pre agilný manažment. 

Nasledujúce štýly sú však vďaka svojim charakteristikám použiteľné pri vedení agilných tímov.  

 1. Posilnenie vodcovstva 

 Princípy posilnenia vodcovstva sú v súlade s agilnými princípmi. Pri tomto štýle sa 

členovia tímu podieľajú na rozhodovacom procese alebo sami rozhodujú. Tím si môže sám 

naplánovať úlohy a rozvrh práce. Tento agilný spôsob vedenia podporuje dobrovoľnú a aktívnu 

účasť na všetkých členov tímu. Uplatňovanie tohto štýlu má aj svoje negatívum, a to, že sa 

v tíme môžu vyskytnúť pasívni sledovatelia, ktorí nechcú byť aktívni (Xu & Shen, 2015), 

(Alsaadi et al., 2019).  

 2. Zdieľané vodcovstvo 

 Zdieľané vodcovstvo prebieha medzi členmi tímu, pričom je určený vedúci projektu. Táto 

forma vedenia umožňuje schopným členom tímu prebrať zodpovednosť a byť aktívnejší. Dĺžka 

pôsobenia vedúcich môže byť rôzna a vedenie sa môže striedať medzi jednotlivými členmi tímu 

do rôznych foriem. Keďže sa viacerí členovia tímu delia o autoritu, štruktúra tímu sa stáva 

plochejšou, čo môže urýchliť rozhodovanie a konanie, čo je cieľom agilných metód. Konflikt 

môže nastať pri koordinácii viacerých vedúcich na jednom projekte alebo aj pri prechode 

vodcovstva na iného člena tímu (Xu & Shen, 2015), (Pearce et al., 2014). 

 3. Samoriadenie  

 Samoriadenie je štýl vedenia, kde sa predpokladá, že všetci členovia tímu sú schopní viesť 

samých seba, teda každý jednotlivec kontroluje svoje správanie a svoje konanie vedie 

k dosiahnutiu cieľov. V agilnom prostredí by mali členovia tímu prevziať iniciatívu 

a zodpovednosť pri plánovaní úloh, účasti na rozhodovaní. V agilnom rozvoji je podporované 

spoločné rozhodovanie, v ktorom by mali všetci členovia tímu vyjadriť svoj názor. Hoci agilné 

praktiky podnecujú tímy k samoriadeniu, tímy stále potrebujú vedúcich. Konflikt môže nastať, 

keď členovia tímu nekomunikujú a neinformujú ostatných o zmenách (Xu & Shen, 2015), 

(Przybilla & Wiesche, 2019). 

2.3 Tradičné verzus agilné vedenie ľudí 

 V nasledujúcej Tabuľke 1 môžeme pozorovať rozdiely medzi oboma prístupmi. 

Tabuľka 1: Tradičné verzus agilné vedenie ľudí 

Tradičné vedenie ľudí Agilné vedenie ľudí 

Založené na kontrole Založené na motivácii 

Komunikácia prostredníctvom formálnych 

manažérov 

Komunikácia voľne prechádza medzi 

všetkými 

Formálny lídership Neformálny lídership 

Mikromanažment 
Vysvetliť čo je potrebné spraviť a prečo, 

spôsob vykonania nechať na zamestnancov 

Informácie sú tajné Informácie sú transparentné 

Manažér rozhoduje o výkone zamestnancov 
Zamestnanci rozhodujú o svojom výkone 

a o výkone kolegov 

Rozhodnutia robí manažér Každý je zapojený do rozhodovania 

Ciele nastavuje manažér Ciele nastavujú jednotlivci a tímy 

SMART ciele 
Zvolená metóda pre definovanie a dosiahnutie 

cieľov: OKR 

Formálny manažér Samoriadenie 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa Thoren, 2017 
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2.3 Rola manažéra v agilnom prostredí 

 Manažér v agilnom svete zodpovedá za vytvorenie prostredia, v ktorom budú agilné tímy 

existovať a zlepšovať sa. Agilný manažér by mal smerovať k funkcii agilného lídra, rozvíjať 

agilný lídership v organizácii a pomáhať riešiť problémy, nie však na operatívnej úrovni. Rola 

agilného manažéra si vyžaduje strategické rozhodnutia a operatívne úlohy by mali byť 

delegované na tímy (Šochová & Kunce, 2014). Budovanie agilného tímu výberom 

talentovaných, motivovaných a vysokokvalifikovaných členov tímu je taktiež dôležitou rolou 

manažéra. Ďalšou rolou manažéra je podporovať samoorganizáciu v tíme, čo je veľmi náročná 

úloha, nakoľko viacerí jednotlivci nie sú pripravení prevziať zodpovednosť. Na riešenie tohto 

problému musia použiť účinné stratégie a v prípade potreby usmerniť tím, aby dosiahol ciele. 

Podporovať zdieľanie informácií medzi členmi tímu je ďalšou rolou agilného manažéra. 

Otvorené zdieľanie informácií je možné budovať prostredníctvom každodenných stretnutí 

členov tímu, rýchlej spätnej väzby od zákazníka, tímovej spolupráce a blízkej interakcie so 

zákazníkom. Vo vzťahu k zákazníkovi je dôležitou rolou manažéra motivovať zákazníkov, aby 

efektívne spolupracovali s vývojovým tímom. Dôležitou rolou je aj odstránenie bariér pri 

tvorbe hodnoty a návratnosti investícií (Sarpiri & Gandomani, 2017). 

3 Metodológia 

 Hlavným cieľom tohto výskumu bolo identifikovať a zhrnúť kľúčové charakteristiky 

agilného vedenia ľudí na základe prehľadu literatúry a analýzy sekundárnych výskumov. 

Sekundárne údaje boli zozbierané z výskumov poradenských spoločností ako Capgemini, 

Deloitte, PwC, Canada´s Public Policy Forum a McQuaig Global Talent Recruitment. 

Výskumy boli uskutočnené prostredníctvom rozhovorov s profesionálmi, lídrami, HR 

špecialistami, manažérmi a zamestnancami. Vo výsledkoch a diskusii sú spracované dáta 

ohľadom faktorov úspechu pri agilnej transformácii, požiadaviek na lídra 21. storočia, pohľadu 

zamestnancov a lídrov na tvorbu digitálnej kultúry a inovačného potenciálu v organizácii, 

efektivity lídra, požadovaných vlastností efektívneho lídra a nedostatkov lídershipu. Na 

základe prehľadu sekundárnych výskumov môže tento článok predstavovať poznanie ohľadom 

dôležitosti transfromácie lídershipu pri formovaní agilnej organizácie. 

4 Výsledky a diskusia 

 Sekundárne dáta sú rozdelné do 4 kategórií: 

• faktory úspechu a požiadavky pri prechode na zmeny 

• postoje lídrov a zamestnancov vo vzťahu k digitálnej transformácii a inováciám 

• vlastnosti lídra a jeho efektivita 

• nedostatky lídershipu 

4.1 Faktory úspechu a požiadavky pri prechode na zmeny 

 Wähler et al. (2019) zo spoločnosti Capgemini analyzovali úspechy zmien 

v organizáciách na základe faktorov úspechu, pri ktorých bolo oslovených 1135 profesionálov 

z 11 krajín, pričom mali možnosť výberu viacerých možností. Najdôležitejšou dimenziou, ktorú 

respondenti vyzdvihli boli zmeny vykonané v organizačnej kultúre - 77 % respondentov, 

druhou najdôležitejšou dimenziou bola zmena v oblasti lídershipu a ľudí – 64 % a treťou zmena 

v procesoch – 45 %. Z výsledkov vyplýva, že podniková kultúra je úspešnejšia, ak je 

organizácia flexibilnejšia a zohľadňuje konkrétne požiadavky. Rozhodujúce pri riadení zmien 

je zapojiť iniciatívnych ľudí a nasmerovať ich k spoločnému cieľu, aby nadšenie zo spolupráce 

v rámci skupiny bolo silnejšie ako nadšenie u jednotlivcov (Wähler et al., 2019). 
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Graf 1: Faktory úspechu pre agilnú transformáciu 

 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa Wähler et al., 2019 

 Spoločnosť PwC v priebehu roka 2014 spolupracovala s Fórom pre verejnú politiku 

v Kanade, aby preskúmali koncepciu agility, pričom viedli viac ako 45 rozhovorov s lídrami vo 

verejnej správe. Až 62 % participantov berie lídership ako kľúč k dosiahnutiu agility. 

Respondenti uviedli, že ak chcú byť dobrými lídrami, nemôžu zamerať svoje schopnosti na 

udržanie pozície, ale mali by skôr budovať vzťahy a využiť schopnosti na dosiahnutie 

výsledkov prostredníctvom angažovaných ľudí. Uplatnenie agilných princípov taktiež nie je 

možné aplikovať bez investovania do rozvíjania líderských schopností (PwC & Canada´s 

Public Policy Forum, 2015).   

 Volini et al. zo spoločnosti Deloitte v roku 2019 oslovili respondentov z celého sveta, 

pôsobiacich v rôznych sektoroch, primárne to boli respondenti z oddelenia HR, ale taktiež 

z iných funkcií. Prieskum bol zameraný na budúcnosť pracovnej sily, organizácií a HR. Ďalej 

sa budeme zameriavať na otázky týkajúce sa lídershipu. z výskumu vyplýva, že organizácie 

majú nové potreby vedenia ľudí. 80 % respondentov tvrdí, že lídership 21. storočia má nové 

jedinečné požiadavky, ktoré sú dôležité preto, aby bola organizácia úspešná. 81 % respondentov 

uvádza, že najdôležitejšou požiadavkou je schopnosť viesť ľudí v prostredí väčšej zložitosti 

a nejednoznačnosti, 65 % tvrdí, že vzniká požiadavka na schopnosť viesť prostredníctvom 

vplyvu, 50 % schopnosť riadiť na diaľku, 47 % schopnosť riadiť prácu kombináciou ľudí 

a strojov, 44 % schopnosť rýchlejšieho vedenia.  

 

Graf 2: Požiadavky na lídra 21. storočia 

 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa Volini et al., 2019 

 Organizácia by mala taktiež rozvíjať nové kompetencie lídrov, ktoré sú potrebné pre 

úspech v novom modernom veku. Tieto kompetencie zahŕňajú spoločenské a organizačné 
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očakávania, ako by mali lídri konať a aké ciele dosahovať. 75 % respondentov tvrdí, že 

požiadavky na lídra sa zmenili vplyvom nových technológií, 66 % uvádza, že je to spôsobené 

tempom zmeny, 57 % tvrdí, že je to spôsobené zmenou v demografii a očakávaniach 

zamestnancov a 53 % pozoruje rozdiel v zmene očakávaní zákazníkov. 

   

Graf 3: Dôvody rozdielov v požiadavkách na lídra 21. storočia 

 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa Volini et al., 2019 

 

 Iba 25 % respondentov uvádza, že budujú digitálnych lídrov a 30 % tvrdí, že rozvíjajú 

schopnosti lídrov, aby dokázali čeliť vynárajúcim sa výzvam. Ak chcú organizácie vychovať 

lídrov pripravených na 21. storočie, mali by sa najprv pozrieť dovnútra organizácie a vytvoriť 

prostredie pre lídrov, ktorí budú v tomto modernom veku úspešní. Pre vytvorenie vhodného 

prostredia je žiadúca transparentnosť, vnútorná spolupráca a riadenie výkonnosti. Efektívny 

lídership znamená zavedenie nového konceptu do organizácie s meniacou sa demografiou 

a novými očakávaniami zákazníkov, príchod nových technológií a rýchleho tempa zmien 

(Volini et al., 2019).     

4.2 Postoje lídrov a zamestnancov vo vzťahu k digitálnej transformácii a inováciám 

 Buvat et al. (2017) zo spoločnosti Capgemini spravili výskum v roku 2017 v oblasti 

lídershipu vo vzťahu k digitálnej transformácii a inováciám. Oslovili 1700 respondentov, 

vrátane lídrov, manažérov a zamestnancov v 340 organizáciách, v 8 krajinách a 5 sektoroch. 

V nasledujúcom grafe môžeme pozorovať postoje lídrov a zamestnancov vo vzťahu 

k tvrdeniam týkajúcich sa zavádzania inovácií a podpore digitálnej transformácie do 

spoločností.  

Graf 4: Percentuálny podiel lídrov a zamestnancov, ktorí súhlasia s tým, že existuje v ich spoločnosti vysoký 

výskyt digitálnej a inovačnej kultúry 

 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa Buvat et al., 2017 
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 Vo všetkých 8 tvrdeniach sú výrazné rozdiely medzi lídrami a zamestnancami v chápaní 

digitálnej kultúry a podpore inovácií. Napríklad až 75 % lídrov tvrdilo, že v ich spoločnosti 

funguje kultúra inovácií, ale z radov zamestnancov to tvrdilo iba 37 %. Výskum naznačuje, že 

správanie, procesy a systémy, ktoré vychádzajú z inovačnej kultúry v organizáciách neexistujú. 

Buvat et al. odporúčajú zaviesť do spoločností inovačný potenciál vhodným spôsobom práce, 

ktorý dáva možnosť zlyhania, povzbudí inovatívne myslenie a experimentovanie. Taktiež 

poukazujú na to, že digitálne technológie môžu priniesť pre organizáciu novú hodnotu, ale iba 

vtedy, ak bude v spoločnostiach prítomná digitálna kultúra (Buvat et al., 2017).   

4.3 Vlastnosti lídra a jeho efektivita 

 V roku 2016 McQuaig Global Talent Recruitment položili 438 HR odborníkom z celého 

sveta otázky ohľadom lídershipu. Jednou z otázok bolo, aké sú podľa špecialistov 

najdôležitejšie vlastnosti lídra.  

 Až 72 % HR špecialistov uviedlo, že posilňovanie iných lídrom je najdôležitejšia 

vlastnosť, ktorú zvolili ako najkľúčovejšiu špecialisti v Severnej Amerike (69 %), Európe (63 

%) a Austrálii (81 %). Druhou najdôležitejšou vlastnosťou je podľa HR odborníkov budovanie 

dôvery a strategické myslenie – 52 % a 35 % respondentov uvádza ako ďalšiu dôležitú vlastnosť 

lídra prijatie zmeny do svojej ideológie – 35 %.    

 Ďalšou zaujímavou otázkou bolo, či je líder v ich spoločnosti podľa nich efektívny. Iba 

25 % odborníkov uviedlo, že ich lídri sú veľmi efektívni, 61 % hodnotilo lídrov do istej miery 

efektívnych a 14 % si myslí, že lídri nie sú vôbec efektívni. Výsledky naznačujú, že až 75 % 

lídrov je vo svojej funkcii buď priemerných, alebo podpriemerných. Tento fakt môže byť 

zapríčinený nedostatočným tréningom lídrov, čo nám naznačuje aj ďalšia otázka, kde sa HR 

experti vyjadrovali, či ich organizácia poskytuje novým lídrom školenia. 38 % respondentov 

uviedlo, že ich spoločnosť nemá žiaden tréningový program zameraný na vedenie ľudí. Keďže 

spoločnosti neinvestujú do rozvoja lídrov, nemôžu očakávať ich efektívnosť. McQuaig Global 

Talent Recruitment upozorňuje spoločnosti, že mať efektívnych lídrov má významný vplyv aj 

na schopnosť prilákať a udržať si kvalifikovaných pracovníkov (McQuaig Global Talent 

Recruitment, 2016).        

Graf 5: Vlastnosti efektívneho lídra 

 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa McQuaig Global Talent Recruitment, 2016 

4.4 Nedostatky lídershipu 

 Buvat et al. (2017) zo spoločnosti Capgemini na základe výsledkov z výskumu definovali 

nedostatky pri uplatňovaní správneho lídershipu v dnešnej digitálnej ére. Ide o nedostatky pri: 
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• správnej formulácii vízie, ktorá by mala byť vhodne komunikovaná  

• prispôsobení hodnôt spoločnosti tak, aby zahŕňali atribúty digitálnej kultúry  

• mentorskom správaní v súvislosti k otvorenosti voči zmenám – lídri nie sú vzorom 

pre zamestnancov pri prijímaní zmien v rámci organizácie 

 Pri horeuvedených nedostatkoch je vhodné spomenúť aj výskum spoločnosti Deloitte 

(2018), kde pri otázke, aké sú najčastejšie výzvy, ktorým organizácia čelí pri prijímaní nových 

technológií, uviedlo 29 % dopytovaných manažérov, že pociťujú nedostatočné vízie lídrov 

(Deloitte, 2018).   

5 Záver 

 Priemysel 4.0 má potenciál transformovať veľa vecí z fyzického sveta na digitálny, čo 

môže znamenať príležitosť pre organizácie. Prechod na túto platformu si tiež vyžaduje 

flexibilné zavádzanie technológií do digitálneho sveta. Lídri, ktorí majú schopnosť predvídať 

budúce zmeny vďaka svojim znalostiam, môžu úspešne pripraviť svoju organizáciu na štvrtú 

priemyselnú revolúciu. Líderstvo moderného veku si však vyžaduje stopercentnú prípravu, 

nakoľko zastaralé spôsoby už nebudú dostatočné pre prijatie novej éry (Zakaria & Nasir, 2019). 

 Cieľom tejto štúdie bolo identifikovať a zhrnúť kľúčové charakteristiky agilného vedenia 

ľudí na základe prehľadu literatúry a analýzy sekundárnych výskumov. Na základe 

sekundárnych výskumov sme zistili, že nová forma lídershipu má potenciál vzniknúť v novej 

digitálnej kultúre, ktorú je potrebné budovať v rámci celej organizácie. Budovanie flexibilnej 

kultúry, vychovanie agilného lídra schopného rýchlej reakcie v rámci vynárajúcich sa zmien, 

ktorý bude budovať agilné tímy schopné samoorganizácie a vysokého stupňa angažovanosti, 

bude znamenať pre organizáciu úspech v dnešnom prostredí. Takýto líder by mal podľa HR 

špecialistov disponovať schopnosťou posilniť iných, teda mal by vystupovať ako mentor pre 

zamestnancov, mal by budovať kultúru, v ktorej si ľudia medzi sebou dôverujú, mal by myslieť 

strategicky a prijať do svojej ideológie zmenu, ako základ budovania agilnej organizácie. Ako 

bolo preukázané zo sekundárnych výskumov, pomerne veľké množstvo organizácií nemá 

zabudovaný školiaci program pre lídrov, v dôsledku čoho klesá aj efektivita ich práce 

a schopnosť prilákať a udržať si kvalifikovaných zamestnancov. Pri tejto skutočnosti je vhodné 

spomenúť aj pohľad spoločnosti KPMG (2019), že agilná transformácia nemôže byť úspešná 

bez neustáleho vzdelávania lídrov a tímov o agilnom správaní a princípoch (KPMG, 2019). 

Organizácie by sa preto mali zamyslieť nad vhodnou voľbou tréningového programu, nakoľko 

požiadavky na lídra sa stále zvyšujú vplyvom nových technológií, tempa zmien, zmien 

v demografii, očakávaní zamestnancov a zákazníkov. Lídri musia byť schopní viesť ľudí 

v novom zložitom a nejednoznačnom prostredí a taktiež ďalšou dôležitou požiadavkou je 

riadenie na diaľku. Nedostatky lídrov tiež spočívajú v nesprávnej formulácii vízie a jej 

distribúcie v rámci celej organizácie. Ako uvádzajú Kroll et al. (2017), hlavnou výzvou agilnej 

organizácie je zabezpečiť, aby sa výsledky tímov zhodovali so stratégiou a víziou organizácie 

(Kroll et al., 2017). V súvislosti so zamestnancami sme tiež vo výsledkoch sekundárnych 

výskumov zaznamenali rozdielne vnímanie lídrov a zamestnancov z pohľadu implementácie 

digitálnej kultúry a zapojenia zamestnancov do tvorby inovácií. Agilný líder je zodpovedný za 

nájdenie zamestnancov, ktorí budú zdieľať a dôverovať agilnej kultúre, zabezpečiť im vhodné 

pracovné miesta a spravodlivo ich odmeniť (PwC, 2014). Zamestnanci, ktorí sú spokojní so 

svojou prácou vynaložia väčšie úsilie pri plnení svojich úloh a stotožňujú sa so záujmami 

organizácie. Ak budú organizácie podporovať spokojnosť zamestnancov, predpokladá sa, že 

organizácia bude schopná udržať a prilákať kvalifikovaných zamestnancov (Mosadegh Rad & 

Yarmohammadian, 2006). 
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Summary 

 Today's business environment requires leaders to respond quickly to changes that are 

constantly emerging. Agile techniques help leaders face such challenges and engage 

organizations in an environment where they can respond flexibly to changes. Agile leadership 

is based on the motivation of team members, all of whom are able to communicate with each 

other, set goals, each of whom is involved in decision-making and self-management. The aim 

of this study was to identify and summarize the key characteristics of agile leadership based on 

literature review and secondary research. Secondary research has shown that a new form of 

leadership has the potential to emerge in a new digital culture that needs to be built across the 

organization. Based on the results of secondary research, we can conclude that building a 

flexible culture, bringing up an agile leader capable of responding rapidly to emerging changes 

that will build agile teams capable of self-organization and a high degree of engagement will 

be a success for the organization in today's environment. The most important characteristics of 

a leader are to empower others, build a culture of trust, strategic thinking and embrace change 

in their ideology. Based on an overview of secondary research, this article may provide 

knowledge of the importance of transforming leadership in forming an agile organization. 
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Abstrakt. Cieľom článku je formulácia metódy predikcie pomocou neurónovej siete. 

Neurónové siete majú veľké možnosti využitia, ktoré prinášajú nové metódy a technológie ako 

pracovať s takýmito nástrojmi. Neurónové siete sú využívané vo všetkých známych odvetviach 

a pomáhajú automatizovať základné procesy, sú však aj využiteľné  pri predikciách. 

V súčasnosti vidíme na trhu rôzne možnosti využitia AI (artificial inteligence) a strojového 

učenia. Známky AI môžeme vidieť pri online nákupoch, ale aj v základných činnostiach 

systémov. Súkromné banky majú veľké množstvo užitočných informácií, ktoré zbierajú vďaka 

povahe poskytovaných služieb a produktov. Tieto dáta predstavujú veľmi účinný zdroj 

informácií, ktoré je možné využiť na rôzne typy predikcií. V našom článku sa pokúsime 

vytvoriť model, kde takýto zdroj informácií by dokázal predpovedať nákupné správanie 

klientov súkromnej banky. Myslíme si, že na základe informácií, ktoré banka zbiera o nákupoch 

a predajoch u klientov je možné predikovať časový bod nasledujúceho nákupu. Predpoveď 

budúceho nákupného správania by priniesla veľký krok vpred v porovnaní s konkurenciou. 

Týmto spôsobom by bolo možné predpovedať kedy, a ktorý produkt ponúknuť klientovi v čase, 

keď je podľa nás najvyššia pravdepodobnosť nákupu. Týmto spôsobom by sa dal eliminovať aj 

reklamný tlak na klientov a využil by sa iba v správnych momentoch. Prinieslo by to úsporu na 

reklame a vyššiu efektivitu využitia zdrojov. 

 

Kľúčové slová: Strojové učenie, umelá inteligencia, big data, dátová analýza, predikcia 

 

JEL kód: O31 

1 Úvod 

 V súčasnosti sa odvetvie informačných technológií posúva dopredu neuveriteľnou 

rýchlosťou. Zlepšenie v dátovom spracovaní a nárast rýchlosti výpočtovej techniky nám 

otvorilo dvere k novým prevratným technológiám, ktoré by ešte pred pár rokmi boli označené 

za nepresné alebo nevyužiteľné. Jednou z týchto technológií je aj neurónová sieť. Neurónová 

sieť nie je nová technológia. Táto technológia bola vyvinutá už v 40. rokoch 20. storočia, avšak 

v tej dobe ľudia nedokázali nájsť efektívne využitie pre túto technológiu, keďže výpočtová 

technika tej doby bola nedostatočná. Dnes po skoro 80 rokoch žijeme vo svete s enormným 

množstvom dát, ktoré dokážu priniesť túto technológiu na vyššiu úroveň a posunúť tak nielen 

umelú inteligenciu, ale aj schopnosť predpovedať budúce udalosti. Možnosti využitia 

neurónových sietí vidíme aj pri predpovedaní budúceho nákupného správania sa klientov. Je 

známe, že spoločnosti za posledných pár rokov zvýšili množstvo dát, ktoré dokážu spracúvať. 

Toto spracúvanie nám prinieslo možnosti ako tieto dáta využiť efektívne. Myslíme si, že 

existuje možnosť na základe týchto dát predpovedať budúce správanie a takouto formou znížiť 

náklady na marketing. Klienti sú v súčasnosti zaplavený reklamami a inými formami 

marketingu. Myslíme si, že zistením správneho bodu v čase, kedy je klient najviac naklonený 
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k nákupu pomôže zamerať a zefektívniť reklamu, čím prispejeme aj k šetreniu zdrojov 

v prípade neúspešnej reklamy.  

 Náš článok sa venuje prvotnému zostrojeniu modelu, ktorý by v budúcnosti mohol 

prispieť k predikcii nákupného správania. Na základe predošlých štúdií v oblasti neurónových 

sietí sa pokúsime zostaviť funkčný model, ktorý v budúcnosti využijeme na test predikcie už 

spomenutého nákupného správania. 

2 Deep learning a machine learning 

 Za posledných pár dekád ľudstvo vybudovalo viacero počítačových systémov, ktoré 

dokážu vykonávať úlohy založené na určitej inteligencii. Sú tu systémy, ktoré dokážu 

identifikovať choroby, plánovať syntézu komplexných chemických zlúčenín, vyriešiť rôzne 

operácie v symbolickej forme, porozumieť jazyku, hovorenej reči alebo písanému textu. 

Môžeme povedať, že všetky tieto systémy obsahujú určitý stupeň umelej inteligencie.(Nilsson 

2014) 

 V súčasnosti je veľa pohľadov na to, ako spolu súvisia pojmy machine learning (ML), 

deep learning (DL) a umelá inteligencia (AI). Umelá inteligencia alebo AI je nová veda, ktorá 

študuje a rozvíja teórie, metódy, technológie a aplikácie, ktoré simulujú rozvoj a rozširovanie 

ľudskej inteligencie. AI dokáže simulovať informačný proces ľudského vedomia 

a myslenia.(Xin et al. 2018)  

 Machine learning alebo aj ML je odvetvie AI, ktoré je príbuzné výpočtovej štatistike, 

ktorá sa tiež zameriava na tvorbu predpovedí pomocou počítačov. Má silné väzby na 

matematickú optimalizáciu, ktorá poskytuje metódy, teóriu a aplikačné oblasti do praxe. ML sa 

občas spája s pojmom data mining, avšak dnes sa zameriava viac na prieskumnú analýzu údajov 

a je známe ako učenie bez dozoru (Unsupervised learning). Priekopník ML, Arthur Samuel, 

definoval ML ako „študijný odbor, ktorý počítačom umožňuje učiť sa, bez výslovného 

naprogramovania.“(Xin et al. 2018) 

 DL alebo deep learning je nová oblasť vo výskume strojov a zariadení. Jeho motivácia 

spočíva vo vytvorení neurónovej siete, ktorá simuluje ľudský mozog pre analytické učenie. 

Napodobňuje mechanizmus ľudského mozgu pri interpretácii údajov, ako sú obrázky, zvuky 

a texty. Koncepciu DL navrhol Hinton na základe siete hlbokého presvedčenia (Deep Belief 

Network), v ktorej je navrhnutý nekontrolovaný (unsupervised) výcvikový algoritmus, vrstva 

po vrstve. DL je metóda strojového učenia založená na charakterizácii učenia údajov. Napríklad 

obrázok, môže byť vyjadrený rôznymi spôsobmi, ako je vektor s každou hodnotou intenzity 

pixela alebo abstraktnejšie, ako séria hrán, oblasť konkrétneho tvaru a podobne. Použitie 

konkrétnych reprezentácií uľahčuje učenie na základe úloh z týchto inštancií. Podobne ako 

v prípade metód ML, aj metódy DL majú kontrolované (supervised) a nekontrolované 

(unsupervised) učenie. (Xin et al. 2018).  

 Na Obrázku 1 môžeme jasne vidieť vzťah už spomínaných oblastí. Každá z oblastí sa 

venuje iným algoritmom a technológiám, avšak niektoré z technológii patria do oboch oblastí. 

Ako môžeme vidieť, Machine learning (ML) a Deep Learning (DL) sú podmnožiny už 

spomínanej umelej inteligencie. Na obrázku číslo jedna vidíme teda, že hlavný rozdiel medzi 

AI (Artificial intelligence) a ML (Machine learning) je ten, že za AI vieme považovať všetko 

čo napodobuje ľudskú inteligenciu aj tie najjednoduchšie programy a algoritmy, ktoré túto 

podmienku splňujú. V tomto prípade sa teda nejedná len o programy a algoritmy, ktoré sa 

dokážu učiť z predošlých chýb alebo sa rozhodujú na základe už nadobudnutých poznatkov. 
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Obrázok 4 Specialization of AI algorithms  

 
Zdroj: Anon 2019 

 Deep learning je nová metóda strojového učenia založená na neurónových sieťach, ktorá 

sa učí a stáva sa presnejšou, keď sú modelu dodávané ďalšie údaje, na základe ktorých sa môže 

zlepšovať – „učiť sa“. Všeobecne akceptovaný princíp deep learning je uvedený na ľavej strane 

obrázku 2. AI modely založené na deep learning majú oveľa vyššiu presnosť ako tradičné 

metódy machine learning, ale na dosiahnutie tejto presnosti je potrebné oveľa väčšie množstvo 

údajov. Deep learning je presnejší hlavne z dôvodu samostatnej adaptácie. Program alebo 

algoritmus sa dokáže svojpomocne vyvíjať a pracovať tak s nadobudnutými poznatkami, ale aj 

z predošlých nesprávnych a chybných rozhodnutí. Na pravej strane sú uvedené výsledky 

vyhľadávania Google Trends v oblasti „deep learning“. 

 

Obrázok 2 Deep Learning Has Revolutionized Machine Learning 

Zdroj: Anon, n.d. 
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 Deep learning v sebe skrýva taktiež metódu neurónových sietí alebo inak neural 

networks. Táto technológia nie je vôbec nová, avšak do popredia sa dostala o poznanie neskôr 

a je to hlavne z dôvodu potrebného vývoja hardvéru, t.j. rýchlosti a kapacity spracovania 

údajov. Tento vývoj dopomohol k tomu, že v súčasnosti vieme využiť takmer plný potenciál 

tejto teórie.  

2.1 Neural network  

 Za posledné roky sa neurónové siete stali nepochybne úspešným príbehom v oblasti 

umelej inteligencie. Neurónové siete dokázali to, čo ostatné UI prístupy nedokázali alebo 

v danom prípade sa rozvíjali veľmi pomaly. Medzi tieto oblasti patrí vizuálne rozpoznávanie 

objektov, vzorov, scenérií a mnoho ďalších.(Durstewitz, Koppe, and Meyer-Lindenberg 2019)  

 Neurónové siete majú nespočetné množstvo využitia, vieme ich využiť pri predikcii 

bankrotu spoločností(Wilson and Sharda 1994), pri rozpoznávanie bankoviek(Schulte, Staps, 

and Lampe 2019), ale je možné ich využiť v psychológií(Durstewitz et al. 2019) a iných 

odvetviach. 

 Artificial neural networks (ANNs) sú osobitnou metódou empirického učenia strojov. Pri 

hodnotení z hľadiska ich schopnosti zovšeobecňovať, sa preukázalo, že ANN boli rovnaké 

alebo lepšie ako iné empirické vzdelávacie systémy, a to v širokej škále rôznych oblastí. Podľa 

Towella a Shavlika však tieto systémy majú svoj špecifický súbor problémov, typický pre štýl 

empirického učenia. Medzi tieto problémy patrí:(Towell and Shavlik 1994) 

• Zdĺhavý proces tréningu – príliš dlhý čas 

• Počiatočné alebo vstupné parametre môžu výrazne ovplyvniť proces a výsledok 

učenia 

• Zatiaľ neexistuje univerzálny spôsob, ako zvoliť dobrú topológiu siete, nezávislú od 

problému, hoci v tomto smere sa už uskutočnil rozsiahly výskum (Fahlman and 

Lebiere n.d.), ktorý naďalej pokračuje 

• Po tréningu sa výsledky neurónové siete často interpretujú veľmi ťažko 

 Towell a Shavlik poukazujú vo svojom článku na potrebu vytvorenia hybridného 

systému, ktorý by sa učil efektívnejšie a tým by boli naše predikcie presnejšie.(Towell and 

Shavlik 1994) 

 Existuje značný rozdiel medzi prístupom ručne budovaných klasifikátorov s vedomostne 

náročným prístupom k výučbe podľa poznania a prístupom empirického učenia sa prakticky 

bez vedomostí. Niektoré z týchto medzier sú vyplnené „hybridnými“ metódami učenia, ktoré 

používajú počas učenia sa jednak ručne konštruované pravidlá, a jednak klasifikované 

príklady.(Towell and Shavlik 1994) 

 Aktuálne trendy, napríklad použitie IT v medicíne urobilo z rozvoja týchto systémov 

aktívnu oblasť strojového učenia. Snáď najdôležitejším poznatkom v oblasti učenia sa je 

uvedomenie si, že vedomostne intenzívne učenie(Mitchell, Keller, and Kedar-Cabelli 1986) 

a učenie bez vedomostí sú iba dva konce širokého spektra, v ktorom môže inteligentný samo 

učiaci sa systém fungovať. Zostať na jednom alebo druhom konci spektra možných 

vzdelávacích systémov, zjednodušuje vzdelávací problém tým, že umožňuje urobiť silné 

predpoklady o povahe toho, čo je potrebné sa naučiť. Prostredie je však lákavé; ponúka 

možnosť, že synergické kombinácie teórie a údajov povedú k silným vzdelávacím 

systémom.(Towell and Shavlik 1994) Hybridné systémy sa osvedčili ako účinné pri niekoľkých 

skutočných problémoch, ako napríklad rozpoznávanie génov v DNA(Noordewier, Towell, and 

Shavlik n.d.) a rozpoznávanie liekov(King et al. 1992). 
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 Umelá neurónová sieť je obvykle definovaná, ako sieť pozostávajúca z veľkého počtu 

jednoduchých procesorov (neurónov), ktoré sú masívne prepojené, pracujú paralelne a učia sa 

zo skúseností (príklady). Toto sú primárne známe charakteristiky biologických nervových 

systémov, ktoré sa najľahšie využívajú v umelých nervových systémoch. Vstupné jednotky 

(input units) sú iba distribučné jednotky, ktoré poskytujú všetky (škálované) meracie premenné 

X všetkým neurónom na druhej vrstve, vzorovým jednotkám (pattern units). Vzorová jednotka 

je vyhradená pre jedno vzorové alebo jedno klastrové centrum. Keď sa do siete vloží nový 

vektor X, odpočíta sa od uloženého vektora, ktorý predstavuje každé centrum klastra. Štvorce 

alebo absolútne hodnoty rozdielov sa spočítajú a vložia do nelineárnej aktivačnej funkcie. 

Bežne používaná aktivačná funkcia je exponenciálna. Sumarizačné jednotky (summation units) 

vykonávajú bodový produkt medzi váhovým vektorom a vektorom zloženým zo signálov zo 

vzorových jednotiek. Výstupná jednotka, iba delí ff(X)K s f(X)K, aby sme získali požadované 

Y.(Specht 1991) 

 Na Obrázku 3 je znázornená spätná sieť, ktorá sa môže použiť na odhad vektora Y 

z meracieho vektora X. Keďže vektory nie sú interaktívne, môžu všetky neuróny fungovať 

paralelne. Na obrázku 1 nie je zobrazený mikroprocesor, ktorý priraďuje tréningové vzorce 

klastrovým centrám a aktualizuje koeficienty Ai a Bi. Jednou praktickou výhodou nemigrácie 

klastrových centier je to, že údaje klastrových centier sa mohli zapísať do jednotiek vzorov 

pomocou programovateľnej pamäte typu read-only. Potom jedinými váhami, ktoré musia byť 

adaptívne a ľahko meniace sa, sú váhy Ai a Bi vo vrstve súčtu. Alternatívne môžu byť klastrové 

centrá upravené aj pomocou priemeru K-means (Specht 1991). 

 

Obrázok 3 GRNN (General Regresion Neural Network) block diagram 

 

3 Metodika práce a metódy skúmania 

 Cieľom článku je vytvorenie modelu na predikciu nákupného správania pomocou 

neurónovej siete. Využitie týchto technológií na predikciu dokáže redukovať náklady na 

marketing tým, že sa spoločnosti zamerajú len na určené časové obdobia, kedy je najvyššia 

pravdepodobnosť nákupu. 
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3.1 Charakteristika objektu skúmania 

 Objektom skúmania je neurónová sieť v zmysle využitia na predikcie nákupného 

správania klientov súkromnej banky. Zameriame sa na údaje ktoré súkromná banka zbiera 

a pokúsime sa využiť tieto údaje na predikciu nákupného správania pomocou neurónovej siete.  

3.2 Spôsob získania údajov a ich zdroje 

 Údaje sme získali použitím odbornej literatúry, vedeckých prác a online zdrojov. Využité 

výskumné metódy v tomto článku sú analýza a syntéza. Na základe analýzy technológií, 

predošlých metód využitia a dostupných informácií vytvoríme vlastný model na predikciu 

nákupného správania pomocou zvolenej neurónovej siete. Následne na základe zvolených 

metód a nástrojov využijeme vedeckú metódu syntézy pre tvorbu stabilného a využiteľného 

modelu. 

3.3 Použité metódy vyhodnotenia a interpretácie výsledkov 

 Výsledky sme získali analýzou teoretických a praktických východísk o technológii 

neurónovej siete. Analýzou fungovania neurónovej siete a predikcií sme získali informácie 

k zostaveniu stabilného modelu na predikciu. Syntézou výsledkov získaných analýzou sme 

vytvorili model predikcie a dát získavaných súkromnou bankou.  

4 Model pre predikciu pomocou neurónových sieti 

 Ako bolo spomenuté táto technológia využíva vyššie uvedené skutočnosti a poznatky 

v tejto oblasti na rozhodovanie.(nejak nekonzistentné) Znamená to hlavne to, že neurónová sieť 

si vytvára určitý vzor, podľa ktorého sa rozhoduje. Čím viac poznatkov neurónová sieť dostane, 

tým je väčšia presnosť predikcií. Na základe týchto poznatkov si myslíme, že táto technológia 

dokáže byť vhodne využiteľná pre predikciu nákupného správania. Vieme povedať, že nákupné 

správanie je ovplyvnené množstvom faktorov. Tieto faktory sú nielen ekonomické, ale aj 

personalizované z pohľadu kupujúceho. 

 V našej analýze by sme sa chceli venovať špecifickej skupine klientov, ako aj 

k špecifickému produktu, ponúkaného týmto klientom. Touto skupinou klientov by mali byť 

klienti súkromnej banky. Na základe anonymizovaných údajov z banky by sme chceli potvrdiť 

alebo vyvrátiť hypotézu, či je možné predpovedať nákupné správanie klienta banky. Dátový 

model, ktorý budeme využívať pre učenie našej hybridnej neurónovej siete by mali byť: 

• Číslo klienta: pre zachovanie anonymity by sme chceli každému subjektu priradiť 

náhodné identifikačné číslo 

• Pohlavie klienta 

• Vek klienta 

• Miesto bydliska 

• Miesto s najväčším počtom transakcií: tento údaj by nám mal povedať kde sa klient 

najviac zdržuje, čo môže v konečnom dôsledku ovplyvniť jeho nákupné správanie 

• Finančné prostriedky na vlastnom účte: finančné prostriedky sú podľa nás jedným 

z hlavných faktorov pri rozhodovaní o nákupe bankových služieb  

• Reklamná kampaň: chceli by sme pozorovať či v danom momente nákupu bola na 

zvolenom klientovi zapnutá reklamná kampaň, ktorá by ho mohla ovplyvniť jeho 

nákupné správanie 

• Ekonomické ukazovatele: nakoniec by sme chceli do nášho modelu pridať niektoré 

z ekonomických faktorov, ako inflácia,  aktuálnu cenu úverov a pod. Tieto údaje by 

taktiež mohli mať určitý dopad na nákupné správanie klientov. 
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 Pre kvalitnú predikciu nákupného správania je dobré spraviť prvotnú segmentáciu 

klientov. Táto segmentácia by nám rozdelila klientov tak, aby sme mohli sledovať nami 

vytipovanú skupinu, a tak zlepšili možnosť správnej predikcie nákupného správania. Pre tento 

prípad by sme zvolili segmentáciu pomocou K-means. K-mean nám pomôže vytvoriť segmenty 

z našich získaných dát. V prípade získaných dát si následne zvolíme jeden segment a takýmto 

spôsobom by sme mali dokázať lepšie predpovedať budúci nákupné správanie.  

 Táto segmentácia je inšpirovaná výskumom Dawooda, ktorý vo svojom článku „Improve 

Profiling Bank Customer’s Behavior Using Machine Learnig“ popísal segmentáciu pomocou 

Artificial Neural Network (ANN).(Dawood, Elfakhrany, and Maghraby 2019). 

 

Obrázok 4 Model for profiling bank customers  

 

Zdroj:Dawood et al., 2019 

 Ako môžeme vidieť na Obrázku 4 model nepozostáva len z ANN, ale aj predošlej 

segmentácie pomocou techník K-mean , Improved K-mean a Fuzzy C-mean. My v našom 

prípade využijeme len jednu, a to metódu K-mean. 

 Nakoniec náš dátový model spolu s typom segmentu, použijeme ako dáta pre učenie 

neurónovej siete. Učenie neurónovej siete je časovo náročné na základe využitia hardvéru. Po 

učení neurónovej siete si musíme vybrať časový horizont pre predikciu. V prípade nášho 

modelu bude postačovať výber minulého času už s výsledkami, ktoré máme z banky. Treba si 

uvedomiť, že na základe dnešnej situácie je veľmi ťažké predpovedať nákupné správanie 

v súčasnej covid-19 kríze. Z tohto dôvodu je potrebné vybrať práve obdobie, kedy nákupné 

správanie nebolo ovplyvnené touto krízou.  

 Na základe výsledkov a ich interpretácie zistíme úspešnosť nášho modelu. Podľa 

úspešnosti pristúpime ku konečnému vyhodnoteniu alebo úprave našich dát a procesov nášho 
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modelu. Je možné predpokladať, že úspešnosť v prvom pokuse nebude vyhovujúca a bude treba 

upraviť výber dát alebo nami zvolené procesy pre lepšiu predpoveď nákupného správania. 

 Na našich výsledkoch , chceme ukázať, či je možné využiť nami navrhnutý model na 

predikciu nákupného správania bankových klientov.  

 Na Obrázku 5 môžeme vidieť grafické znázornenie nášho hybridného modelu predikcie, 

ktorý sme vytvorili pre našu budúcu predikciu nákupného správania. Veríme, že pomocou tohto 

modelu budeme schopný sa priblížiť k cieľu predikcie nákupného správania klientov súkromnej 

banky. 

 

Obrázok 5 Hybridný model predikcie 

 

Zdroj: vlastná tvorba 

5 Záver 

 V súčasnosti vďaka novým informačným technológiám a metódam analýzy dát, ktoré 

boli vyvinuté už v minulosti dochádza k  spojeniu a reálne možnosti ich využitia. Jednou 

z týchto technológií a metód je aj práve spomínaná neurónová sieť. Z nárastom výpočtovej sily 

a enormným nárastom dát môžeme tieto technológie využiť efektívnejšie ako kedykoľvek 

predtým.  

 V našom článku sme poukázali na fakt, že neurónová sieť je schopná predpovedať 

udalosti na základe predošlých javov, a preto si myslíme, že by bola schopná predpovedať 

nákupné správanie klientov. Nami navrhnutý model sa pokúsi o jednoduchú predikcii budúceho 

nákupu v prípade nami zvolených subjektoch. Náš model pozostáva z prvotného výberu dát. 

Výber dát je dôležitý kvôli časovému hľadisku analýzy a predpovede pomocou neurónovej 

siete. Čím väčšie množstvo dát využijeme, presnosť neurónovej siete sa zvyšuje, avšak musíme 

dbať na fakt, že pri nedostatku výpočtovej sily sa zvyšuje záťaž a narastá dĺžka spracovania. Po 

prvotnom výbere dát pristúpime k spracovaniu dát. Tento postup nám pomôže prispôsobiť 

surové dáta tak, aby boli jednoducho spracovateľné pre nami zvolenú neurónovú sieť. Po 

úprave dát pristúpime k spomínanej segmentácii pomocou K-mean. Segmentácia nám pomôže 

sa zamerať na jednu skupinu zákazníkov, ktorá má zväčša veľmi podobné nákupné správanie. 

Segmentácia nám pomôže vyčleniť skupinu klientov, ktorých správanie budeme sledovať 

a následne predpovedať pomocou našej neurónovej siete. Po tejto segmentácii pristúpime 
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k učeniu neurónovej siete a vytvoreniu predpovede budúceho správania. Učenie neurónovej 

siete je časovo odlíšené podľa použitého hardvéru. Po prvotnom učení neurónovej siete zvolíme 

oblasť na predikciu, čo znamená výber časového horizontu na predikciu. Po interpretácií 

výsledkov budeme schopný ohodnotiť úspešnosť nášho modelu na predikciu nákupného 

správania. V prípade nedostatočnej úspešnosti pristúpime k úprave dát a procesov, ktoré by 

mohli priblížiť predpoveď k požadovanému výsledku. Na základe týchto krokov budeme 

schopný ohodnotiť náš model a jeho úspešnosť na predikciu nákupného správania klientov. 

 V prípade funkčnosti predikcie bude možné znížiť náklady na marketing a to vďaka 

predpovede času kedy klient má najvyššiu pravdepodobnosť nákupu. Takýmto spôsobom bude 

možné zefektívniť už aktuálnu reklamu a spoločnosť sa vyhne neúspešnej alebo zbytočnej 

reklame v čase kedy klient nie je prístupný k obchodu so spoločnosťou. 
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Summary 

This article discusses the possibility of using neural networks to predict shopping 

behaviour and brings a closer look at the topic of artificial intelligence. We are focusing on 

hybrid model for prediction. This article discussed the profiling of bank customers with 

machine learning techniques using the model employing multiple machine-learning techniques 

for better efficiency of profiling. The main parts discussed in our model are unsupervised 

techniques especially K- mean for clustering and segmentation of customers. Then we use ANN 

(Artificial Neural Network) for prediction on our processed data. In our article, we pointed out 

that the neural network is able to predict events based on previous phenomena, and therefore 

we think it would be able to predict the purchasing behaviour of clients. The selection of data 

is important due to the temporal aspect of the analysis and forecasting using a neural network. 

The greater the amount of data used, the accuracy of the neural network increases, but we have 

to keep in mind that the lack of computing power increases the load and increases the processing 

time. After editing the data, we proceed to the segmentation using K-mean. Segmentation will 

help us focus on one group of customers, who typically have very similar purchasing behaviour. 

After this segmentation, we proceed to learning the neural network and making a prediction of 

future behaviour. Neural network learning is time differentiated according to the hardware used. 

After the initial learning of the neural network, we choose the prediction area, which means 

selecting the time horizon for the prediction. After interpreting the results, we will be able to 

evaluate the success of our model to predict buying behaviours.  
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Abstrakt. Predkladaná práca sa zameriava na intenzitu športového cestovného ruchu 

prítomného v obci Mošovce. Hlavným cieľom práce bolo zmapovať a analyzovať prvky 

športového cestovného ruchu v skúmanej oblasti. V teoretickej časti uvádzam definície 

športového cestovného ruchu od domácich, ale aj zahraničných autorov. V nasledujúcej časti 

sa budem venovať vymedzeniu skúmaného prostredia a základným informáciám o ňom. Ďalej 

by som chcel predostrieť jednotlivé prvky športového cestovného ruchu v skúmanej lokalite. 

Pre priblíženie silných a slabých stránok  ako aj príležitostí a hrozieb športového cestovného 

ruchu v obci, som zvolil SWOT analýzu. Primárnym motivačným aspektom pri výbere objektu 

skúmania bol fakt, že v danej lokalite som vyrastal. Na základe daného dôvodu som mal 

príležitosť sledovať prítomnosť športového cestovného ruchu už od útleho veku. Sekundárnym 

dôvodom, ktorý ma v nemalej miere ovplyvnil, je skutočnosť, že ako aktívny, ale zároveň aj 

pasívny športovec, spomínaný druh cestovného ruchu vykonávam v mojom osobnom živote. 

 

Kľúčové slová: Športový cestovný ruch, Mošovce, SWOT analýza 

 

JEL kód: Z3, Z32 

1 Úvod 

 Aktuálne na území Slovenskej Republiky nežije pravdepodobne ani jeden človek, 

ktorému je cudzí pojem cestovný ruch. Pod týmto pojmom si môžeme predstaviť pobyt pri 

mori, na horách, v meste či na vidieku. Cestovný ruch zobrazuje jednu z eventualít splnenia 

potrieb populácie, ktorá sa realizuje prevažne mimo miesta trvalého bydliska. V súčasnej dobe 

sa na území Slovenska vynakladá nemalé úsilie na rozvoj najmä malých regiónov. S rozvojom 

jednotlivých regiónov je spájaný aj rozvoj špecifických druhov cestovného ruchu.  

 Vďaka prieniku športu a cestovného ruchu vzniklo odvetvie, ktoré označujeme ako 

športový cestovný ruch. Ten sa stal neoddeliteľnou súčasťou života dnešného svetového 

obyvateľstva. Aktívne zameraná dovolenka alebo športovo založený výlet je pre veľké 

množstvo ľudí spôsob relaxu. Aktívne trávenie voľného času je uvoľnením pre telo aj dušu 

človeka. Pre mnoho ľudí je práve športovo založená dovolenka, jednodňový športový výlet 

alebo športový zájazd tým správnym spôsobom relaxu, útekom z každodenného stereotypu 

života, kompenzáciou sedavého zamestnania, nezdravého životného štýlu alebo jednoducho len 

celoživotnou vášňou. V rámci športového cestovného ruchu nie je však nevyhnutné byť fyzicky 

aktívny, pretože športové diváctvo a fanúšikovstvo je jeho pasívnym druhom. 

 Športový cestovný ruch sa stal ústrednou témou tohto príspevku, pretože som jeho 

pravidelným účastníkom a zapájam sa do diania v tejto oblasti už od detstva. Vybranou 

lokalitou skúmania daného odvetvia cestovného ruchu je obec Mošovce. Je ním, pretože sa 

v spomínanej obci nachádza miesto môjho trvalého bydliska, v ktorom som vyrastal.  
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2 Metodika  

 Pred napísaním predkladaného príspevku som si najskôr utvoril ucelený prehľad 

o skúmanej problematike. Pomocou heuristiky, teda zhromažďovaniu historických prameňov 

a iných podkladov, v mojom prípade zberom literárnych či internetových zdrojov a ich 

následnou selekciou, som sa správne začal orientovať v danej problematike. Zároveň som po 

získaní dostatočného množstva zdrojov interpretoval vhodné definície. Terénny výskum 

v mnou zvolenej lokalite skúmania, v obci Mošovce, odhalil jednotlivé prvky športového 

cestovného ruchu. Priamymi rozhovormi s informátormi som taktiež doplnil znalosti 

o prebiehajúcom športovom cestovnom ruchu a následnou analýzou všetkých získaných 

informácii o spomínanom cestovnom ruchu v obci Mošovce, som zhodnotil závery a možné 

budúce inovácie v nami vybranej oblasti Slovenska. 

 V prvej kapitole predkladaného príspevku uvádzam metodologické postupy, ktoré som 

pri tvorbe práce použil. Zároveň v nej opisujem štruktúru práce. Druhá kapitola, ktorá nesie 

názov Športový cestovný ruch, je zameraná na uvedenie do problematiky. Uvádzam v nej 

niektoré definície daného druhu cestovného ruchu. Slúži ako objasnenie problematiky, ktorá je 

cieľom konkrétneho skúmania. 

 V kapitole tretej špecifikujem geografickú polohu miesta, ktoré som zvolil ako predmet 

záujmu vedeckého skúmania. Zároveň prikladám základné údaje o vybranej lokalite. 

V nasledovnej štvrtej kapitole interpretujem dosiahnuté výsledky skúmania a terénneho 

výskumu. Uvádzam v nej jednotlivé prvky športového cestovného ruchu, ktoré sú prítomné 

v obci Mošovce.  

 Piata kapitola úzko súvisí s predošlou kapitolou. Je zameraná na analýzu slabých 

a silných stránok, ako aj príležitostí a hrozieb pre daný druh cestovného ruchu v skúmanej 

lokalite. V závere hodnotíme dosiahnuté výsledky nášho skúmania a uvádzame možné 

zlepšenia, ktoré skúmanú lokalitu zatraktívnia.  

3 Športový cestovný ruch 

 M. Gúčik tvrdí, že športový cestovný ruch je strávený čas v adekvátnych prírodných 

podmienkach spojených s uskutočňovaním rozličných športových činností, ktoré 

predpokladajú aj vhodnú fyzickú kondíciu. (GÚČIK, 2010) 

 Podľa Indrovej by sme tento druh cestovného ruchu mohli zaradiť podľa motivácie 

cestujúcich do podkategórie rekreačného cestovného ruchu. Ten sa vyznačuje predovšetkým 

tým, že jeho účastníci pri ňom využívajú svoju fyzickú, ale aj duševnú silu, aby sa rozvíjali. 

Hovorí o pasívnom aj aktívnom odpočinku. Rekreačný cestovný ruch zahŕňa napríklad spojenie 

s prírodou, uskutočňovanie koníčkov, športu a iných aktivít. (INDROVÁ, 2007) 

 Aj Orieška sa vo svojej knihe krátko venuje športovo-rekreačným službám. Podľa neho 

slúžia tieto služby účastníkom cestovného ruchu k zaplneniu voľného času, a to napríklad 

turistikou, športom, ale aj nešportovou rekreáciou. Športový cestovný ruch ďalej definuje ako: 

„spojenie s pobytom vo vhodnom prírodnom prostredí a s vykonávaním rôznych športových 

aktivít, ktoré predpokladajú fyzické schopnosti účastníkov.“ (ORIEŠKA, 2010) 

Standevenová definuje športový cestovný ruch takto: „Všetky formy aktívnej aj pasívnej účasti 

v športových aktivitách, do ktorých sa osoba zapája príležitostne alebo organizovane 

z neobchodných ale aj obchodných dôvodov a vyžadujú odcestovanie z domáceho alebo 

pracovného prostredia“. (STANDEVEN – DE KNOP, 1999) 

 Aktívnou účasťou na športovej aktivite je myslené samotné realizovanie danej športovej 

činnosti, nezávisle na úrovni účastníka. Dotyčné osoby môžeme rozdeliť do skupín od 

začiatočníkov, víkendových hráčov, cez pokročilých až po samotných profesionálnych hráčov, 
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ktorí v prípade športového zápasu mimo svoje domáce športovisko nespadajú do kategórie 

športového cestovného ruchu, pretože túto činnosť vo väčšine prípadov uskutočňujú za 

dohodnutú odmenu. Pasívnou účasťou chápeme sledovanie hier na samotnom športovisku. 

Tým môže byť futbalové ihrisko, zimný či iný štadión, ale napríklad aj kongresové centrum. 

(STANDEVEN – DE KNOP, 1999) 

 Športový cestovný ruch je teda prienikom športu a cestovného ruchu, presne ako 

znázorňuje Obrázok 1. 
Obrázok 1: Prienik športu a turizmu 

 
Zdroj: HINCH, HIGHAM, 2011 

4 Vymedzenie skúmaného územia 

 Obec Mošovce sa nachádza na strednom Slovensku. Z administratívneho hľadiska patrí 

obec do okresu Turčianske Teplice v Žilinskom kraji, presnejšie sa nachádza na severovýchode 

spomínaného okresu. Na východnej strane obec susedí s pohorím Veľká Fatra, zo západnej 

časti s obcou Bodorová, z južnej časti s obcou Turčiansky Michal a zo severu susedia s obcou 

Blatnica, ktorá patrí už do okresu Martin. Kúpeľné a zároveň okresné mesto Turčianske Teplice 

je od obce Mošovce vzdialené 6 kilometrov smerom na juh. Z regionálneho hľadiska sa obec 

nachádza v regióne Turiec. (TATÁR, 2003) 

 Obec Mošovce sa nachádza v nadmorskej výške 495 metrov s katastrálnym rozsahom 

rozprestierajúcim sa na území 58,09 km2. Prvá zmienka o obci sa datuje od roku 1233 nášho 

letopočtu. Počet obyvateľov v dnešnej dobe dosahuje 1357 ľudí. Poštové smerovacie číslo danej 

lokality je 038 21. Na obecný úrad v Mošovciach sa dá dovolať s predvoľbou 043 a kontaktné 

telefónne čísla sú: 043/494 41 00 a 0918 529 575. Prostredníctvom emailovej komunikácie sa 

dá s obecným úradom spojiť cez e-mailovú adresu mosovce@mosovce.sk. Obecný úrad sídli 

na adrese Kollárovo námestie 314/10, Mošovce 038 21. Obecné zastupiteľstvo a starosta obce 

predstavujú hlavné orgány v danej obci. Súčasnou starostkou obce Mošovce je Ing. Elena 

Krajčová, jej zástupcom v prípade neprítomnosti je Mgr. Tibor Harkabus. (MOSOVCE.SK, 

2020, online). 

5 Športový cestovný ruch v obci Mošovce 

 Cez kataster obce Mošovce prechádzajú dve značené cyklistické trasy. Jedna z nich 

značená červenou farbou a ďalšia značená žltou. Červená cyklotrasa má označenie 032: 

Turčianska cyklomagistrála. Žltá cyklotrasa nesie označenie 8414 Mošovce – Blatnica. 

(CYKLOPORTAL.SK, 2020, online) 

 V katastrálnom území obce Mošovce sa nachádza len jedna turistická cesta vedúca 

priamo z centra obce na vrch s názvom Mača. (TURISTIKA.OMA.SK, 2020, online) 
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 V obci sa organizuje niekoľko podujatí väčšieho rozmeru. Konkrétne medzi nich patria: 

volejbalový turnaj, preteky psích záprahov a Mošovce Trail.  

 Volejbalový turnaj sa nazýva Antuca Cup a je usporadúvaný pravidelne v mesiaci júl. 

Prvý ročník tohto turnaja sa konal už v roku 1977. V súčasnosti sa ho zúčastňujú zmiešané 

družstvá z celého územia Slovenska, ale aj z Česka a Poľska. (PAVEL SKLENÁR, 2020, 

vlastné spracovanie). 

 Preteky psích záprahov sa začali konať v obci Mošovce na jar od roku 1990. V priebehu 

času sa preteky nekonali pravidelne ale v súčasnosti tomu už tak niekoľko rokov je. Od roku 

2017 sa preteky organizujú počas roka hneď dva krát. (JURAJ FABIAN, 2020, vlastné 

spracovanie) Mošovce Trail je bežecký vytrvalostný pretek, ktorý sa v obci usporadúva od roku 

2018. Súťaží sa na tratiach rôznych vzdialeností a v rôznych výkonnostných, respektíve 

vekových kategóriách. (BOHDAN BASERAB, 2020, vlastné spracovanie). 

6 SWOT Analýza 

 V nasledujúcej časti predkladám SWOT analýzu, prostredníctvom ktorej uvádzam silné 

a slabé stránky, ale aj hrozby a možnosti v rámci športového cestovného ruchu v skúmanej 

lokalite.  

Tabuľka 1: SWOT analýza 

SWOT ANALÝZA 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Geografická poloha voči Slovensku 

Prírodné prostredie 

Ekologicky neznečistené prostredie 

Prítomnosť ŠRZ Drienok 

Prítomnosť Cyklotrás 

Konanie športových podujatí 

Člen OOCR Turiec 

Nízka kvalita ponúkaných ubytovacích služieb ŠRZ 

Drienok 

Nízka kvalita bazénov ŠRZ Drienok 

Chátrajúce chodníky v ŠRZ Drienok 

Slabá propagácia 

Sezónnosť 

PRÍLEŽITOSTI HROZBY 

Výstavba/rekonštrukcia penziónu v ŠRZ Drienok 

Rekonštrukcia drevených chatiek v ŠRZ Drienok 

Kompletná renovácia všetkých bazénov v ŠRZ 

Drienok 

Rekonštrukcia chodníkov v ŠRZ Drienok 

Revitalizácia areálu ŠRZ Drienok 

Zlepšenie propagácie 

Nadviazanie spolupráce s cestovnými kanceláriami 

a agentúrami 

Spolupráca so športovými oddielmi 

Pokračujúci výrub okolitých lesov 

Sezónnosť 

Nízky záujem o zlepšovanie jednotlivých prvkov 

športového cestovného ruchu v lokalite 

Prítomnosť neďalekého známeho kúpeľného mesta 

Turčianske Teplice 

Nedostatok finančného kapitálu 

Zdroj: JEREMIÁŠ STRAKA,  vlastné spracovanie 2020 

Silné stránky 

• Geografická poloha obce Mošovce je veľmi výhodná vzhľadom na jej umiestnenie v 

strednej časti Slovenskej republiky. Návštevníci z rôznych kútov Slovenka tak vďaka 

vhodnej lokalizácii obce nemajú do spomínanej destinácie cestovného ruchu ďalekú cestu.  

• Obec Mošovce sa nachádza v blízkosti vyhláseného národného parku Veľká Fatra, preto sú 

prírodné podmienky okolia obce na veľmi vysokej úrovni. Nachádza sa tu taktiež rozmanitá 

fauna a flóra, ktorá dodáva lokalite príjemné prostredie.  

• V blízkosti obce a ani v jeho okolí sa nenachádzajú žiadne odpadové čierne skládky. Vďaka 

tomu si obec zachováva ekologicky neznečistené prostredie. 
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• Športovo-rekreačné zariadenie Drienok predstavuje základný pilier pre športový cestovný 

ruch v skúmanej oblasti. Už zo samotného názvu ale aj vybavenia areálu vyplýva, že 

cieľovou skupinou by mali byť účastníci športového cestovného ruchu   

• Prítomnosť cyklotrás je v rámci športového cestovného ruchu v skúmanej lokalite dôležitá 

najmä kvôli priamej propagácii. Cyklisti sa pri prechode cez obec veľakrát zastavia a 

prehliadnu si Mošovce. Avšak obec môže byť zároveň aj východiskových bodom pre 

cyklistov, kde môžu využívať ubytovacie a stravovacie služby. 

• Vďaka opakovanému organizovaniu športových podujatí sa vytvorila už akási komunita 

ľudí, ktorí pravidelne navštevujú obec práve z vyššie spomínaného dôvodu. Zároveň sa 

prostredníctvom propagácie jednotlivých športových podujatí propaguje aj samotná obec 

ako destinácia športového cestovného ruchu. 

• Obec Mošovce sú členmi oblastnej organizácie cestovného ruchu Turiec (v minulosti 

Turiec-Kremnicko, ale v roku 2019 Kremnica vystúpila z organizácie). Tento fakt môže 

byť v rámci rozvoja, nie len športového cestovného ruchu v obci, výrazným pozitívnym 

činiteľom.  

Slabé stránky  

• Nízka kvalita ponúkaných ubytovacích služieb športovo-rekreačného zariadenia Drienok je 

jedným z najväčších problémov športového cestovného ruchu v obci Mošovce. Budovy 

ubytovacích služieb stoja nedotknuté od doby ich postavenia a uvedenia do požívania, 

respektíve sa na nich pracovalo len minimálne. Z tohto dôvodu sú už uvádzané budovy 

zostarnuté, nemoderné a ich užívanie je možné len počas letnej prevádzkovej sezóny.  

• Nízka kvalita bazénov nachádzajúcich sa v športovo-rekreačnom zariadení Drienok je 

jedným z mnohých iných problémov tohto areálu. Bazény postavené na v šesťdesiatych 

rokoch minulého storočia sú prežitkom svojej doby. V súčasnosti musia pred každou 

sezónou prechádzať rozsiahlymi úpravami aby mohli byť vôbec spustené do prevádzky. V 

minulosti veľmi obľúbený plavecký bazén s hĺbkou 2,5 m nemôže byť prevádzkovaný už 

niekoľkú sezónu kvôli mnohým chybám a nespĺňaniu aktuálnych hygienických noriem.  

• Keďže uvádzaný športovo-rekreačný areál je väčších rozmerov na presun v ňom ľudia 

používajú chodníky. Tie sú však na mnohých úsekoch vo veľmi zlom stave. Na mnohých 

miestach sú zjavné až niekoľko-centimetrové škáry a vypukliny.  

• Obec Mošovce ako destinácia športového cestovného ruchu je prakticky propagovaná len 

v rámci propagácie jednotlivých športových podujatí, ktoré sa tu konajú. Z tohto dôvodu 

mnoho potenciálnych návštevníkov nemá vedomosť o danej lokalite.  

• Sezónnosť je známym problémom v celom svete a vo všetkých odvetviach cestovného 

ruchu. V obci Mošovce je športový cestovný ruch prevádzkovaný výhradne len počas letnej 

sezóny. V podstate kvalita ponúkaných ubytovacích služieb ani nedovoľuje prevádzku 

mimo letnej sezóny. 

Príležitosti  

• Penzión fungujúci v areáli športovo-rekreačného zariadenia Drienok v skúmanej oblasti je 

z dôvodu svojej kvality prevádzkovaný len počas letnej sezóny. Práve tento problém však 

predstavuje zároveň aj príležitosť na zmenu. Výstavbou respektíve detailnou rekonštrukciou 

penziónu, ktorý by mal wellnes sekciu, kongresovú miestnosť, kvalitnú ubytovaciu a 

stravovaciu sekciu je možné vyriešiť otázku kvality ponúkaných ubytovacích služieb ako aj  

sezónne obmedzenie a zároveň aj vytvoriť nové pracovné miesta pre ľudí obývajúcich danú 

obec či región.  

• Dôkladnou rekonštrukciou zrubových chatiek v areáli športovo-rekreačného zariadenia 

Drienok v obci Mošovce, je možné zdvihnúť kvalitu ubytovacej sekcie, ktorá v súčasnosti 

veľakrát odrádza potenciálnych hostí.  
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• Kompletnou renováciou všetkých bazénov umiestnených v ŠRZ Drienok sa výrazne zvýši 

kvalita poskytovaných služieb v spomínanom areáli. Dôležitou súčasťou renovácie je 

kompletné prerobenie bazénov tak, aby mohli byť považované za moderné, vyhovovali 

aktuálnym normám a slúžili spoľahlivo. Zvýšením kvality ponúkaných služieb so sebou 

prináša zároveň zvýšenie návštevnosti.  

• -Revitalizácia areálu ŠRZ Drienok taktiež dopomáha ku vylepšovaniu spomínaného areálu, 

ktorý je jedným z prvkov športového cestovného ruchu v skúmanej oblasti. Prostredníctvom 

revitalizácie je možná úprava zelene v areáli, ale aj oprava chodníkov, priestorov pre 

ohniská, oplotenia a podobne.  

• Prostredníctvom zlepšenia propagácie sa zvyšuje informovanosť o možnostiach športového 

cestovného ruchu v obci Mošovce. Propagovať sa môže prostredníctvom sociálnych sietí 

ako napríklad Facebook alebo Instagram. Ďalej cez internetovú stránku obce Mošovce a 

stránok jednotlivých objektov športového cestovného ruchu a tiež cez reklamu v regionálnej 

alebo aj národnej tlači a prostredníctvom reklamných pútačov.  

• Jednou z ďalších príležitostí je spolupráca s cestovnými kanceláriami zameriavajúcimi sa 

na športový cestovný ruch. Príkladom je spolupráca s cestovnou kanceláriou zaoberajúcou 

sa rôznymi pohybovými či dokonca priamo športovými tábormi pre deti a mládež.  

• Podobnou formou je aj spolupráca s rôznymi športovými oddielmi. Napríklad športové 

kluby zamerané na futbal, hokej, atletiku, hokejbal alebo rôzne vytrvalostné druhy športov 

môžu počas leta, respektíve mimo ich hlavnej sezóny uskutočňovať v obci Mošovce tábory, 

sústredenia alebo výberové kempy.  

Hrozby  

• Vhodné prírodné podmienky sú jedným z dôležitých faktorov pre uskutočňovanie športového 

cestovného ruchu. Avšak pokračujúci výrub lesov v blízkom okolí obce Mošovce ovplyvňuje 

celkový vzhľad a dojem z okolitej prírodnej scenérie. Z tohto dôvodu je to hrozbou, na ktorej 

odstránení treba pracovať.  

• Sezónnosť a z toho vyplývajúca nečinnosť prvkov športového cestovného ruchu mimo 

prevádzkovej sezóny môže byť veľakrát rozhodujúcim činiteľom zániku každého odvetvia 

cestovného ruchu. Z tohto dôvodu je spomínaná sezónnosť hrozbou športového cestovného 

ruchu v obci Mošovce.  

• Slabý záujem o zlepšovanie športového cestovného ruchu je mnoho ráz výsledkom 

neinformovanosti, respektíve nevzdelanosti osôb, ktoré majú vplyv na rozvoj tohto odvetvia 

cestovného ruchu. Medzi hrozbu ho zaraďujeme, pretože bez podpory rozvoja nemôže nič 

napredovať naopak dochádza skôr k postupnému úpadku.  

• V blízkosti skúmanej lokality sa nachádza veľmi známe kúpeľné mesto Turčianske Teplice. 

Spomínané mesto je lepšie propagované, poskytuje služby na vyššej úrovni a aj napriek 

tomu, že nezasahuje priamo do športového cestovného ruchu, môže byť hrozbou pre 

spomínané odvetvie cestovného ruchu v nami skúmanej oblasti.  

• Nedostatok financií určených na rozvoj športového cestovného ruchu je ďalšou z hrozieb 

pre dané odvetvie. Tento faktor je v súčasnosti umocnený krízou, ktorú spôsobila pandémia 

COVID-19.  

7 Záver  

 V závere práce si na základe dosiahnutých výsledkov výskumu prítomných prvkov 

športového cestovného ruchu v obci Mošovce dovoľujem konštatovať, že spomínaná lokalita 

má nesmierne veľký potenciál v danom druhu cestovného ruchu. Toto konštatovanie 

odôvodňujem najmä vďaka geografickej polohe danej obce a jej blízkosti k rozmanitej prírode, 

ale aj už vybudovanému športovo-rekreačnému zariadeniu Drienok. Avšak spomenutý areál 
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Drienok sa po niekoľkých desaťročiach užívania bez rozsiahlejších rekonštrukcií a inovácií stal 

zastaralým a v mnohých smeroch nepoužiteľným. Budovy, v ktorých poskytuje svoje 

ubytovacie a tiež stravovacie služby sú absolútne nevyhovujúce pre čoraz náročnejších 

účastníkov cestovného ruchu. V mojom pohľade sa už viac stáva areál Drienok miestom pre 

účasť na akomsi spomienkovom cestovnom ruchu na socialistickú éru. Preto, ak je v záujme 

vedenia obce zveľadiť a viac profitovať zo spomínaného cestovného ruchu, je najdôležitejším 

bodom rekonštrukcia spomínaných ubytovacích zariadení, respektíve v niektorých prípadoch 

demolácia a opätovné vystavanie. Okrem toho, je však dôležité opäť zatraktívniť aj ostatné 

služby, ktoré areál ponúka. Konečným riešením by preto mala byť komplexná sanácia celého 

areálu. Až na základe takýchto zásadných opráv môže obec, ale aj súkromníci rozmýšľať nad 

ďalšími možnými riešeniami, ktorým by mohlo byť napríklad odstránenie rizík sezónnosti 

dobudovaním atraktivít, ktorých prevádzka by bola možná aj počas zimnej sezóny. Avšak 

financovanie takýchto zásadných zmien je skutočne zložité, najmä v období prebiehajúcej 

krízy. Preto si obec môže pomôcť pri financovaní opráv žiadosťami na grantové výzvy či 

žiadosťami o eurofondy.  

 Čo sa týka naplnenia hlavného cieľa predkladaného príspevku, ktorým je zmapovanie 

a analýza jednotlivých prvkov športového cestovného ruchu v obci Mošovce, považujem cieľ 

za naplnený. Príspevok môže slúžiť ako ideálny podklad na ďalšie, dôkladnejšie spracovanie 

jednotlivých návrhov týkajúcich sa zlepšenia prvkov športového cestovného ruchu danej 

lokality.  

 Ako už vyššie spomínam, obec Mošovce má značný potenciál využiteľný v športovom 

cestovnom ruchu. Je však dôležité aby si to uvedomovali aj kompetentní, ale aj domáci občania, 

ktorí môžu byť tiež hybnou silou pri opätovnom rozmachu.  
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Summary 

 This article is aimed on the specific type of tourism – sport tourism. The main aim of the 

study is to interprate and analyse all elements of sport tourism in the municipality Mošovce. 

Scientific article is devided into five sections. I mentioned methodological procedures and 

structure of the article in first section. Second chapter is focused on interprating of some 

definitions of sport tourism. Third part is aimed on the geographical specification of the chosen 

locality of research. Mentioning achieved results of the investigation is the role of next chapter. 

I used the SWOT analysis to parse strengths, weaknesses, opportunities and threats of sport 

tourism in Mošovce. I have made a conclusion about considerable potential of sport tourism in 

Mošovce. However, the most important element – ŠRZ Drienok is archaic. The essential thing 

in lifting the level of sport tourism in this location is to repair or rebuild buildings in ŠRZ 

Drienok. 
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Abstrakt. Coworkingové priestory sú aktuálnou témou, keďže predstavujú nový koncept 

pracovného prostredia v podnikateľskom ekosystéme. V existujúcej literatúje je problematika 

biznis modelov coworkingových priestorov pomerne málo preskúmaná. Vzhľadom na uvedené 

sme formulovali hlavný cieľ práce ako aj čiastkové ciele. Hlavným cieľom príspevku je 

poskytnúť prehľad súčasného stavu teoretických a empirických výskumov zameraných na 

biznis modely coworkingových priestorov zo zahraničnej literatúry. K hlavnému cieľu 

prislúchajú čiastkové ciele, ktoré zahŕňajú analýzu literatúry a sú rozdelené do troch častí. Po 

prvé na definíciu coworkingových priestorov, následne na identifikáciu a charakteristiku 

užívateľov ako aj poskytovateľov coworkingových priestorov a charakteristiku typov biznis 

modelov coworkingových priestorov. Prvá časť príspevku poskytuje definovanie 

a charakteristiku coworkingových priestorov na základe kľúčových tém, ktorým sa zaoberajú 

súčasné výskumy. Identifikovali sme 5 kľúčových tém a to identifikácia trendov, inovácie 

a podnikanie, interná dynamika, spôsob práce a organizácie a coworkingový priestor ako „tretie 

miesto“. Metódy, ktoré boli aplikované v  príspevku sú analýza, syntéza, kontextuálna analýza, 

obsahová analýza a dedukcia. Z analýzy literatúry vyplýva, že zatiaľ čo  coworkingové 

priestory sa charakterizujú z pohľadu poskytovateľa ako aj užívateľa, ich biznis modely sú 

zamerané najmä na inovácie, na komunitu, na spôsob organizačného usporiadania 

a financovania prevádzky, a sú založené na prvkoch užívateľských skúseností ako priateľská 

atmosféra prostredia, viacúčelové využitie prostredia, neformálnosť, inšpiratívne prostredie 

a pod. Výsledky práce slúžia na pokračovanie budúceho empirického výskumu, ktorý sa bude 

zaoberať vplyvom biznis modelov coworkingových priestorov na biznis modely užívateľov. 

Kľúčové slová: coworkingový priestor, užívatelia, poskytovatelia, biznis modely 

coworkingových priestorov 

JEL kód: L26, O35 

1 Úvod  

 Coworkingový priestor sa stal rýchlo globálnym, prevažne urbanistickým fenoménom 

osobitne medzi autonómnymi tvorivými jednotlivcami a nezávislými odborníkmi, samostatne 

zárobkovo činnými osobami a mikropodnikmi. V tejto súvislosti sa ukázalo, že nový druh 

biznis modelu viedol k transformácii spôsobu, akým ľudia spolupracujú a zaraďujú sa medzi 

sebou do spoločnosti (Özbozkurt 2019). Okrem toho sú coworkingové priestory vnímané ako 

najnovší fenomén pre tých, ktorí sú slobodní, vlastnia malú firmu alebo radi pracujú 

v spoločnom komunitnom prostredí. Coworkingové priestory exponenciálne rastú po celom 

svete a dávajú šancu na komunálnu interakciu. Od roku 2015 sa tento trend a model pracovného 

prostredia neustále zvyšuje. V rokoch 2015 podľa výskumov existovalo celkom 8,900 

coworkingových priestorov vytvorených po celom svete s počtom členov 545,000 

(deskmag.com). Najnovšie predpovede a výskumy predikujú, že v roku 2020 sa coworkingové 

priestory zvýšia na počet 26,300 a počet členov sa zvýši na 2,680 000 (deskmag.com). 
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V súčasnosti je tento nový trend síce populárny,  avšak nie dostatočne preskúmaný. Chýbajú 

empirické výskumy zamerané práve na biznis modely coworkingových priestorov. Hlavným 

cieľom tohto príspevku je poskytnúť prehľad súčasného stavu teoretických a empirických 

výskumov zameraných na kategorizáciu coworkingových priestorov v závislostí od ich typov 

a biznis modelov. Príspevok je rozdelený do 3 hlavných kapitol. V prvej kapitole definujeme 

coworkingové priestory podľa kľúčových tém, ktoré sme identifikovali pri analýze článkov. 

Následne prezentujeme kategorizáciu coworkingov, pričom zo štúdií je známe, že 

coworkingové priestory sa charakterizujú najmä z hľadiska poskytovateľa ako aj užívateľa. 

V druhej kapitole sa zameriavame na metodiku práce a formulovanie hlavného cieľa. V tretej 

časti , prezentujeme výsledky práce z analýzy súčasného stavu teórie a empirického výskumu. 

2 Súčasný stav riešenej problematiky o coworkingových priestoroch 

 V posledných rokoch sa coworkingové priestory stávajú stredobodom pozornosti. Avšak 

ako z ďalej uvádzaného prehľadu definícií vyplýva, zatiaľ nie je tento pojem jasne definovaný. 

Podľa Bouncken a Reuschla coworkingový priestor možno charakterizovať ako priestor 

poskytujúci svojim individuálnym alebo inštitucionálnym používateľom flexibilné a vysoko 

autonómne využitie kancelárskeho aj sociálneho priestoru, čo uľahčuje priamu osobnú 

interakciu medzi používateľmi pracujúcimi na spoločenské, vzdelávacie, kultúrne a obchodné 

účely (Bouncken, Reuschl, 2016). Podľa Ivaldiho a kol. je coworkingový priestor opísaný ako 

nový typ pracoviska, na ktorom pracujú vedľa seba na rovnakom mieste rôzne druhy 

profesionálov podľa povolania, odvetvia práce, organizačného štatútu a pridruženia (Ivaldi, 

Pais, & Scaratti, 2018). Spinuzzi opisuje coworkingový priestor ako spoločné pracovné 

prostredie, v ktorom sa zhromažďujú nezávislí odborníci v oblasti znalostí (Spinuzzi, 2012). 

Gandini a Capdevila opisujú coworkingové priestory ako zdieľané pracoviská, lokalizované 

priestory, ktoré využívajú rôzni odborníci v oblasti znalostí, väčšinou nezávislí pracovníci, ktorí 

pracujú na rôznych stupňoch špecializácie, a sú otvorení zdieľať svoje znalosti so zvyškom 

komunity (Capdevila, 2014, Gandini, 2015). Z uvedených definícií vyplývajú spoločné znaky 

a teda, že sa orientujú na „jednotlivcov, ktorí pracujú“ spolu s inými ľuďmi s rôznymi 

vlastnosťami a na „miesta“, ktoré sú zdieľané. Inými slovami, coworkingový priestor sa dá 

presnejšie a systematicky uchopiť z dvoch dimenzií „pracujúceho jednotlivca“, ktorého 

môžeme nazvať ako užívateľa a „pracoviska“, ktoré sa nazýva coworkingový priestor. 

V súvislosti s týmto zistením budeme rozdeľovať coworkingové priestory z pohľadu užívateľa, 

teda osoby, ktorá coworking priestory využíva a poskytovateľa, osoby, ktorá coworkingové 

priestory poskytuje. Charakteristika užívateľa ako aj poskytovateľa je bližšie opísaná 

v podkapitole 2.1.  

Z uvedených charakteristík vyplýva, že coworkingový priestor predstavuje nový typ 

pracoviska, ktorý tvorí kľúčovú podporu pre nezávislých pracovníkov. Okrem poskytovania 

pracovných priestorov je pre coworkingový priestor veľmi dôležité budovať komunitu medzi 

užívateľmi. Coworkingové priestory môžu ovplyvňovať ich užívateľov a komunitný rozvoj 

prostredníctvom ich biznis modelu, mechanizmov výberu užívateľov, interiérového dizajnu, 

kaviarní alebo udalostí (Bouncken, Reuschl, 2016). Tieto elementy súvisia aj s tvorbou biznis 

modelov coworkingových priestorov. 

Z analýzy literatúry sme zostavili tabuľku 1, ktorá obsahuje charakteristiku 

coworkingových priestorov v súvislosti s kľúčovými témami, ktorým sa súčasné výskumy 

prevažne venujú. 
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Tabuľka1 Charakteristika coworkingových priestorov a kľúčové témy uvádzané v literatúre 

Kľúčové témy  Autori (rok) 
Charakteristika coworkingového 

priestoru 

Identifikácia trendov 
(Seo a kol., 2017), (Capdevila, 

2014) 

Nový model práce v kontexte 

hospodárstva spolupráce a zdieľania. 

Inovácie 

a podnikanie 

Bouncken a Reuschl (2016), 

Cheah (2019), Mitev a Vaujany 

(2017), Kraus (2017), Butcher 

(2018), Fuzi (2015) 

kľúčová podpora pre startupy a rozvoj 

inovácií, čím predstavujú dôležitý 

element pre dlhodobý rast ekonomiky. 

Interná dynamika 
(Gerdenitsch, 2016), (Spinuzzi, 

2012), (Rus, Orel, 2015) 

Zdieľané pracoviská, lokalizované 

priestory, ktoré využívajú rôzni 

odborníci v oblasti znalostí, väčšinou 

nezávislí pracovníci, ktorí pracujú na 

rôznych stupňoch špecializácie a sú 

otvorení zdieľať svoje znalosti so 

zvyškom komunity . 

Spôsob práce, 

organizácie 

(Ivaldi, Pais, a Scaratti, 2018), 

(Brown, 2017), ( Fuzi , 2015), 

(Cabral, Van Winden, 2016) 

Podporujú interakciu tým, že ponúkajú 

spoločné otvorené priestory (fyzické 

alebo virtuálne) a zameriavajú sa na 

budovanie komunít. 

Coworkingový 

priestor ako „tretie 

miesto“ 

(Amin a Roberts, 2008), (Gandini, 

2015), (Krause, 2019). 

Pracovisko mimo domova a zároveň 

nie typický pracovný priestor. 

Zdroje: Vlastné spracovanie autora 

  

 V nasledujúcej podkapitole si bližšie charakterizujeme užívateľov a poskytovateľov 

coworkingových priestorov, keďže užívatelia ako zákazníci úzko súvisia pri tvorbe biznis 

modelu coworkingového priestora. 

2.1 Užívatelia vs. poskytovatelia coworkingových priestorov  

 Kategorizovanie coworkingových priestorov môžeme rozdeliť a to v závislosti od: 

a. Užívateľov coworkingového priestoru 

b. Poskytovateľov coworkingového priestoru 

 

 Užívatelia coworkingového priestoru 

 Autori Spinuzzi (2012) a Gandini (2015) identifikujú užívateľov ako samostatne 

zárobkovo činné osoby, živnostníkov, podnikateľov, ale aj nezávislých dodávateľov 

a konzultantov. Garrett a kol. (2014) klasifikujú coworkingové priestory podľa svojich 

účastníkov (znalostní profesionáli, nezávislí pracovníci, vzdialení pracovníci, podnikatelia). 

Užívatelia coworkingových priestorov majú často nezvyčajnú kombináciu kompetencií a 

kreatívneho potenciálu, atypické kariérne dráhy, tvorivé profesie ako architekti, dizajnéri, 

novinári a digitálne profesie ako vývojár softvéru, digitálni konzultanti, agenti sociálnych médií 

(Gandini, 2015). 

 

 Poskytovatelia coworkingového priestoru 

 Coworkingový priestor môže poskytnúť firma vlastniaca coworkingový priestor, verejná 

inštitúcia (napr. obchodná komora alebo knižnica), univerzita alebo spoločnosť (napr. Google), 

ktorá prevádzkuje tento pracovný priestor okrem svojho podnikania v rámci svojich 

zamestnancov (Bouncken, 2016). Pracovné priestory môžu mať rôzne vlastnícke a riadiace 
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štruktúry, ktoré ovplyvňujú, či je pracovný priestor otvorený pre verejnosť alebo pre konkrétne 

osoby. Verejné pracovné priestory (napr. firmy, inštitúcie, univerzity, knižnice) ponúkajú 

členstvo pre všetkých. Avšak ako ďalej píše Bouncken na rozdiel od verejných poskytovateľov, 

v existujúcich firmách alebo v korporátnych coworkingových priestoroch, môžu byť 

obmedzené prístupy k infraštruktúre a sociálnej štruktúre. Členstvo zvyčajne vyžaduje status 

zamestnanca. Preto prvky závislosti a hierarchie spoločnosti zostanú a budú mať vplyv na ciele 

a správanie používateľov spolupracujúceho priestoru. Najmä spoločnosti v oblasti IT (napr. 

Google alebo Apple) ponúkajú priestory na spoluprácu s cieľom podporovať kreatívnu 

a otvorenú sociálnu interakciu, ktorá je určená výhradne pre ich dočasných a stálych 

zamestnancov. Existujú však aj spoločnosti, ktoré poskytujú coworkingový priestor nielen 

svojim zamestnancom ale aj verejnosti. 

 Charakteristika coworkingových priestorov z vyššie uvedených dvoch perspektív je 

dôležitým východiskom pre charakteristiku ich biznis modelov. Vzhľadom k tomu, že 

v súčasnosti neexistuje dostatok znalostí  o coworkingových priestoroch, v ďalších častiach 

budeme analyzovať literatúru zameranú na túto problematiku. Postup analýzy je obsiahnutý 

v metodike práce a následne aplikovaný na konkrétnej aktivite, ktorej výstupy sú uvedené vo 

výsledkoch tejto práce. 

3 Metodika práce a metódy skúmania 

3.1 Hlavný a čiastkové ciele 

 Hlavným cieľom tohto príspevku je poskytnúť prehľad súčasného stavu teoretických 

a empirických výskumov zameraných na kategorizáciu coworkingových priestorov v závislostí 

od ich typov a biznis modelov. 

 

 Čiastkové ciele 

 Na základe analýzy literatúry :  

1. Definícia coworkingových priestorov. 

2. Identifikácia a charakteristika užívateľov ako aj poskytovateľov coworkingových 

priestorov. 

3. Charakteristika typov biznis modelov coworkingových priestorov. 

3.2 Metodika práce a metódy skúmania 

 Vzhľadom k tomu, že ťažisko príspevku je na analýze dostupných prác zameraných na 

skúmanú problematiku, v tejto časti práce uvádzame postup pri vyhľadávaní, výbere a analýze 

publikácií pričom skúmanie je zamerané na oblasť podnikania a manažmentu. Metódy, ktoré 

boli aplikované v  príspevku sú obsahová a kontextuálna analýza, dedukcia a syntéza. 

3.3 Pracovné postupy 

 V súvislosti s témou príspevku sme si prvotne zvolili kľúčové slovo a teda: biznis model 

coworkingových priestorov. Kľúčové slovo sme následne vložili do databáz: SpringerLink, 

Web of Science a sociálnej siete pre vedeckých výskumníkov Researchgate.  

 V nasledujúcom druhom kroku sme uskutočnili proces čistenia článkov, vyhodnotili sme 

názvy a abstrakty z ostatných publikácií, pokiaľ išlo o ich tematický význam. Kriticky sme 

preskúmali úplné znenie vybraných publikácií podľa nasledujúcich kritérií ( s požiadavkou, že 

všetky kritériá museli byť splnené): 

• Publikácia tematický súvisí s coworkingovými priestormi. 

• Publikácia obsahuje kľúčové slová: biznis model coworkingových priestorov 
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 V prípade, že tento postup nebol dostačujúci z hľadiska teoretického poznania biznis 

modelov coworkingových priestorov, pokračovali sme druhým postupom, a to takým, že sme 

vyhľadávali a analyzovali články cez internetový vyhľadávač, poprípade sme analyzovali 

zdroje vo vybraných článkoch.  

3 Výsledky práce a diskusia 

 Z vyhľadávania a výberu článkov v online databázach (prvý pracovný postup) sme sa 

dopracovali k veľmi malému počtu článkov a získali sme iba tri články. Tabuľka 2 obsahuje 

charakteristiku získaných článkov z prvej etapy výberu.  

Tabuľka 2 Finálny výstup článkov z prvého postupu analýzy 

Názov článku Zdroj Autori, rok Kľúčové slová 

Coworking and 

Sustainable Business 

Model Innovation in 

Young Firms 

Web of science 
Ho YP., Cheah S., 

2019 

coworking space; creativity; 

social climate; sustainable 

business model innovation; 

opportunity recognition and 

evaluation 

Coworking-spaces in 

Asia: A Business 

Model Design 

Perspective 

Researchgate 

Ricarda B. Bouncken, 

Thomas Clauß, 

Andreas Reuschl, 

2016 

coworking space, business 

model,  

A New Business 

Model: Co-Working 

Offices 

Researchgate 
Onur Başar 

Özbozkurt, 2019 

Coworking, coworking 

spaces, Business Model, 

Innovation, Flexibility. 
Zdroje: Vlastné spracovanie autora 

 Keďže výsledky analýzy neboli dostatočné, vykonali sme nasledujúci druhý postup a teda 

analýzu článkov cez internetový vyhľadávač. Finálny výstup článkov z druhého postupu 

analýzy je zobrazený v tabuľke 3. Počet článkov zaoberajúcich sa danou probematikou, 

potvrdzuje fakt, že je zatiaľ veľmi málo empirických výskumov a ich teoretického 

zovšeobecnenia na tému biznis modely coworkingových priestorov. 

Tabuľka 3 Finálny výstup článkov z druhého postupu analýzy 

Názov článku Zdroj Autori, rok 

Coworking and innovation Researchgate Janet Merkel, 2017 

Revenue Guide for Coworking 

Spaces 
coworkingresources. Org coworking resources 

A Study of the Co-Working 

Operating Model 
dizertačná práca Wensi Zhai, 2017 

Coworking Business Model Canvas coworkinghandbook.com coworkinghandbook, 2014 

Coworking: An analysis of 

coworking strategies for interaction 

and innovation 

Researchgate 
Cabral, V., & Van 

Winden, W. (2016). 

Collaborative Spaces and 

Coworking as Hybrid Workspaces: 

Friends or Foes of Learning and 

Innovation? 

Researchgate 
Lucia Marchegiani & 

Gabriella Arcesa, 2018 
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Key Aspects of a Coworking 

Business Model 
coworkingresources Alberto Di Risio, 2018 

Coworking Space Business Model 

101: Building More Revenue 

Streams 

yardikube 2018 

Most coworking spaces don't make 

money; here's how they can adapt to 

survive the future 

levels.io 2017 

Profitable coworking business 

models 
Deskmag.com Carsten Foertsch, 2011 

Zdroje: Vlastné spracovanie autora 

  

 Z výsledkov analýzy literatúry sme charakterizovali biznis model coworkingových 

priestorov, ktorý podľa Capdevilu predstavuje organizačnú formu, ktorá vo svojej podstate 

uľahčuje spoluprácu medzi firmami (Capdevila, 2014). 

 Na základe preštudovania existujúcej literatúry sme identifikovali 4 typy biznis modelov 

coworkingových priestorov: 

1. Biznis model coworkingových priestorov zameraný na inovácie. 

2. Biznis model coworkingových priestorov zameraný na komunitu. 

3. Biznis model coworkingových priestorov zameraný na spôsob organizačného 

usporiadania a financovania prevádzky. 

4. Biznis model coworkingových priestorov založený na užívateľských skúsenostiach. 

 

Biznis modely coworkingových priestorov zameraných na inovácie 

 Viacerí autori a medzi nimi aj Cheah (2019), Özbozkurt (2019) charakterizujú vo svojich 

štúdiách biznis modely coworkingových priestorov ako biznis modely zamerané na inovácie. 

V tomto rámci coworkingové priestory umožňujú uskutočňovanie kultúrnych / sociálnych 

projektov, ale predovšetkým biznis modelov ich používateľov (Bouncken, Clauss & Reuschl, 

2016). Príkladom môžu byť korporátne coworkingové priestory. Tieto priestory zvyčajne 

neúčtujú svojim zamestnancom poplatky a využívajú internú spoluprácu, priestor na vytváranie 

hodnôt a zachytávanie väčších inovácií (Bouncken, Clauss, Reuschl, 2016). Užívatelia 

organizujú väčšinu kurzov sami. To znamená, že coworkingové priestory fungujú ako tvorivé 

a inovačné centrum a ako nová forma rozvoja ľudských zdrojov. Podobné podmienky platia 

pre verejné priestory na spoluprácu, ktoré sú zväčša neziskové. Neziskové coworkingové 

priestory musia všeobecne spĺňať určité kritériá, napríklad mať členstvo, ústavu s vyhlásením 

o poslaní a pravidelné stretnutia zodpovedných vedúcich predstaviteľov (deskmag.com). 

Príjmy zväčša získavajú z poplatkov členstva,  darov, príspevkov poprípade z daní z príjmu. 

 

Biznis modely coworkingových priestorov zameraných na komunitu 

 Ďalšia skupina autorov tvrdí, že tvorba biznis modelov coworkingových priestorov úzko 

súvisí s komunitou. Spinuzzi, Ivaldi, Scaratti a Zhai píšu, že biznis model coworkingových 

priestorov priamo súvisí s komunitou, najmä so spoluprácou medzi profesionálnymi 

pracovníkmi a komunitami (Spinuzzi, 2012, Ivaldi a Scaratti, 2018, Zhai 2017). Inými slovami, 

komunity spolupráce zahŕňajú spolu umiestnené skupiny samostatne zárobkovo činných osôb, 

nezávislých odborníkov, vzdialených pracovníkov alebo podnikateľov, pričom členovia 

pracujú súčasne (Spinuzzi, 2012, Gandini 2015, Garett 2014, Bouncken a Reuschl 2016).   
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 V tomto prípade sa zväčša na komunitu zameriavajú komerčné coworkingové priestory. 

Coworkingové priestory, ktoré sa zamieravajú na komunitu vyžadujú biznis model na 

vytváranie a získavanie hodnoty od ich zákazníkov (Amit, Zott, 2015).  

V coworkingových priestoroch  existujú dva hlavné zdroje príjmov (coworkingresources.org): 

a. príjmy za členský poplatok a služby 

b. príjmy za prenájom kancelárskych miestností 

  

 Členstvo väčšinou zahŕňa poplatok za prenájom pracovného stola, poprípade celej 

kancelárie. Avšak existujú aj členstvá bez pracovných stolov tzv. sociálne členstvá 

(coworkingresources.org). Jean-Yves Huwart z The Hub Brussels informoval, že mnoho 

užívateľov láka iba prístup do komunity a nepotrebujú konkrétne pracovné miesto, poprípade 

stôl na prácu. Namiesto toho sa chcú zúčastňovať iba na udalostiach a byť súčasťou internej 

komunikácie alebo nadviazať nové kontakty a podporu v rámci coworkingového priestoru 

(deskmag.com). Prostredníctvom sociálneho členstva je možné prijať nových ľudí do komunity 

a týmto spôsobom sa zvyšuje aj príjem coworkingového prostredia. Užívatelia sa síce 

nezaväzujú k vyhradenému pracovnému stolu, kancelárii, napriek tomu sú zapojení a chcú byť 

súčasťou komunity. Môže to znamenať prístup k udalostiam alebo dokonca zľavu 

z akýchkoľvek rýchlych rezervácií miestností alebo denných vstupov. Poskytnutím možnosti 

s nízkym záväzkom sa im vytvorí príležitosť na príjem, ale čo je dôležitejšie buduje sa nový 

vzťah, komunita, tvorí sa značka a meno coworkingového priestora. 

 

Biznis modely coworkingových priestorov zameraných na spôsob organizačného 

usporiadania a financovania prevádzky 

 Ďalším aspektom typológie biznis modelov coworkingových priestorov je spôsob 

organizačného usporiadania a financovania prevádzky coworkingových priestorov. Zhai (2017) 

identifikuje päť coworkingových prevádzkových modelov, ktoré na trhu prevažujú alebo sa 

objavujú a to: 

1. Lízingový model - coworkingová spoločnosť podpisuje nájomnú zmluvu – zvyčajne 

na desať až dvadsať rokov s vlastníkom nehnuteľnosti.  

2. Joint Venture Model - coworkingová spoločnosť a vlastník nehnuteľnosti uzavrú 

dohodu o spoločnom podniku. Majiteľ nehnuteľnosti ako investičný partner prispieva 

väčšinou počiatočnej investície a dostáva podiel zo zisku, coworkingová spoločnosť 

ako riadiaci partner, vkladá malé množstvo kapitálu a má prevádzkovú kontrolu nad 

pracovným priestorom. 

3. Model manažmentu - coworkingová spoločnosť a vlastník nehnuteľnosti uzavrú 

dohodu o správe. Majiteľ nehnuteľnosti je zodpovedný za všetky kapitálové investície 

a je povinný uhradiť všetky prevádzkové náklady pri výskyte.  

4. Franšízový model - vo franšízovom modeli je vlastník nehnuteľnosti zodpovedný za 

všetky kapitálové investície a sám prevádzkuje priestor na spoluprácu.Franšízant platí 

coworkingovej spoločnosti počiatočný franšízový poplatok plus ročné licenčné 

poplatky za používanie svojej značky, členských sietí a technológií 

5. Model vlastníka, prevádzkovateľa - model vlastníka a prevádzkovateľa má dva 

prípady: coworkingová spoločnosť nakupuje nehnuteľnosť, kde sa nachádza jej 

priestor alebo vlastník nehnuteľnosti začne spoluvlastniť coworkingový priestor 

v nehnuteľnosti. 

 

Biznis modely coworkingových priestorov založené na užívateľských skúsenostiach 

 Kojo a Nenonen (2014) identifikujú šesť základných typov pracovných priestorov 

súvisiacich s inovatívnym a novým biznis modelom. Zameriavali sa na skúmanie 

používateľských skúseností s akademickým pracoviskom pomocou rámcového modelu 
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použiteľnosti 6T. Použil sa tzv. 6T model (tune, tempo, task, tie, tale, theme) ako rámec pre 

otázky na zachytenie nehmotných prvkov užívateľskej skúsenosti s coworkingovými 

priestormi.  

1. Priateľská atmosféra 

2. Možnosti viacúčelového využitia budovy a priestorov 

3. Byť sám sebou 

4. Neformálnosť a pohoda 

5. Inšpiratívne prostredie 

6. Príbeh priestoru 

  

 Z analýzy literatúry chýba značné množstvo empirických štúdií biznis modelov 

coworkingových priestorov. Biznis modely coworkingových priestorov sa javia ako veľmi 

flexibilné a rýchlo sa prispôsobujúce podmienkam na trhu. Avšak ostáva naďalej otázne, či 

v závislosti od rôzneho typu biznis modelu coworkingových priestorov sa ovplyvňuje a tiež 

mení biznis model užívateľa. Na obohatenie a rozšírenie empirických ako aj teoretických štúdií 

je potrebné skúmať problematiku týmto smerom. 

4 Záver 

 Coworkingové priestory sa vnímajú ako novodobý fenomén v podnikateľskom 

ekosystéme. Z výsledkov nášho výskumu vyplynulo, že iba v malom rozsahu existujú 

štúdie, ktoré by sa systematicky zaoberali výskumom typológie coworkingových 

priestorov a ich biznis modelov ako aj biznis modelov užívateľov coworkingovych 

priestorov. Ako uvádza Sankari vo svojej dizertačnej práci, v súčasnosti zatiaľ žiadna štúdia 

systematicky nedefinovala typológiu coworkingových priestorov na základe biznis modelu a 

rôznych úrovní prístupu používateľov (Sankari, 2019). Z výsledkov výskumu ďalej vyplynulo, 

že existujú 4 typy biznis modelov a to biznis modely coworkingových priestorov zameraných 

na inovácie, na komunitu, na spôsob organizačného usporiadania a financovania prevádzky a na 

základe užívateľských skúseností. Keďže problematika biznis modelov coworkingových 

priestorov nie je zatiaľ dostatočne preskúmaná v nasledujúcej etape nášho  výskumu budeme 

realizovať empirické skúmanie biznis modelov v rôznych typoch coworkingových priestorov 

a to ako u poskytovateľov priestoru, tak aj užívateľov so zámerom identifikácie ich 

potenciálnych vplyvov na úroveň podnikania. 
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Summary 

 The main aim of the paper is to provide an overview of the current state of theoretical and 

empirical research focused on business models of coworking spaces in foreign literature. The 

first part of the paper provides the definition and characterization of coworking spaces based 

on the key topics that the current research is mainly focused on. We identified 5 key topics, 

which are trend identification, innovation and entrepreneurship, internal dynamics, work and 

organization, and coworking space as a “third place”. The methods that were applied in the 

paper are analysis, synthesis, contextual analysis, content analysis and deduction. The literature 

analysis shows that while coworking spaces are characterized by both provider and user, their 

business models focus primarily on innovation, community, organization and operation 

financing, and are based on elements of user experience such as friendly atmosphere, 

possibilities for multi-use of the building and spaces, informality, inspirational environment etc.  
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Abstrakt. V súčasnosti existuje veľké množstvo metód porovnávania produktov podniku 

s konkurenciou. Ak chceme vyjadriť kvantitatívne rozdiely medzi porovnávanými produktmi 

a identifikovať, ktoré z kritérií porovnávania vykazuje slabé miesta, jednou z možností je 

využiť konkurenčný benchmarking, ktorý zaraďujeme medzi komparatívne a kvantitatívne 

metódy. Motiváciou k výskumu je vyzdvihnutie významu benchmarkingu v porovnaní 

s kvalitatívnym porovnávaním podniku s konkurenciou a jeho aplikácia pri tvorbe budúcich 

inovačných zámerov. Taktiež je to záujem o nové trendy v cestovnom ruchu ako napr. 

zdravotný a rekreačný cestovný ruch, ktorý reprezentujú wellness programy hotelov. Príspevok 

taktiež ponúka spojenie oblastí výskumu autoriek (MV ─ manažment inovácií a ZG ─ cestovný 

ruch). Predkladaný príspevok obsahuje teoretické vymedzenie benchmarkingu, inovácií, 

zdravotného a rekreačného cestovného ruchu so zameraním na nové trendy vo wellness 

programoch. Cieľom príspevku je prostredníctvom benchmarkingu porovnať 4 wellness 

programy hotelov vo Vysokých Tatrách podľa 5 kritérií a navrhnúť možnosti inovačného 

rozvoja. Dôležitosť kritérií je určená párovým porovnaním vo forme dotazníka distribuovaného 

75 zákazníkom uvedených hotelov, kde mohli aj uviesť vlastné návrhy na zlepšenie. V závere 

je na identifikáciu globálneho benchmarku uplatnená metóda najlepšej hodnoty. Prínosom 

príspevku je návrh budúcich inovačných zámerov wellness programov v rámci tých  kritérií, 

ktoré dosahujú slabé miesta v každom z hotelov a taktiež aj zohľadnenie zákazníckych 

návrhov, čo môže predstavovať otvorené inovácie. 

Kľúčové slová: benchmarking, konkurencia, inovácie, wellness, zdravotný cestovný ruch 

JEL kód: M39, O31, Z32  

1 Úvod  

 Analýza konkurencie nesmie chýbať v žiadnej podnikovej stratégii. V rámci jedného 

odvetvia môžeme konkurentov deliť na: silných alebo slabých, blízkych alebo vzdialených, 

dobrých alebo zlých. Ak sa zameriame na tieto skupiny konkurentov, budeme sa s najväčšou 

pravdepodobnosťou snažiť dosiahnuť také úspechy, aké dosahujú silní, prípadne blízki 

konkurenti (Kotler, Keller, 2007). Aby sme sa neustále zlepšovali, musíme vedieť nielen to, 

aké sú naše hlavné nedostatky v porovnaní s najlepšími, ale aj presné rozdiely. Pre vysokú 

presnosť je ideálne využiť kvantitatívnu metódu benchmarking. Môže byť využívaný napríklad 

pri porovnávaní výkonností zamestnancov podniku, podielových fondov a iných finančných 

nástrojov, procesov, podnikových stratégií, produktov a regiónov, keďže aj región môžeme 

z  marketingového hľadiska chápať ako produkt (atraktivita pre cestovný ruch, atraktivita pre 

podnikanie, dobré miesto na život, regionálny trh práce, atď.). Takisto je možné jeho výsledky 

aplikovať na inovácie a zlepšovanie produktov, procesov a regiónov. 
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1.1 Význam konkurenčného benchmarkingu pre tvorbu inovančných zámerov 

 Účelom benchmarkingu je inšpirovať sa  najlepším konkurentom („best practices“) 

v rámci porovnávaných subjektov, čo však neznamená jeho imitáciu. To potvrdzuje aj jedna 

z definícií benchmarkingu od R. C. Campa ako „hľadanie najlepších postupov v podnikaní, 

ktoré vedú k vynikajúcim výsledkom“. Benchmarking môžeme zaradiť aj k nástrojom 

systematického a proaktívneho riešenia problémov v organizácií alebo inom skúmanom 

subjekte, pretože jeho cieľom je zistiť a analyzovať príčiny našich slabých miest (Bartley et al., 

2007; Gunasekaran & White, 2009; Košturiak, 2010; Kiseľáková & Šofranková, 2014; 

Omoregie, 2019). Omoregie (2019) ďalej rozlišuje základné typy benchmarkingu, a to: 

orientovaný na objekt (skúmanie a porovnávanie vybraných parametrov produktov,  procesov, 

regiónov), orientovaný na rozsah (interný benchmarking, priemyselný benchmarking, best in 

class benchmarking) a orientovaný na stanovené podnikové ciele a ich plnenie. 

 Výhodami a nevýhodami benchmarkingu sa zaoberajú Demjanová (2006) a Kovaľová & 

Nogová (2016). Medzi hlavné výhody zaraďujú napr. zlepšenie kvality produktov a procesov, 

zvýšenie spokojností zákazníkov a zavádzanie inovačných techník. Nevýhody vidia hlavne 

v retrospektívnom charaktere a v jeho zneužití, resp. v sklonoch k imitácii konkurentov, pričom 

slúžiť má len na inšpiráciu.  

 Na začiatku každej inovácie stojí kreativita podnikateľa. Podľa českej psychologičky 

Frankovej (2011) je kreativita spojená s identifikáciou problému a generovaním nápadov 

(prevaha divergentného myslenia) a inovácie sú spojené s realizáciou a komerčným využitím 

(prevaha konvergentného myslenia). Prvým autorom, ktorý sa zaoberal vplyvom kreativity na 

ekonomický vývoj, bol  rakúsko-americký ekonóm a sociológ Joseph Alois Schumpeter, ktorý 

bol aj zároveň autorom pojmu „inovácia“. Realizáciu inovácií označuje Schumpeter ako 

„kreatívna deštrukcia“, ktorá urýchľuje smerovanie k novej sociálno-ekonomickej štruktúre 

existujúcej spoločnosti, prípadne je príčinou ekonomických cyklov (Schumpeter, 1912). 

Denning et al. (2014) taktiež podporuje Schumpeterovu myšlienku a tvrdí, že všetky úspešné 

firmy, ktoré majú potenciál vytvoriť nové trhy, sú dočasne monopolmi.   

 Tento ekonóm vypracoval aj prvú klasifikáciu inovácií (nové produkty, nové trhy, nové 

výrobné metódy, nové zdroje surovín, nová organizácia výroby), z ktorej vychádza aj 

najznámejšie súčasné členenie inovácií využívané napr. pri štatistickom vyhodnotení 

inovatívnosti podnikov, krajín a regiónov – tzv. OSLO Manuál, ktorý člení inovácie na 

produktové, procesné, marketingové a organizačné. Ďalšie významné členenie inovácií 

predstavuje členenie podľa stupňa zložitosti (inovačné rády), tzv. Valentovo inovačné 

spektrum, kde nižšie rády predstavujú prevažne procesné inovácie a vyššie rády produktové 

inovácie a najvyššie rády sú start-upy, resp. prevratné inovácie (Čichovský et al., 2012; Vlček, 

2010).  

1.2 Wellness ako súčasť zdravotného a rekreačného cestovného ruchu 

 V súčasnosti sa rozvíjajú mnohé nové formy cestovného ruchu. Ide predovšetkým 

o gastronomický cestovný ruch (Food Tourism), napr. ochutnávka čínskej kuchyne a kurzy 

varenia, zdravotný cestovný ruch (Medical Tourism), dobrodružný cestovný ruch (Adventure 

Tourism) napr. kemping, adrenalínové športy, temný cestovný ruch (Dark Tourism) napr. 

návšteva koncentračných táborov,  incentívny a kongresový cestovný ruch, event tourism napr. 

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

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

tourism), pútnický cestovný ruch napr. Vatikán, Medžugorje, Mekka, filmový cestovný ruch 

napr. návšteva filmových festivalov, cestovný ruch pre seniorov, cestovný ruch LOHAS 

(Lifestyle of Health and Sustainability) pre ekologicky zmýšľajúci segment (Kotíková, 2013; 

Marčeková et al., 2015). Wellness môžeme z tohto pohľadu zaradiť k zdravotnému a k LOHAS 
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cestovnému ruchu a v súčasnosti dopyt po ňom stále rastie, lebo ako sa hovorí „V zdravom tele 

zdravý duch“. 

 Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organitation) definuje zdravie ako „stav 

úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody a nie len neprítomnosť choroby alebo postihnutia. 

Právo na rozvoj, ochranu a obnovu zdravia patrí medzi základné ľudské práva. Každý bez 

ohľadu na rasu, náboženstvo, politické presvedčenie, ekonomický a sociálny status má právo 

na požívanie najvyššie dosiahnuteľnej úrovne a kvality zdravia. Zdravie patrí medzi základné 

ľudské práva všetkých ľudí na svete.“ (www.who.int). Z hľadiska determinantov zdravia 

predstavuje 50 ─ 60 % životný štýl, 10 ─ 15 % genetický základ, 20 ─ 25 % socioekonomické 

a prírodné životné prostredie a 10 ─ 15 % úroveň zdravotnej starostlivosti (Burák, 2007; Štec, 

2011). Preto sa kladie vysoký dôraz na individuálnu zodpovednosť za zdravie a zmysluplné 

využívanie vlastného potenciálu. Slovo „wellness“ vzniklo spojením slov „wellbeing“ (pocit 

zdravia a pohody) a „fitness“ (kondícia) a vychádza z gréckeho ideálu kalokagathie, teda 

harmónie tela a duše (Puczkó & Smith, 2009).  

 Wellness cestovný ruch je často doplním k iným formám cestovného ruchu, napr. 

k incentívnemu  a kongresovému práve kvôli uvoľneniu sa po pracovnej záťaži. Takisto je často 

spojený s teambuildingom a je ponúkaný zamestnancom napr. zo sociálneho fondu. Vo 

všeobecnosti sa wellness cestovný ruch člení na 2 veľké skupiny, a to: kúpeľnícky a hotelový 

wellness. Hotely môžu poskytovať wellness ako svoju dominantnú službu alebo sa kladie dôraz 

na ubytovacie služby a wellness patrí len medzi doplnkové služby. Takisto existujú aj 

samostatné wellness centrá, ktoré neplnia ubytovaciu funkciu (Puczkó & Smith, 2009; 

Marčeková, et al., 2015).  

 Javorská (2006), Zálešáková (2015) a Gúčik et al. (2016) vidia hlavné rozdiely wellnessu 

a kúpeľníctva v tom, že wellness  sa zameriava predovšetkým na prevenciu chorôb 

a kúpeľníctovo na doplnkovú liečbu. Ďalším rozdielom je dĺžka pobytu. Wellness pobyty trvajú 

kratší čas (napr. predĺžený víkend), kúpeľná liečba zvyčajne 14 ─ 28 dní.  Kúpeľné pobyty 

vyžadujú odporúčanie lekára, prítomnosť zdravotného personálu, implementáciu metód na 

úrovni vedeckého poznania a licenciu na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti (v rámci 

zdravotnej starostlivosti). 

 Lee et al. (2019) analyzovali zákazníkov wellness cestovného ruchu podľa veku 

(jednotlivé generácie) a zistili, že k duchovne a intelektuálne  zameranému wellness 

cestovnému ruchu  čoraz viac inklinujú mileniáli a ženy. Podľa Kotlera a Kellera (2007) je 

preferencia nehmotných hodnôt, služieb, zážitkov a prelínania práce a súkromia  jednou 

z hlavných vlastností nestupujúcej generácie Y. Wellness produkty sa často prezentujú v užšom 

slova zmysle ako produkty, ktoré zlepšujú fyzické zdravie. Marčeková et al. (2015) nazerajú na 

problematiku wellness zo širšieho hľadiska (z hľadiska kalokagathie, resp. holistického 

prístupu)  a rozlišujú nasledovné kategórie wellness produktov: 

• produkty zamerané na fyzickú regeneráciu, zlepšenie  a udržanie zdravia (napr. 

kúpele, sauny, soľné jaskyne, kryokomora), 

• produkty ošetrenia krásy (napr. kozmetické procedúry, spa pobyty, pedikúra 

rybičkami), 

• produkty zamerané na relaxáciu a oddych (napr. masáže, thalassoterapia), 

• produkty zamerané na zábavu a voľný čas (napr. atrakcie spojené s športom a fitness, 

animačné aktivity), 

• produkty zamerané na dosiahnutie rovnováhy medzi pracovným a voľným časom (tzv. 

work-life balance, time a self-management), 

• produkty psychologického charakteru (napr. rozvoj kreativity, kurzy kreslenia pravou 

mozgovou hemisférou, kurzy pre tehotné ženy a mamičky), 
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• spirituálne (duchovne) orientované produkty (meditačné procedúry, autogénny tréning 

a pútnický cestovný ruch). 

2 Jadro práce 

 Jadro práce pozostáva z popísania metodologického postupu (kroky realizácie 

benchmarkingu a spôsoby výpočtu), z charakteristiky 4 konkurenčných wellness programov 

hotelov vo Vysokých Tatrách, 5 porovnávacích kritérií a zo samotnej aplikácie benchmarkingu 

založenej na aplikácii metódy najlepšej hodnoty. 

2.1 Metodický postup benchmarkingu 

 Pri aplikácii bechmarkingu na tvorbu inovačných zámerov budeme postupovať podľa 

metodiky, ktorú uvádza Kovaľová  & Nogová (2016), a to: 

• výber 4 wellness programov hotelov vo Vysokých Tatrách a 5 porovnávacích kritérií, 

• stanovenie váh kritérií pomocou párového porovnania realizovaného prostredníctvom 

dotazníkového prieskumu (75 respondentov – zákazníci), reálnu významnosť (w), 

resp. váhy kritérií stanovíme nasledovne: 

- priemerná významnosť:  vi = 100/ počet kritérií; 

- koeficient významnosti:  ki = frekvencia výskytu (na základe párového 

porovnania); 

- priemerný koeficient významnosti: ki=ki/počet kritérií; 

- prepočet pomocou odchýlky : PPO = (ki-ki)*o; 

- odchýlka: o = vi/ki; 

- reálna významnosť: w =  vi + PPO. 

• končenou fázou benchmarkingu je metóda najlepšej hodnoty, ktorej základom je 

znalosť reálnych hodnôt kritérií porovnávania regiónov a reálnej významnosti (w), 

ktorá je výsledkom predošlých krokov benchmarkingu. Tendencia (t) kritéria môže 

byť rastúca alebo klesajúca podľa toho, či chceme hodnotu kritéria maximalizovať 

alebo minimalizovať, pri identifikácii globálneho benchmarku postupujeme 

nasledovným spôsobom: 

- skutočné hodnoty kritérií (x); 

- transformované hodnoty kritérií (a): ak je tendencia kritéria rastúca : a = 

skutočná hodnota/najvyššia hodnota; ak je tendencia kritéria klesajúca: a = 

najnižšia hodnota/skutočná hodnota; 

- bodové hodnoty za jednotlivé kritériá (b): b = a*w; 

- výsledný počet bodov za daný wellness program (B): B = b, čo umožňuje 

identifikáciu globálneho benchmarku. 

2.2 Charakterstika porovnávacích kritérií a wellness programov hotelov  

 Wellness programy porovnávame podľa 5 kritérií (4 objektívne a 1 subjektívne), a to: 

• cena za 3-hodinový vstup pre verejnosť v €, 

• počet druhov sáun (napr. fínska, eukalyptová, parná, infrasauna, atď.), 

• hodnotenie prostredia vyjadrené v bodoch od 1 do 10 na základe dostupných 

fotografií, 

• počet možností relaxácie vo vode (napr. detský bazén, plavecký bazén, vírivka, 

Kneippova cesta, resp.  vodoliečba založená na striedaní teplôt vody, atď.),  

• počet doplnkových procedúr (masáže, tobogány, fitness, ponuka nápojov, 

tepidárium, resp. vyhrievané ležadlo, atď.),  
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 V rámci aplikácie benchmarkingu sme sa zamerali na  wellness programy 4 

konkurenčných hotelov (priami konkurenti), ktoré patria do spoločnosti Tatry Mountain 

Resorts – TMR, a. s. Budeme ich označovať P1, P2, P3 a P4. 

 P1 je hotel historického charakteru a nachádza sa v Starom Smokovci. Vstup do Wellness 

centra je pre ubytovaných hostí v cene ubytovania, v čase otváracích hodín. Pre externých hostí 

je cena vstupu do Wellness a Fitnes centra 17 €  a dieťa od 12 rokov 7 €. Vstup je ohraničený 

na maximálne 3 hodiny. Wellness centrum ponúka fínsku, parnú a infrasaunu, bazén, whirpool 

relaxačný bazén, Kneippovú cestu, ochladzujúci bazén. Taktiež súčasťou wellness centra je aj 

fitness,  masáže a tepidárium. 

 P2 sa nachádza v Novom Smokovci neďaleko lyžiarskeho strediska. V prípade, že chce 

verejnosť využiť len bazény, je cena 3-hodinového vstupu 12 € a v prípade využitia aj ostatných 

procedúr je to 19 €. Wellness centrum disponuje 3 saunami (1 suchá a 2 parné), oddychovým a 

detským bazénom. Okrem toho tu môžeme nájsť aj tobogán, šmykľavky pre deti, lehátka, bar 

a masáže. 

 P3 sa nachádza v Hornom Smokovci. Cena 3-hodinového vstupu pre verejnosť je 17€ 

a pre ubytovaných hostí nie je zahrnutá v cene ubytovania, ale je vo výške 10 €. Máme možnosť 

si vyskúšať tieto druhy sáun: suchú (fínsku), parnú, soľnú, bylinkovú a eukalyptovú. Taktiež je 

tu jeden bazén, ktorý je vhodný pre plavcov a neplavcov. K dispozícii sú aj masáže, fitness, 

aromaterapia, inhalačná terapia, tepidárium a magnetoterapiu. 

 P4 sa nachádza v Štrbskom Plese. Vstup do vitálneho sveta pre hotelových hostí je na 3 

hodiny za 10 € a pre verejnosť na 3 hodiny za 15 €. Medzi sauny patrí: : fínska sauna, kanadská 

sauna, parná inhalačná sauna, infrasauna a soľný parný kúpeľ. Relaxáciu vo vode predstavuje 

detský bazén, plavecký bazén so slanou vodou, vodná (Kneippova) cesta, ľadopád a vírivá vaňa. 

Okrem toho je možné využiť aj masáže a tepidárium. 

 Zhrnutie wellness programov, porovnávaných kritérií, tendenciu kritérií a číselné 

hodnoty sa nachádzajú v Tabuľke 1. 

Tabuľka 1 Prehľad produktov a porovnávacích kritérií 

Kritérium Tendencia m.j. P1 P2 P3 P4 

1. Cena za 3 hodiny 

pre verejnosť 

- € 17 19 17 15 

2. Počet druhov sáun + ks 3 3 5 5 

3. Prostredie + body 10 9 8 7 

4. Počet možností 

relaxácie vo vode 

+ ks 4 2 1 5 

5. Počet doplnkových 

procedúr 

+ ks 3 4 6 2 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

2.3 Aplikácia metódy najlepšej hodnoty a identifikácia globálneho benchmarku 

 Na základe párového porovnania kritérií sme od 75 zákazníkov získali celkovo 750 

odpovedí (75 x 10 kombinácií kritérií). Po prepočte sme stanovili váhy (reálnu významnosť) 

týmto kritériám. Ako najdôležitejšie kritérium hodnotia zákazníci počet druhov sáun (24,67 %), 

nasleduje počet možností relaxácie vo vode (23,60 %), počet doplnkových procedúr (21,07 %), 

cena za 3 hodiny pre verejnosť (16,67 %) a ako posledné skončilo prostredie (14,00 %), ktoré 

je jediným subjektívnym kritériom. Nasledujúca tabuľka 2 zobrazuje výpočet bodov za 

jednotlivé wellness programy a identifikáciu globálneho benchmarku na základe aplikácie 
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metódy najlepšej hodnoty. Žltou farbou sú vyznačené najlepšie čiastkové hodnoty (lokálne 

benchmarky), červenou najhoršie a zelenou globálny benchmark, teda wellness program hotela 

P4, ktorý dosahuje 81,69 bodov. Na 2. mieste skončil wellness program hotela P3 (76,33), na 

3. mieste P1 (72,89) a ako posledný P2 (64,13). Medzi porovnávanými subjektmi sú vo 

výsledkoch malé rozdiely, ale máme možnosť vidieť slabé miesta, ktoré je potrebné inovovať. 

Tabuľka 2 Identifikácia globálneho benchmarku 

Kritérium 

a tendencia 

Váha (w) 
P1 P2 P3 P4 

2  (+) 24,67 % 

x = 3 x = 3  x = 5 x =5  

a = 0,60 a = 0,60 a = 1,00 a = 1,00 

b = 14,80 b = 14,80 b = 24,67 b = 24,67 

4 (+) 23,60 % 

x = 4 x = 2 x = 1 x =5  

a = 0,80 a = 0,40 a =0,20  a = 1,00 

b = 18,88 b = 9,44 b = 4,72 b = 23,60 

5 (+) 21,07 % 

x = 3 x =4  x =6 x =2  

a = 0,50 a = 0,67 a = 1,00 a = 0,33 

b = 10,54 b = 14,12 b = 21,07 b = 6,95 

       1(-) 16,67 % 

x = 17 x =19  x =17  x =15  

a = 0,88 a = 0,79 a = 0,88 a = 1,00 

b = 14,67 b = 13,17 b = 14,67 b = 16,67 

3 (+) 14,00 % 

x = 10 x = 9 x = 8 x =7  

a = 1,00 a = 0,90 a = 0,80 a = 0,70 

b = 14,00 b = 12,60 b = 11,20 b = 9,80 

Spolu B 100 % 72,89 64,13 76,33 81,69 

Poradie 3. 4.  2. 1. 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

3 Záver  

 Na základe výsledkov benchmarkingu môžeme identifikovať slabé miesta na tvorbu 

inovačných zámerov. Zistili sme, že globálnym benchmarkom je wellness program hotela P4, 

ktoré dosahuje maximum v počte druhov sáun a možností na relaxáciu vo vode. Takisto je 

cenovo najvýhodnejší pre verejnosť. V počte doplnkových procedúr a v prostredí dosahuje 

naopak najhoršie hodnoty. Hotel P3 disponuje rovnakým počtom druhov sáun ako P4, vyniká 

aj v počte doplnkových procedúr, avšak možnosti relaxácie vo vode sú obmedzené. Wellness 

program v hoteli P1 je výnimočný svojou estetickou stránkou, ktorá má najnižšiu váhu            v 

párovom porovnaní. Jeho nevýhodou je len počet druhov sáun. Ako posledný wellness program 

skončil program hotela P2, ktorý nedosahuje v žiadnom kritériu najlepšiu hodnotu, má nízky 

počet druhov sáun a je cenovo najmenej výhodný.  

 V rámci dotazníka párového porovnania sme zákazníkom položili aj otvorenú otázku, 

ktorá bola zameraná na to, akým spôsobom by kritériá inovovali a aké ďalšie návrhy na 

zlepšenie wellness by ponúkli. Uvedené hotely by privítali aj možnosť otvorených inovácií zo 

strany zákazníkov. Medzi najzaujímavejšie návrhy patria: 
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• zníženie ceny vo forme využívania alternatívnych zdrojov energie na prevádzku 

wellnessu, inšpirácia vzdialenou konkurenciou napr. Aquacity Poprad, ktoré bolo 

vyhlásené v roku 2005 za najekologickejšie stredisko na svete, 

• v rámci druhov sáun zaviesť napr. eukalyptovú saunu, prípadne uplatniť aj pozitívne 

účinky chladu vo forme kryoterapie, vybudovať umelú soľnú jaskyňu, 

• prostredie interiéru vylepšiť napr. termodrevom, ktoré je odolné voči tepelným 

výkyvom, pridať viac zelene, relaxačnú hudbu, 

• v rámci možností relaxácie vo vode doplniť v chýbajúcich wellness centrách napr. 

Kneippovu cestu, vírivky s masážnou funkciou, bazény so slanou vodou, 

• v rámci doplnkových služieb wellnessu rozšíriť ponuku masáží (napr. lávové 

kamene), zaviesť aromaterapiu, pedikúru rybičkami Garra Rufa, doplniť ponuku napr. 

o fitness, ponuku zdravých jedál a nápojov, zumbu, jógu, bowling, kurzy tanca 

a kurzy na zlepšenie psychického zdravia, ktoré často v rámci konceptu wellness 

chýba (napr. autogénny tréning, zlepšenie pamäti, zvýšenie kreativity, prevencia 

psychosomatických chorôb a pod.) 

 Prínosom príspevku bolo poukázať na význam benchmarkingu pre tvorbu inovačných 

zámerov, čo budeme využívať aj pri ďalšom výskume, keďže náš takisto zaujíma aj 

problematika wellnessu, zdravotného a rekreačného cestovného ruchu. 

Poďakovanie 

 Ďakujeme respondentom dotazníka párového porovnania za čas strávený jeho vypĺňaním 

a za cenné inovačné návrhy do budúcnosti a hotelom za sprístupnenie informácií.  
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Summary 

 Based on the benchmarking we can identify weaknesses for innovation intentions 

creation. Theoretical background is composed of theory of benchmarking, innovation 

management, medical and wellness tourism. Our research is composed of 4 wellness programs 

of hotels in the High Tatras, which are compared according to 5 criteria. Weights of criteria are 

setted according to pair comparisons of 75 customers. The most important criterion is the 

number of saunas, then possibilities of relaxation in water, additional procedures, price for 3 

spent hours and at least environment (interior). Global benchmark is wellness program of hotel 

P4, which is excellent in number of saunas, possibilities of water relaxation and price. The worst 

values has it in number of additional procedures. Hotel P3 has the same number of saunas as 

P4, it is excellent also in additional procedures, but water relaxation  possibilities belong to the 

weakness. Wellness program in hotel P1 is excellent with its aesthetic interior, but this criterion 

has the lowest weight. Its disadvantage is only number of saunas. The 4th place has wellness 

program P2 with low number of saunas and high price level. Including the questionnaire could 

customers suggest some improvements of these criteria or other suggestions, beacuse these 

hotels would like to apply open innovations. To these suggestions belong e.g. price decreasing 

by alternative energy sources, new sorts of saunas, cryotherapy, new interior design e. g. with 

thermowood, salt water, new additional procedures e.g. for psychical health improvement. 
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Abstrakt: Cieľom práce je špecifikovať úskalia adaptácie zamestnancov v organizácii a 

navrhnúť funkčné mechanizmy ich riešenia v praxi. Práca prepája aktuálne teoretické poznatky 

o adaptácii s výsledkami prieskumu medzi manažérmi a novými zamestnancami 

v nemenovanej spoločnosti. Prvá kapitola vymedzuje základné pojmy týkajúce sa adaptácie 

zamestnancov. Druhá kapitola približuje ciele práce a metodiku prieskumu s kombináciou 

kvalitatívnych a kvantitatívnych metód. Ťažisko práce spočíva vo vypracovaní plánu adaptácie 

zamestnancov pre potreby konkrétnej organizácie, zahŕňajúc nielen praktický návod (tzv. 

checklist), ale aj súbor kritérií pre vyhodnocovanie efektívnosti adaptácie, ktoré sa dajú využiť 

vo väčších organizáciách bez ohľadu na sféru ich pôsobenia. Výsledok práce zahŕňa ucelený 

prehľad teoretických a praktických implikácií pre efektívnu adaptáciu zamestnancov. 

 

Kľúčové slová: adaptácia zamestnancov, nováčik, manažér, organizácia 

Úvod  

 Personálny manažment neznamená „len“ prijímanie ľudí. Keď sú zamestnanci vybraní, 

je to práve personálne oddelenie, ktoré aktívne transformuje „len prijatých“ zamestnancov na 

produktívnych a spokojných zamestnancov. Zamestnávateľ do nového pracovníka investuje od 

prvého dňa. Psychológovia tvrdia, že prvý dojem je veľmi silný a trvalý, pretože nováčik nemá 

iné zdroje, z ktorých by si mohol urobiť úsudok o organizácii a jej ľuďoch (Werther & Davis, 

1992). 

 V personálnej práci u nás zatiaľ nie je rozpracovaná ani vzorová štruktúra orientácie, ani 

súbor písomných materiálov používaných pre orientáciu. Proces je skôr náhodný, intuitívny 

(Koubek, 2015). Absentujú jednak určité modely adaptačných programov ako východisko na 

vypracovanie individuálnych adaptačných programov, ako aj zoznamy základných informácií 

pre nových zamestnancov (Kachaňáková, 2008). 

Práve všetky vyššie uvedené fakty sú dôvodom nášho výberu mimoriadne dôležitej témy 

týkajúcej sa adaptácie, resp. vypracovania špecifického plánu adaptácie zamestnancov.  

Cieľom práce je na základe teoretických východísk, prieskumu medzi novoprijatými 

zamestnancami a analýz výsledkov pološtruktúrovaných rozhovorov s manažérmi rôznych 

divízií v skúmanej spoločnosti, vypracovať konkrétny plán adaptácie zamestnancov pre potreby 

vybranej organizácie. 

 Práca je štruktúrovane rozdelená do troch kapitol. Prvá kapitola vymedzuje základné 

termíny týkajúce sa adaptácie zamestnancov. Druhá kapitola podrobne rozoberá ciele práce 

a metodiku prieskumu, charakterizuje objekt skúmania, pracovné postupy, spôsob získavania 

údajov a použité metódy vyhodnotenia a interpretácie výsledkov. Ťažisko práce sa odohráva 

v tretej kapitole, rozdelenej na dve kľúčové podkapitoly. Obsahuje nielen súbor kritérií pre 

vyhodnocovanie efektívnosti adaptácie, ktoré sa dajú využiť vo väčších organizáciách bez 

ohľadu na sféru ich pôsobenia, ale aj vypracovaný plán adaptácie zamestnancov pre potreby 

konkrétnej organizácie, zahŕňajúc checklisty, príručky a iné odporúčania. 



Dni študentov manažmentu a ekonómie 2020 

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave  16. – 17. apríl 2020 

150 

Predložená práca poskytuje ucelený prehľad teoretických a praktických implikácií pre 

efektívnu adaptáciu zamestnancov v organizácii, ktoré možno považovať za dopodrobna 

rozpracované vodidlo pri realizácii adaptačného procesu nováčika v organizácii. 

1 Stručný prehľad teoretických poznatkov 

V súčasnosti existuje nespočetné množstvo definícii pojmu „adaptácia“, resp. 

„orientácia“. Počas študovania odbornej literatúry sme natrafili na nerovnaké vymedzenia 

uvedených pojmov rôznymi autormi. 

Stýblo (1993) tvrdí, že pod profesionálnou adaptáciou rozumieme účelovo usmerňovaný 

proces prispôsobenia sa pracovníka (spravidla nového) na konkrétne pracovné a životné – teda 

širšie profesionálne – prostredie jeho činnosti a funkcie. Kubalák (2013) definuje adaptáciu ako 

prispôsobovanie sa novým podmienkam práce a formám správania sociálneho prostredia 

(adjustácia – vyrovnávanie sa s požiadavkami prostredia). Šikýr (2016) uvádza, že adaptácia je 

záverečnou etapou modelového postupu obsadzovania voľných pracovných miest a zahŕňa 

formálne i neformálne procedúry spojené informovaním, odborným zapracovaním a sociálnym 

začlenením nového zamestnanca v novom zamestnaní, poprípade existujúceho zamestnanca na 

novom pracovnom mieste. 

Adaptačným procesom rozumieme účelovo usmerňovaný proces, v ktorom dochádza 

k uvádzaniu nového zamestnanca do práce, jeho zoznámeniu s organizáciou, pracoviskom, 

podmienkami práce a so spolupracovníkmi, s cieľom získať plnohodnotného a stabilizovaného 

zamestnanca (Kachaňáková, 2008).  

Adaptačný proces prebieha v dvoch základných rovinách – v rovine pracovnej a v rovine 

sociálnej adaptácie pracovníka. Pracovná adaptácia je procesom, v priebehu ktorého dochádza 

k postupnému vyrovnávaniu osobných predpokladov jedinca s konkrétnymi požiadavkami jeho 

pracovného zaradenia. Sociálna adaptácia je proces, pri ktorom sa jedinec začleňuje do 

štruktúry sociálnych vzťahov i do celého sociálneho systému danej organizácie. Oba procesy 

sa vzájomne prelínajú. Majú natoľko závažné dôsledky pre stabilizáciu pracovníkov v podniku, 

pre ich výkonnosť či spokojnosť s vykonávanou prácou, že nie je žiaduce ponechať tento proces 

v podniku živelnému priebehu, ale je potrebné ho cieľavedome usmerňovať a riadiť (Bedrnová, 

2017). 

 Obsah jednotlivých oblastí adaptácie podľa nás najlepšie približuje zoznam položiek 

obsiahnutých v súbore písomných materiálov odporúčaných americkým expertom v oblasti 

riadenia ľudských zdrojov – Walterom Johnom (Koubek, 2015). Návodom na vypracovanie 

písomných materiálov pre potrebu uvedenia nových zamestnancov do organizácie môže byť 

zoznam vybraných položiek spracovaný Kachaňákovou (2008), zdieľajúc myšlienky Koubeka, 

ktorý zoznam vytvoril na základe zahraničných prameňov. 

Orientáciu nie je možné vykonať behom jednorazového školenia, ale mala by byť 

rozložená do dlhšieho časového úseku. Nie je možné ju takisto vykonávať len pomocou 

písomných materiálov. Ústna a písomná orientácia by mali byť účelne zladené (Koubek, 2015). 

 Plán adaptácie môže zahŕňať nasledujúci priebeh aktivít: 1. odovzdanie základných 

informácií o organizácii a písomných materiálov pre nových zamestnancov na personálnom 

útvare (1. deň); 2. rozhovor s nadriadeným (informácie o organizácii, organizačné útvary 

a pracovnom mieste), zoznámenie pracovníka s jeho kolegami a mentorom pre obdobie 

adaptácie (1. deň); 3. školenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; 4. vstupné školenie pre 

nových pracovníkov; 5. preštudovanie základných informácií a písomných materiáloch 

pracovníkom; 6. rozhovor s nadriadeným (v priebehu 1. týždňa); 7. kontakt personálneho 

pracovníka s pracovníkom (v priebehu 1. týždňa); 8. rozhovor s nadriadeným (v priebehu 2. 

týždňa); 9. kontakt personálneho pracovníka s pracovníkom (v priebehu 2. týždňa); 10. 
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rozhovor s nadriadeným (3. týždeň) a ďalšie nasledujúce rozhovory v priebehu adaptácie; 11. 

ďalšie kontakty personálneho pracovníka s pracovníkom v priebehu adaptácie; 12. záverečné 

písomné hodnotenie priebehu adaptácie pracovníkom; 13. záverečné hodnotenie priebehu 

adaptácie nadriadeným; 14. rozhovor nadriadeného pracovníka s pracovníkom k priebehu 

adaptácie pracovníka (Kociánová, 2010). 

 Pri novom pracovníkovi je žiaduce vytvoriť pocit sebadôvery a podporiť ho v očakávaní, 

že novú prácu dobre zvládne. A to by malo byť jedným z hlavných cieľov adaptačného úsilia 

manažmentu. Nie nadarmo varujú fakturačné prieskumy, že najvyššia miera fluktuácie je 

v priebehu prvého roku po nástupe do nového zamestnania (Stýblo, 1993). 

2 Ciele práce a metodika prieskumu 

2.1 Cieľ a čiastkové ciele 

Hlavným cieľom tejto práce je, na základe teoretických východísk, prieskumu medzi 

novoprijatými zamestnancami a analýz výsledkov pološtruktúrovaných rozhovorov 

s manažérmi rôznych divízií vo vybranej spoločnosti, vypracovať konkrétny plán adaptácie 

zamestnancov pre potreby skúmanej organizácie. Chceme poukázať na fakt, že ak chce 

spoločnosť efektívne fungovať, prosperovať, spĺňať nastavené ciele a dosahovať plánované 

výsledky, nevyhnutnou súčasťou je prítomnosť spokojných, adaptovaných, socializovaných 

a produktívnych zamestnancov s chuťou pracovať.   

Primárny cieľ predpokladá špecifikovať úskalia adaptácie zamestnancov 

v skúmanej organizácii a navrhnúť funkčné mechanizmy ich riešenia v praxi, a vytvoriť návrh 

kritérií pre vyhodnocovanie funkčnosti adaptácie, ktoré sa dajú využiť vo väčších organizáciách 

bez ohľadu na sféru ich pôsobenia. Zároveň, hlavný výsledok práce, v sebe zahŕňa aj ucelený 

prehľad teoretických a praktických implikácií pre efektívnu adaptáciu zamestnancov. 

2.2. Metodika práce a metódy skúmania 

2.2.1 Charakteristika objektu skúmania 

Spoločnosť XY, so sídlom na území Slovenska, pôsobí na slovenskom trhu už viac ako 

25 rokov. Jej pôsobenie sa člení na ústredie a retail. Sieť skúmanej organizácie tvorí 50 

pobočiek a služby poskytuje aj na viac ako 1600 lokálnych pracoviskách po celom Slovensku. 

S miliónom klientov patrí v oblasti retailu k najsilnejším v hre.  

Organizačnú štruktúru ústredia spoločnosti možno charakterizovať ako divizionálnu. 

Podnik je rozdelený na menšie časti – divízie, ktorých je sedem: Divízia XY, Divízia financií 

a prevádzky, Divízia obchodu, Divízia riadenia rizík, Divízia informačných technológií, 

Divízia klienta, Divízia GENERÁLNY RIADITEĽ. Jednotlivé divízie sa ďalej členia na 

odbory, ktoré sú zložené z viacerých oddelení a referátov. 

Hodnotami spoločnosti XY sú jednoduchosť, férovosť, dostupnosť, profesionalita, 

ľudskosť. Hodnoty zastrešujú ambasádori. V danej spoločnosti si zamestnanci spoločnosti 

môžu užívať množstvo zamestnaneckých výhod. Navyše, v systéme odmeňovania Cafeteria, si 

ich môžu vyskladať podľa seba. Spoločnosť XY realizuje aj rôzne programy pre študentov 

(Trainee program, Odborná prax, atď.). Okrem programov pre študentov ponúka spoločnosť 

XY pre svojich zamestnancov aj iné programy, napríklad Job Rotation a Talent program.3 

 

 
3 Webová stránka skúmanej spoločnosti.,  Interné materiály skúmanej spoločnosti. 
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2.2.2 Pracovné postupy 

Pri zostavovaní teoretickej časti našej práce sme využili predovšetkým metódy analýzy, 

syntézy, indukcie, dedukcie, komparácie a generalizácie, kedy sme z čo najväčšieho množstva 

dostupných knižných, časopiseckých a elektronických zdrojov získali mnoho informácií 

o problematike týkajúcej sa adaptácie. 

V empirickej časti sme na dosiahnutie stanovených cieľov uplatnili (okrem logických 

metód použitých v teoretickej časti) nielen kvantitatívny ale aj kvalitatívny prístup.  

Z metód kvantitatívneho prístupu sme sa v empirickej časti rozhodli aplikovať dotazník. 

Dotazník je metóda, ktorá sa využíva najmä na hromadné a pomerne rýchle zisťovanie 

informácií o poznatkoch, názoroch alebo postojoch k aktuálnej alebo potenciálnej skutočnosti 

prostredníctvom písomného dopytovania sa. Prostredníctvom neho možno získať informácie 

o tom, čo si ľudia myslia, vedia, cítia, prežívajú alebo chcú, aké hodnoty preferujú, aká je ich 

mienka a umožňuje odkrývať ich skúsenosti (Tomšík, 2017). 

Z metód kvalitatívneho prístupu sme sa v empirickej časti rozhodli aplikovať 

pološtruktúrovaný rozhovor. Pološtruktúrovaný rozhovor je rozhovor s doplňujúcimi otázkami 

prispôsobenými podľa smerovania rozhovoru, vedený s jedným opýtaným na základe vopred 

pripravených otázok. Nejde o preukázanie početnosti výskytu určitých odpovedí, ale 

o podrobnejší rozbor skúmaných javov. 

Výsledok všetkých troch na seba nadväzujúcich línií prieskumu (rešerš literatúry, 

dotazník a rozhovory) nám poskytli dostatok materiálu pre vypracovanie písomných 

adaptačných materiálov pre potreby skúmanej organizácie: Checklist pre nováčika, Checklist 

pre manažéra, Checklist pre HR Konzultanta, Checklist pre mentora, Príručka pre nováčika, 

Príručka pre manažéra, Iné odporúčania. 

2.2.3 Spôsob získavania údajov a ich zdroje 

Vytvorený Dotazník pre novoprijatých zamestnancov do 6 mesiacov spolu so Scenárom 

pološtruktúrovaného rozhovoru museli prejsť, pred ich oficiálnou disemináciou, rôznymi 

kontrolami (z Compliance) zo strany skúmanej spoločnosti. Celý schvaľovací proces trval 

zhruba jeden týždeň. Zber dát prostredníctvom dotazníka sme nakoniec spustili v pondelok, 

9.12.2019.  

Dotazník bol zložený z viacerých častí: prvotný úvodný e-mail pre vybraných 

zamestnancov, hlavička dotazníka, úvodná inštrukcia, 52 otázok – z ktorých bolo 49 otázok 

zameraných na adaptáciu zamestnancov (48 otázok bolo pretavených do podoby škálových 

otázok, pričom škály od 1 do 5 predstavovali určitú mieru súhlasu respondenta s jeho 

adaptačnou skúsenosťou - 1 = Vôbec nesúhlasím; 2 = Skôr nesúhlasím; 3 = Neviem sa 

rozhodnúť, či súhlasím alebo nesúhlasím; 4 = Skôr súhlasím; 5 = Úplne súhlasím.) Otázka č. 

49, nadväzujúca na otázku č. 48, bola otvorená.) a posledné 3 otázky boli socio-demografického 

charakteru (divízie, vzdelanie a seniorita). 

Podľa kompletného, finálne skontrolovaného zoznamu zamestnancov, ktorý sme obdržali 

od zamestnankýň z oddelenia HR, sme dotazník rozoslali e-mailom (cez link, resp. odkaz) 79 

vybraným respondentom, ktorí patrili do cieľovej skupiny „novoprijatí zamestnanci na ústredí 

do 6 mesiacov“, z čoho vyplýva, že sme zasiahli celé ústredie.  

Dáta sme zbierali od 9.12.2019 do 15.1.2020, s pozastavením počas vianočných sviatkov 

(od 21.12.2019 do 7.1.2020), formou e-dotazníka (prostredníctvom priameho odkazu) 

vytvoreného na webstránke www.survio.com. Zber dát sme ukončili s počtom 56 odpovedí od 

respondentov, čo predstavuje 71% návratnosť, zo 79 opýtaných. Najčastejšia dĺžka vyplňovania 

dotazníka bola 10-30 minút (39% respondentov).  
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Čo sa týka pološtruktúrovaných rozhovorov, mesiac december 2019 slúžil (popri zbieraní 

dát od respondentov pomocou online dotazníka) na oslovovanie ochotných a skúsených 

manažérov nami vybraných divízií spoločnosti, ktorí by si našli čas na krátky rozhovor 

o adaptácii na ústredí v skúmanej organizácii; a na upresnenie si januárových termínov na 

rozhovory so zvolenými manažérmi. 

Prvým krokom k vytvoreniu Scenára pološtruktúrovaného rozhovoru bolo zadefinovať 

si, čo sa konkrétne chceme v rozhovore od manažérov z jednotlivých divízií dozvedieť. Na 

základe tejto skutočnosti sme vytvorili súbor 6 hlavných otvorených výskumných otázok, ku 

ktorým sme pridali s nimi súvisiace podotázky slúžiace na lepšie pochopenie jednotlivých častí 

adaptácie, na ktoré sme sa pýtali. 

Našim cieľom bolo osloviť pestrú paletu manažérov z hľadiska divízií, aby bolo 

zastúpenie manažérov čo najreprezentatívnejšie podľa organizačnej štruktúry skúmanej 

spoločnosti, pričom počet podriadených nehral veľkú rolu. V mesiaci december sa nám 

podarilo osloviť 10 manažérov z nasledovných divízií: Divízia financií a prevádzky, Divízia 

obchodu, Divízia riadenia rizík, Divízia informačných technológií, Divízia klienta a Divízia 

GENERÁLNY RIADITEĽ, z čoho vyplýva, že sme pokryli šesť divízií zo siedmich.  

Vedenie pološtruktúrovaných rozhovorov s manažérmi trvalo sústavne od 9.1.2020 do 

20.1.2020. Nakoniec sme absolvovali 10 pološtruktúrovaných rozhovorov – nie s desiatimi, ale 

s jedenástimi manažérmi rozličných divízií. S jedenástimi preto, lebo na posledný, desiaty 

rozhovor, neprišiel manažér sám (podľa plánu), ale prizval aj ďalšieho manažéra, ktorého má 

vo svojom tíme a ktorý sa zaoberá adaptáciou na ich odbore.  

Rozhovory založené na osobnom stretnutí, zachytávané prostredníctvom nahrávky na 

diktafón, trvali v priemere presne 26 minút a 24 sekúnd. Vykonané a zaznamenané 

pološtruktúrované rozhovory sme prepísali do počítača a následne sme dáta podrobili textovej 

analýze. 

2.2.4 Použité metódy vyhodnotenia a interpretácie výsledkov 

Vyhodnocovanie dotazníka sme realizovali v programe MS Excel – pomocou 

priemerných hodnôt odpovedí respondentov.  

Vyhodnotenie pološtruktúrovaných rozhovorov prvotne prebiehalo rozdelením do 6 

okruhov, podľa výskumných otázok. Metódou spracovania dát bola textová analýza. Každý 

okruh sme vytvárali pomocou fúzie z prepisov 10 absolvovaných rozhovorov. Jednotlivých 

respondentov, resp. manažérov, sme kódovali pomocou skratiek „R1“ až „R11“, ktoré sa 

objavujú aj nižšie v texte. 

 Komplexná analýza výsledkov dotazníkového prieskumu vo forme grafov s legendami 

a sprievodnými otázkami  spolu s jednotlivými odpoveďami respondentov, a vyhodnotením 10 

pološtruktúrovaných rozhovorov, pre nás predstavovali východisko pri vytvorení prehľadných 

checklistov, príručiek a iných odporúčaní, o ktorých sa podrobne zmienime v nasledujúcej 

kľúčovej kapitole. 

3 Výsledky práce a diskusia 

3.1 Výsledky kritickej analýzy adaptácie zamestnancov 

 K interpretácii výsledkov môžeme vo všeobecnosti povedať, že adaptácia zamestnancov 

vo vybranej organizácii je – podľa novoprijatých zamestnancov pracujúcich v tejto spoločnosti 

do 6 mesiacov (do začiatku prieskumu) – skôr pozitívna, ako negatívna. Toto konštatovanie sa 

odvíja od zistených  faktov: vzhľadom na 5-stupňovú škálu, z ktorej si mohli zamestnanci 

vybrať – žiadna priemerná hodnota otázky nie je nižšia ako 3,34.  
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Novoprijatí zamestnanci vidia v spoločnosti, v ktorej pracujú, najväčšie úskalia 

v nedostatočnom informovaní o kariérnom raste zamestnancov organizácie; v nedostatočnom 

informovaní o vízii spoločnosti do budúcnosti, o poslaní spoločnosti v širšom 

celospoločenskom a podnikateľskom priestore, o strategických cieľoch spoločnosti; 

a v absentovaní nastavenia pravidelných individuálnych stretnutí s nadriadeným (1:1).  

 Výsledky našej kritickej analýzy 10 rozhovorov s 11 manažérmi ukázali, že:  

• nie všetci manažéri prichádzajú do kontaktu s nováčikom tak, ako by odborne mali 

(aj kvôli časovo náročnej agende); 

• rola nováčika a jej presné vymedzenie úloh nebolo definované žiadnym 

manažérom; 

• manažéri R10 a R11 s HR Konzultantom neriešia nič, resp. HR Konzultant vôbec 

nevstupuje do adaptácie zamestnancov na ich oddelení/odbore; 

• manažér R3 nevie, ako vstupuje HR do adaptácie; 

• veľmi málo manažérov poznamenalo, že je ich úlohou voči novému zamestnancovi 

nielen pridelenie úloh, ale aj pravidelné dopytovanie sa, ako sa nováčikovi darí; 

• kedysi v spoločnosti používali aj program Buddy, ale už to – z finančných dôvodov 

a dôvodu organizačných zmien – oficiálne zaniklo; 

• absentuje predstavenie nováčika riaditeľovi odboru; 

• zamestnanci ústredia nevedia, aké produkty predávajú pobočky; 

• mimoriadne dôležitý je výber kandidáta, pretože uľahčuje celú adaptáciu, po 

odbornej i sociálnej stránke (v niektorých prípadoch zlyháva); 

• väčšina manažérov sa snaží vybaviť prístupy pre nováčika v predstihu (neúspešne); 

• manažér R4 necháva celú sociálnu adaptáciu na HR Konzultanta;  

• úvodné školenie, návšteva pobočky, produkty (povinné pre všetkých), ale ostatné si 

už manažér nastavuje/nenastavuje individuálne, podľa vlastných skúseností; 

• nastavenie adaptácie zo strany manažéra závisí aj od toho, ku ktorému HR 

Konzultantovi bol daný manažér, resp. celá divízia/oddelenie/odbor, pridelený ako 

interný klient (či je HR Konzultant pre svoju prácu zapálený a robí všetko pre to, 

aby adaptácia nováčikov (nielen) na jemu pridelenom odbore fungovala tak, ako po 

správnosti má; alebo či je mu lepšie pohodlne nič nerobiť, nezapájať sa, byť ležérny 

a uprednostňovať často hodinu a pol trvajúce obedy či kávy s kolegami a 

delegovanie práce na brigádnikov); 

• manažéri sa rozdeľujú na 2 tábory: tí, ktorí v procese adaptácie zamestnancov na 

ústredí slabé miesta vidia; a tí, ktorí v procese adaptácie zamestnancov na ústredí 

slabé miesta nevidia;  

• sú odbory/oddelenia, ktorých manažéri by aj chceli na procese adaptácie s HR 

Konzultantom spolupracovať (ale HR Konzultant sa nezapája); a sú 

odbory/oddelenia, ktorých manažéri vyslovene nechcú na procese adaptácie s HR 

Konzultantom spolupracovať (aj keď má HR Konzultant veľkú snahu);  

• na odboroch/oddeleniach, kde nie sú prítomné žiadne znaky adaptačného procesu 

nováčikov, je zaznamenaná oveľa vyššia miera fluktuácie zamestnancov; 

• absentuje jednotná podpora zo strany HR (je neprípustné, aby HR Konzultant vôbec 

neprichádzal do kontaktu s novo nastúpeným zamestnancom); 

• adaptácia nováčikov na ústredí nie je vôbec nastavená (každý manažér si ju robí po 

svojom); 

• chýba jednotné nastavenie procesu adaptácie a konkrétnych postupov – komplexne; 

• chýba presné definovanie rolí vstupujúcich do adaptácie; 
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• absentuje informovanie o kariérnom raste, poslaní, strategickom smerovaní a vízii 

spoločnosti (potvrdzujú aj výsledky dotazníkového prieskumu); 

• viditeľne potrebné školenie pre manažérov; 

• ihneď potrebné spísanie adaptačných manuálov, resp. príručiek, obsahujúcich 

všetky vyššie uvedené chýbajúce základné informácie; 

• adaptačný plán, resp. step plán používajú/majú vypracovaný iba 3 manažéri z 11 

(R1, R2, R11); 

• všetky adaptačné plány a pomôcky si manažéri vytvorili svojpomocne, na základe 

dlhoročných skúseností s adaptačným procesom; 

• absentuje globálne nakreslenie podrobnej firemnej organizačnej štruktúry divízií, 

odborov aj oddelení; 

• niektorí manažéri sa snažia robiť pre nováčika maximum, brzdí ich opätovná 

chýbajúca podpora zo strany HR; 

• respondenti praktizujú perfektné akčné adaptačné kroky, ako spraviť proces 

adaptácie jedinečným, no najväčšou chybou je, že o týchto tipoch vzájomne netušia; 

• manažéri jednotlivých divízií vnímajú systém GETMORE ako nutné zlo 

(nefunkčný komplikovaný systém); 

• vedúci oddelení, či referátov nevedia, ako správne nastaviť adaptačné ciele – 

všetky sú len všeobecné, nie šité na konkrétneho človeka; 

• každý manažér má inú frekvenciu „One to One“; 

• manažér R5 je z hľadiska podpory od HR maximálne demotivovaný a frustrovaný, 

nevidí zmysel v určitých činnostiach týkajúcich sa adaptácie (1:1, úloha HRK); 

• nie všetci manažéri úplne presne vedia, čo je 1:1 rozhovor, aké má znaky, ako sa 

má správne viesť a čo má byť jeho výstupom (obyčajný 2-minútový rozhovor 

medzi 4 očami nie je 1:1); 

• na vyhodnocovanie prostredníctvom tabuľky v Exceli, alebo checklistov odzneli 

názory „pre“ aj „proti“. 

3.2 Plán adaptácie zamestnancov pre potreby konkrétnej organizácie 

 Podkapitola obsahuje komplexne vypracovaný návrh spôsobu realizácie adaptácie 

zamestnancov na ústredí, spolutvoriac novo vytvorený adaptačný plán vybranej organizácie. 

Tento veľký celok by mal byť, podľa nášho názoru, zložený z viacerých častí. 

 Organizácii odporúčame začať využívať navrhnutý Checklist pre nováčika, Checklist pre 

manažéra, Checklist pre HR Konzultanta a Checklist pre mentora, podľa ktorých by mali, počas 

adaptačného procesu nováčika, postupovať jednotliví predstavitelia rolí vstupujúcich do 

adaptácie – od jeho začiatku až po ukončenie. Príručka pre nováčika a Príručka pre manažéra 

obsahujú všetky dôležité informácie, z ktorých by mal nováčik i manažér získať komplexné 

vedomosti potrebné k úspešnej adaptácii nováčika. 

 Okrem iného, odporúčame zaviesť mnohé opatrenia, ktoré by dopomohli k zefektívneniu 

adaptačných procesov (nielen) spoločnosti a vďaka ktorým by sa zjednodušilo celkové 

fungovanie skúmanej organizácie na ústredí. 

 Všetky vytvorené checklisty, príručky a iné odporúčania odporúčame zachovať v 

elektronickej podobe, s cieľom predísť nespočetnému množstvu papierov, ísť s dobou, šetriť 

životné prostredie a predísť stratám dokumentov. Takisto odporúčame dané materiály 

prepracovať do grafického korporátneho dizajnu skúmanej spoločnosti, tzn. prispôsobiť font 

písma, farby, pridať logo firmy, s úmyslom zachovania korporátnej identity.  

 Na to, aby vedela skúmaná spoločnosť vyhodnocovať efektívnosť, resp. funkčnosť 

adaptácie, si je potrebné stanoviť kritériá, na základe ktorých je možné zistiť, do akej miery je 
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adaptačný proces firmy fungujúci. Podľa teoretickej a empirickej časti sme vypracovali návrh 

kritérií, ktorými by sa mohla daná organizácia pri vyhodnocovaní funkčnosti adaptácie riadiť. 

 Zoznam kritérií pre vyhodnocovanie adaptačného procesu: fluktuácia – počet nováčikov, 

ktorí opustili organizáciu do 3 alebo do 6 mesiacov od ich nástupu; produktivita – rast 

pracovného výkonu po 3 mesiacoch; chybovosť nováčikov po 3, po 6 a po 9 mesiacov od 

prijatia; návratnosť investícií – porovnanie finančných nákladov vložených do adaptácie 

nováčika, s výnosmi, ktoré organizácia prijíma vďaka výsledkom práce nováčika; 

identifikované dôvody odchodu nováčikov z organizácie; spokojnosť nováčikov po ukončení 

procesu adaptácie; predčasné plnenie adaptačných cieľov; angažovanosť zamestnancov počas 

adaptačného procesu; postoje a motivácia zamestnancov; zotrvanie nováčika v novej firme aj 

po skúšobnej dobe; predĺženie pracovnej zmluvy z doby určitej na dobu neurčitú; povýšenie 

novo nastúpeného zamestnanca (napríklad po 1 roku). 

 Samozrejme, všetky vyššie uvedené kritériá sú len návrhy pre vyhodnocovanie 

funkčnosti adaptácie. V zozname sa môže vyskytnúť kritérium, ktoré nebude možné, vzhľadom 

na existenciu relevantných dát vo firme, uviesť do praxe. Skúmaná organizácia si ale môže 

vybrať, ktoré – realizovateľné kritériá – bude alebo nebude aplikovať.  

 Je potrebné si vybrať určité kritériá a skúsiť sa podľa nich pozrieť na fakt, či novo 

nastavená adaptácia vo vybranej organizácii funguje ako má, alebo je na nej potrebné ešte viac 

popracovať, poprípade si pre vyhodnocovanie jej funkčnosti zvoliť iné kritérium. 

V záverečnom bode je nevyhnutné uviesť stručnú argumentáciu navrhnutých riešení a ich 

prepojenia na zistené nedostatky. Množstvo cenných kvantitatívnych a kvalitatívnych dát, 

získaných z dotazníkového prieskumu i z vykonaných rozhovorov, sme podrobne 

rozanalyzovali a následne sme všetky pripomienky, postrehy a spätné väzby od novoprijatých 

zamestnancov a manažérov pretavili do podoby konkrétneho plánu adaptácie zamestnancov. 

Predstavený plán adaptácie zamestnancov, tzn. checklisty a príručky, prepojený na zistené 

nedostatky, má uplatnenie nielen v skúmanej organizácii, ale aj širšie. Plán adaptácie musí byť 

vždy prispôsobený unikátnym potrebám tej-ktorej spoločnosti, avšak predložené písomné 

adaptačné materiály sú spracované tak, aby vedeniam spoločností poskytli čo najširší diapazón 

poznatkov o modernom prístupe k adaptácii zamestnancov. 

Záver 

 Cieľom práce bolo na základe teoretických východísk, prieskumu medzi novoprijatými 

zamestnancami a analýz výsledkov pološtruktúrovaných rozhovorov s manažérmi rôznych 

divízií v skúmanej spoločnosti, vypracovať konkrétny plán adaptácie zamestnancov pre potreby 

vybranej organizácie. 

Práca bola štruktúrovane rozdelená do troch kapitol. Prvá kapitola determinovala 

základné pojmy týkajúce sa adaptácie zamestnancov. Druhá kapitola podrobne rozoberala ciele 

práce a metodiku prieskumu. Ťažisko práce sa odohralo v tretej kapitole rozdelenej na dve 

kľúčové podkapitoly, ktoré analyzovali výsledky predloženého príspevku a diskusiu. 

Výsledky predloženej práce, tzn. špecifikácia úskalí adaptácie zamestnancov 

v organizácii (neinformovanie nováčikov o vízii, poslaní, strategických cieľoch a kariérnom 

raste; nespokojnosť manažérov s absenciou plánu adaptácie; nezapájanie sa HR Konzultantov 

do procesu adaptácie; a i.), vytvorenie súboru kritérií pre vyhodnocovanie funkčnosti adaptácie 

využiteľné aj vo väčších organizáciách bez ohľadu na sféru ich pôsobenia (fluktuácia do 3 alebo 

do 6 mesiacov od nástupu; chybovosť nováčikov po 3, 6 a po 9 mesiacov od prijatia; 

produktivita po 3 mesiacoch; atď.), navrhnutie funkčných mechanizmov riešenia úskalí 

adaptácie v praxi (vypracovanie 4 checklistov, 2 príručiek a iných odporúčaní) týkajúcich sa 

nastavenia adaptácie na ústredí organizácie od nuly, možno pokladať za mimoriadny prínos 
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práce a za komplexne vypracovaný konkrétny plán adaptácie zamestnancov pre potreby 

vybranej organizácie, čím sme dosiahli vytýčený cieľ práce. 

Nevyhnutnou súčasťou adaptácie zamestnancov v organizácii, berúc do úvahy nové 

teoretické i praktické implikácie vyplývajúce z prieskumu práce, je efektívne nastavené riadené 

kontrolované sústavné individuálne venovanie sa nováčikovi zo strany manažéra, HR 

Konzultanta a aj zo strany mentora, prostredníctvom novo vytvorených checklistov, príručiek 

pre jednotlivcov a iných odporúčaní vytvorených pri spracovaní tejto práce.  

Medzi limity prieskumu zaraďujeme: obmedzenie sa v prieskume len na dotazník 

a  rozhovor, keďže nám neexistencia interných dokumentov firmy o systéme adaptácie 

neumožnila urobiť aj obsahovú alebo textovú analýzu spomínaných dokumentov; dlhý 

schvaľovací proces pred oficiálnym spustením zberu dát; obmedzenie sa na oslovenie 

zamestnancov len z ústredia spoločnosti, z dôvodu pôsobenia firmy na celom Slovensku. 

 V budúcnosti je túto tému možné obohatiť o zapojenie celého retailu spoločnosti 

(vykonať prieskum pobočiek aj lokálnych pracovísk); vypracovať Checklist pre Buddyho, 

Príručku pre HR Konzultanta, Príručku pre mentora; či osloviť aj top manažment spoločnosti. 
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Abstrakt: Príspevok sa zaoberá hľadaním softvérového riešenia elektronickej správy 

dokumentov pre konkrétnu spoločnosť. Podstatou práce je spracovanie vybraných riešení a 

následný výber toho najvhodnejšieho softvéru DMS. V prvej časti práca oboznamuje čitateľa s 

pojmami z oblasti elektronickej správy dokumentov za pomoci domácich, ale aj zahraničných 

autorov. Ďalej rozpracováva normy ISO a ich podstatu. Posledná kapitola príspevku pozostáva 

z komparácie a návrhu vhodného softvérového riešenia pre investičnú skupinu. Zvyšok 

kapitoly sa zaoberá finančnými nákladmi na obstaranie softvéru, spôsobom financovania a 

návrhom implementácie riešenia. Návrh riešenia je podložený dátami, ktoré boli získané 

prostredníctvom viacerých obchodných rokovaní s kompetentnými zástupcami vybraných 

spoločností. 

 

Kľúčové slová: elektronická správa dokumentov, DMS, komparácia riešení, návrh riešenia 

 

Úvod  

 Prostredníctvom výkonu spoločnosti je priamo definovaný jej výsledok hospodárenia 

a zisk. Ak sa podniku darí, tak sa to odzrkadľuje aj na nálade samotných majiteľov 

(akcionárov), manažérov a zamestnancov, čo vedie k rastu produktivity, a tým by si mala 

spoločnosť zaručiť konzistentnosť svojich výsledkov. Spoločnosť ako taká je na konci dňa 

živiteľom mnohých domácností, takže za úspechom spoločnosti ako celku môžu stáť okrem 

samotných zamestnancov aj ich rodinní príslušníci, ktorí majú na ich výkony nepriamy vplyv, 

no na druhej strane sú od ich výkonov, respektíve mzdy priamo závislí. Poznať svoje 

schopnosti, ale aj potenciál svojich kolegov je na nezaplatenie, pretože vďaka tomu sa dokáže 

dostať správny človek na správne miesto a každá práca do tých správnych rúk, čím sa stáva 

spoločnosť výkonnejšou. V prípade sťažených podmienok na podávanie nadštandardných 

výsledkov v najťažších časov, nastáva situácia, ktorá postupom času môže mať negatívne až 

priam katastrofálne následky. Preto je považované za dôležité umožniť zamestnancom 

spoločnosti robiť prácu, ktorá ich baví, napĺňa a zároveň im umožniť ju vykonávať čo 

najefektívnejšie aj vďaka rôznym vymoženostiam výpočtovej techniky dnešnej doby. 

 Predkladaný príspevok sa skladá z troch kapitol a následných podkapitol. Prvá kapitola 

sa venuje vymedzeniu a vysvetleniu pojmu elektronická správa dokumentov a k nemu 

prislúchajúcich noriem. V druhej kapitole sa dozvieme cieľ, metodiku a použité metódy 

predkladaného príspevku. V tretej kapitole je analýza vybraných softvérových riešení na trhu 

a ich komparácia. V rámci tejto kapitoly sa dostávame k podstate práce, ktorou je odporúčanie 

vhodného riešenia podľa požiadaviek investičnej spoločnosti 

1 Teoretická časť 

1.1 Elektornická správa dokumentov (DMS) 

 Skratka DMS predstavuje auditované centrálne úložisko dokumentov, zaisťujúce 

automatizovaný a riadený obeh dokumentov naprieč organizáciou vrátane zlepšení, akými je 

správa verzií, vynútenie schvaľovacieho procesu, zjednotenie formátov alebo napríklad 

zabezpečenie archivácie podľa legislatívnych požiadaviek. Dokument manažment systém je 
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plný dokumentov, s ktorými organizácia pracuje na takmer dennej báze, a preto je potrebné, 

mať o ich správu postarané (IT News, 2020). 

 Pod pojmom elektronická správa dokumentov alebo dokument manažment systém 

rozumieme nástroj prípadne softvér, ktorý dokáže spracovávať, archivovať a vo vytvorenom 

archíve vyhľadávať dokumenty a dáta. Pod pojmom dokument nechápeme iba klasické 

dokumenty z programov ako word alebo excel prípadne iné, pretože dokumenty predstavujú 

všetky súbory, ktoré sú výstupom užívateľa systému. Patria sem emaily, pokladničné bloky, 

respektíve všetka dokumentácia, ktorú spoločnosť pri vykonávaní svojej podnikateľskej 

činnosti vyprodukuje, alebo s ktorou prichádza do kontaktu. Spracovanie dokumentov 

v jednotlivých procesoch sa pomocou elektronickej správy dokumentov stáva oveľa 

efektívnejším a pohodlnejším pre konečného používateľa (Garda & Kunstová, 2003). 

1.1.1 Definícia pojmu 

 Dokumenty môžeme rozdeliť do dvoch skupín a to na štruktúrované a neštruktúrované. 

Medzi štruktúrované dokumenty môžeme zaradiť rôzne tabuľky, databázy a iné, ktoré je veľmi 

ľahké elektronicky spracovať. Neštruktúrované dokumenty sú presným opakom 

štruktúrovaných a sú taktiež nositeľmi veľmi dôležitých informácií nevyhnutných pre činnosť 

spoločnosti. Za účelom ich jednoduchšieho spracovania sa využíva elektronická správa 

systémov teda DMS systémy (Fleissig, 2020). 

 Jedná sa o systém, ktorý je schopný spracovávať a zdieľať informácie v požadovanej 

kvalite, množstve a čase, pre potreby používateľov. V rámci systému sú vykonávané rôzne 

činnosti, ktoré zabezpečujú resp. realizujú ľudia a technológie. Robia tak za účelom zozbierania 

potrebných dát, ich uloženia a spracovania a to všetko pre možnosť ich poskytnutia 

používateľom, ktorý ich využívajú pre svoju prácu. Tým sa riešia rôzne častokrát komplikované 

situácie, medzi ktoré patrí zabezpečenie informácií v zmysle potreby používateľov, zaručenie 

požadovanej štruktúry týchto informácií, ukladanie dát resp. informácií pre ich opätovné 

použitie, zjednodušenie a automatizáciu procesov a zabezpečenie spolupráce medzi 

jednotlivými zložkami systému (Koman & Kubina, 2018). 

1.1.2 Hlavné princípy a základné funkcie 

 Vzhľadom na fakt, že každá firma neustále produkuje množstvo dokumentov, tak 

neustále pribúdajú dáta, ktoré treba spracovávať a uchovávať. Na druhej strane legislatíva 

kladie na firmy čoraz väčšie požiadavky pri uchovávaní dokumentov spojených s podnikaním 

a vyžaduje ich dlhodobú spätnú preukázateľnosť. Preto jednotlivé spoločnosti prechádzajú na 

elektronické systémy za účelom správy dokumentov, ktoré administratívu sprehľadnia a 

urýchlia. Zefektívnia chod spoločnosti a ušetria jej výdavky. Bez ohľadu na to, či ide o 

obchodnú činnosť a komunikáciu s vonkajším svetom alebo bežné interné procesy, firma musí 

neustále vytvárať, upravovať, zdieľať a uchovávať rôzne dokumenty. Ich vyhľadávanie vo 

fyzickej podobe je náročné a často neúspešné. Dôležité tlačivá sa počas ručného prehliadania 

nezriedka pomiešajú, poškodia, dokonca v horšom prípade stratia (IT News, 2020). 

 Medzi základné princípy elektronickej správy dokumentov, patrí predovšetkým 

bezpečnosť. Nakoľko sa často jedná o veľmi citlivé dokumenty a informácie, je potrebné 

venovať ich zabezpečeniu zvýšenú pozornosť. Bezpečnostná politika sa skladá z viacerých 

úrovní. Na úložisku, ktoré je chránené, sa nachádzajú súbory dostupné iba vybraným 

používateľom elektronickej správy dokumentov. Tento prístup sa udeľuje pomocou 

používateľských práv, ktoré nastavuje správca siete alebo softvéru resp. administrátor. Každý 

zamestnanec má teda špecifické, častokrát individuálne možnosti na prácu s dokumentmi podľa 

svojho pracovného zaradenia v rámci spoločnosti. Medzi základné práva, ktoré majú 

používatelia pridelené k jednotlivým súborom a zložkám patria čítanie dokumentov, úprava 
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dokumentov, presun dokumentov v rámci systému a ich zmazanie. Z toho vyplýva, že je možná 

správa používateľov systému, ktorá ma viacero úrovní. Prístup k dokumentom, ktoré sú 

elektronicky spravované a dostupné na úložisku je možné prostredníctvom lokálne 

inštalovaného klienta na konkrétnom zariadení alebo cez webové rozhranie, ktoré je často 

obmedzené za účelom zachovania požadovanej bezpečnosti (CMSWire, 2020). 

1.1.3 Spracovávanie dokumentov 

 Mať sústredené dokumenty na jednej kope a upratané v databáze má ďalšiu veľkú výhodu 

a to mimoriadne variabilitu možností, ako súvisiace dokumenty medzi sebou prepojiť. Možno 

vytvoriť sieť vlastností, kľúčových slov alebo fráz, pomocou ktorých možno ľahko a rýchlo 

nájsť dokumenty, ktoré vecne patria k sebe a používatelia ušetria čas vďaka nástrojom 

vyhľadávania. Dokument manažment systémy je dokonca možné prepojiť aj s elektronickou 

dátovou schránkou, centrálnym registrom zmlúv alebo v podstate akýmkoľvek vnútorným 

informačným systémom. Dáta je možné medzi jednotlivými systémami vymieňať úplne 

automaticky, bez zásahu používateľa. Pomocou automatizácie je možné získať a spracovať 

oveľa viac údajov ako pri ručnom spracovaní (IT News, 2020). 

 Zjednodušovanie a automatizácia digitalizácie vedú nielen k podstatnému zrýchleniu 

práce s dokumentmi (vzhľadom na fakt, že ich nie je nevyhnutné zadávať do systému ručne), 

ale aj k výraznému sprehľadneniu uložených dát a k zníženiu chybovosti spôsobenej 

zamestnancami. Pri spracovaní dokumentov je práve omyl spôsobený ľudským faktorom 

najčastejšou príčinou problémov. Eliminácia týchto potenciálnych rizík prispieva k 

zefektívneniu dokumentových procesov aj k zníženiu celkových nákladov pri využití služieb 

dokument manažment systémov. Podpora takéhoto typu digitalizácie má predpoklad na 

pozitívne ovplyvnenie spokojnosti zamestnancov. Vďaka odbúraniu neraz únavných a 

stereotypných činností sú ľudia všeobecne šťastnejší a môžu energiu venovať zmysluplnejším 

aktivitám a byť výrazne efektívnejší (IT News, 2020). 

 V procese spracovania dokumentov sa jednotlivým súborom, papierovým alebo 

elektronickým dokumentom prideľujú metadáta. Metadáta sú štruktúrované dáta, ktoré slúžia 

k bližšej charakteristike dokumentov a pomáhajú ich efektívnejšiemu definovaniu. Využívajú 

sa predovšetkým k triedeniu, priraďovaniu k súvisiacim prípadom, projektom alebo oblasti 

a následnému vyhľadávaniu v systéme. Metadáta sú vhodným zdrojom na ďalšie analytické 

spracovanie (Kunstová, 2009). 

1.1.4 Workflow 

 Ďalšia kľúčová vlastnosť dokument manažment systému je riadenie obehu dokumentov 

pomocou workflow. Workflow znamená automatizáciu celého alebo časti podnikového 

procesu, počas ktorého sú dokumenty, informácie alebo úlohy predávané od jedného účastníka 

procesu k druhému podľa sady procedurálnych pravidiel. Workflow komponenty sledujú 

proces manipulácie s dokumentom, ale nesledujú činnosti realizované v jednotlivých fázach. 

Prechádzajú preto celým životným cyklom podnikového obsahu. Najčastejšie sa jedná 

o komponenty pre správu dokumentov, ktoré sa týkajú schvaľovania alebo pripomienkovania 

dokumentov(Carda & Kunstová, 2003; Kunstová 2009). 

 Dokument manažment systémy sú predovšetkým o riadenom obehu dokumentov a 

spolupráci. Dlhodobým trendom je zlepšovanie podpory definovaných dokumentových 

workflow vrátane úplnej automatizácie, vďaka ktorej sa používatelia o jednotlivé kroky vôbec 

nemusia starať a majú istotu, že vždy pracujú s aktuálne platnou verziou dokumentu podľa 

svojich konkrétnych rolí a oprávnení. Zdokonaľujú sa aj možnosti podpory schvaľovacieho 

procesu, archivácie či automatizovanej komunikácie s ďalšími systémami. (PC Revue, 2020)  
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1.1.5 Normy 

• ISO 9001/2015 

 ISO 9001 je definovaná ako medzinárodná norma, ktorá špecifikuje požiadavky na 

systém manažérstva kvality (QMS). Organizácie používajú tento štandard na preukázanie 

schopnosti sústavne poskytovať výrobky a služby, ktoré spĺňajú požiadavky zákazníkov. 

 Je založená na metodike plánovania a kontroly a poskytuje procesne orientovaný prístup 

k dokumentovaniu a prehodnocovaniu štruktúry, zodpovedností a postupov potrebných na 

dosiahnutie efektívneho riadenia kvality v organizácii. Norma ISO 9001 sa zaoberá 

požiadavkami na systém riadenia kvality vrátane zdokumentovania informácií, plánovania 

a určovania procesov. 

 Pomáha organizáciám zabezpečiť, aby ich zákazníci neustále dostávali vysoko kvalitné 

výrobky a služby, čo zase prinesie mnoho výhod, vrátane spokojných zákazníkov, manažmentu 

a zamestnancov. Využívanie normy napomáha pri zlepšovaní procesov a šetrí náklady (ISO 

9001:2015 (en); Makýš & Šlúch, 2019). 

• ISO 27001/2013 

 ISO 27001 je medzinárodná norma, ktorá je celosvetovo uznávaná pri riadení rizík pre 

bezpečnosť informácií, ktoré vlastníte. Certifikácia podľa normy ISO 27001 umožňuje svojim 

klientom a iným zainteresovaným stranám dokázať, že spravujete bezpečnosť svojich 

informácií. ISO 27001/2013 (súčasná verzia ISO 27001) poskytuje súbor štandardizovaných 

požiadaviek na systém riadenia bezpečnosti informácií. Norma prijíma procesný prístup 

k vytvoreniu, implementácii, prevádzke, monitorovaniu, údržbe a zdokonaľovaniu vášho 

systému riadenia bezpečnosti informácií (ISMS). 

 Certifikácia ISO 27001 je vhodná pre akúkoľvek spoločnosť, veľkú alebo malú, 

v akomkoľvek sektore. Norma je zvlášť vhodná tam, kde je ochrana informácií kritická, 

napríklad v bankovom, finančnom, zdravotnom, verejnom a IT sektore. Norma sa uplatňuje aj 

na organizácie, ktoré spravujú veľké objemy údajov, na informácie v mene iných organizácií, 

ako sú dátové centrá a spoločnosti zabezpečujúce outsourcing IT (ISO/IEC 27001). 

2 Cieľ, metodika a metódy príspevku 

2.1 Cieľ a čiastkové ciele 

 Primárnym cieľom predkladaného príspevku je výber vhodného dokument manažment 

systému resp. systému na elektronickú správu dokumentov na základe špecifických kritérií, 

ktorého dátovým zdrojom sú konkrétne cenové ponuky na mieru od potenciálnych 

sprostredkovateľov na trhu. 

 V prvom rade je potrebné oboznámenie čitateľa s teóriou v danej téme prostredníctvom 

zadefinovania si elektronickej správy dokumentov, priblížením jej princípov, legislatívy a 

bezpečnostných noriem ISO, ako aj typov dokument manažment systému. 

 Prvým čiastkovým cieľom je zber a analýza informácií o dostupných softvérových riešení 

na trhu a získanie konkrétnych cenových ponúk. 

 Druhým čiastkovým cieľom je rozbor riešení a zozbieraných cenových ponúk. Na základe 

subjektívnej analýzy pre konkrétnu spoločnosť je uskutočnený výber najvhodnejšieho riešenie 

v zmysle vopred definovaných kritérií, odôvodnenie výberu. 

2.2 Metodika príspevku 

 Empirická časť príspevku vychádza z vytvorenej metodiky príspevku a jej úlohou je 

spracovanie a popísanie zozbieraných kvantitatívnych a kvalitatívnych dát. Prieskum trhu bol 

vykonaný prostredníctvom osobných prípadne on-line stretnutí a rokovaní so 
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sprostredkovateľmi softvérov elektronickej správy dokumentov na vopred zámerne stanovenej 

vzorke. Zber dát a informácií bol organizovaný v roku 2020. 

2.3 Použité metódy príspevku 

 Ako metóda na zber dát bola použitá metóda interview respektíve rozhovorov na 

osobných alebo on-line stretnutiach. Pre splnenie hlavného a čiastkových cieľov príspevku boli 

definované jednotlivé úlohy príspevku, ktoré sú založené na vyhodnocovaní a komparácii 

získaných údajov. Po dôkladnom naštudovaní literatúry a dostupných riešení na trhu z oblasti 

elektronickej správy dokumentov došlo k podrobnému rozboru jednotlivých cenových ponúk a 

ich porovnávaniu na základe vopred stanovených kritérií. Následný návrh riešenia je 

podmienený komparáciou a vyhodnocovaním získaných cenových ponúk od vopred stanovenej 

vzorky sprostredkovateľov služby. 

 

3 Analytická časť 

3.1 Výber riešenia 

  Výber finálneho riešenia je založený na množstve rokovaní predovšetkým 

s ekonomickým oddelením a oddelením informačných technológií v rámci investičnej skupiny. 

Po viacerých diskusiách sa spoločnosť zhodla, že prioritnou vlastnosťou softvéru pre 

elektronickú správu dokumentov by mala byť bezpečnosť. Maximálna úroveň bezpečia je 

požadovaná predovšetkým z dôvodu, že skupina pracuje s naozaj citlivými dátami z oblasti 

bankovníctva, farmácie, zdravotníctva a iné. Vzhľadom na túto skutočnosť si investičná 

skupina nemôžme dovoliť riskovať akýkoľvek únik dát. Okrem bezpečnosti skupina dospela 

k záverom, že by rada obstarala systém DMS za čo najnižšie možné finančné prostriedky, 

samozrejme, že za predpokladu splnenia požadovanej funkčnosti a bezpečnosti. Z týchto 

dôvodov bude hrať pri výbere konečného riešenia významnú úlohu predovšetkým finančná 

náročnosť riešenia a budeme sa zaoberať iba implementáciou na vlastné servery (on-premis 

riešenie). Zároveň firma požaduje prístup do systému aj za pomoci mobilného zariadenia, 

pretože niektoré činnosti (schvaľovanie procesov, neustály prístup k dokumentom, prehľad 

zadaných úloh a stav riešenia) sú častokrát nevyhnutné pre vykonávanie ďalších rozhodnutí. 

Niektorí z projektových manažérov, pracujúci na developerských projektoch, sa častokrát 

nachádzajú v teréne, kedy nie je možná práca na počítači. Preto pri potrebe dodatočných 

informácií v poli musia kontaktovať svojich kolegov na centrále, a tak dochádza k poklesu 

pracovného výkonu všetkých zúčastnených zamestnancov, dokonca môže dôjsť k úniku 

citlivých dát. 

 Priložená tabuľka analyzovaných riešení zobrazuje ich kľúčové a nevyhnutné vlastnosti 

a bola vytvorená vo vlastnej réžii za pomoci zozbieraných údajov. 

Z tabuľky môžeme vidieť, že zvolené softvérové riešenia elektronickej správy dokumentov boli 

vyhovujúce takmer vo všetkých bodoch. Niektoré požiadavky však neboli splnené a preto bolo 

nevyhnutné dané riešenie z porovnávania vyradiť.  

 Softvérové riešenie číslo 1 je softvér vlastnej výroby s vyhradenými autorskými právami 

sprostredkovateľa. Je možné aplikovať ho na vlastné servery. Tým sa zaručí vysoká bezpečnosť 

na rozdiel od cloudového riešenia, ktorému investičná skupina neprejavila dôveru. Systém 

podporuje normy ISO a je škálovateľný a modulárny. To by malo okrem bezpečnosti zvýšiť aj 

dôveryhodnosť u obchodných partnerov, a zároveň je možné ho v budúcnosti prispôsobovať 

počtu používateľov alebo iným špecifickým požiadavkám. Systém obsahuje modul workflow 

a podporuje tvorbu zmlúv pomocou preddefinovaných šablón. 
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Tabuľka 1: Prehľad analyzovaných riešení 

 

Názov softvéru Riešenie 1 Riešenie 2 Riešenie 3 Riešenie 4 

On premis 

riešenie 

 

Áno 
 

Áno 
 

Áno 
 

Áno 

Mobilná 

aplikácia 

 

Áno 
 

Áno 
 

Áno 
 

Nie 

Modularita 
Áno Nie Áno Áno 

Podpora 

noriem ISO 

 

Áno 
 

Áno 
 

Áno 
 

Áno 

Workflow – 

schvaľovacie 

procesy 

 

Áno 

 

Áno 

 

Áno 

 

 

Áno 

Tvorba zmlúv 

pomocou 

šablón 

 

Áno 

 

Áno 

 

Áno 

 

Áno 

Jednorazové 

obstarávacie 

náklady 

(s DPH) 

    

Režijne 

náklady na 5r 

( s DPH) 

    

 Zdroj: Vlastné spracovanie 

 Spoločnosť číslo dva ponúka softvérové riešenie DMS od spoločnosti Microsoft. Ide o 

systém Microsoft SharePoint. Je to vysoko spoľahlivý a bezpochyby bezpečný systém. Je 

možné ho implementovať na vlastné hardvérové zariadenie ale využiť aj možnosť cloudu. 

Podarilo sa mu v porovnávaní splniť takmer všetky požiadavky ako škálovateľnosť, normy ISO, 

modul workflow ale aj tvorbu zmlúv za pomoci šablón, ktorá splnila všetky očakávania a je 

perfektná. Medzi jeho nevýhody však patrí obmedzená modularita. A práve vzhľadom 

na obmedzené možnosti modularity je považovaný tento systém ako nevyhovujúci pre 

špecifické požiadavky investičnej skupiny. 

 Systémové riešenie číslo 3 spĺňa tiež množstvo požiadaviek. Je možné ho aplikovať na 

vlastné server, je dostatočne zabezpečený a tiež spĺňa požiadavku mobilnej aplikácie. Okrem 

toho je škálovateľný a modulárny vďaka tomu, že je to open-source systém a viacero 
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programátorov a etických hackerov ho dokázalo násobne zlepšiť, prispôsobiť ale aj dostatočne 

zabezpečiť. 

 Obsahuje modul workflow a podporuje tvorbu zmlúv požadovaným spôsobom. Jeho 

jedinou nevýhodou v procese porovnávanie je skutočnosť, že obchodný zástupcovia ako aj 

majitelia spoločností sa rozhodli, že nie je vhodné prezentovať jednotkové ceny ani celkovú 

cenu systému širokej verejnosti ani investičnej skupine prostredníctvom tejto práce. Výsledkom 

spoločných rokovaní zatiaľ nebola cenová ponuka ale iba popis a ukážka systému čo spôsobilo, 

že nevieme dané riešenie porovnávať pomocou dôležitého parametru, ktorým je cena. Z výberu 

finálneho riešenia bol systém eDoCat odstránený, pretože odmietla verejne poskytnúť svoju 

cenovú ponuku a je ochotná ju vyhotoviť až počas ďalších rokovaní po právnom zaviazaní sa 

mlčanlivosťou. 

 Ďalším porovnávaným systémom pre elektronickú správu dokumentov je opäť systém 

vôastnej produkcie a ide o riešenie číslo 4. Systém sa z počiatku javil ako vyhovujúci pretože 

splnil viaceré požiadavky akými boli napríklad podpora noriem ISO alebo implementácia 

riešenia na vlastnom hardvérovom zariadení. Bohužiaľ, dodatočná požiadavka zo strany 

investičnej skupiny (mobilná aplikácia) spôsobila, že systém FIRIS® Lite nebol konkurencie 

schopný. Preto napriek splneniu aj ďalších požiadaviek ako je modul workflow, tvorba zmlúv 

pomocou šablón, modularita alebo škálovateľnosť, bol systém vyradený. 

  Pri porovnávaní DMS systémov sme sa dostali na koniec. Po objasnení viacerých plusov 

ale aj mínusov jednotlivých softvérových riešení elektronickej správy dokumentov by bolo 

vhodné dospieť k finálnemu rozhodnutiu. Bohužiaľ, vzhľadom na aktuálne dianie vo svete, plné 

bezpečnostných obmedzení a nariadení spojených s pandémiou COVID-19 zo strany vlády 

Slovenskej republiky, ale aj zo strany všetkých zúčastnených tejto diplomovej práce, bolo 

nevyhnutné pracovať v obmedzených podmienkach. To spôsobilo, že všetky dohodnuté 

termíny museli byť presunuté na neskoršie dátumy. Momentálne je situácia taká, že investičná 

skupina očakáva od svojich dodávateľov predbežné cenové ponuky, na základe ktorých by mala 

byť schopná posunúť svoje aktivity ďalej a dohodnúť si ďalší postup so spoločnosťami. 

Záver 

 Príspevok, ktorý čerpá z mojej diplomovej práce prináša do povedomia aktuálne dostupné 

softvérové riešenia systému DMS. Nie sú to jediné riešenia ale riešenia, ktoré boli zámerne 

vybrané. Preto bolo potrebné sa prispôsobiť. Tým mám na mysli, že množstvo rokovaní muselo 

prebehnúť prostredníctvom aplikácií akými sú Skype alebo MS Teams. Informácie boli 

získavané aj za pomoci emailovej komunikácie, ale aj telefonických rozhovor. Nakoľko som 

vystupoval v tomto vzťahu ako sprostredkovateľ, nevyhnutnou súčasťou mojej práce bolo 

vykonanie množstva kompromisov a ústupkov voči obom stranám. Som rád, že moju prácu 

reštrikcie vlády zasiahli až v procese získavania cenových ponúk a podarilo sa mi niektoré 

stretnutia absolvovať osobne. Malo to však iné dopady. Ekonomické dopady vírusu spôsobili, 

že dnes takmer každá spoločnosť vo svete rieši otázku prežitia a udržania si svojej pozície na 

trhu, a nezapodieva sa momentálne expandovaním alebo prípadnými vylepšeniami akým je aj 

DMS systém. Z tohto dôvodu bola implementácia softvéru elektronickej správy dokumentov 

odložená na neurčito. To však neznamená, že celá moja práca vyšla na zmar. Investičná skupina 

sa musí momentálne zapodievať dôležitejšími činnosťami, ale moja práca bude dostupná aj 

neskôr, keď sa situácia stabilizuje. Dnes vieme, ako analyzované riešenia, vybrané z obrovskej 

ponuky na trhu dokážu uľahčiť prácu. Preddefiované šablóny pre tvorbu zmlúv, schvaľovacie 

procesy, prideľovanie úloh, verzovanie dokumentov, súbežná práca viacerých zamestnancov, 

ale aj mnohé ďalšie funkcie, ktoré systém ponúka bez pochýb dokážu uľahčiť prácu každému 

zamestnancovi. Z tohto dôvodu si myslím, že DMS riešenie bude s vysokou 
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pravdepodobnosťou v budúcnosti opäť potrebné, a preto podľa môjho názoru k samotnej 

implementácii jedného dňa príde. 

 Bez ohľadu na túto skutočnosť môžem povedať, že všetky ciele práce, od analýzy objektu 

(investičnej skupiny) až po analýzu dostupných riešení a komparáciu ich špecifických 

vlastností, boli úspešne naplnené. Po dodaní všetkých potrebných informácií, bude možné 

dokončiť komparáciu softvérových riešení na základe ceny. Následne budeme pri vybranom 

riešení vedieť odhadované cenové náklady, možnosti financovania, ale aj dĺžku trvania 

implementácie takéhoto riešenia pre podnik. 
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Abstrakt: Objektom skúmania predkladanej práce bolo zmapovanie záujmu o implementáciu 

inteligentných riešení v Slovenskom prostredí. Tieto moderné riešenia nemajú svoju presnú 

definíciu, mnohokrát sú vnímané odlišne, no z pohľadu užívateľa sú nositeľom pridanej 

hodnoty. V práci zobrazujeme názory predstaviteľov miest a obcí Slovenska k tejto 

problematike a k možnostiam implementácie takýchto riešení, ako aj reálny stav 

implementácie. Do výskumu sme zapojili 2 927 obcí a miest, ktoré pokrývajú populáciu 5 400 

000 obyvateľov. Spätnú väzbu sme získali od zástupcov viac ako 1 600 000 obyvateľov. Na 

základe spätnej väzby od oslovených subjektov sme vytvorili grafické znázornenie miest a obcí 

Slovenska o informovanosti riešení z koncepcie SMART CITY, ako aj aktuálny stav už 

implementovaných riešení podľa jednotlivých krajov Slovenska a počtu obyvateľov. Práca je 

rozdelená do troch základných častí. V prvej kapitole sme sa venovali definícii a charakteristike 

SMART CITY a inteligentným riešeniam. Ďalšiu časť sme venovali metodike práce a metóde 

skúmania. Tretia, posledná časť práce je venovaná analýze dát získaných z nášho výskumu, 

pozorovaniam a zhrnutiu poznatkov získaných prostredníctvom vykonaných analýz. 

Kľúčové slová: inteligentné riešenie, SMART CITY, technológie, obec, mesto 

Úvod 

 Technológie sa postupne stávajú naším každodenným spoločníkom, čím ďalej tým viac 

sa stávajú rutinami, niekedy až tak veľmi a dokonale, že si ich prítomnosť ani neuvedomujeme. 

Práve tieto technológie vytvorili zoznam výhod a príležitostí, ktoré sú prispôsobené našim 

želaniam a potrebám.  

 Technológie sú pilierom riešení, ktoré vo vzájomnej interakcii vytvárajú nový model 

prostredia, ktorý označujeme ako inteligentné mesto. Práve tento pojem rezonuje v odbornej 

ako aj v  laickej verejnosti dlhodobo, pričom  počas tohto obdobia sa prirodzene 

vykryštalizovalo k danej problematike mnoho názorov a pohľadov. Ako aj pri iných témach  

tieto  názory vieme zoskupiť do dvoch základných táborov. Prvá skupina prezentuje zástancov, 

teda  takých, ktorí vidia  budúcnosť v nových technológiách a potenciál ďalšieho rozvoja 

v spoločenskej alebo obchodnej oblasti. Na druhej strane existuje veľká skupina obyvateľstva, 

ktorí majú obavy s nasadzovaním inteligentných riešení, nedôverujú im a majú dlhodobo 

vytvorený odpor k zmenám a inováciám.   

 Hlavným stanoveným cieľom našej práce bolo zmapovať pripravenosť obcí a miest a ich 

schopnosť prijať riešenia, ktoré sú vytvárané pomocou inteligentných technológií za súčasť 

každodenného života nielen predstaviteľov obcí a miest, ale aj každého občana. 

 Definície v prvej kapitole našej práce hovoria o základných charakteristikách, na ktorých 

je koncept inteligentných miest postavený. Niektorí autori používajú úzke definície, snažiac sa 

definovať SMART CITY čo najpresnejšie, iné teórie sú postavené obšírne, ponúkajú priestor 

na vlastné prispôsobenie a doplnenie. V spomínanej kapitole sa venujeme aktuálnemu stavu 

urbanizácie a jej negatívnemu vplyvu, predovšetkým na väčšie mestá a svetové metropoly. 

V závere prvej kapitoly predstavíme modely inteligentných miest z pohľadu viacerých 

odborníkov. Získané teoretické poznatky z tejto oblasti slúžili ako podklad pri vytváraní 

dotazníka, ktorého časť je súčasťou druhej časti práce.  
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 Naším cieľom v empirickej časti práce bolo zmapovanie implementovaných 

a využívaných riešení v prostredí obcí a miest Slovenskej republiky. Súčasťou tejto časti práce 

je grafické znázornenie týchto riešení na základe geografickej polohy, počtu obyvateľov 

a technologickej informovanosti v jednotlivých nižších i vyšších územných celkov.  

 V závere našej práce sme sa rozhodli vyhodnotiť názory, vedomosti a ako aj záujem  

zástupcov  miest a obcí na Slovensku k danej problematike, zdôrazniť dôležitosť našej práce 

a vytvoriť priestor pre ďalší výskum.  

1 Koncept INTELIGENTNÝCH RIEŠENÍ 

 V minulom desaťročí bol koncept inteligentného mesta výtvorom ľudskej technologickej 

fantázie. Transformácia tejto predstavy do reality sa zdala nereálna a sprevádzal ju strach. 

Strach z inovácii, predstava zotročenie ľudstva novinkami v oblasti technológie či umelá 

inteligencia v pozícii diktátora. Aj toto sú predstavy ľudskej fantázie, ktoré negatívne vplývajú 

a rapídne znižujú schopnosť akceptovania inteligentného prostredia. V posledných rokoch sa 

však tento pojem stal celosvetovo známy, jeho riešenia využívajú metropoly, väčšie mestá a ich 

zoskupenia, klastre na riešenie problémov súvisiacich s flexibilným poskytovaním služieb 

obyvateľstvu. Aj keď neexistuje ustálená definícia, práve slovo “SMART“ alebo v preklade 

“inteligentné”, stavia dobrý základ pre mesto, ktoré sa musí stať trvalo udržateľným, aby mohlo 

poskytnúť svojim obyvateľom služby podporujúce zvyšovanie životnej úrovne alebo služby s 

vysokou kvalitou, ktoré umožňujú efektívnejšie využívanie osobného a pracovného času. 

 Počas obdobia aktívneho implementovania a využívania riešení sa k danej problematike 

vyjadrilo množstvo odborníkov s rôznymi názormi. Čo znamená tento pojem, odkiaľ pochádza, 

to z akých faktorov sa skladá a definície jednotlivých odborníkov podrobnejšie vymedzíme 

v kapitole nižšie. 

1.1 Definície SMART CITY 

 Ako sme spomenuli vyššie toto moderné označenie nemá svoju presnú definíciu, je 

vnímané odlišne v každom kúte sveta a z rôznych pohľadov odborníkov.  

 Pri voľnom preklade do slovenského jazyka môžeme tento pojem preložiť ako 

inteligentné alebo moderné mesto. Už z tohto spojenia si môžeme myslieť, že pôjde o teóriu, 

ktorej prvky predstavujú nástroj pre efektívne riadenie mesta a skvalitnenie života občanov 

s využitím informačných technológií. Pomocou trendov v tejto oblasti by malo prísť 

k prepojeniu oblastí ako je doprava, mobilita, bezpečnosť, energetika, vzdelávanie, 

zdravotníctvo a iné. 

 Podľa definície Business Dictionary predstavuje inteligentné mesto rozvinutú mestskú 

oblasť, ktorá vytvára udržateľný hospodársky rozvoj a vysokú kvalitu života excelovaním 

v niekoľkých kľúčových oblastiach: ekonomika, mobilita, životné prostredie, ľudia, bývanie 

a vláda. Vynikajúce výsledky v týchto kľúčových oblastiach sa dajú dosiahnuť prostredníctvom 

silného ľudského kapitálu, sociálneho kapitálu a / alebo infraštruktúry IKT (Business 

Dictionary, 2020). 

 Európska komisia ho definuje ako miestom, kde sa tradičné siete a služby zefektívňujú s 

využitím digitálnych a telekomunikačných technológií v prospech obyvateľov a podnikania. 

Inteligentné mesto podporuje využívanie informačných a komunikačných technológií (IKT) na 

lepšie využívanie zdrojov a ich efektívnejšie riadenie. Znamená to inteligentnejšie mestské 

dopravné siete, modernizované zariadenia na zásobovanie vodou a likvidáciu odpadu 

a účinnejšie spôsoby osvetlenia a vykurovania budov. Podporuje tiež interaktívnejšiu 

a pohotovejšiu správu mesta, bezpečnejšie verejné priestranstvá a uspokojovanie potrieb 

starnúceho obyvateľstva (Európska komisia, 2018).  
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 Svítek a kol. vo svojej definícii zdôrazňuje, že Koncept inteligentných miest (SMART 

CITIES) sa snaží vhodne využívať moderné technológie, aby dochádzalo k synergickým 

efektom medzi rôznymi sektormi (doprava, logistika, bezpečnosť, energetika, správa budov, 

atď.) vzhľadom na energetickú náročnosť a kvalitu života občanov v príslušnom meste či 

regióne (Svítek, 2018). 

 Podľa Yigitcanlar by inteligentné mesto mohlo byť ideálnou formou na vybudovanie 

trvalo udržateľných miest 21. storočia v prípade, že sa dosiahne vyvážený a udržateľný pohľad 

na hospodársky, spoločenský, environmentálny a inštitucionálny rozvoj (Yigitcanlar, 2016). 

 Ako uvádza Mohanty, inteligentné trvalo udržateľné mesto je inovatívne mesto, ktoré 

využíva informačné a komunikačné technológie (IKT) a ďalšie prostriedky na zlepšenie kvality 

života, efektívnosti mestských operácií a služieb a konkurencieschopnosti, pričom zabezpečuje 

uspokojenie potrieb súčasných a budúcich generácií s ohľadom na ekonomické, sociálne 

a environmentálne prostriedky (Mohanty, 2016). 

 Z definícií, ktoré nachádzame v knihách a dokumentoch zaoberajúce sa touto otázkou, je 

zrejmé, že informačné a komunikačné technológie sú jadrom inteligentných miest a obcí. Ich 

začlenenie do každodenných aktivít uľahčuje život občanov a zároveň vytvára priestor pre 

trvalo udržateľný rozvoj týchto miest a zníženie nákladov na ich fungovanie. Riešenia SMART 

CITY podporujú spoluprácu s ochranou životného prostredia alebo jeho obnovou, takže vo 

väčšine prípadov je táto téma zahrnutá do rozvoja miest alebo trvalo udržateľného rozvoja. 

Definícia a pochopenie toho, čo je inteligentné mesto sa prekrýva, a dokonca ani odborníci 

nedokážu určiť hranice medzi týmito pojmami. Väčšina zahraničnej literatúry neumožňuje 

takéto podrobné rozdelenie a používa iba pojem inteligentné mesto. Podľa nášho názoru je bude 

zložité stanoviť presnú definíciu, pretože každé mesto môže mať svoj atribút SMART. Nikto 

nikdy nebude kontrolovať, či a do akej miery sú splnené ciele a kritériá stanovené 

v strategických dokumentoch organizáciami, ktoré sa plne venujú tejto otázke. V tomto prípade 

sa môžeme stretnúť aj s mestami, ktoré majú v názve názov SMART len preto, že je to moderné. 

Na získanie tohto titulu nestačí iba zverejniť dokument, ktorý sľubuje použitie riešení SMART 

v budúcnosti, je potrebné tieto riešenia úspešne aplikovať a efektívne ich využívať. 

1.2 Urbanizácia ako príčina budovania inteligentných miest 

 Miera rastu urbanizácie v posledných rokoch rastie rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. 

Podľa revízneho dokumentu United Nations populácia žijúca v meste v rokoch 1950 až 2018 

vzrástla štvornásobne ako boli odhadované čísla. Už v roku 2007 populácia žijúca v meste rástla 

rýchlejšie ako vidiecka populácia. Nárast mestskej populácie je znázornený na Obrázku 1. 

Podľa predpokladov bude proces pokračovať rapídnym tempom aj v budúcnosti.  

 Ak by miera rastu populácie žijúcej v meste pokračovala, podiel svetovej populácie 

žijúcej v mestách by v roku 2041 mal prekročiť úroveň 6 miliárd (UN, 2014). 

 

Obrázok 5 Vývoj urbanizácie v rokoch 1959-2015 

 
Zdroj: vlastné spracovanie autorky 

 Súčasný trend urbanizácie pôsobí aj na území Slovenskej republiky. V roku 1970 bolo 

mestské obyvateľstvo na našom území na úrovni 41,1%. Posledné dáta z roku 2019 zobrazujú 

populáciu žijúcu v mestách na úrovni 53,7% (Knoeama, 2019).  
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 Zvyšujúci sa záujem obyvateľov o život vo veľkomestách vyvíja tlak na mestá. Rastúca 

úroveň znečistenia prostredia, zvýšenie miery kriminality v mestských oblastiach, 

exponenciálny rast osobných dát či nedostatočnú infraštruktúru môžeme zahrnúť medzi hlavné 

problémy, s ktorými sa aktuálne mestá a obce stretávajú.  

 S rastúcou urbanizáciou prichádza zvýšený dopyt po inteligentnom a udržateľnom 

prostredí, ktorý uľahčí život nielen jeho obyvateľom. Táto miera rastu vytvára naliehavosť pri 

hľadaní inteligentnejších spôsobov riadenia a riešenia sprievodných problémov. Väčšina miest 

však nemá zavedené stratégie, ktoré sú dostatočne progresívne na to, aby sa prispôsobili 

nevyhnutnému nárastu počtu obyvateľov, ku ktorému dochádza na celom svete. Ak budú mestá 

naďalej rásť, mnoho z nich sa rozšíri nad svoje kapacity potrebnej infraštruktúry, čo bude mať 

nepriaznivé následky.  

 Koncepcia inteligentných miest a jej riešení s pomocou využitia inteligentných 

technológií bola navrhnutá tak aby viedla k pozitívnej zmene v kultúrnej, sociálnej, športovej 

oblasti či oblasti školstva, a zároveň tieto riešenia berú ohľad aby inteligentné mestá neškodili 

životnému prostrediu. Riešenia z koncepcie SMART CITY predstavuje víziu budúcnosti pre 

oblasť riadenie miest, regionálnych celkov a poskytovania užitočných služieb občanom 

a zainteresovaným stranám. Tieto riešenia sú založené na využívaní informačných technológií 

a inovácií za účelom zabezpečenia efektívnej dopravy a mobility, udržateľnej spotreby energie, 

čistého životného prostredia ako aj iných služieb. Prax ukazuje, že takýto prístup môže mať 

dlhodobý pozitívny vplyv na kultúru, sociálnu a športovú oblasť, školstvo i bezpečnosť. 

1.3 Modely SMART CITY koncepcie 

 V tejto podkapitole práce sú predstavené štyri modely inteligentných miest. Ako prvý je 

predstavený model vytvorený autormi Giffinger a kol. na Technickej univerzite vo Viedni. 

Tento model je určený pre strednú veľkosť miest v Európe. Druhý model bol vytvorený autormi 

Nam a Pardo, ktorí svoj koncept postavili na troch základných dimenziách. V literatúre sa 

môžeme stretnúť aj s ďalšími modelmi. Napríklad, autori Mohanty, Choppali a Kougianos 

vytvorili najobsiahlejší model s ôsmimi komponentmi alebo model podľa Chourabi a kol., ktorí 

je založený na nevyhnutnom súbore faktorov inteligentného mesta. 

1.3.1 Model podľa Giffinger a kol. 

 Európsky model inteligentných miest bol vytvorený v roku 2007 tímom na 

Technologickej univerzite vo Viedni. Grafické znázornenie je zobrazené na Obrázku č. 2 nižšie. 

Prvé tri verzie modelu boli zamerané na strednú veľkosť miest. V roku 2015 bola predstavená 

nová verzia, ktorá je určená pre európske mestá obývané viac ako 300 000 obyvateľmi. Tento 

model predstavuje inteligentné mesto, ktoré dobre pôsobí v 6 kľúčových oblastiach mestského 

rozvoja a je postavené na „inteligentnej“ kombinácii nadácií a aktivít samostatne 

rozhodujúcich, nezávislých a uvedomelých občanov. Spomínaných šesť kľúčových oblastí 

predstavuje (Giffinger & Kramar et al., 2015):  

• Inteligentné hospodárstvo 

• Inteligentné životné prostredie 

• Inteligentná mobilita 

• Inteligentní ľudia 

• Inteligentné bývanie 

• Inteligentná správa vecí verejných 
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Obrázok 2 Model Giffinger a kol. 

 
Zdroj: vlastné spracovanie autorky 

1.3.2 Model podľa Nam a Pardo 

 Mnohí odborníci sa aj napriek rozdielnym definíciám spomenutých v prvej časti našej 

práce zhodujú na jednej spoločnej vlastnosti inteligentných miest. Prienik rôznych definícii je 

založený na využívaní digitálnych technológií. Na tomto tvrdení postavil svoj model SMART 

CITY aj Nam a Pardo.  
 

Obrázok 3 Model podľa Nam a Pardo 

 
Zdroj: vlastné spracovanie autorky 

  

 Podľa tohto modelu je každé mesto využívajúce SMART technológie pre svoje riešenia 

zložené z viacerých dimenzií.  

 

Medzi tri základné dimenzie podľa Nam a Pardo radíme:  

• Technologická dimenzia 

• Ľudská dimenzia 

• Dimenzia inštitúcií  



Dni študentov manažmentu a ekonómie 2020 

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave  16. – 17. apríl 2020 

171 

 Každá dimenzia obsahuje navzájom prepojené, nie však na sebe závislé koncepty. Model 

Nam a Pardo môžeme považovať za zjednodušený model, na rozdiel od modelu podľa Griffina, 

ktorý obsahuje až šesť dimenzií.  

Jednotlivé koncepty sú však tvorené ďalšími komponentami, ktoré sú zobrazené na Obrázku 3 

nižšie. Dimenzie, koncepty a komponenty spolu vytvárajú komplexný systém. Prienikom 

týchto premenných sa vytvorí model SMART CITY koncepcie.  

 Hlavnou úlohou SMART CITY je prevziať európsku dynamiku rozvoja a napredovania 

a následne ju pretransformovať do služieb pre mesto.  

 Obidva modely SMART CITY, spomínané vyššie, riešia prierez celého mesta 

a ovplyvňujú všetky oblasti. Takýmito spôsobmi dokážeme garantovať úspech v budúcnosti vo 

všetkých ohľadoch. Základným aspektom úspechu je integrácia a prepojenie týchto oblastí. 

Nezahŕňa to len nové technológie a mechanizmy na riadenie politiky a správy, ale poskytuje aj 

možnosti pre občanov. Inteligentné technológie, systémy a riešenia sú odpoveďou na výzvy do 

budúcnosti, kde sa budú využívať inteligentné a systematické prístupy na dosiahnutie 

energeticky účinného a trvalo udržateľného hospodárstva v meste. Inteligentné mesto je preto 

odpoveďou a východiskom pre nové energetické systémy, systémy mobility a obchodné 

systémy, ktoré majú dlhodobo zabezpečiť kvalitu života občanov. Na dosiahnutie týchto cieľov 

a zabezpečenie úspešnej transformácie je základným predpokladom zapojenie vnútorných 

orgánov a síl mesta, ako aj zastrešujúca spolupráca s pridruženými podnikmi v meste. Jasná 

identita a umiestnenie v rámci a mimo mesta je dôležitá nielen pre obyvateľstvo, ale aj pre 

mestské úrady. Zahŕňa to osobitné zameranie na výskumnú a technologickú politiku v meste, 

ako aj aktívne zapojenie jej obyvateľov, miestneho priemyslu, výskumu a podnikov do procesu 

SMART CITY.  

2 Metodika práce a metódy skúmania 

 V nasledujúcej kapitole predstavíme hlavný a čiastkový cieľ našej práce, využitú 

metodiku práce a metódu skúmania. Cieľom výskumu bolo zistiť názor primátorov miest a 

starostov obcí k podmienkam, za akých môžu byť implementované riešenia pre mestá alebo 

obce podporené inteligentnými technológiami, s cieľom zlepšiť kvalitu služieb poskytovaných 

samosprávou vo všetkých oblastiach života mesta či obce. Dôležitú úlohu pri napĺňaní našich 

cieľov zohráva ochota spolupráce predstaviteľov obcí a miest v prípade zapojenia komerčnej 

spoločnosti.  

 Zvolenú tému sme sa rozhodli skúmať dotazníkovou metódou, ktorú sme uplatnili 

v praktickej časti našej práce. Vytvorený dotazník bol doručený obciam a mestám na 

Slovensku, zdroje údajov predstavovali názory zástupcov jednotlivých mestských a obecných 

celkov.  

2.1 Hlavný cieľ 

 Hlavným cieľom výskumu bolo zmapovať aktuálny stav implementácie SMART riešení 

v slovenskom prostredí a pripraviť podklady a metodiku pre realizáciu projektov efektívneho 

spôsobu riadenia miest, obcí alebo klastrov. Našou snahou bolo zistiť názor primátorov miest 

a starostov obcí k prostrediu a podmienkam, v ktorých môže byť mesto alebo obec riadené 

inteligentnými technológiami vo všetkých oblastiach života.  

 Mestá a obce zápasia s inými problémami, možno existenčnými,  ako je  téma SMART, 

no na druhej strane práve tieto riešenia môžu byť pomocníkom pri  ich odstraňovaní. 

 Naším cieľom bolo zhodnotiť stav implementácie moderných  riešení pre mestá a obce 

v 21. storočí s dôvodom poskytnúť obyvateľstvu služby s pridanou hodnotou a tým podporiť 

ich rozvoj a invenčný prístup riadenia. Mnohí  prezentujú  SMART CITY ako riešenia 
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navrhnuté pre veľké mestá, naším cieľom je poskytnúť model,  ktorý  bude prístupný každému, 

teda aj menším mestám, obciam a novovytvoreným klastrom.  

2.2 Metodika práce a metódy skúmania 

 Náš výskum prebiehal formou e-dotazníka a v prípade záujmu osobnou konzultáciou. 

Tento dotazník bol vytvorený v spolupráci so spoločnosťou ATOS IT Solutions and Services 

s.r.o., ktorá zabezpečuje technickú podporu tohto projektu. Okrem odborných výstupov 

výskumu získané poznatky podporili vzdelávanie študentov na fakulte Managementu 

a spoluprácu s praxou. 

 Do nášho výskumu bolo vybratých 2 927 obcí a miest na Slovensku, ktorých súčet 

obyvateľov predstavuje 5 450 420 obyvateľov. Dotazník bol zaslaný na e-mailové adresy, ktoré 

boli dostupné na oficiálnych webových stránkach obcí a miest. Počet obcí s webovou stránkou 

je 2 697, počet obcí s oficiálnou webovou stránkou je 2 594. Vlastnú internetovú stránku 

nemalo 230 obcí. Ide predovšetkým o malé vidiecke obce, v ktorých žije spolu 53 

026 obyvateľov. Prieskum prebiehal v mesiacoch Máj až Septermber 2019. 

Dotazník bol zložený z otázok s výberom možností a tvrdení, ku ktorým bolo potrebné 

vyznačiť názor predstaviteľov obcí a miest. Na základe predchádzajúcich odpovedí sa 

respondentom zobrazovali otázky, ktoré boli prispôsobené na ich aktuálnu situáciu. 

Neexistovali žiadne správne alebo nesprávne odpovede. Získané údaje boli importované do 

excelovskej tabuľky, kde boli jednotlivé údaje kontrolované, analyzované a následne ďalej 

spracovávané. Výsledky a analýza údajov získaných z dotazníkového prieskumu boli 

interpretované v grafoch a tabuľkách použitím programu Excel. Cieľom bolo zahrnúť do 

výsledkov čo najviac názorov a pohľadov a preto sme žiadali o spoluprácu a o spätnú väzbu k 

otázkam, ktoré sa priamo dotýkajú koncepcie SMART CITY v slovenskom prostredí. Je 

zaujímavé sledovať ako sa so zvyšujúcim počtom obyvateľov menia pohľady, názory a pocity 

starostov obcí a primátorov miest. Metodickým výsledkom je následná analýza všetkých 

získaných dát, na základe ktorej je možné navrhnúť architektúru vhodnú na implementáciu 

SMART riešení v slovenskom prostredí.  

3 Inteligentné riešenia na Slovensku – základné charakteristiky 

respondentov 

 Do nášho výskumu bolo vybratých 2 927 obcí a miest na Slovensku, ktoré zahŕňajú 5 450 

420 obyvateľov. K aktuálnemu dňu návratnosť vyplneného dotazníka prekročila hranicu 597 

odpovedí, ktoré pokrývajú 1 705 562 obyvateľov na Slovensku.  

3.1 Zapojenie obcí a miest podľa krajov  

 Graf 1 zobrazuje počet odpovedí získaných od obcí a miest v jednotlivých krajoch. 

Najväčšie zastúpenie vo vybranej vzorke majú obce a mestá z Banskobystrického 

a Prešovského kraja. Najmenej obcí a miest sa zapojilo z Bratislavského a Trnavského kraja. 

Pri týchto výsledkoch treba brať do úvahy aj celkový počet obcí a miest v daných krajoch, 

ktorých počet je v každom kraji iný. 
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Graf 1 Zapojenie obcí a miest podľa krajov 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dotazníkového prieskumu 

 Na Grafe 1 nevieme rozlíšiť, či sa do výskumu zapojilo aj okresné mesto daného kraja. 

To, či dotazník vyplnilo okresné mesto alebo iba obce a mestá v danom okrese si môžete pozrieť 

na Obrázku 4 nižšie. Oblasti tmavomodrou farbou predstavujú okresy, kde boli zapojené aj 

okresné mestá. Bledomodrou farbou sú znázornené okresy, kde boli zúčastnené obce a mestá 

daného okresu, okresné mesto zapojené nebolo. Bielou farbou sú okresy, z ktorých sa do 

výskumu nezapojilo okresné mesto, mesto ani obec. Zo 79 okresov na Slovensku sa do 

výskumu nezapojili len dva okresy. Týmito okresmi bola Detva a Bytča. 

 
Obrázok 4 Grafické znázornenie účasti miest a obcí vo výskume 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dotazníkového prieskumu 

3.2 Zapojenie obcí a miest podľa počtu obyvateľov 

 Zameraním sa na zloženie získaných odpovedí podľa približného počtu obyvateľov 

v danom meste alebo obci, najväčšie zastúpenie vo vybranej vzorke majú obce do 1000 

obyvateľov, naopak najmenšie zastúpenie tvorili mestá od 25 001 do 50 000 obyvateľov.  

 V prípade, ak za hlavnú veličinu je použitý počet obyvateľov s výskumom najviac hýbali 

najväčšie mestá a najmenšie obce. Na Slovensku máme 10 miest, ktoré majú viac ako 50 000 

obyvateľov, do výskumu sa ich zapojilo 8. Veľké množstvo malých obcí zapojených vo 

výskume je považovaných za výhodu v prípade záujmu vytvorenia väčšieho spoločného 

územia, napr. klastra. 
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Graf 2 Štruktúra odpovedí podľa počtu obyvateľov 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dotazníkového prieskumu 

3.3 Informovanosť obcí a miest o SMART CITY 

 Ako prvá filtračná otázka v dotazníku pre respondentov bola vybratá otázka: „Stretli ste 

sa už s pojmom SMART CITY?“ Z 2 927 obcí a miest dopytovaných na spätnú väzbu, len 364 

respondentov sa stretlo s pojmom SMART CITY. Z pohľadu pokrytého obyvateľstva sa 

s pojmom SMART CITY stretlo 1 530 475 obyvateľov, čo predstavuje 28% z celkového 

obyvateľstva Slovenska a 88% zo vzorky obyvateľov zapojenej vo výskume. Menej ako 1/3 

obyvateľov našej krajiny sa stretla s pojmom SMART CITY a jeho riešeniami. Táto informácia 

je viac ako prekvapujúca vzhľadom k tomu, že viac ako polovica obyvateľstva rieši problémy 

s parkovaním, dopravnými zápchami či existenčnými problémami ako nedostatok pitnej vody, 

zlé odpadové hospodárstvo či neregulované využívanie obmedzených zdrojov, na ktorých 

elimináciu je možné použiť riešenia z koncepcie SMART CITY. Graf 3 nižšie znázorňuje 

rozdelenie získaných odpovedí na danú otázku podľa odpovede jednotlivých obcí a miest 

z celkového počtu do jednotlivých krajov na Slovensku. Práve táto otázka rozdelila 

respondentov na dve hlavné skupiny. Prvú skupinu tvoria respondenti, ktorí sa s pojmom 

SMART CITY stretli. Druhú skupinu predstavujú respondenti, ktorí tento pojem nepoznajú. 

Graf 3 Informovanosť o SMART CITY 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dotazníkového prieskumu 
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3.4 Využívanie inteligentných riešení podľa krajov na Slovensku 

V tejto časti našej práce sa venujeme skupine respondentov, ktorá je na 

predchádzajúcom grafe znázornená modrou farbou. Modrá farba predstavuje súčet 359 

respondentov, ktorí sa stretli s pojmom SMART CITY. 

Rozvinutosť a využívanie SMART riešení na podporu a rozvoj mesta v Slovenskom 

prostredí je v porovnaní s okolitými štátmi na veľmi nízkej úrovni. Rakúsko, Česko, Holandsko 

disponujú vlastnými strategickými dokumentami, katalógmi služieb, vlastnými riešeniami 

a projektami či miliónovými dohodami medzi poskytovateľmi týchto služieb.  

Pred desiatkami rokov možno ani Viedeň, Praha či Amsterdam nechceli byť titulované 

ako SMART mestá. Vysoká miera urbanizácie a problémy s ňou súvisiace, ktoré sme spomínali 

v úvode ich prinútili akceptovať a využívať SMART riešenia.  

S úmyslom špecifikovať vízie respondentov v tejto skupine, bola položená otázka, ktorá 

ich rozdelila na ďalšie dve skupiny. Ak realizujú v súčasnosti, alebo využívali niekedy 

v minulosti, niektoré inteligentné technológie, riešenia alebo inovácie, ktoré je možné zaradiť 

k riešeniam typu SMART CITY sú zobrazení modrou farbou na Grafe 4 nižšie. Počet 

respondentov, ktorí odpovedali áno je 79. Ak v súčasnosti nerealizujú alebo v minulosti 

nevyužívali SMART riešenia, sú zobrazení červenou farbou. Počet respondentov, ktorí zvolili 

negatívnu odpoveď je 285. 

V slovenskom prostredí sú SMART riešenia využívané predovšetkým mestami, ktorých 

obyvateľstvo prekračuje hranicu 50 000. Až 50% miest, ktoré sa zapojili do dotazníka 

pokrývajúc 335 010 obyvateľov používa SMART riešenia pri riadení mesta, niektorým z nich 

už patrične patrí titul SMART. Najmenšiu časť predstavujú obce a mestá s počtom obyvateľov 

menej ako 5 000.  

Graf  4 Využívanie inteligentných riešení na Slovensku 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dotazníkového prieskumu 

3.5 Záujem o spoluprácu podľa krajov na Slovensku 

V tabuľke 1 nižšie sme znázornili záujem miest a obcí o budúcu spoluprácu. 

Z poskytnutých 597 odpovedí má záujem 322 respondentov, ktorý nám poskytli kontaktné 

údaje pre budúcu spoluprácu. K týmto potencionálnym klientom sa môžeme postaviť z dvoch 

pohľadov.  

Prvým pohľadom je zamerania sa na obce a mestá, ktoré riešenia využívajú a túžia po 

inováciách a novinkách ponúkaných v tejto oblasti.  

Druhú skupiny tvoria obce a mestá, ktoré riešenia nevyužívajú ale zaujímajú sa 

o zefektívňovanie procesov pri riadení mesta a zvyšovanie kvality života obyvateľom. 

Vďaka doplňujúcim informáciám získaných z výskumu vieme vypracovať projekt určený pre 

konkrétne mesto a pripraviť ponuku s  efektívnymi riešeniami konkrétnych problémov.  
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Tabuľka 1 Záujem o spoluprácu podľa krajov na Slovensku 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe dotazníkového prieskumu 

Záver 

 Pojem SMART CITY a inteligentné riešenia úzko súvisia s procesom urbanizácie, 

osídľovaním miest, ktorý prináša benefity pre obyvateľov, ale aj mnoho problémov, ktorým 

mestá čelia. Pomocou konceptu inteligentného mesta, využitím moderných technológií, môžu 

samosprávy a obyvatelia tieto problémy zmierniť a eliminovať.  

 V našej práci sme ako hlavný cieľ mali spracovanie a vyhodnotenie stavu pripravenosti 

implementácie inteligentných riešení v prostredí obcí a miest na Slovensku. Zároveň sme 

zmapovali aj aktuálny stav už implementovaných riešení. 

Počas nášho výskumu sme sa stretli s niektorými problémami a limitmi. Jedným z hlavných 

problémov, ako sme zaznamenali už na začiatku, je neustálená definícia SMART CITY. Bez 

stanovenia jednotnej definície a kritérií, ktoré mesto musí spĺňať je súčasne označenie viac 

reklamným hitom ako realitou. 

 Z výsledkov výskumu vyplýva, že aj napriek úspešným implementáciám inteligentných 

riešení Slovenská republika výrazne zaostáva za európskymi krajinami. Dovolíme si tvrdiť, že 

tento stav je spôsobený nejasnou víziou predstaviteľov obcí a miest ako implementovať tieto 

riešenia, ako aj pocit strachu pred zavádzaním nových procesov a riešení v zabehnutom nie 

vždy fungujúcom systéme. Tieto procesy sú následne ovplyvnené aj nedostatkom podporných 

technológií a financií.  

 Podľa nás je strach, vedomý ako aj nevedomý, sprievodným javom nedostatočnej 

informovanosti. Poznanie, že práve inteligentné technológie prinášajú riešenia na problémy, 

ktorým samospráva čelí každý deň čelí, by mohli zmeniť postoj na ich využívanie. Faktor, ktorý 

predstavoval limit pre našu prácu bola nielen neochota primátorov a starostov, ale aj chybovosť, 

ku ktorej dochádzalo pri vypĺňaní dotazníka, napríklad výber nesprávneho kraja, okresu alebo 

zle zaradenie aktuálneho počtu obyvateľov.  

 Myslíme si, že vytvorená analýza poskytuje komplexný pohľad a cenný vstup pre ďalší 

výskum. Naše výsledky môžu slúžiť ako podklad na podporu implementácie SMART riešení 

v slovenskom prostredí a návrh aktuálnych riešení pre starostov obcí alebo primátorov miest, 

ktorí rozhodujú aj v záujme svojich občanov. V predkladanom dokumente uvádzame iba úzke 

spektrum informácií, získaných zo zozbieraných dát. Následná analýza vie podať informácie 

o  ďalších faktoroch (nezamestnanosť, hustota obyvateľov, poloha, vzdelanie, ekonomicky 

aktívne obyvateľstvo...), ktoré ovplyvňujú a môžu podporiť proces zavádzania požadovaných 

zmien. 
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Abstrakt: Táto práca sa zaoberá marketingom vybraného športového klubu, konkrétne 

prvoligového hokejového klubu HK Skalica. Teoretická časť sa venuje poznatkom z oblasti 

športového marketingu a približuje hlavné tézy marketingového mixu a marketingového plánu. 

V analytickej časti je prostredníctvom marketingového mixu popísaný aktuálny stav 

marketingovej stratégie HK Skalica a na základe SWOT analýzy sú opísané silné a slabé 

stránky marketingu klubu ako aj návrhy na zlepšenia v budúcnosti. 

 

Kľúčové slová: športový marketing, marketingový mix, SWOT analýza, HK Skalica 

Úvod 

 Táto práca sa zaoberá marketingovou stratégiou využívanou prvoligovým hokejovým 

klubom HK Skalica. Tento športový klub vznikol v roku 2016 ako pokračovateľ HK 36 Skalica, 

ktorý skrachoval.  

 Marketing je dôležitou súčasťou kvalitného fungovania a propagácie akéhokoľvek 

podniku. Športové kluby pochopili dôležitosť vybudovania silnej značky a veľká väčšina 

klubov využíva okrem tradičnej propagácie aj moderné výdobytky dnešnej doby -  sociálne 

siete. Prostredníctvom nich sa snažia nielen predstaviť svojich hráčov a fungovanie klubu ale 

najmä sa chcú dostať sa do povedomia širšieho publika, čo je aj prípad mnohých hokejových 

klubov nielen vo svete ale aj na Slovensku. 

 Hlavným cieľom tejto práce je priblížiť akú stratégiu využíva HK Skalica na zvýšenie 

návštevnosti domácich zápasov. Prostredníctvom analýzy dát získaných od vedúceho 

marketingového oddelenia klubu je vypracovaný marketingový mix a SWOT analýza, na 

základe ktorej budú poskytnuté odporúčania na zlepšenie marketingovej stratégie. 

 Prvá časť práce sa zaoberá teoretickými poznatkami týkajúcich sa športového 

marketingu, marketingového plánu a marketingového mixu. V ďalšej časti sú predstavené 

hlavné ciele práce ako aj metodológia a je priblížený spôsob zberu dát. Analytická časť 

dopodrobna skúma akú marketingovú stratégiu využíva HK Skalica a hodnotí, aké sú slabé a 

silné stránky marketingu. V závere sú popísané a zhodnotené výsledky analýzy ako aj návrhy 

na riešenie. 

1 Teoretická časť 

 Vo všeobecnosti môžeme povedať, že aktívny či pasívny šport sa stal súčasťou 

každodenného spoločenského života. S nárastom popularity športu a nástupom modernizácie, 

ktorá priniesla možnosť sledovať svoje obľúbené kluby a športovcov prostredníctvom televízie 

či internetu aj z pohodlia domova, si predstavitelia klubov uvedomili, aké dôležité je 

vybudovanie si takej značky, ktorá dokáže prilákať čo najviac fanúšikov ale aj sponzorov, 

vďaka ktorým sa mnoho športových klubov financuje. 

1.1 Definícia marketingu 

 Ako môžeme definovať marketing? Mnoho ľudí považuje za marketing predaj a reklamu. 

Každý deň môžeme sledovať televízne reklamy, rôzne katalógy, dostávame telefonáty od 
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predajcov ponúkajúcich produkty, nehovoriac o online svete, kde sa každý deň stretávame 

s množstvom reklám. Predaj a reklama sú však iba špičkou marketingového ľadovca a sú 

súčasťou marketingového mixu. 

 Všeobecne povedané, marketing je sociálny a manažérsky proces, pomocou ktorého 

jednotlivci a organizácie získavajú to čo potrebujú a chcú prostredníctvom vytvárania a výmeny 

hodnoty s ostatnými. 

 V obchodnom kontexte marketing zahŕňa budovanie takých vzťahov so zákazníkmi, ktoré 

sú ekonomicky výnosné. Preto je marketing definovaný ako proces, prostredníctvom ktorého 

spoločnosti vytvárajú hodnoty pre zákazníkov a budujú s nimi silné vzťahy s cieľom uskutočniť 

výmenu prinášajúcu prospech obom stranám (Armstrong et al., 2017). 

1.2 Športový marketing 

 Počiatky športového marketingu siahajú až v 19. storočí, kedy sa na obaloch tabakových 

výrobkov začali objavovať populárni športovci vtedajšej doby s cieľom zvýšiť predaj cigariet. 

Podobný prípad, kedy sa spojila značka so športovou udalosťou je spolupráca Coca Coly 

a olympijského výboru v 20. rokoch minulého storočia či spolupráca slávneho bežca Jessieho 

Owensa, a firmy Adidas, ktorá sa ho počas olympiády v Berlíne rozhodla sponzorovať 

bežeckými teniskami (Klein, 2018). Takýto typ spoluprác a sponzorovania sa stával čoraz 

bežnejším v dnešnej dobe je už neoddeliteľnou súčasťou športu a športového marketingu.  

 Existuje mnoho definícii toho, čo športový marketing je. Silva a Casas tvrdia, že termín 

športový marketing bol použitý prvýkrát v 70. rokoch 20. storočia a stal dôležitým „aspektom 

globálnej športovej inovácie. pretože je dôležitý pre rast podnikania a prežitie“ (Silva & Las 

Casas et al., 2017).  

 Stotlar s Pittsom ho definujú ako „proces navrhovania a zdokonaľovania činností pre 

výrobu, oceňovanie, propagáciu a distribúciu športového produktu tak, aby boli uspokojované 

potreby a priania zákazníkov a bolo dosiahnuté ciele firmy“ (Pitts & Stotlar, 1996).  Nová a kol. 

tvrdia, že športový marketing nadobúda viacero rôznych podôb a fakt, že šport je veľmi 

populárny prispieva napríklad k tomu, že vysielacie stanice sú schopné predať reklamný 

priestor počas priamych prenosov športových podujatí.  

 Podľa Smitha and Westerbeeka sa športový marketing zameriava najmä na marketing 

športových produktov, ktorý je základom pre existenciu výnosov športových organizácií, 

zároveň však vytváranie marketingových plánov športovej organizácie prispieva k vzniku jej 

ďalších výnosov (Smiths & Westbreek, 2016). Autori neopomínajú ani marketing 

prostredníctvom samotného športu či jeho hráčov, tímov a programov. V tomto kontexte teda 

existujú dva hlavné prúdy športového marketingu: 

• marketing športu, ktorého hlavným cieľom je marketing športových podujatí, akcii 

či športového vybavenia a teda je nevyhnutný pri predstavovaní nových druhov 

športov ako aj športových produktov (Fullerton & Metz, 2008)  

• marketing prostredníctvom športu, ktorý je synonymom pre propagáciu 

nešportových výrobkov a služieb, ktoré sú ponúkané na športových podujatiach 

a taktiež sa zameriava na organizácie, ktoré šport využívajú ako prostriedok na 

vytvorenie vzťahu medzi fanúšikmi a službami, ktoré ponúkajú (Fullerton & Metz, 

2008) 

 Môžeme povedať, že športový marketing je závislý na popularite samotného športu a teda 

je dôležité, aby sme skúmali demografické a spotrebiteľské návyky fanúšikov, keďže športový 

marketéri sa snažia mať čo najvyššie výnosy (Shilbury & Rentschler, 2007). Jedným z cieľom 

marketingu je definovať potreby zákazníkov a tie sa následne snažiť splniť. Clark tvrdí, že to, 

ako vnímame športový klub, jeho hráčov a zápasy, ktoré sú ponúkané ako aj samotné vzťahy 
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medzi fanúšikmi a klubom sa významne zmenilo a teda je dôležité vnímať fanúšika ako 

zákazníka (Clark, 2015) a funkcia marketingu v športe sa stala oveľa viac relevantnou, čo 

prispelo k väčšej diskusii a prehlbovaniu vedomosti v tejto oblasti (Ratten, 2016).  

1.3 Marketing v športovom klube a marketingový mix klubu  

1.3.1 Marketingový plán 

 Každý športový klub by mal mať marketingový plán, ktorého súčasťou je tzv. 

programové prehlásenie (mission statement), ktoré popisuje hlavný plán klubu, špecifikovanie 

potrieb, vybudovanie základných hodnôt, ktorými sa klub bude riadiť, predstavenie cieľov 

a v neposlednom rade identifikovanie konkurenčnej výhody (Silva & Las Casas, 2017).   

 Durdová dodáva, že „marketingový plán by mal vychádzať z presne stanovených cieľov, 

dlhodobých a krátkodobých zámerov a športové organizácie si najčastejšie stanovujú ciele 

športové, ekonomické a sociálne (Durdová, 2005). Ciele by mali splniť metódu SMART 

(SMART – Specific – Measurable – Achievable – Realistic – Timetable) čiže konkrétne, 

merateľné, dosiahnuteľné, reálne a zadefinované v časovom rámci. 

 Taktiež je nevyhnutné brať do úvahy nielen vnútorné prostredie, ale aj vonkajšie faktory, 

ku ktorým zaraďujeme napríklad spoločenské trendy, vznik nových technológií, ekonomická 

situácia, legislatíva jednotlivých krajín ale aj otázky životného prostredia, ktoré môžu mať na 

marketing nepriamy vplyv (Silva & Mazzon, 2016).  

 Ak chceme vytvoriť skutočne dobrý marketingový plán, nemali by sme zabudnúť na 

súťaživosť klubov a z nej vyplývajúce výzvy a potenciálne hrozby, ktoré môžeme identifikovať 

na základe Porterovej analýzy piatich síl, ktorá analyzuje konkurenčné prostredie firmy ako aj 

jej strategické riadenie. Tento model je dôležité brať do úvahy najmä preto, lebo na základe 

neho sme schopní nájsť takú oblasť, resp. pozíciu pre firmu alebo spoločnosť, vďaka ktorej 

bude mať konkurenčnú výhodu oproti ostatným a teda sa bude vedieť brániť (Porter, 1980). 

Podľa Shilburryho je v športovom marketingu dôležité sa zameriavať najmä na týchto 5 oblastí: 

1. Miera súťaživosti medzi jednotlivými klubmi, ktoré sa snažia vyhrať ligu 

2. Vyjednávacia sila kupujúcich, ktorí sú schopní vyjednať produkty, akcie či iné 

služby pre divákov, sponzorov a fanúšikov 

3. Existencia tzv. substitučných produktov, ktoré majú rovnaké charakteristiky, ktoré 

naplnia naše potreby avšak sú ponúkané konkurenciou 

4. Vyjednávacia schopnosť dodávateľov, ktorí sú schopní najať nových 

talentovaných hráčov či prilákať atraktívnych sponzorov 

5. Hrozba vzniku nových klubov, ktoré môžu vstúpiť do ligy a ovplyvniť súčasnú 

pozíciu ostatných klubov. 

 V neposlednom rade je dôležité pochopiť samotný trh, čo je dôležité na pochopenie toho, 

ako urobiť tie správne rozhodnutia. Podľa Mastermanna by mal každý športový klub vedieť 

nasledovné: kto sú jeho zákazníci, resp. fanúšikovia, prečo, kde, kedy a ako si kupujú ponúkané 

produkty, resp. služby a ako táto ponúkaná služba prispieva k špecifikácii profilov zákazníkov 

(Mastermann, 2004). 

1.3.2 Marketingový mix 

 Marketingový mix je termín, ktorý spopularizoval Philip Kotler, ktorý ho definuje ako 

„súbor nástrojov, ktoré podnik používa na to, aby dosiahla svoje ciele na trhu“ (Kotler, 2003). 

McCarthy uviedol 4 základné nástroje marketingového mixu, ktorými sú product, price, place, 

promotion. Silva spolu s Casasom v športovom marketingu definujú nasledovné: 
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• Product (produkt) – ide o hmotné a nehmotné veci, v športe sú to najmä podujatia, 

reklamné produkty, hráči a budovanie ich image, miesta, ale aj reklama a propagačné 

činnosti počas prestávok, samotné športové vybavenie, vstupenky či informácie 

o ďalších zápasoch 

• Price (cena) – určenie hodnoty a stanovenie ceny ponúkaných produktov a služieb; 

úroveň, ktorú stanovíme ovplyvní množstvo zákazníkov ochotných si produkty 

a služby kúpiť a pri stanovení cien je potrebné brať do úvahy kombinácii s inými 

prostriedkami športového marketingového mixu (napr. ako talentovaní a populárni sú 

hráči, ako lojálni sú fanúšikovia alebo tabuľková pozícia klubu) 

• Place (miesto) – úloha športových marketérov je zabezpečiť to, aby sa zákazníci 

k produktom dostali bez väčších prekážok, či ide o už spomínané reklamné produkty 

alebo aj samotné zápasy a zaistiť atraktívny vzhľad (napr. moderné športové 

zariadenie alebo hala)  

• Promotion (propagácia) – do tejto časti zahŕňame predaj, reklamu či podporu predaja 

avšak je dôležité brať do úvahy napr. finančné ciele, ktoré si klub stanovil, poznať 

cieľovú skupinu ale aj vhodný výber médií, cez ktoré bude klub svoje produkty 

propagovať 

2 Metodika práce a metódy skúmania 

 V tejto časti práce sú predstavené hlavné a čiastkové ciele výskumu a taktiež priblížim 

metódy, ktoré som použil pri získavaní dát. 

2.1 Cieľ a čiastkové ciele 

 Hlavným cieľom tejto práce je priblížiť marketingový proces hokejového klubu HK 

Skalica. Práca prináša analýzu dát marketingovej činnosti klubu ako aj návrhy na zlepšenia. 

Verím, že vysledok analýzy môže byť inšpiráciou na zlepšenie pre ostatné prvoligové hokejové 

kluby na Slovensku.  

 Práca ďalej skúma aké nástroje, HK Skalica využíva, aby dosiahla svoje ciele na trhu, t.j. 

pomocou propagácie klubu a jeho aktivít vytvoriť image atraktívneho športového klubu a tým 

pádom zvýšiť návštevnosť jednotlivých zápasov. Okrem zvýšenia návštevnosti rôzne aktivity 

marketingového tímu majú za cieľ prilákať na hokej mladších divákov, ktorí by potenciálne 

mohli hokej v budúcnosti aj začať hrať. 

2.2 Metodika práce a metódy skúmania 

 V tejto práci pracujem najmä s analýzou vnútorného prostredia športového klubu so 

zameraním najmä na komunikáciu HK Skalica prostredníctvom oficiálneho účtu sociálnych 

sieťach Facebook, kde má k 5. aprílu oficiálny profil klubu 2990 počtov lajkov a 3067 

sledujúcich a Instagram, ktorý sleduje taktiež k 5. aprílu 843 užívateľov. 

 Na základe rozhovorov s riaditeľom klubu Miroslavom Lipovským ako aj s vedúcim 

marketingového oddelenia klubu Erikom Formankom a Tomášom Hluchom, ktorý je 

zodpovedný za grafickú a technickú stránku podobu príspevkoch na sociálnych sieťach som 

mal prístup k  údajom týkajúcich sa jednotlivých komunikačných kanálov a štatistikám 

návštevností oboch stránok a na identifikovanie terajšej situácie som využil analýzu 

marketingového mixu. 

 Vďaka vyššie spomenutému som okrem marketingového mixu vypracoval SWOT 

analýzu, ktorá identifikuje silné (S) a slabé (W) stránky klubu a taktiež aj príležitosti (O) 

a hrozby (T) a na základe ktorej som predniesol návrh na zlepšenie súčasnej marketingovej 

stratégie HK Skalica.  
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3 Výsledky práce a diskusia 

3.1 HK Skalica a jej fungovanie 

3.1.1 Základné informácie o HK Skalica 

Názov klubu: HK Skalica 

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným 

Štatutár: Mgr. Miroslav Lipovský 

Adresa: Clementisa 50, Skalica 909 01 

Dátum vzniku: 1. júla 2016 

Klubové farby: zelená, biela 

3.1.2 Stručná história klubu 

 Hokejový oddiel bol v Skalici založený v roku 1936. V sezóne 1973/74 postúpila Skalica 

do I. Slovenskej národnej hokejovej ligy, kde odohrali 15 sezón, až do roku 1989. 

V roku 1993 bolo založené občianske združenie - Hokejový klub HK 36 Skalica, čím sa hokej 

osamostatnil od Športového klubu Skalica. V najvyššej slovenskej hokejovej súťaži hrala 

Skalica od sezóny 1997/98. V sezóne 2015/2016 klub HK 36 skrachoval a odstúpil z najvyššej 

súťaže. Najväčšie úspechy v najvyššej súťaži:  

• 2. miesto (2008/2009) 

• miesto (1998/1999, 2007/2008) 

V júli 2016 bol založený nový klub HK Skalica, ako pokračovateľ hokejovej tradície v 

Skalici v 1. hokejovej lige. Doterajšie umiestnenia HK Skalica od svojho vzniku:  

• 2. miesto (2016/2017, 2017/2018) 

• miesto (2019/2020) 

3.1.3 Financovanie klubu 

 Rozpočet klubu HK Skalica sa pohybuje na úrovni 250-300 tisíc eur. Približne 20% tvorí 

príspevok od Slovenského zväzu ľadového hokeja, 60% tvoria peniaze získané od sponzorov, 

15% tvorí predaj vstupeniek a 5% plynie z iných aktivít, ako je napríklad predaj suvenírov, 

tombola počas zápasu a pod. V budúcej sezóne by mal časť rozpočtu tvoriť zisk z bufetového 

predaja, nakoľko tri bufety budú spadať priamo pod klub. 

 Okrem finančných partnerov má HK Skalica aj niekoľko produktových sponzorov, 

napríklad Západoslovenské tlačiarne, tlačové štúdio Erik Rangl a podobne. Títo partneri 

zabezpečujú pre klub tlačoviny na autogramiády a reklamné potlače. 

 Mesto Skalica nepodporuje seniorský hokej v meste ani eurom. Dcérska spoločnosť 

mesta - Správa mestkého majetku však zabezpečuje pre A-mužstvo ľadovú plochu na 

tréningové jednotky, prenájom zimného štadióna počas zápasov, ako aj zázemie pre hráčov a 

funkcionárov klubu. 

3.2 Marketingový mix 

 V rámci marketingového mixu klubu HK Skalica som aplikoval model 4P (Product, Price, 

Place, Promotion). 

1. Product (Produkt) 

 Ako hlavný produkt HK Skalica môžeme pokojne označiť domáce zápasy A-mužstva. 

Kvalitná predvedená hra mužstva totižto prináša veľkú dávku emócií a napätia, čo je podľa 

môjho názoru najväčší prínos hokejového zápasu. 
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 V sezóne 2019/2020 odohralo A-mužstvo HK Skalica 24 domácich zápasov v rámci 

základnej časti Slovenskej hokejovej ligy. Ďalšie dva zápasy pridalo vo štvrťfinále play-off. 

Viac zápasov mužstvo neodohralo pre opatrenia vlády a Slovenského zväzu ľadového hokeja 

súvisiace s pandémiou vírusu Covid-19. 

 HK Skalica sa snaží doručiť čo najlepší zážitok pre fanúšikov a návštevníkov zápasu aj 

pomocou rôznych sprievodných aktivít, napríklad tombola, alebo opakované zábery gólových 

situácií na informačnej „kocke“ nad ľadovou plochou. 

Klub v rámci poskytnutia komfortu fanúšikom ponúkal aj bezplatné parkovanie. 

Za ďalší produkt HK Skalica považujem predaj reklamných predmetov s logom klubu. 

V sezóne 2019/2020 klub fungoval na predaji reklamných predmetov z minulých sezón. 

Fanshop fungoval počas sezóny len cez predajnú aplikáciu na FB. Na zimnom štadióne bol 

otvorený počas zápasov play-off. 

 

2. Price (Cena) 

 Rozpočet klubu HK Skalica sa pohybuje na úrovni 250-300 tisíc eur. Približne 20% tvorí 

príspevok od Slovenského zväzu ľadového hokeja, 60% tvoria peniaze získané od sponzorov, 

15% tvorí predaj vstupeniek a 5% plynie z iných aktivít, ako je napríklad predaj suvenírov, 

tombola počas zápasu a pod. V budúcej sezóne by mal časť rozpočtu tvoriť zisk z bufetového 

predaja, nakoľko tri bufety budú spadať priamo pod klub. 

Ceny vstupeniek boli v sezóne 2019/2020 nasledovné: 

• Permanentky boli v predpredaji od augusta. Jedna permanentka stála 70 eur (celá 

základná časť, play off).  Členovia fanklubu dostávali k pernamentke aj špeciálny čierny 

dres.  

• Vstupenky stáli 3,50 eur. Pre väčšiu atraktivitu zápasov stáli vstupenky na zápasy play-

off 4 eur. 

Ceny vybraných reklamných predmetov: 

• Zimná čiapka HK Skalica 12,90 eur 

• Polokošeľa HK Skalica 25,90 eur 

• Univerzitná bunda HK Skalica 35,00 eur 

• Podložka pod myš HK Skalica 6,50 eur 

 

3. Place (miesto) 

 Všetky domáce zápasy HK Skalica sa odohrávajú na zimnom štadióne v Skalici - 

takzvanej Hant Aréne. Štadión sa nachádza vo veľmi dobrej lokalite blízko centra mesta a je 

súčasťou športového komplexu, v tesnej blízkosti hlavného futbalového štadióna a  tenisových 

kurtov. Kapacita Hant Arény je 4095 miest, z toho 2648 miest na sedenie.  Hant Aréna bola 

zastrešená a dokončená v roku 1969 a odvtedy prešla niekoľkými fázami rekonštrukcie. Čo sa 

týka komfortu a modernosti, patrí Hant Aréna k nadpriemeru v rámci Slovenskej hokejovej 

ligy. 

 Distribúcia vstupeniek je realizovaná online v predpredaji na ticketportal.sk, ale aj vo 

všetkých kamených predajniach kde Ticketportal predáva.  V deň zápasu sa dajú vstupenky 

zakúpiť v pokladni na zimnom štadióne. Predaj začína spravidla jednu hodinu pred začiatkom 

zápasu. 

 Reklamné predmety HK Skalica sú dostupné na www.forfanshop.com, na facebooku HK 

Skalica, alebo fyzicky na zimnom štadióne počas zápasov. 

 

4. Promotion (propagácia) 

 V minulosti nemal klub HK Skalica v podstate žiadnu propagáciu. Ku zmene došlo v 

sezóne 2019/2020, kedy sa marketingu v klube začali venovať Erik Formánek a Tomáš Hluch. 
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Webová stránka prešla v sezóne 2019/2020 redizajnom. Postarala sa o to agentúra Cread digital. 

Tá nastavila aj časovanie zápasov na celú sezónu a počas sezóny na nej robila menšie úpravy 

(odchody a príchody hráčov, tlačové správy a pod.) 

Na sociálnych sietach bol stanovený plán, ktorý bol dodržiavaný nasledovne: 

• Facebook (HK Skalica) 

− Pred každým domácim zápasom bola vytvorená udalosť, načasovaná na deň po 

skončení posledného domáceho zápasu. Príspevky boli sponzorované podľa 

atraktívnosti zápasu, ako aj na základe internej dohody. Najmenej sa 

sponzoroval zápas proti Považskej Bystrici, nakoľko sa v ten deň otváral v meste 

Kaufland, kde mal vystúpenie Miro Jaroš.  Najviac sa sponzorovali príspevky 

na štvrťfinálové zápasy play-off. 

− Videopozvánka od hráča, vždy deň pred zápasom.  

− Informácie o online vysielaní zápasov HK Skalica na huste.tv 

− Zostava na zápas, výsledok zápasu a strelci gólov, fotogaléria zo zápasu 

− Blahoželanie hráčom a trénerom k narodeninám 

− Zdieľanie článkov v ktorých sa písalo o skalickom seniorskom hokeji 

− Súťaže o fan veci spojené s predstavovaním partnerov klubu  

− Zaujímavosti z histórie skalického hokeja z kroník pod značkou TBT (každý 

štvrtok) 

• Instagram (@hkskalica) 

− Stories -informácia o najbližšom domácom zápase (táto aktivita bola spravidla 

sponzorovaná) 

− Zostava na zápas, výsledok zápasu a strelci gólov, fotogaléria zo zápasu 

− Video z tréningov  

− Informácie o online vysielaní zápasov HK Skalica na huste.tv 

Čo sa týka ostatných aktivít klubu na sociálnych sieťach, sa v rámci sezóny objavili príspevky 

a fotografie z diskusií hráčov na školách, návštevy detského domova či návštevy psieho útulku. 

 Ďalšou aktivitou bol špeciálny zápas v Retro dresoch. V Skalici sa stalo tradíciou, že raz 

za sezónu nastupuje mužstvo v špeciálnej sérií dresov, ktoré si potom fanúšikovia dražia. V 

minulosti to boli čierno-biele dresy, dresy na podporu detskej onkológie v Skalici, či dresy 

charitatívneho združenia Záhorácky anjel.  Tento rok bol vizuál dresov inšpirovaný úspešnou 

sezónou 1973/74, kedy tím ZVL Skalica vybojoval účasť v Slovenskej národnej hokejovej lige. 

Okrem aktuálnych hráčov HK Skalica sa v dresoch predstavili aj priamo hráči zo sezóny 

1973/74. Tí dostali doživotnú VIP permanentku. 

3.3 SWOT analýza 

Silné stránky 

• Bohatá história klubu 

• Kvalitná mládež 

• Lojálny Fanklub 

• Skúsený manažment, ktorý dokonale pozná prostredie a hokejovú problematiku 

• Rozumné ceny vstupeniek a permanentiek 

• Pekný štadión (v porovnaní s ostatnými klubmi SHL) 

 

Slabé stránky 

• Nestabilná finančná situácia klubu 

• Slabšia návštevnosť v porovnaní so zlatou érou skalického hokeja (2007-2013) 
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• Chýbajúca hviezda, ktorá láka ľudí na zápasy a okolo ktorej by sa dal vybudovať veľký 

marketingový produkt 

• Podfinancovanosť športu a hokeja - či už na úrovni štátu, alebo aj miest a obcí 

 

Príležitosti 

• Alumni zápas (Pálffy, Zálešák ...) 

• Špeciálne zápasy na oslovenie novej skupiny ľudí (napr. Ladies Night...) 

• Častejšie organizovanie podujatí pre komunitu (napr. podpisové akcie, hráči čapujúci 

fanúšikom pivo, zápas Fanúšikovia vs. Hráči...) 

• Oslovenie ľudí z regiónu a susedných miest (Senica, Holíč...) 

• Loyality systém 

• Súťaž zručností 

 

Ohrozenia 

• Boj o fanúšika so skalickým futbalovým klubom 

• Ponuky najlepším hráčom mužstva od ekonomicky silnejších klubov, ktorým HK Skalica 

nevie konkurovať. Či už je to z extraligových mužstiev alebo zo zahraničia. 

• Demografická situácia, kedy sa veľké množstvo mladých ľudí sťahuje za prácou alebo 

štúdiom do okolitých väčších miest, najmä do Bratislavy a Brna 

• Nepredvídateľná situácia - Covid-19 

3.4 Zhrnutie výsledkov 

 Hlavným produktom, ktorý klub ponúka sú domáce zápasy mužstva, ktoré sa členovia 

marketingového tímu snažia ozvláštniť rôznymi sprievodnými aktivitami. Špeciálnym 

produktom, ktorý HK Skalica ponúkol svojim zákazníkom/fanúšikom bol retro zápas, po 

ktorom si fanúšikovia mohli vydražiť dresy, v ktorých sa hralo. Okrem iného klub ponúkal 

možnosť zakúpenia reklamných predmetov s logom klubu, čo bolo medzi fanúšikmi  veľmi 

populárne.  

 Klub si stanovil ceny vstupeniek na úrovni 3-4 eur, čím sa podarilo dosiahnuť súhrnnú 

návštevnosť 18 575 divákov v základnej časti sezóny 2019/2020 (Web HC Topoľčany, 2020). 

Domáce zápasy sa hrali na zimnom štadióne v Skalici, ktorý patrí k jedným z najlepšie 

vybavených spomedzi klubov 1. ligy. Vstupenky na zápas sa dali kúpiť v pokladniciach alebo 

online prostredníctvom webu www.ticketportal.sk.  

 K výraznej zmene propagácie klubu prišlo v roku 2019, kedy sa začali aktívne využívať 

sociálne siete Facebook a Instagram. Prostredníctvom nich si značka začala budovať svoj 

image. Oficiálne profily klubu zverejňovali nielen informácie týkajúce sa nadchádzajúcich 

zápasov ale taktiež sa snažili priblížiť fanúšikom prostredníctvom osobnejších odkazov ako 

blahoželania k narodeninám, videopozvánky na zápas či súťaže o reklamné predmety.  

 SWOT analýza ukázala, že medzi silné stránky klubu patrí najmä lojálny fanklub, ktorý 

bol prítomný na každom domácom zápase. HK Skalica sa snažila týmto fanúčikom odvďačiť 

prostredníctvom sprostredkovania prepravy na zápas, ktorý sa hral na pôde súpera. Medzi slabé 

stránky klubu môžeme zaradiť nestabilnú finančnú situáciu klubu, keďže veľká časť príjmov je 

závislá od sponzorov a taktiež absencia “hviezdneho mena”, ktorá by dopomohla zviditeľneniu 

sa. Medzi hlavné príležitosti klubu zaraďujem oslovenie väčšieho publika a väčšiu interakciu 

s fanúšikmi či už prostredníctvom špeciálnych zápasov alebo vytvorením “loyalty” systému. 

Bohužiaľ, HK Skalica musí čeliť problémom spojenými s odchodom hráčov do klubov, ktoré 

sú ekonomicky silnejšie a ktorým Skalica nevie konkurovať. 
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Záver 

 Hlavným cieľom tejto práce bolo priblížiť marketing hokejového klubu HK Skalica a na 

základe analýzy objasniť akým spôsobom sa klub snaží získať viac priaznivcov a prilákať ich 

na zápasy. 

 V teoretickej časti tejto práce boli predstavené základné pojmy týkajúce sa športového 

marketingu, ktoré neskôr tvorili základný rámec pre empirickú časť práce. V druhej, analytickej 

časti bolo zanalyzované prostredie klubu s využitím informácii od riaditeľa klubu a vedúceho 

marketingu HK Skalica, na základe ktorých bola vypracovaná analýza marketingovej činnosti 

prostredníctvom marketingového mixu a SWOT analýzy. Hlavným produktom, ktorý klub 

ponúka sú domáce zápasy mužstva, ktoré sa členovia marketingového tímu snažia ozvláštniť 

rôznymi sprievodnými aktivitami.  

 Samotná analýza sa zameriavala najmä na komunikáciu klubu so svojimi súčasnými ale 

aj potenciálnymi zákazníkmi prostredníctvom oficiálnych profilov na sociálnych sieťach. 

Hlavným cieľom komunikácie bolo zvýšenie povedomia o HK Skalica, prilákanie väčšieho 

množstva fanúšikov na domáce zápasy a predstavenie hokeja žiakom základných škôl zo 

Skalice a blízkych okresov.  

 Sociálne siete sa stali najdôležitejším nástrojom komunikácie klubu so svojimi fanúšikmi. 

HK Skalica sa preto rozhodla prispôsobiť svoj marketing a začať využívať možnosti, ktoré 

Facebook a Instagram ponúkajú. Aj napriek tomu, že účty na týchto platformách boli založené 

len v roku 2019, klubu sa podarilo vybudovať si neustále rastúcu základňu fanúšikov, ktorí 

dianie v HK Skalica aktívne sledujú.  

 Z poznatkov nadobudnutých v tejto práci môžeme konštatovať, že HK prispôsobila svoju 

komunikáciu s fanúšikmi súčasným trendom a pružne sa snaží reagovať na to, čo sa deje.  

Dobrou vizitkou klubu je aj verný fanklub, ktorý je jeho súčasťou už niekoľko rokov. Ak však 

chce HK Skalica osloviť ďalších ľudí, bude musieť ešte viac zapracovať na svojom marketingu. 

Veľkým otáznikom je však momentálne financovanie klubu, ktoré bude značne ovplyvnené 

súčasnou situáciou týkajúcej sa pandémie Covid-19. 
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Abstrakt: Cieľom práce je analýza systematického rizika vybraného akciového trhu (DAX) na 

základe porovnania odhadov beta koeficientov modelu CAPM (Capital Asset Pricing Model). 

Beta koeficient je vo finančnom sektore významným ukazovateľom, vyjadruje mieru citlivosti 

aktíva na zmenu príslušného trhu. Investori využívajú beta koeficient na to, aby zmerali 

rizikovosť aktíva. Ak je hodnota beta koeficientu menšia ako 1, aktíva sú považované za menej 

rizikové a investujú do nich hlavne rizikovo averzní investori. Naopak, ak sa hodnota 

koeficientu pohybuje nad 1, tieto aktíva sa nazývajú agresívne, majú vyššiu volatilitu a 

investujú do nich investori, ktorí vyhľadávajú riziko. Tieto aktíva majú síce vyššie riziko, ale 

prinášajú aj vyšší výnos. V práci uvádzame model CAPM, vysvetľujeme pojmy ako beta 

koeficient, systematické a nesystematické riziko. Ďalej objasňujeme kvantilovú regresiu a jej 

použitie vo finančnej praxi. Taktiež pomocou popisných štatistík (charakteristiky variability 

a charakteristiky polohy) popisujeme komponenty nemeckého akciového trhu. Využitím 

Shapiro-Wilkovho testu normality zisťujeme či výnosy nemeckých spoločností majú normálne 

rozdelenie. V práci porovnáme odhady beta  koeficientov získané pomocou lineárnej regresie 

a kvantilovej regresie a pomocou získanej hodnoty smernice rozdeľujeme akcie na agresívne 

a tie, do ktorých radi investujú rizikovo averzní investori. Taktiež popisujeme signifikantnosť 

použitých metód. Nakoniec analyzujeme vplyv krízy na systematické riziko nemeckého 

akciového trhu DAX pomocou trojrozmerného grafu, kde zisťujeme, aká je hodnota beta 

koeficientu, smerodajných odchýlok a priemerných výnosov od roku 2002 po rok 2018. 

 

Kľúčové slová: beta koeficient, model oceňovania kapitálových aktív (CAPM), lineárna 

regresia, kvantilová regresia, systematické riziko 

Úvod 

 Model oceňovania kapitálových aktív je založený na silných predpokladoch a vychádza 

z myšlienky, že všetci investori riešia Markowitzov problém s bezrizikovým aktívom. Na 

základe tohto modelu môžeme určiť očakávaný výnos a volatilitu aktív v portfóliu. Aj napriek 

tomu, že predpoklady modelu sú v skutočnosti nesplniteľné, je široko využívaný medzi 

finančníkmi, či už na základnú predikciu beta koeficientov, alebo na určenie výnosu a rizika.  

 V súčasnosti je beta koeficient, vystupujúci v modeli CAPM, považovaný za významný 

ukazovateľ rizika vo finančníctve. Investori sa podľa hodnoty beta koeficientu a svojho postoja 

k riziku rozhodujú, do akého aktíva investujú. Investorov možno rozdeliť na rizikovo 

averzných, neutrálnych a riziko obľubujúcich. Rizikovo averzní investori vkladajú svoje 

finančné prostriedky prevažne do aktív, ktoré majú beta koeficient nižší ako jedna, pretože tieto 

akcie sú menej volatilné. Neutrálni investori investujú do aktív, ktoré im zabezpečujú istý 

výnos. Typickým príkladom sú napríklad bezkupónové dlhopisy alebo bankové účty. Do aktív, 

ktoré majú beta koeficient väčší ako 1, investujú investori obľubujúci riziko. Tieto aktíva sa 

nazývajú agresívne a prinášajú pri vyššej úrovni rizika aj vyšší výnos. Z mnohých publikácií, 

ktoré sa zaoberajú touto tematikou uvedieme napríklad publikácie [1] a [2]. 
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 Výnos jednotlivých aktív v portfóliu závisí nielen od systematického rizika, ktoré je 

určené trhom, ale aj od nesystematického rizika, ktoré je označované ako špecifické či 

diverzikovateľné riziko. Toto riziko môžu investori znižovať pomocou diverzifikácie, to 

znamená pridaním aktíva do portfólia.  

 V práci ukážeme, že odhadnutie beta koeficientov akcií nemeckého trhu DAX pomocou 

lineárnej regresie nemusí byť vždy signifikantné, preto použijeme kvantilovú regresiu, na 

základe ktorej je možné zistiť, ako reagujú určité aktíva na rôzne výkyvy trhu (býčie, normálne, 

medvedie trhy). V práci budeme pracovať s výnosmi nemeckej spoločnosti BMW ako závislou 

premennou a samotným indexom DAX ako nezávislou premennou vystupujúcou v modeli 

kvantilovej regresie.  

 V práci budeme porovnávať odhady beta koeficientov použitím  lineárnej regresie 

a kvantilovej regresie a ukážeme vplyv krízy  na systematické riziko nemeckého akciového trhu 

DAX. 

 Cieľom práce je analyzovať systematické riziko nemeckého akciového trhu DAX na 

základe porovnania beta koeficientov  modelu CAPM použitím lineárnej a kvantilovej regresie 

a ukázať vplyv svetovej krízy na systematické riziko. 

1 Model oceňovania kapitálových aktív 

 Model oceňovania kapitálových aktív, uvádzaný tiež pod skratkou CAPM, opisuje vzťah 

medzi systematickým rizikom a očakávaným výnosom aktív, predovšetkým akcií. Bol 

nezávisle publikovaný autormi ako Jack Treynor (1962), Wiliam Sharpe (1964), John Lintner 

(1965) a Jan Mossin (1966). Účelom modelu nie je hľadanie optimálneho portfólia 

(Markowitzova teória portfólia), ale hľadanie rovnovážnych cien aktív [9, 10, 11]. 

 Model je založený na silných predpokladoch týkajúcich sa jednotlivých aktív a postojov 

investorov: 

• existencia jedného bezrizikového aktíva a možnosť investorov z neho ľubovoľne veľa 

požičať alebo si z neho ľubovoľne veľa vypožičať 

• všetky aktíva na trhu sú opísané podľa ich očakávaného výnosu, štandardnej odchýlky 

a korelácie s ostatnými aktívami, pričom informácie o aktívach sú rovnaké pre 

všetkých investorov 

• aktíva môžu byť predávané a kupované v akomkoľvek množstve, teda sú nekonečne 

deliteľné 

• investori sú rizikovo averzní, to znamená, že viac investujú do bezrizikového aktíva, 

pri ktorom je istý budúci výnos, ako do rizikových aktív 

• všetci investori riešia Markowitzovu úlohu s bezrizikovým aktívom 

• trh je v rovnováhe a na trhu neexistujú transakčné náklady či výdavky [1, 9] 

 

Model oceňovania kapitálových aktív môžno popísať pomocou nasledujúcej vety. Dôkaz 

vety možno nájsť v publikácii [9].  

Veta: Ak je trhové portfólio efektívne, tak pre očakávaný výnos každého aktíva platí 

nasledovná rovnica, rovnica modelu CAPM: 

𝑟𝑖 = 𝑟𝑓 + 𝛽𝑖 ∗ (𝑟𝑀 − 𝑟𝑓), 

kde 

𝛽𝑖 =
𝑐𝑜𝑣(𝑟𝑖, 𝑟𝑀)

𝜎𝑀
2  
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je beta koeficient aktíva i, 𝑟𝑖 je očakávaný výnos aktíva i, 𝑟𝑓 je bezriziková úroková miera, 

(𝑟𝑀 − 𝑟𝑓) je riziková prémia trhu, 𝑐𝑜𝑣(𝑟𝑖, 𝑟𝑀) je kovariancia výnosu aktíva i od výnosu trhu 

a 𝜎𝑀
2  je disperzia trhu. [9, 2] 

1.1 Beta koeficient 

 Koeficient beta 𝛽 je významným ukazovateľom vo finančnom sektore. Je mierou 

citlivosti alebo mierou odpovede aktíva na zmenu na trhu. Trh je charakterizovaný indexom, 

napríklad index DAX popisuje nemecký trh alebo S&P500 je jedným z indexov pre americký 

trh. Ak sa index zmení o 1% a koeficient aktíva i je 1.5, potom zmena ceny aktíva i je v priemere 

1.5%. Beta koeficient môže nadobúdať rôzne hodnoty, ktoré majú pre finančnú prax určitý 

význam [2]. 

o 𝛽 = 1: výnos aktíva je korelovaný s výnosom trhu, tieto aktíva sa nazývajú neutrálne 

a investujú do nich investori hlavne kvôli istému výnosu, do portfólia nepridávajú 

žiadne riziko 

o 𝛽 > 1: výnos aktíva sa pohybuje rýchlejšie ako výnos trhu, tieto aktíva sa nazývajú 

agresívne a investujú do nich prevažne investori majúci radi riziko, pretože tieto aktíva 

sú volatilnejšie, do portfólia pridávajú nielen riziko, ale aj výnos 

o 𝛽 < 1: aktívum je menej rizikové ako trh, výnos aktíva sa pohybuje pomalšie ako výnos 

trhu, aktíva sa nazývajú defenzívne a často do nich investujú rizikovo averzní investori 

o 𝛽 = 0: výnos aktíva je štatisticky nezávislý od výnosu trhu 

o 𝛽 < 0: výnos aktíva sa pohybuje opačne ako výnos trhu [3, 1] 

1.2 Kvantilová regresia 

 Kvantilová regresia je štatistická metóda, ktorá sa využíva v ekonómii, ekológii, biológii 

či v oblasti financií. V roku 1978 zaviedli autori Roger Koenker a Gilbert Basset pojem 

kvantilovej regresie v publikácii Regression Quantiles [8]. Roger Koenker v roku 2005 

uverejnil knihu Quantile Regression [7], v ktorej detailne popísal kvantilovú regresiu 

z matematického hľadiska, uvádza tiež množstvo praktických príkladov využitia tohto typu 

regresie z rôznych oblastí. Nasledujúca podkapitola je spracovaná podľa prvých kapitol kníh 

[4, 6, 7]. 

 Pre získanie lepšej predstavy porovnáme kvantilovú regresiu s lineárnou regresiou. 

Klasická lineárna regresia je založená na minimalizácii vzdialenosti ‖𝑦 − �̂�‖. V kvantilovej 

regresii tiež minimalizujeme "vzdialenosť", ktorá je daná vzťahom  

𝑑𝜏(𝑦, �̂�) = ∑ 𝜌𝜏(𝑦𝑖 − �̂�𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

 Táto vzdialenosť je mnohosten v tvare diamantu. Zložitosť daného útvaru spôsobuje, že 

riešenie nie je také jednoduché ako v prípade lineárnej regresie, kde �̂� = (𝑋(𝑋𝑇𝑋)−1)𝑦. 

Minimalizovaním stratovej funkcie dostávame odhad �̂�(𝜏) 

 𝛽(̂𝜏) =  𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝛽∈𝑅 ∑ 𝜌𝜏(𝑦𝑖 − 𝑥𝑖
𝑇𝛽)𝑛

𝑖=1 ,  

kde 𝜌𝜏 je stratová funkcia, ktorú možno definovať nasledovným vzťahom 

𝜌𝜏(𝑢) = 𝑢(𝜏 − 𝐼(𝑢 < 0)), 𝜏 ∈ (0,1), 

kde 𝐼 je indikátorová alebo charakteristická funkcia, ktorá je definovaná na množine 𝐴, pričom 

nadobúda hodnotu 1, ak 𝑢 ∈ 𝐴 alebo hodnotu 0, ak 𝑢 ∉ 𝐴. 
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2 Metodika práce a metódy skúmania 

2.1. Cieľ a čiastkové ciele 

 Cieľom práce je analýza systematického rizika akciového trhu DAX. V práci porovnáme 

odhady beta koeficientov modelu Capital Asset Pricing Model (CAPM) získané pomocou 

lineárnej regresie a kvantilovej regresie. V práci budeme analyzovať aj vplyv krízy na 

systematické riziko trhu DAX. Pre naplnenie hlavného cieľa sme si stanovili nasledujúce 

čiastkové ciele:  

• pomocou metód popisnej štatistiky vyhodnotiť nemecký akciový trh DAX 

• analyzovať nemecký trh pomocou klasického CAPM modelu 

• analyzovať nemecký trh pomocou CAPM modelu založeného na kvantilovej regresii 

• vyhodnotiť výsledky jednotlivých použitých prístupov 

• analyzovať vplyv krízy na systematické riziko nemeckého akciového trhu DAX 

2.2 Metodika práce a metódy skúmania 

 Predmetom skúmania práce je analýza systematického rizika nemeckého akciového trhu 

DAX s použitím lineárnej regresie a CAPM modelu založeného na kvantilovej regresii. Capital 

Asset Pricing Model (CAPM) má dôležitú úlohu pre empirický odhad systematického rizika 

akciových trhov. Systematickým rizikom chápeme také riziko, ktoré nemožno diverzifikovať 

pridaním nového aktíva do portfólia. Systematické riziko úzko súvisí s rizikom trhu.  

 V prvej fáze výskumu sme sa zamerali na teoretické vymedzenie hlavných pojmov 

týkajúcich sa klasického CAPM modelu a CAPM modelu založeného na kvantilovej regresii. 

Metodicky sme spracovali  klasický CAPM model a jeho predpoklady, objasnili sme pojem 

beta koeficientu, ktorý je významným ukazovateľom vo finančníctve. Ako druhú metódu sme 

spracovali kvantilovú regresiu, ktorú sme vymedzili pomocou matematických vzorcov. 

Naštudovali sme odbornú literatúru, vedecké články a učebné skriptá, ktoré sa venujú 

problematike Capital Asset Pricing Modelu, lineárnej a kvantilovej regresii.  

Pre účely práce sme pripravili dáta tridsiatich akcií, ktoré tvoria nemecký akciový trh 

DAX. Na analýzu nemeckého trhu sme použili historické dáta týchto tridsiatich akcií - 

komponentov, počas obdobia od 01.01.2002 do 15.06.2018. Tento časový horizont sme si 

vybrali hlavne z dôvodu zachytenia obdobia pred, počas a po finačnej kríze (2008 - 2010), 

keďže v praktickej časti práce analyzujeme vplyv krízy na systematické riziko nemeckého 

akciového trhu DAX. Získané dáta pochádzajú z voľne dostupného internetového zdroja 

www.yahoofinance.com. Dáta pre každú z tridsiatich akcií a nemecký index DAX sme získali 

na dennej báze. Prípravné spracovanie vybraných dát sme upravili pomocou programu 

Microsoft Excel, kde sme pomocou cien akcií vypočítali výnosy jednotlivých akcií pomocou 

funkcie prirodzeného logaritmu. V prirodzenom logaritme sa nachádza podiel hodnoty ceny 

akcie v čase t+1 a ceny akcie v čase t. 

V ďalšej fáze práce sme sa venovali naprogramovaniu klasického modelu CAPM 

a modelu CAPM založeného na kvantilovej regresii v prostredí jazyka R. Klasický model 

CAPM sme naprogramovali pomocou príkazu lm() a kvantilovú regresiu pomocou rq(). 

Pomocou príkazu summary v oboch prípadoch sme získali hodnoty beta koeficientu a štatistické 

ukazovatele, ktoré sme použili na analýzu nemeckého akciového trhu DAX, charakteristiku, 

porovnanie a vyhodnotenie výsledkov z jednotlivých použitých prístupov. 

Následne sme pomocou metód popisnej štatistiky vyhodnotili nemecký akciový trh a jeho 

komponenty. Na vizualizáciu vstupných dát a denných zmien cien akcií sme využili v prostredí 

jazyka R histogram a boxplot. Taktiež sme zisťovali či dáta jednotlivých akcií pochádzajú 
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z normálneho rozdelenia pomocou Shapiro - Wilk testu normality. Toto tvrdenie sme podložili 

aj ďalšími ukazovateľmi, napríklad pomocou hodnôt koeficientu šikmosti a koeficientu 

špicatosti. Na záver sme analyzovali odhady beta koeficientu získané klasickým CAPM 

modelom a CAPM modelom založeným na kvantilovej regresii a analyzovali sme vplyv krízy 

na systematické riziko nemeckého akciového trhu DAX.   

 Pri písaní práce sme využili viaceré vedecké prístupy a metódy, najmä pri programovaní 

v jazyku R. Medzi využité metódy patrili kvalitatívne a kvantitatívne metódy, ktoré sme využili  

pri zadeľovaní dát do kvalitatívnych skupín. Pri opisovaní dát jednotlivých akcií sme využili 

matematicko-štatistické a grafické metódy. Pomocou príkazov pre lineárnu a kvantilovú 

regresiu v prostredí jazyka R sme získali hodnoty beta koeficientov, ktoré sme analyzovali 

a navzájom porovnali. V závere práce sme na základe zistených ukazovateľov analyzovali 

vplyv finančnej krízy na nemecký akciový trh a metódou indukcie sme vyvodili všeobecné 

závery. 

3 Popisné štatistiky a ich grafické znázornenie 

 Nemecký akciový trh DAX sa skladá z tridsiatich významných spoločností, ktoré 

obchodujú na Frankfurtskej burze cenných papierov. Spoločnosti, ktoré vytvárajú tento trh 

pokrývajú odvetvia ako automobilový, chemický či odevný priemysel atď. Jednotlivé popisné 

štatistiky charakterizujeme a aplikujeme na spoločnosť Bayerische Motoren Werke 

(BMW.DE), ktorá je v súčasnosti nadnárodnou spoločnosťou vyrábajúcou automobily, 

motocykle a letecké motory. 

 Dáta spoločnosti BMW sme spracovali pomocou programu Microsoft Excel. Stiahnuté 

dáta, uzatváracie ceny, pokrývajú obdobie od 01.01.2002 do 15.06.2018. Ďalej sme pracovali s 

cenami akcie, pričom tieto ceny sme použili na výpočet logaritmického výnosu. Vzťah pre 

logaritmický výnos možno opísať podľa nasledujúceho vzťahu 

𝑟𝑡 = ln (
𝑃𝑡

𝑃𝑡−1
), 

kde 𝑃𝑡 je cena akcie v čase 𝑡, obdobne aj 𝑃𝑡−1 je cena akcie v čase 𝑡 − 1. [9] 

 Náhodné premenné, výnosy nemeckého akciového trhu DAX, popíšeme pomocou 

hustoty, histogramu a krabicového grafu, ktoré vykreslíme pomocou softvéru R pre lepšiu 

vizualizáciu.  

 Hustota výnosov nemeckej spoločnosti BMW je znázornená na Obrázku 1 spolu 

s histogramom, kde vidíme, že najpočetnejšia skupina sa nachádza v okolí nuly, teda 

očakávame, že modus pre štatistický súbor výnosov spoločnosti BMW, bude rovný nule. Toto 

tvrdenie podložíme v nasledujúcej podkapitole, kde uvedieme hodnoty popisných štatistík pre 

spoločnosť BMW. 

  



Dni študentov manažmentu a ekonómie 2020 

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave  16. – 17. apríl 2020 

193 

Obrázok 1 Hustota a histogram výnosov BMW  

  

Zdroj: Vlastné spracovanie v R 

 Na Obrázku 2 môžno vidieť červený obdĺžnik, jeho šírka znázorňuje medzikvartilové 

rozpätie. Dolná a horná strana obdĺžnika sú v poradí 1. a 3. kvartil logaritmických výnosov 

spoločnosti BMW. Vodorovné čiary mimo obdĺžnika charakterizujú minimum a maximum 

hodnôt bez uvažovania extrémnych hodnôt v súbore dát. Krúžkom sú v grafe zobrazené odľahlé 

hodnoty. Sú to veľmi nízke alebo veľmi vysoké hodnoty, ktoré sú charakteristické pre extrémne 

obdobia, napríklad obdobie svetovej krízy (2008 - 2010).  

Obrázok 2 Histogram výnosov spoločnosti BMW  

 

Zdroj: Vlastné spracovanie v R 

 Tabuľka 1 uvádza hodnoty popisných štatistík, ktoré môžeme rozdeliť na charakteristiky 

variability a charakteristiky polohy. Pri charakteristikách polohy uvedieme aritmetický 

priemer, medián a modus. Charakteristiky variability budú zastupovať minumum, maximum, 

1. kvartil, 3. kvartil, disperzia a ssmerodajná odchýlka, šikmosť a špicatosť. Na záver v tabuľke 

uvedieme p-hodnoty Shapiro-Wilk testu normality. V tabuľke vidíme, že p-hodnota je menšia 

ako nami zvolená hladina významnosti 0,05, teda hypotézu, že dáta výnosov nemeckej 

spoločnosti BMW majú normálne rozdelenie na danej hladine významnosti zamietame. Toto 

tvrdenie možno podložiť aj pomocou charakteristík variability, ako je šikmosť a strmosť. 

Hodnoty jednotlivých popisných štatistík sme dostali pomocou jednoduchých príkazov 

v prostredí softvéru R.  
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Tabuľka 1 Popisné štatistiky výnosov spoločnosti BMW 

  Hodnoty 

Aritmetický priemer 0.0002 

Medián 0.00005 

Modus 0 

Minimum -0.0614 

1.kvartil -0.0042 

3.kvartil 0.0045 

Maximum 0.0601 

Disperzia 7.7e-05 

Smerodajná 

odchýlka 0.0088 

Šikmosť 0.0021 

Strmosť 4.2781 

P-hodnoty <2.2e-16 

Zdroj: Vlastné spracovanie v R 

4 Analýza klasického CAPM modelu 

 Klasický CAPM model sme aplikovali na dáta logaritmických výnosov spoločnosti 

BMW. V príkaze lm() uvádzame v poradí závislú a nezávislú premennú. Závislou premennou 

sú v našom prípade výnosy spoločnosti BMW, nezávislou premennou sú výnosy nemeckého 

akciového trhu DAX. Lineárna regresia vyjadruje závislosť medzi týmito premennými. Na 

obrázku Obrázok 3 možno vidieť výledok vyjadrujúci závislosť výnosov nemeckého akciového 

trhu DAX a výnosov spoločnosti BMW. Odhadnutý model lineárnej regresie je znázornený 

červenou farbou. 

Obrázok 3 Lineárna regresia výnosov nemeckej spoločnosti BMW 

  

Zdroj: Vlastné spracovanie v R 

 Pomocou príkazu summary(model1) sme získali odhadnuté parametre modelu, pomocou 

ktorého sme zistili hodnoty priesečníku a hodnotu smernice priamky lineárnej regresie. 

Hodnota smernice je vlastne hodnota beta koeficientu. Ku každej z hodnôt sme uviedli p-

hodnotu a aj hodnotu koeficientu determinácie. Na základe hodnoty koeficientu determinácie 

vieme povedať, akú časť variability premennej vysvetľuje aplikovaný model. Koeficient 

determinácie nadobúda hodnoty medzi 0 a 1. Ak je koeficient determinácie veľmi blízky 
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jednotke, môžeme povedať, že model lineárnej regresie dobre vysvetľuje variabilitu 

logaritmických výnosov vybranej spoločnosti. 

 Tabuľka 2 uvádza hodnoty smernice, priesečníku, prislúchajúcich p-hodnôt a koeficient 

determinácie pre všetkých tridsať spoločností, ktoré vytvárajú nemecký akciový trh DAX. 

Spoločnosti sme usporiadali podľa hodnoty smernice, teda beta koeficientu, od najmenšej po 

najväčšiu hodnotu. Dvadsaťdva spoločností má beta koeficient menší ako 1. Výnos týchto 

spoločností sa pohybuje pomalšie ako výnosy nemeckého akciového trhu DAX, do akcií 

spoločností investujú často rizikovo averzní investori. Zvyšných 8 spoločností má koeficient 

beta väčší ako 1. Výnosy týchto spoločností sa nazývajú agresívne, pretože ich výnosy rastú 

rýchlejšie ako výnos trhu DAX. 

Tabuľka 2 Výstup lineárnej regresie pre spoločnosti tvoriace nemecký akciový trh 

  Konštanta P-hodnota 

Št. 

významnosť 

konštanty Smernica P-hodnota 

Št. 

významnosť 

smernice 

Koeficient 

determinácie 

DB1.DE  
0.000072 0.59200   0.75340 <2e-16 *** 0.2347 

DPW.DE  
0.000070 0.45300   0.80630 <2e-16 *** 0.4247 

DTE.DE  
-0.000013 0.88100   0.86430 <2e-16 *** 0.4912 

BAS.DE  
0.000133 0.06050 . 1.00500 <2e-16 *** 0.6618 

LIN.DE  
0.000124 0.15500   0.74570 <2e-16 *** 0.4155 

HEN3.DE  
0.000167 0.36500   0.54985 <2e-16 *** 0.07944 

BAYN.DE  
0.000064 0.50500   0.97430 <2e-16 *** 0.5023 

MRK.DE  
0.000171 0.11700   0.56690 <2e-16 *** 0.2083 

EOAN.DE  
-0.000023 0.80700   0.89140 <2e-16 *** 0.4605 

BMW.DE  
0.000056 0.54100   1.02600 <2e-16 *** 0.5498 

RWE.DE  
-0.000086 0.40700   0.84610 <2e-16 *** 0.3918 

VNA.DE  
0.000320 0.03880 * 0.56835 <2e-16 *** 0.2065 

COV.DE  
0.000614 0.01820 * 0.90283 <2e-16 *** 0.2817 

SAP.DE  
0.000066 0.48900   0.82820 <2e-16 *** 0.4225 

MUV2.DE  
-0.000076 0.36000   0.97590 <2e-16 *** 0.574 

HEI.DE  
0.000000 0.99900   0.85130 <2e-16 *** 0.273 

DAI.DE  
-0.000019 0.81600   1.18300 <2e-16 *** 0.664 

WDI.DE  
0.000374 0.06010 . 0.90148 <2e-16 *** 0.2093 

SIE.DE  
-0.000001 0.98800   1.10000 <2e-16 *** 0.6694 

BEI.DE  
0.000108 0.23600   0.45030 <2e-16 *** 0.192 

ADS.DE  
0.000203 0.03650 * 0.71640 <2e-16 *** 0.3463 

CON.DE  
0.000218 0.10700   0.97000 <2e-16 *** 0.3351 

DBK.DE  
-0.000258 0.01990 * 1.33575 <2e-16 *** 0.5854 

ALV.DE  
-0.000079 0.35700   1.22700 <2e-16 *** 0.6673 

FRE.DE  
0.000302 0.01300 * 0.50471 <2e-16 *** 0.1435 

IFX.DE  
-0.000096 0.58300   1.25100 <2e-16 *** 0.3323 

FME.DE  
0.000152 0.15700   0.47707 <2e-16 *** 0.1607 

VOW3.DE  
0.000127 0.32600   0.96676 <2e-16 *** 0.3542 

LHA.DE  
-0.000003 0.97800   0.89420 <2e-16 *** 0.405 

TKA.DE  
-0.000021 0.84700   1.14055 <2e-16 *** 0.5139 

Zdroj: Vlastné spracovanie v R 

https://finance.yahoo.com/quote/DB1.DE?p=DB1.DE
https://finance.yahoo.com/quote/DPW.DE?p=DPW.DE
https://finance.yahoo.com/quote/DTE.DE?p=DTE.DE
https://finance.yahoo.com/quote/BAS.DE?p=BAS.DE
https://finance.yahoo.com/quote/LIN.DE?p=LIN.DE
https://finance.yahoo.com/quote/HEN3.DE?p=HEN3.DE
https://finance.yahoo.com/quote/BAYN.DE?p=BAYN.DE
https://finance.yahoo.com/quote/MRK.DE?p=MRK.DE
https://finance.yahoo.com/quote/EOAN.DE?p=EOAN.DE
https://finance.yahoo.com/quote/BMW.DE?p=BMW.DE
https://finance.yahoo.com/quote/RWE.DE?p=RWE.DE
https://finance.yahoo.com/quote/VNA.DE?p=VNA.DE
https://finance.yahoo.com/quote/1COV.DE?p=1COV.DE
https://finance.yahoo.com/quote/SAP.DE?p=SAP.DE
https://finance.yahoo.com/quote/MUV2.DE?p=MUV2.DE
https://finance.yahoo.com/quote/HEI.DE?p=HEI.DE
https://finance.yahoo.com/quote/DAI.DE?p=DAI.DE
https://finance.yahoo.com/quote/WDI.DE?p=WDI.DE
https://finance.yahoo.com/quote/SIE.DE?p=SIE.DE
https://finance.yahoo.com/quote/BEI.DE?p=BEI.DE
https://finance.yahoo.com/quote/ADS.DE?p=ADS.DE
https://finance.yahoo.com/quote/CON.DE?p=CON.DE
https://finance.yahoo.com/quote/DBK.DE?p=DBK.DE
https://finance.yahoo.com/quote/ALV.DE?p=ALV.DE
https://finance.yahoo.com/quote/FRE.DE?p=FRE.DE
https://finance.yahoo.com/quote/IFX.DE?p=IFX.DE
https://finance.yahoo.com/quote/FME.DE?p=FME.DE
https://finance.yahoo.com/quote/VOW3.DE?p=VOW3.DE
https://finance.yahoo.com/quote/LHA.DE?p=LHA.DE
https://finance.yahoo.com/quote/TKA.DE?p=TKA.DE
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5 Analýza CAPM modelu pomocu kvantilovej regresie 

 Kvantilová regresia je významným nástrojom vo finančníctve, pretože na rozdiel od 

lineárnej regresie, popisuje aj extrémne hodnoty v súbore skúmaných dát. Kvantilovú regresiu 

aplikujeme na logaritmické výnosy spoločností vytvárajúcich nemecký akciový trh DAX. Tak, 

ako v prípade lineárnej regresie, budeme v celej kapitole pracovať s výnosmi spoločnosti 

BMW. Na záver analyzujeme vplyv svetovej krízy na systematické riziko akciového trhu DAX 

pomocou trojrozmerného grafu hodnôt beta koeficientov naprieč časovým obdobím od roku 

2002 do roku 2018 a jednotlivých kvantilov.  

 Na to, aby sme mohli aplikovať CAPM model založený na kvantilovej regresii na 

logaritmické výnosy nemeckej spoločnosti BMW, musíme pracovať s balíčkom quantreg, ktorý 

načítame pomocou príkazu library(quantreg) v softvéri R.  Výstupom príkazu zo softvéru R je 

obrázok Obrázok 4 znázorňujúci logaritmické výnosy nemeckej spoločnosti BMW a jednotlivé 

priamky vytvorené lineárnou a kvantilovou regresiou. 

Obrázok 4 Aplikácia kvantilovej regresie na výnosy spoločnosti BMW 
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Zdroj: Vlastné spracovanie v R 

 Priamka lineárnej regresie aplikovaná na dáta nemeckej spoločnosti BMW nezachytáva 

všetky hodnoty premennej, prechádza priemerom daných hodnôt. Práve z tohto dôvodu sme na 

logaritmické výnosy nemeckých spoločností aplikovali CAPM model založený na kvantilovej 

regresii, pričom nami zvolené kvantily mali hodnoty 0.05 a 0.95, na Obrázku 3 sú znázornené 

zelenou farbou, kvantily 0.1 a 0.9 sú znázornené žltou, kvantily 0.25 a 0.75 sú vykreslené 

oranžovou farbou. Taktiež sme vykreslili modrou farbou mediánovú priamku, teda priamku 

prislúchajúcu 50% kvantilu a priamku lineárnej regresie znázornenú červenou prerušovanou 

čiarou. Ak si napríklad zoberieme priamku prislúchajúcu kvantilu s hodnotou 0.75, na Obr.3 

vidíme, že oddeľuje 75% dát od horných 25% dát logaritmických výnosov spoločnosti BMW.  

 Tabuľka 3 uvádza hodnoty priesečníku, smernice, teda beta koeficientu a prislúchajúcich 

p-hodnôt pre logaritmické výnosy spoločnosti BMW. Môžeme tu vidieť, že beta koeficient, 

teda hodnota smernice, je skoro vždy väčšia ako 1 alebo veľmi blízka 1 pre každú zvolenú 

hodnotu kvantilu. Výnosy spoločnosti BMW môžeme preto považovať za agresívne, pretože sa 

pohybujú rýchlejšie ako výnosy akciového trhu DAX. 

Tabuľka 1 Hodnoty smernice, priesečníku a p-hodnôt pre výnosy spoločnosti BMW 

BMW 

Kvantily Konštanta P - hodnota Smernica P - hodnota 

0.05 -0.00869 0 1.07144 0 

0.1 -0.00606 0 1.0689 0 

0.25 -0.0028 0 1.03303 0 

0.5 -0.0001 0.18867 1.03247 0 

0.75 0.00288 0 1.03816 0 

0.9 0.00626 0 1.00328 0 

0.95 0.00926 0 0.96344 0 

Zdroj: Vlastné spracovanie v R 

 Na Obrázku 5 sú znázornené odhadnuté hodnoty smernice a konštanty pre nami 

špecifikované kvantily. Opíšeme druhý z nich, vzhľadom k tomu, že pojednáva o smernici, teda 

beta koeficiente. 
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Obrázok 5 Aplikácia kvantilovej regresie na výnosy BMW 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie v R 

 Na Obrázku 5 bodkočiarkovaná línia spája odhadnuté hodnoty smerníc (dolný graf), teda 

beta koeficientov, pre nami zvolené hodnoty kvantilov. Šedým pásom je naznačený interval 

spoľahlivosti pre hodnoty beta koeficientov získané modelom CAPM založeným na kvantilovej 

regresii. Červená čiara charakterizuje hodnotu smernice získanú klasickým CAPM modelom 

a prislúchajúci interval spoľahlivosti, ktorý je znázornený pomocou dvoch prerušovaných 

červených čiar. Hodnoty, ktoré sa nachádzajú v oblasti ohraničenej červenými prerušovanými 

čiarami, sú štatisticky nevýznamné. 

5.1 Vplyv krízy na systematické riziko akciového trhu DAX 

 V tejto podkapitole sa budeme venovať vplyvu finančnej krízy na systematické riziko 

nemeckého akciového trhu DAX. Výsledkom výskumu je trojrozmerný graf zobrazujúci beta 

koeficienty počas obdobia od 01.01.2002 do 15.06.2018 pre príslušné hodnoty nami zvolených 

kvantilov, pričom budeme sledovať zmeny v hodnotách beta koeficientu počas obdobia od roku 

2008 do roku 2010, aby sme zachytili obdobie finančnej krízy.  

 Pri skúmaní beta koeficientov spoločnosti BMW sme zistili, že v rámci finančnej krízy 

došlo k ich zvýšeniu v roku 2008 a následnému zníženiu v rokoch 2009 - 2010.  Zvýšenie 

môžeme charakterizovať vyššou volatilitou, naopak zníženie tak, že investori začali byť 

pesimistickejší, teda sa snažili znížiť kovarianciu s výnosmi nemeckého trhu DAX. Vzťah pre 

výpočet beta koeficientu hovorí, že je to podiel kovariancie akcie a trhu s disperziou akciového 

trhu. Teda, ak nastane situácia, že investori znižujú kovarianciu, bude sa znižovať aj samotný 

beta koeficient. 

 Tabuľka 4 reprezentuje hodnoty priemerných ročných výnosov, smerodajných odchýliek 

a beta koeficientov nemeckej spoločnosti BMW v rokoch 2002 až 2018. Hodnoty priemerných 

ročných výnosov sme získali pomocou funkcie AVERAGE() aplikovanej na logaritmické 

výnosy jednotlivých spoločností, smerodajnú odchýlku sme dostali pomocou funkcie 

STDEV.S() a hodnoty beta koeficientov pomocou funkcie SLOPE(), kde najprv uvádzame 

nezávislú premennú, v našom prípade logaritmické výnosy nemeckého akciového trhu DAX, a 

potom hodnoty závislej premennej, teda logaritmické výnosy nemeckej spoločnosti BMW. 
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Tabuľka 2 Hodnoty výnosov, smerodajných odchýliek a beta koeficientov spoločnosti BMW 

Rok 

Priemerný 

výnos 

Smerodajná 

odchýlka 

Beta 

koeficient 

2002 -0.000404 0.012342 0.583969 

2003 0.000502 0.010669 0.569609 

2004 -0.00006 0.005603 0.553192 

2005 0.000266 0.004598 0.417849 

2006 0.000354 0.00579 0.479951 

2007 0.000036 0.006607 0.407969 

2008 -0.000956 0.014371 0.539128 

2009 0.000638 0.012645 0.435652 

2010 0.00117 0.008569 0.42263 

2011 -0.000211 0.011039 0.593987 

2012 0.000672 0.008107 0.512029 

2013 0.000224 0.005791 0.531308 

2014 0.000141 0.005992 0.613074 

2015 0.000128 0.008637 0.667964 

2016 0.000031 0.008294 0.587066 

2017 -0.000002 0.004082 0.472683 

2018 0.000175 0.004589 0.68194 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 Vidíme, že počas finančnej krízy sa hodnoty beta koeficientu znižujú vplyvom väčšej 

tolerancie k riziku zo strany investorov. Najnižšiu hodnotu 0.407969 môžeme vidieť v roku 

2007, naopak najvyššiu v roku 2018 s hodnotou 0.689140. V roku 2008, v ktorom začala 

finančná kríza, nadobudla smerodajná odchýlka najvyššiu hodnotu, a to 0.014371. Najnižšiu 

hodnotu 0.004082 nadobudla v roku 2017. Smerodajná odchýlka sa postupne začala 

stabilizovať okolo roku 2012. 

 Vplyv krízy na systematické riziko nemeckého akciového trhu sme znázornili aj pomocou 

trojrozmerného grafu zostaveného na základe hodnôt beta koeficientov získaných CAPM 

modelom založeným na kvantilovej regresii. 

Obrázok 6 Trojrozmerný graf hodnôt beta koeficientov spoločnosti BMW OD 2002-2018 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie v R 
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Záver 

 Cieľom práce bola analýza systematického rizika nemeckého akciového trhu DAX na 

základe porovnania odhadov beta koeficientov modelu CAPM. Na odhadnutie beta 

koeficientov sme použili klasický CAPM model a CAPM model založený na kvantilovej 

regresii. Taktiež sme analyzovali vplyv finančnej krízy na systematické riziko nemeckého 

akciového trhu DAX.  

 V práci sme najprv aplikovali jednotlivé popisné štatistiky na logaritmické výnosy 

spoločností tvoriacich nemecký akciový trh a taktiež sme aplikovali Shapiro-Wilk test 

normality, aby sme zistili či výnosy spoločností pochádzajú z normálneho rozdelenia. Podľa 

výsledných p-hodnôt sme zamietli hypotézu, že dáta logaritmických výnosov spoločností 

tvoriacich nemecký akciový trh DAX pochádzajú z normálneho rozdelenia na hladine 

významnosti 0.05. 

 V ďalšej časti výskumu sme aplikovali klasický CAPM model na logaritmické výnosy 

nemeckých spoločností, pričom výsledky sme uvádzali pre spoločnosť Bayerishe Motoren 

Werke, teda BMW. Keďže lineárna regresia skúma len priemerné hodnoty, aplikovali sme na 

výnosy spoločností CAPM model založený na kvantilovej regresii, ktorá lepšie charakterizuje 

náhodnú premennú v extrémnych obdobiach, typickým príkladom je obdobie finančnej krízy. 

Samozrejme, pre obidva prístupy sme pomocou súboru príkazov v R odhadli hodnoty 

priesečníku a smernice, teda beta koeficientu. Pre rozsiahlosť práce sme však uviedli tieto 

hodnoty pre všetkých tridsať spoločností v prípade lineárnej regresie, v prípade CAPM modelu 

založeného na kvantilovej regresii sme tieto hodnoty uviedli pre nemeckú spoločnosť BMW.  

 Pomocou súboru príkazov v programe R sme získali grafy, ktoré dopomáhajú k lepšej 

vizualizácii danej problematiky. Na grafoch, zobrazujúcich odhadnuté hodnoty beta 

koeficientov ako funkcie kvantilov, sme ukázali, že niektoré výnosy vybraných spoločností sú 

citlivejšie na zníženie cien, čo zodpovedá "medvedím" trhom, niektoré na zvýšenie, teda majú 

správanie charakteristické pre "býčie" trhy. 

 Vplyv krízy na systematické riziko nemeckého akciového trhu DAX sme ukázali na 

základe trojrozmerného grafu odhadnutých hodnôt beta koeficientov naprieč časovým obdobím 

od roku 2002 do roku 2018 a nami zvolených kvantilov. Zistili sme, že počas finančnej krízy 

nastalo zníženie hodnôt beta koeficientov, čo súvisí s pesimistickejším správaním investorov 

počas tohto obdobia. Hodnota smerodajných odchýliek sa počas krízy zvýšila. Na základe 

skúmaných ukazovateľov a hodnôt beta koeficientov sme zistili, že hodnoty beta koeficientov 

pre spoločnosť BMW sú približne rovné 1, alebo majú hodnotu väčšiu ako 1. Logaritmické 

výnosy spoločnosti BMW sa teda pohybujú rýchlejšie ako výnosy nemeckého akciového trhu, 

a teda ich môžeme nazývať agresívnymi. 
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