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Esej rigoróznej práce na tému:

Elektronizácia verejnej správy – efektivita, kvalita, transparentnosť
Mgr. Dominika ACHBERGEROVÁ*

Electronic governance of public administration – efficiency, quality, transparency
Abstract
The work deals with the issue of electronization of public administration, where it
evaluates the basic aspects of electronization, namely efficiency, transparency and
quality. The first part deals with the theoretical foundations of the electronization of
public administration and its development in the area of state administration and
self – government in Slovakia. It analyzes in more detail the benefits of eGovernment in various sectors, for example how eGovernment has influenced employment
(unemployment), how it plays a role in saving cities and municipalities and what is
important in the concept of Smart Cities. It is gradually examining the Data Center
for the Electronization of Local Territorial Self – Government to assist cities and
municipalities in the transition to the electronization of services. In conclusion, the
thesis objectively evaluates the strengths and weaknesses of electronization and
describes other possibilities for improvement in the future.
Keywords: public administration, eGovernment, informatization, InformationSystem, localgovernment, DCOM
Zavádzanie eGovrnmentu a elektronizácie do služieb a činností v jednotlivých
sférach či už Verejnej správy alebo aj do života na Slovensku je v dnešnej dobe veľmi aktuálne. Dnešný moderný svet, ktorý je plný moderných technológii a systémov
si vyžaduje rýchle reakcie a prispôsobenie sa nastolenému trendu. Nastavovanie
systému elektronizácie si vyžaduje svoj čas a preto sa jej spustenie nastavuje postupne už niekoľko rokov, nakoľko bolo nutné dobre nastaviť a vyprofilovať základné tézy. Rigorózna práca je zameraná na zhodnotenie systému elektronizácie vo
verejnej správe. V práci je venovaný veľký dôraz na postupný vývoj elektronizácie
až do momentu keď už systém elektronizácie funguje. Práca je logicky rozdelená
na štyri časti a každá z nich pojednáva o inom zameraní elektronizácie na systémy
verejnej správy.
Ako prvé bolo potrebné podrobne rozpracovať pojem verejná správa na menšie
časti. Preto pri písaní práce bol zvolený systém hodnotenia poznatkov o zavádzaní
* Mgr. Dominika Achbergerová, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy
v Bratislave, Furdekova 16, 851 04 Bratislava, e-mail: dominika.achbergerova@gmail.com
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eGovernmentu v systéme verejnej správy ako celku, ale i jednotlivých subsystémov
verejnej správy a to v subsystéme samosprávy a štátnej správy. Pri písaní rigoróznej práce som vychádzala z praktických skúseností, nakoľko už 5 rokov pracujem
v oblasti samosprávy a táto problematika mi nie je cudzia. Nakoľko sa v samospráve pohybujem, zhodnotenie zavádzania eGovernemtnu do tejto sféry som považovala za dôležité.
Úvodná časť práce pojednáva o zhodnotení celkového pohľadu na eGovernment
vo verejnej správe a definuje samotnú podstatu tohto pojmu. Zároveň pojednáva
o vymedzení problematiky prepojenia eGovernmentu na samosprávu ale i štátnu
správu. Aby bol pohľad na zavádzanie eGoverntmentu komplexný v práci je priblížený aj historický vývoj a postupnosť krokov, ktorými sa eGovernemnt vo verejnej
správe zavádzal. Bolo potrebné zadefinovať základné princípy a prínosy eGovernmentu. Veľmi dôležitou úlohou pri definovaní eGoverntemtu a jeho zavádzania bolo
definovať základné legislatívne rámec, ktoré pojednávajú o fungovaní a zavádzaní
eGovernmentu na Slovensku. Súčasná pripravenosť Slovenska na systém elektronizácie je zhrnutý aj z poznatkov Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý v roku
2017 vykonal kontrolu, ktorá sa zameriavala na viacero faktorov úzko súvisiacich
so zavádzaním eGovernmentu na Slovensku. Kontrolná činnosť sledovala, to ako
sú obce do 20 tisíc obyvateľov pripravené na poskytovanie elektronických služieb
a na to, aby dokázali efektívne a transparentne zabezpečiť tieto služby zo svojich
rozpočtov. Kontrola bola zameraná aj na zhodnotenie situácie v prípade využívania, zabezpečovania, prevádzku a rozvoj informačných systémov. Z celkových 70
subjektov, medzi ktorými bola kontrola sa nachádzala aj spoločnosť DEUS s jej systémom DCOM a jeho vplyv na elektronizáciu služieb samospráv. Všetky výsledky
tejto kontroly sú v práci odprezentované aj pomocou grafou a tabuliek.
Druhá časť rigoróznej práce je venovaná definovaniu negatívnych a pozitívnych
vplyvov na eGovernment v jednotlivých oblastiach. Takéto definovanie vplyvov bolo
potrebné na vytvorenie uceleného pohľadu na eGovernment. Ako príklad pozitívneho vplyvu eGoverntmetnu je v práci rozobraný pohľad na znižovanie nezamestnanosti v Slovenskej republike. Elektronizácia, ktorá sa postupne dostávala do
všetkých oblastí sa dotkla aj oblasti znižovania nezamestnanosti, čo je výrazným
krokom dopredu. V prípade znižovania nezamestnanosti, elektronizácia systémov
uľahčila život samotným ľuďom bez práce ale v neposlednom rade urýchlila celý
proces s hľadaním práce a možnosťou zapojenia nezamestnaních do pracovného
života. V práci je graficky znázornený aj vývoj počtu nezamesntaních od roku 2008
až do roku 2019 v ktorom už elektronizácia fungovala vo väčšine úradov a organizácii na Slovensku.
Rovnako ako elektronizácia a eGovernment je v súčasnosti často diskutovanou
témou aj Smart riešenia a technológia. Preto je časť práce venovaná aj Smart rieše6

niam prepojených na eGovernment. Aj v tomto prípade je v práci obsiahnutý praktický prínos, ktorý spočíva v reálnej skúsenosti s využitím takéhoto Smart riešenia.
Tak ako každá nová vec, ktorá sa zavádza do fungovania, tieto nové riešenia majú
svojich neprajníkov a určite ich aj naďalej budú mať, ale je potrebné zdôrazniť,
že doba ide dopredu a teda aj vývoj nových a inteligentných riešení, ktoré majú
napomáhať rôznym generáciám obyvateľov. V prípade takéhoto Smart riešenia je
v práci obsiahnuté aj zhodnotenie informačného systému, ktorý je venovaný najmä
obyvateľom samospráv miest a obcí. Tento systém je zameraný na zjednodušenie
komunikácie medzi samosprávou a občanom v prípade ak majú potrebu riešiť nejaký podnet alebo žiadosť. Zavádzanie takýchto systémov je určite kladne hodnotené
aj v prípade samotných obyvateľov miest a obcí. Elektronizácia má priblížiť činnosť
verejnej správy bližšie k obyvateľom a takéto systémy sú práve v napĺňaní tejto idei
veľkým dobrým krokom vpred.
Súčasťou práce je zhodnotenie DataCentra elektronizácie miestnej územnej samosprávy (DEUS). DEUS je záujmové združenie, ktoré vzniklo z iniciatívy Združenia miest a obcí Slovenska a Ministerstva financií SR. Je to združenie, ktoré realizuje viaceré činnosti zamerané na podporu a zavádzanie elektronizácie vo verejnej
správe. Činnosti spoločnosti DEUS, majú napomôcť samosprávam pri ich prechode
na elektronické systémy a vybavovanie ich bežnej agendy elektronickou formou.
Takýmto systémom, ktorý umožňuje elektronické vykonávanie bežnej agendy samospráv je aj informačný systém DCOM. V práci je systém popísaný podrobnejšie
kde je dôraz na definovanie celého systému, ako funguje a hlavne čo prináša koncovému užívateľovi. V Práci sú zhodnotené hlavné ciele projektu a to, či sa ich podarilo naplniť a rovnako sme bližšie špecifikovali aj prínosy projektu pre samosprávy. Projekt je spustený od roku 2014 a preto sa dajú už dnes vymedziť prínosy ktoré
jeho zavedenie prinieslo jednotlivým samosprávam. Celý proces zavádzania tohto
systému je v práci rozobraný na pilotnej obci Santovka, ktorá bola jednou z prvých
ktoré na tento systém nabehli. Práve záverečná časť tretej kapitoly je venovaná
hodnoteniu súčasnej situácie zavedenia tohto projektu.
Záverečná časť rigoróznej práce je zameraná na vyhodnotenie získaných údajov,
ktoré boli súčasťou práce a sú zhrnuté v SWOT analýze. Pri hodnotení bola zvolená
metóda porovnávania a z jednotlivých oblastí, ktoré sa dotýkali eGovernmentu sme
vyčlenili silné stránky, ktoré sú podstatné pre fungovanie elektronizácie na Slovensku. Následne boli zhrnuté všetky negatíva, spojené s eGovernmentom a uvedené v slabých stránkach. Pri hodnotení silných a slabých stránok eGovernmentu je
v práci obsiahnuté aj hodnotenie a celková SWOT analýza systému DCOM.
Systém elektronizácie už na Slovensku funguje ale nie je tajomstvom, že Slovensko nepatrí k popredným krajinám elektronizácie. Stále vo svete existuje viacero
krajín, kde je tento systém oveľa lepšie zvládnutý a už zabehnutý. Slovensko to
7

však nemusí brať ako negatívum ale ako pozitívum v tom, že môže čerpať informácie a skúsenosti zo zahraničia. Tým sa môže proces elektronizácie na Slovensku
skvalitniť a tiež sa môže predísť komplikáciám, ktoré mali pri zavádzaní systému
zahraničné krajiny. Tento systém je nastavený dobre, aj jeho vízia a stratégia do
budúcnosti ale je potrebné na ňom popracovať aby bol vo finálnej fáze nápomocný všetkým. Nielen aby sa urýchlila práca v inštitúciách verejnej správy ale aj aby
sa priblížil systém verejnej správy bližšie k občanom. Je preto potrebné neustále
pracovať na skvalitňovaní služieb verejnej správy elektronickou formou ale netreba
zabúdať ani na budovanie lepšej bezpečnosti, ktorá je nevyhnutým predpokladom
pre efektívny prenos informácií a hlavne transparentnosti prenášaných informácií.
Pri tvorbe záverečnej práce som vychádzala z odbornej literatúry, ktorá bola dostupná a pojednávala o elektronizácii verejnej správy. Zameriavala som sa na preskúmavanie literatúry, ktorá mi priblížila systém elektronizácie a postupný vývoj až
k jeho úplnej implementácii do väčšiny služieb verejnej správy. Rovnako som veľký
dôraz kládla na oboznámenie sa s platnou legislatívou, ktorá upravuje zavádzanie
elektronizácie na Slovensku a tiež zákonov ktoré upravujú eGovernment, či už vo
veľkej miere ho upravujú alebo sa ho len okrajovo dotýkajú.
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Bezpečnosť ako faktor rozvoja regiónu
Mgr. Milan COMOREK*

The security as a factor of development of the region
Abstract
This thesis deals with the topics of regional development and security, which
disrupt it. Teoretical part of the thesis solves the issue of regional economics and
defines her primary terminology. Security is characterize as one of the factor of
regional development. In the analytic part there is analysed region of Zilina, his
native, demographic and economic environment. Based on analysis of environmet,
there are determinated main threats, which disrupt security of region. In the last
part, there is interpreted analysis of region, made questionnaire between citizens
and total exaulation of security in the region. In the end tehre are suggestions and
recommendations, which help to improve actual conditions.
Keywords: region, regional development, factors of regional development, security
Región, rozvoj, regionálny rozvoj sú aktuálne často spomínané témy. Slovné
spojenie regionálny rozvoj úzko súvisí s dlhodobým a efektívnym plánovaním,
s tendenciou dosiahnuť harmonický rozvoj územia s využívaním zásad trvalo
udržateľného rozvoja. Z pohľadu verejnej správy rozumieme pod pojmom rozvoj
zvýšenie príjmov, zamestnanosti, produktivity a pod. Ide o dosahovanie pokroku
v ekonomickej, sociálnej, kultúrnej, ale aj environmentálnej oblasti s cieľom využiť
existujúci potenciál na zvyšovanie životnej úrovne a kvality života obyvateľov.
Termín región sa môže definovať a charakterizovať z viacerých hľadísk a jeho
význam nájdeme vo viacerých zdrojoch s rôznym výkladom. Nie je jednoznačne
definovaný a môžeme nájsť jeho definíciu z pohľadu geografie, ekonómie, politiky
a pod. „Definícia regiónu teda vychádza z toho, na aký účel sa definuje. Inak sa
k pojmu pristupuje na rôzne výskumné účely a analýzy, inak na účely verejnej správy, odlišne na účely stimulácie rozvoja regiónov a podobne.“1
Z hľadiska veľkosti „pojem región môžeme všeobecne vymedziť ako jednot* Mgr. Milan Comorek, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave,
Furdekova 16, 851 04 Bratislava, e-mail: milancomorek@gmail.com
¹ KREJČÍ, T. a kol. 2010. Regionální rozvoj – teorie, aplikace, regionalizace, s.10
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ku, ktorá je menšia ako krajina a väčšia ako mestský priestor.“2 alebo taktiež ako
„stredne veľká územne vymedziteľná priestorová jednotka vo vnútri štátu, s rozlohou menšou ako štát a väčšou ako základná sídelná správna jednotka – obec.“3
Trendy aktuálnej doby sú poznačené predovšetkým výraznými ekonomickými,
sociálnymi, politickými, technickými, či technologickými zmenami, ktoré nemožno
dopredu predvídať. Tieto zmeny priamo, alebo nepriamo ovplyvňujú na svoje prostredie.
Tak, ako na každú ekonomickú kategóriu, aj na rozvoj vplývajú rôzne faktory.
V prípade regionálneho rozvoja sú to faktory exogénne (vonkajšie) a endogénne
(vnútorné). Preto ho nie je možné separovať od hospodárskej a sociálnej politiky
štátu alebo krajiny.
Rozvoj je veľmi široký a mnohovýznamový pojem, ktorý sa spája nielen s ekonomickým rastom, ale v súčasnosti sa mu pripisuje nie len ekologický, sociálny,
politický, ale aj kultúrny rozmer.
Rozvoj regiónov na Slovensku nie je rovnomerný, a preto je potrebný nástroj,
ktorý ho bude koordinovať – tým nástrojom je regionálna politika. Snaží sa nájsť
a definovať faktory rozvoja regiónov a pomocou rôznych opatrení zmierňuje alebo
dokonca odstraňuje tieto rozdiely a podieľa sa na hospodárskom rozvoji jednotlivých regiónov. Regionálnu politiku môžeme definovať ako „súbor cieľov, opatrení
a nástrojov vedúcich k znižovaniu príliš veľkých rozdielov v sociálno-ekonomickej
úrovní jednotlivých regiónov.“4
Podľa zákona NR SR č. 309/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR
SR č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, sa regionálny rozvoj chápe
ako, „súbor sociálnych, hospodárskych, kultúrnych a environmentálnych procesov
a vzťahov, ktoré prebiehajú v regióne a ktoré prispievajú k zvyšovaniu jeho konkurencieschopnosti trvalému hospodárskemu rozvoju, sociálnemu rozvoju a územnému rozvoju a k vyrovnávaniu hospodárskych rozdielov a sociálnych rozdielov medzi
regiónmi.“5

²

BUČEK, M. – REHÁK, Š. – TVRDOŇ, J. 2010. Regionálna ekonómia a politika, s. 18

³

HUDEC, O. a kol. 2009. Podoby regionálneho a miestneho rozvoja, s. 20

⁴ BUČEK, M. – REHÁK, Š. – TVRDOŇ, J. 2010. Regionálna ekonómia a politika, s. 117
⁵
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§ 2 zákona NR SR č. 309/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z.
o podpore regionálneho rozvoja

Podľa tohto zákona ja hlavným cieľom regionálneho rozvoja:
– „odstraňovať alebo zmierňovať nežiaduce rozdiely úrovní hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja a územného rozvoja regiónov a zabezpečiť rozvoj
regiónov,
– zvyšovať ekonomickú výkonnosť, konkurencieschopnosť regiónov a rozvoj
inovácií v regiónoch pre zabezpečovaní trvalo udržateľného rozvoja,
– zvyšovať zamestnanosť a životnú úroveň obyvateľov v regiónoch pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja.“6
Zákon NR SR č. 309/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.
539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja definuje aj základné dokumenty
podpory:
1. Národná stratégia regionálneho rozvoja SR,
2. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja VÚC,
3. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce,
4. Spoločný program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí.
Regionálny rozvoj je ovplyvňovaný rôznymi faktormi. Sú to zdroje, alebo predpoklady, ktoré ho ovplyvňujú pozitívne alebo negatívne, tzn. že ho buď podporujú,
alebo mu zabraňujú.
Regióny neovplyvňujú len faktory, ktorí na neho pôsobia z jeho vnútorného prostredia, ale aj faktory, ktorí vplývajú na neho z vonkajšieho sveta. Z toho dôvodu
môžeme vo všeobecnosti tieto faktory rozdeliť na dve skupiny:
– endogénne faktory (vnútorné),
– exogénne faktory (vonkajšie).
Endogénnymi faktormi nazývame tie zložky priestorovej štruktúry regiónu, ktoré
vytvárajú jeho potenciál. Sú to najmä:
–
–
–
–

prírodný potenciál,
ľudský a sociálny potenciál,
ekonomicko-technický potenciál,
urbanistický potenciál,

– financie a kapitál,
– a pod.

6

Tamtiež, § 3
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Všeobecne môžeme povedať, že exogénnymi faktormi, ktoré vplývajú na región
sú:
–
–
–
–
–

rozvoj celej krajiny a jej otvorenosť voči okolitému svetu (zahraničiu),
legislatíva štátu a politický systém,
hospodárska a sociálna politika,
infraštruktúra krajiny,
dopyt po tovaroch a služieb regiónu zo strany okolitých regiónov, resp. štátov,
priame zahraničné investície,
– a pod.
Okrem faktorov, ktoré pôsobia na región z hľadiska štátu, sú tu aj faktory pôsobiace z nadnárodného rámca, ktoré priamo, či nepriamo súvisia s globalizáciou.
Významným faktorom, ktorý vplýva na rozvoj regiónu, je aj bezpečnosť – bezpečnosť jednotlivca, sociálnej skupiny, bezpečnosť územia (regiónu), bezpečnosť
krajiny, bezpečnosť EÚ, bezpečnosť sveta.
Bezpečnosť, fenomén dnešnej doby, je čím ďalej, tým častejšie spájaný s rozvojom. V prípade narušenia bezpečnosti nemôže rozvoj napredovať, či už regionálny, národný alebo medzinárodný. Bezpečnosť je špecifickým faktorom, lebo môže
dochádzať k narušeniu vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Pod vplyvom zmien
vonkajšieho prostredia (zmeny vo vývoji svetovej ekonomiky, v politicko-vojenskej
oblasti, v dostupnosti zdrojov a pod.) dochádza k zmenám aj vo vnútornom prostredí. Z tohto dôvodu narastajú potreby posilnenia bezpečnosti na každej úrovni –
individuálnej, národnej i svetovej.
Najjednoduchším zadefinovaním tohto fenoménu je, že bezpečnosť je protikladom nebezpečenstva. Je to teda jeden z dvoch protikladných stavov existencie
prírodných, spoločenských, ale tiež umelo vytvorených technických alebo technologických systémov.“7
V terminologickom slovníku ho Šimák definuje ako „stav spoločenského, prírodného, technického, technologického systému alebo iného systému, ktorý v konkrétnych vnútorných a vonkajších podmienkach umožňuje plnenie stanovených funkcií
a ich rozvoj v záujme človeka a spoločnosti.“8
Novák vymedzuje bezpečnosť ako „stav, v ktorom je zachovaný mier a nie je
ohrozená zvrchovanosť, územná celistvosť, hranice a demokratický poriadok krajiny, základné práva a slobody občanov zaručené ústavou, ekonomická stabilita a sú
chránené životy a zdravie osôb, majetok a životné prostredie.9
⁷

NOVÁK, L. a kol. 2010. Plánovanie zdrojov na riešenie krízových situácií, s. 9

⁸

ŠIMÁK, L. a kol. 2005. Terminologický slovník krízového riadenia, s. 5

⁹

NOVÁK, L. a kol. 2010. Plánovanie zdrojov na riešenie krízových situácií, s. 7
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V najvýznamnejšom základnom zákone nášho štátu – v Ústave SR, sa bezpečnosť spomína v článku 7: „Slovenská republika môže s cieľom zachovať mier,
bezpečnosť a demokratický poriadok za podmienok ustanovených medzinárodnou
zmluvou zaradiť do organizácie kolektívnej bezpečnosti.“10
V súčasnej dobe nás neohrozujú len vojenské, ale najmä nevojenské hrozby.
K týmto hrozbám zaraďujeme napr. nezamestnanosť, migrácia, úbytok obyvateľstva, genocída, epidémie, kriminalita, organizovaný zločin, chudoba a pod. Z tohto
pohľadu môžeme bezpečnosť vyčleniť na:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

sociálna bezpečnosť,
ekonomická bezpečnosť,
politická bezpečnosť,
environmentálna bezpečnosť,
spoločenská bezpečnosť,
zdravotná bezpečnosť,
potravinová bezpečnosť,
informačná bezpečnosť,
počítačová bezpečnosť
a pod.

Bezpečnosť je jednou z oblastí, ktorú je potrebné riadiť aj z pohľadu verejnej
správy. Každý región musí zaistiť absolútnu bezpečnosť všetkých jeho prvkov.
„Účinné riadenie bezpečnosti ako špecifickej formy manažmentu s podporou analýzy a nájdenie odpovedí na otázky, ako sú poslanie, úlohy, funkcie, organizačná
štruktúra a implementácia rozhodnutí.“11 Ide najmä o:
– bezpečnosť ľudí – ochrana osôb,
– ochrana majetku,
– ochrana životného prostredia – potravinová bezpečnosť, environmentálna
bezpečnosť a pod.
Regióny a obce vychádzajú pri zabezpečovaní bezpečnosti z viacerých zdrojov
– dokumentov:
–
–
–
–

Bezpečnostná stratégia SR,
Národná stratégia regionálneho rozvoja SR,
programy hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja VÚC a obcí,
ostatné vyhlásenia a nariadenia.

10

Ods. 3. článok 7 Ústavného zákona č. 71/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa ústava
Slovenskej republika č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

11

HORÁK, R. 2014. Posuzování bezpečnosti regionů (obci), s. 2
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Pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany regiónov je nemenej dôležitá aj vzájomná spolupráca týchto regiónov, príp. spolupráca regiónov v prihraničných oblastiach. „Postupným obmedzovaním funkcie štátnych hraníc sa utvárajú možnosti pre
využitie spolupráce verejnej správy pri likvidácii požiarov, škodlivých chemických látok, prírodných katastrof a sekundárne vzniknutých krízových situácií. Väčšie možnosti sa ukazujú pri evakuácii obyvateľstva a hospodárskych zvierat, pri eliminovaní
zdrojov výrobných, technologických a sociálnych kríz.“12
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Podstata a význam duálneho vzdelávania pre ŽSR
Sarah HAYDU*

The essence and importance of dual education for ŽSR
Abstract
We deal in the thesis with the essence and importance of dual education in
a selected transport company. The theoretical part focuses on the system of dual
education in Slovakia. The second chapter characterizes the Transport Academy
in Trencin with the support of ŽSR and the field of study „Operator of Transport
Operations and Economics“. The practical part of the thesis focuses on anonymous
research through a questionnaire and controlled interview. At the end of the thesis
we bring suggestions and solutions.
Keywords: vocational education and training, dual education, study department,
training department, state educational program, pupil
Úvod
Duálne vzdelávanie zohráva dôležitú úlohu v prepojení teoretických poznatkov
s praktickými. Duálne vzdelávanie zo strany žiaka, poskytuje bezpečie v podobe
garancie pracovného miesta pre žiakov, ktorí študujú danou formou. Čo znamená,
že majú istotu, že po ukončení štúdia majú istú pracovnú pozíciu v odbore, ktorý
študovali. Tak isto naopak aj pre zamestnávateľa ide o veľmi výhodnú formu, nakoľko si vychováva sám svojich nových zamestnancov a vie ich dokonale pripraviť na budúce zamestnanie. Tému prace sme si vybrali z dôvodu, možnej budúcej
spolupráce s nami vybranou inštitúciou. Cieľom práce je analyzovať a zhodnotiť súčasný stav realizácie duálneho vzdelávania na vybranej odbornej škole pre potreby
štátneho podniku Železnice Slovenskej republiky. Na základe výsledkov prieskumu
a riadeného rozhovoru identifikovať klady a nedostatky súčasného stavu a navrhnúť
opatrenia na jeho zlepšenie.
Obsahom práce je sústredenie teoretických poznatkov zo systému duálneho
vzdelávania na Slovensku, zadefinovanie úloh a významu vzdelávacej politiky v oblasti duálneho vzdelávania. Ďalej sa venujeme štátnemu vzdelávaciemu programu
pre odborné vzdelávanie a prípravu, ktorý rozhoduje o povinnom obsahu vzdelávania. Ako ďalšie definujeme systém a základné princípy duálneho vzdelávania na
*

Sarah Haydu, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave,
Furdekova 16, 851 04 Bratislava, e-mail: haydu.sarah@gmail.com
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Slovensku a zaoberáme sa aj charakteristikou duálneho vzdelávania na Dopravnej
akadémii v Trenčíne, ktorá ho realizuje pre štátny podnik ŽSR. Danú strednú odbornú školu sme si vybrali z dôvodu, že je subjektom Vyššieho územného celku
v Trenčíne a vzdelávanie sa realizuje pre potreby podniku v podriadenosti orgánu
štátnej správy, t. j. Ministerstvu dopravy SR. V prací opisujeme Dopravnú akadémiu
v Trenčíne jej ciele a kooperáciu so ŽSR. Následne charakterizujeme školský vzdelávací program v študijnom odbore „Operátor prevádzky a ekonomiky dopravy“.
V praktickej časti práce analyzujeme súčasný stav duálneho vzdelávania na základe dotazníkového prieskumu určeného žiakom strednej odbornej školy. Jeho
cieľom bolo identifikovať pozitívne a negatívne stránky duálneho vzdelávania v Dopravnej akadémii v Trenčíne z pohľadu žiaka strednej školy a interpretovať zistené výsledky s využitím grafického znázornenia. Súčasne sme realizovali riadený
rozhovor pre predstaviteľov Dopravnej akadémie v Trenčíne a ŽSR s cieľom zistiť
názory na výhody a nevýhody duálneho vzdelávania. Na základe zistených poznatkov navrhnúť nove riešenia pre strednú odbornú školu a pre ŽSR v rámci duálneho
vzdelávania na Slovensku.

1 Duálne vzdelávanie na dopravnej akadémii v Trenčíne za podpory ŽSR
V tejto časti práce charakterizujeme duálne vzdelávanie na Dopravnej akadémii
v Trenčíne za podpory Železníc Slovenskej republiky, predstavujeme školský vzdelávací program v študijnom odbore „Operátor prevádzky a ekonomiky dopravy“.
1.1 Duálne vzdelávanie v kooperácii ŽSR
Cieľom strednej školy je predať vedomosti a zručnosti žiakom a pripraviť ich na
budúce povolanie a možnosť získania prvej kvalifikácie. Formovanie mladých ľudí,
formovanie ich postojov a vedenie ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov.
Škola poskytne ponuku rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti pre rodičov,
sociálnych partnerov a širokú verejnosť.1
Rok 1848 bol významný v príchode prvého parného vlaku na územie Slovenska.
V tomto roku v železničnej prevádzke neustále prevládal charakter dobrodružného
experimentu nad neskoršou železničnou rutinou. 2
Na začiatku januára 1993 vznikli železnice Slovenskej republiky v Bratislave na
základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky o zriadení štátneho podniku v nadväznosti na rozdelenie Československej federatívnej republiky a tým aj na rozdelenie Československých štátnych dráh na dva samostatné orgány. Vláda Slovenskej
¹

LIPTÁK, J. 2016. Školský vzdelávací program. s. 7

²

KUBÁČEK, J. a spol. 2013. Dejiny železníc na území Slovenska. s. 30
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republiky rozhodla zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z.
z o Železniciach Slovenskej republiky z 30. septembra 1993 v znení neskorších
predpisov.3
Koncepcia a systémový prístup k profesijnému vzdelávaniu ŽSR
Rezortné školenie v ŽSR po roku 1989 bolo na úrovni zabehnutej a dovtedy fungujúcej koncepcie. Prelomový január v roku 1993 priniesol so vznikom ŽSR aj novú
Koncepciu vzdelávania pracovníkov ŽSR. 4
V roku 1998 bol zriadený Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie so sídlom
v Bratislave. Tento inštitút bol priamo podriadený riaditeľstvu ŽSR a metodicky riadený zo sekcie ľudských zdrojov ŽSR. 5
Priorita bola zameraná na rozvoj riadiacej štruktúry podniku a prehlbovať kvalifikáciu zamestnancov ŽSR. Úroveň vývoja vzdelávania ako integrálneho prvku rozvoja organizácie bola charakterizovaná prostredníctvom hľadania rovnováhy medzi
potrebami organizácie a potrebami jej zamestnancov. Vzdelávanie bolo hodnotené
podľa prínosu pre organizáciu a jej zamestnancov v ŽSR. 6
Od roku 2002 sa Železnice Slovenskej republiky rozdelili na dva samostatne
subjekty, a to Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) a Železničná spoločnosť, a. s.
(ZSSK). V roku 2005 sa Železničná spoločnosť rozdelila na Železničnú spoločnosť
Slovensko, a. s. poskytujúca osobnú dopravu a Železničnú spoločnosť Carga Slovakia, a. s. poskytujúca nákladnú dopravu. 7 ŽSR zabezpečujú prepravné a dopravné služby, ktoré zodpovedajú záujmom dopravnej politiky štátu a požiadavkám trhu
vrátané súvisiacich činností. Medzi hlavné činnosti Železníc Slovenskej republiky od
1. januára 2002 patria najmä správa a prevádzka železničnej infraštruktúry, poskytovanie služieb súvisiacich s obsluhou, zriaďovanie a prevádzkovanie železničných,
telekomunikačných a rádiových sietí, budovanie a údržba železničnej infraštruktúry
a ďalšie podnikateľské činnosti zapísané v obchodnom registri. 8
Systém duálneho vzdelávania vstúpil do Železníc Slovenskej republiky v školskom
roku 2017/2018. Zákon č. 64/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave vychá³ Železnice Slovenskej republiky, 2019, Profil spoločnosti, dostupné na internete:
https://www.zsr.sk/onas/profil-spolocnosti/ [2016.01.01] cit. [2019.03.18]
⁴ KAĽAVSKÝ, Ľ. 2001.Kompendium profesijného andragóga. s. 11
⁵ Tamtiež, s. 11-13
⁶ Tamtiež, . s. 13-15
⁷ Železnice Slovenskej republiky, 2019, Profil spoločnosti, dostupné na internete:
https://www.zsr.sk/onas/profil-spolocnosti/ [2016.01.01] cit. [2019.03.18]
⁸ Tamtiež
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dza žiakom v ústrety, a to možnosťou stráviť viac času na odbornom výcviku, so
zamestnávateľom. Následne spolupracuje so školou a zamestnávateľom pri tvorbe
učebných plánov predmetov, a témy, ktoré budú môcť ovplyvniť konkurenčnú výhodu. Zámerom Železníc Slovenskej republiky je, aby si vychovali vlastných odborníkov v oblasti železničnej dopravy a v jednotlivých technických odvetviach, ktorí
budú vedieť o svojom budúcom povolaní a budú poznať svoje budúce pracovné
prostredie a tým pomôžu zlepšiť dopravu na Železniciach Slovenskej republiky. 9
Železnice Slovenskej republiky poskytujú žiakom duálne vzdelávanie v odboroch
železničiar, elektromechanik, operátor prevádzky a ekonomiky dopravy, mechanik elektrotechnik a výpravca. V školskom roku 2017/2018 sa do duálneho vzdelávania
na Železniciach Slovenskej republiky zapojili aj školy v Košiciach, Martine, Trenčíne, Šuranoch a Bratislave. 10
Železnice Slovenskej republiky ponúkajú v systéme duálneho vzdelávania možnosť získať štipendium, v prvom ročníku v sume štyridsať €, v druhom ročníku 60
€, v treťom ročníku 80 €, a v poslednom štvrtom ročníku 100 €. V učebnom odbore
sú sumy rovnaké, ale študuje sa len po tretí ročník. Žiak v duálnom systéme štúdia
pre Železnice Slovenskej republiky má možnosť participovať v stabilnej firme, ktorá
sa opiera o dlhoročné tradície. ŽSR umožňuje kariérny rozvoj, garantuje mesačnú
mzdu s prémiami, príplatkami a mzdovými zvýhodneniami. Garancia bezplatných
lekárskych prehliadok, zľavnené cestovné, dôchodkové sporenie, životné poistenie, sociálny program ŽSR, rekreačné pobyty v strediskách ŽSR zabezpečujú nad
rámec štandardu.
1.2 Dopravná akadémia v Trenčíne
Stredná škola dopravného zamerania sa nachádza v Trenčíne, vznikla pred šesťdesiatimi rokmi. Svoje pôsobisko si tu nájdu zamestnanci (pedagogickí a nepedagogickí), ktorí tu môžu využiť svoj pracovný aj voľný čas. Škola je umiestnená
v modernom areáli s oddychovou a športovou zónou pre žiakov. Vo vzdialenosti desiatich metrov od hlavného vchodu školy sa nachádza autobusová zastávka, ktorá
premáva v pravidelných intervaloch, čo zabezpečuje žiakom možnosť pohodlného
prístupu / presunu do inej mestskej časti. Blízko sa nachádza internát, ktorý svojím
moderným vybavením poskytuje vysoký komfort. Internát poskytuje v súčasnosti
najmodernejšie hygienické kritériá. Nachádzajú sa v ňom klubovňa, kuchynky, multimediálne učebne využívané najmä žiakmi, školská knižnica, klubovne, posilňovňa
a telocvičňa. Izby sa skladajú z troch lôžok a príslušenstva. 11
⁹ Tamtiež
10

Železnice Slovenskej republiky, 2019, Študuj s podporou ŽSR v systéme
duálneho vzdelávania, dostupné na internete: https://www.zsr.sk/kariera/vzdelavanie-so-zsr/dualne-vzdelavanie/ [2016.01.01] cit.[2019.03.20]
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Škola disponuje vlastnou kuchyňou, jedálňou, knižnicou, a mini ihriskom s umelou trávou. Žiakom je umožňovaný voľný prístup k internetu cez školskú internetovú
sieť wifi. Zborovňa a kabinety sú určené pre pedagógov. Edukačný proces prebieha
v učebniach, ktoré majú moderný nábytok (pracovné stoly, školské lavice, stoličky,
interaktívne tabule, plátno na premietanie z videoprojektora, magnetické nástenky,
kancelárske počítače, kamerový systém, klimatizáciu, koberce a i.). Špecializované
učebne sa delia na učebňu strojopisu, učebňu osobnej a nákladnej železničnej dopravy, učebňu dopravnej logistiky, učebňu informatiky a jazykové učebne. Praktické
vyučovanie pre žiakov prebieha v priestoroch strednej školy, ktorá je potrebne zabezpečená na vykonávanie odborných činností v rámci odborného výcviku. Majstri
odbornej výchovy sa nachádzajú v samostatnom úseku školy. Kvalifikovaní pracovníci pomocou využívania najnovších poznatkov a metód vyučovania dbajú na dôraz
pri získavaní zručností z teoretického vyučovania. Dopravná akadémia využíva na
rozvoj žiaka aj možnosť odborných exkurzií. 12
V odborných učebniach Dopravnej akadémie v Trenčíne sa vykonávajú práce
v prevádzkových organizáciách, kde prebieha praktická príprava žiaka. Popri štandardných študijných programoch je možnosť vzdelávať sa v duálnom systéme za
podpory ŽSR. Sú to odbory: operátor prevádzky a ekonomiky dopravy, mechanik
– elektrotechnik, železničiar a elektromechanik.
1.3 Charakteristika školského vzdelávacieho programu v študijnom odbore
„Operátor prevádzky a ekonomiky dopravy.“
Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. stanovuje ciele, poslania výchovy a vzdelania
v školskom vzdelávacom programe pre študijný odbor 3758 K operátor prevádzky
a ekonomiky dopravy. 13 Dopravná akadémia v Trenčíne ponúka žiakom študovať
školský vzdelávací program „operátor prevádzky a ekonomiky dopravy“. Žiak študuje v dennej forme, počas štyroch rokov, po absolvovaní štúdia získa úplné stredné
odborné vzdelanie.
Uchádzač o štúdium v duálnom vzdelávaní za podpory ŽSR zašle vyplnenú žiadosť s kópiou koncoročného vysvedčenia (z predposledného a posledného ročníka
základnej školy). Dopravná akadémia kladie doraz na teoretickú a praktickú prípravu žiaka v duálnom vzdelávaní. Motivačné činitele školy sú v podobe verejných
prezentácií prác a výrobkov, riešenie konfliktných situácií, vyhlásenie študentských
súťaží a pod. Prvý ročník v duálnom vzdelávaní pozostáva z nasledovných rozdelení: z piatich dní je 2,5 dňa teória, 2,5 dňa prax podľa rozpisu ročného plánu
školy. Vyššie ročníky majú delenie odlišné, týždeň teória, týždeň prax v prevádzke.
Teoretická časť výučby sa koná v budove Dopravnej akadémie v Trenčíne. Začiatok
12
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vyučovacej hodiny je od ôsmej hodiny ráno, má trvanie 45 minúť. Praktická časť
v odbornom vzdelávaní (oblasť prevádzky a ekonomiky železničnej dopravy) prebieha v prevádzkach ŽSR.
V prvom ročníku si žiak v duálnom vzdelávaní osvojuje poznatky železničnej základne, keď postúpi do vyšších ročníkov, prebieha špecializácia podľa náplne odborných predmetov. Praktické vyučovanie sa uskutočňuje formou odborného výcviku
na pracoviskách zamestnávateľa. Prvé dva ročníky je praktická príprava koordinovaná v priestoroch školy, ktoré sú v prenájme zamestnávateľov. Tretí a štvrtý ročník
sa žiak realizuje na pracovisku u zamestnávateľa, žiak je zmluvne zabezpečený
dokumentom Zmluva o duálnom vzdelávaní, „učebná zmluva.“ 14
Zdravotné požiadavky na uchádzača musia byť v súlade s podmienkami stanovenými pre príslušné profesie vyhláškou číslo 245/2010 Z. z. Ministerstva dopravy,
pôšt a telekomunikácií SR o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe. 15
Požiadavky na bezpečnosť, ochranu zdravia a hygienu prace podliehajú prísnym
kritériám počas teoretického vyučovania a praktickej prípravy. Žiak sa musí oboznámiť s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, s technickými predpismi
a technickými normami, s pravidlami bezpečnej obsluhy technických zariadení, a i.16
Učebný plán študijného odboru „Operátor prevádzky a ekonomiky dopravy“ pozostáva zo všeobecno-vzdelávacích predmetov, a to slovensky jazyk a literatúra,
cudzie jazyky, etika a náboženská výchova, dejepis, občianska náuka, fyzika, matematika, informatika, telesná a športová výchova. Odborné predmety, ktoré sa viažu
k praktickému vyučovaniu v ŽSR sú ekonomika, železničná doprava, železničná
dopravná prevádzka, základy železničnej dopravy, železničná preprava, oznamovacia a zabezpečovacia technika, administratíva a korešpondencia, aplikovaná informatika a odborný výcvik. 17
Tematický plán predmetu Odborný výcvik je určený pre druhý ročník v počte hodín 17,5/ tri dni v týždni. Tematické celky sú bezpečnosť na pracovisku, v trvaní 35 hodín, ďalej: spracovanie a prezentovanie informácií v železničnej doprave
v trvaní 70 hodín. Tematicky celok s názvom: Železničná zabezpečovacia technika
a jej obsluha je v trvaní 245 hodín, pozostáva zo všeobecných ustanovení hlavných,
svetelných, mechanických návestidiel, následne na prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti. Ďalšie okruhy sú krytie vozidiel, svetelné predzvesti, predzvestné upo14
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zorňovadlá, význam výhybiek, návesy pri posune, koľajové zábrany atď. Praktické
cvičenia sú vo forme riešenia komplexnej úlohy. 18
Ďalší tematický celok je Železničná dopravná prevádzka v trvaní 227,5 hodín,
pozostáva z plánu polohy železničnej stanice, zabezpečenie výhybiek, plán obsadenia koľají, prevádzkový poriadok, druhy a rozlíšenie vlakov, druhy vlakov nákladnej prepravy, označovanie vlakov, číslovanie vlakov osobnej a nákladnej prepravy,
prevádzkové intervaly, trasovanie vlakov, cestovné poriadky pre cestujúcich, operatívne riadenia dopravy, zásady, kontrola a hodnotenie dopravy a i. 19 Študijný odbor
„Operátor prevádzky a ekonomiky dopravy“ stanovuje zásadné pravidlá vzdelávania a prípravy žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Toto štúdium nemôže byť poskytnuté žiakom s mentálnym, zmyslovým, telesným postihnutím s poruchami psychického a sociálneho vývinu. Vo všeobecnosti môžu byť prijatí
uchádzači s dobrým zdravotným stavom. 20
Vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia prebieha za kritérií,
ak žiak a jeho rodina sú odkázaní na pomoc v hmotnej núdzi, prijem rodiny je na
hrane životného minima, jeden z rodičov je dlhodobo nezamestnaný, a i. 21
Vzdelávanie nadaných žiakov je vo všeobecnosti veľmi efektívne, škola im môže
umožniť vytvorenie individuálnych učebných plánov a vzdelávacieho programu
(skrátený čas), športovo nadaní žiaci, majú individuálny študijný plán, škola v spolupráci so zamestnávateľmi môže prioritne riešiť ich zamestnanecké príležitosti. 22
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov študijného odboru „Operátor prevádzky a ekonomiky dopravy“ sa zameriava na spätnú väzbu o zvládnutí danej
problematiky, ako naložiť s poznatkami zo školy, hľadať možnosti pre svoj rozvoj.
Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou teoretického zamerania sa orientuje na kvalitu myslenia, logiku, trvalosť osvojenia požadovaných poznatkov, aktivitu
v prístupe k činnostiam a pod. 23
Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou praktického zamerania sa
orientuje na osvojenie praktických zručností a návykov, vzťah k prací, využívanie
získaných teoretických vedomostí v praktických činnostiach, dodržiavanie predpisov a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a iné. 24
Dopravná akadémia v Trenčíne, 2019. Tematický plán predmetu Odborný výcvik, interné
materiály SŠ
18
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Štúdium v duálnom vzdelávaní sa končí maturitnou skúškou (písomná a ústna
časť). Absolvent štvorročného študijného odboru „Operátor prevádzky a ekonomiky
dopravy“ na Dopravnej akadémii v Trenčíne je kvalifikovaný pracovník so širokým
profilom. Svoje uplatnenie môže nájsť v dopravných službách, v zasielateľských
organizáciách zaoberajúcich sa kontrolnou, riadiacou, alebo komerčnou činnosťou
na území našej republiky a v priestore Európskej únie. 25 Uplatní sa vo funkciách
ako napríklad výpravca, dozorca prevádzky, kontrolór dopravy, kontrolný dispečer,
dopravný námestník, prevádzkový dispečer. Žiak je počas štúdia v praktickej príprave zapojený do riadenia a koordinácie vlakovej dopravy v pridelenom obvode
železničnej stanice a trate alebo môže diaľkovo obsluhovať úsek trati, vykonáva
kontrolu v oblasti bezpečnosti železničnej dopravy, riadi a kontroluje posun v stanici
a v medzistaničných úsekoch, riadi a koordinuje práce prislúchajúcich zamestnancov a vlakov personálu, koordinuje prevádzkové systémy a technológie, obsluhuje
moderné zabezpečovacie zariadenia, organizuje prevádzkové činnosti a obsluhuje
prevádzkové informačné systémy. 26

2 Zhodnotenie súčasného stavu duálneho vzdelávania na Dopravnej akadémii v Trenčíne za podpory ŽSR
V praktickej časti predstavíme anonymný prieskum, riadený rozhovor, vyhodnotenie a návrhy.
2. 1 Prieskum
Dopravná akadémia v Trenčíne bola ústretová pri uskutočnení prieskumu so
žiakmi zapojených do duálneho vzdelávania. Na základe oficiálnej žiadosti VŠEMvs
o pomoc pri zbere podkladov ankety so žiakmi a následné riadeného rozhovoru
s vybraným pracovníkom sme navrhli otázky. Cieľom prieskumu bolo identifikovať
pozitíva a negatíva súčasného stavu duálneho vzdelávania v Dopravnej akadémii
v Trenčíne, v odbore: „Operátor prevádzky a ekonomiky dopravy“. Vo februári 2019
sme mali možnosť oficiálne navštíviť Dopravnú akadémiu v Trenčíne, zúčastniť sa
na vyučovacej hodine so žiakmi a komunikovať tematiku práce, na ktorú nadväzuje
anonymný dotazník. Považovali sme za potrebné diskutovať so žiakmi, byť nápomocní pri nejasnostiach v otázkach z dotazníka. Časový priestor zo strany vedenia
strednej školy bol 45 minúť. Zostavili sme dotazník z dvanástich otázok, zameraný
na zisťovanie fungovania duálneho vzdelávania, spokojnosť, resp. nespokojnosť
žiakov s duálnym vzdelávaním na Dopravnej akadémii v Trenčíne. Rozdali sme 32
dotazníkov všetkým žiakom prvého až tretieho ročníka, z toho správne vyplnených
bolo 31. Na prieskume sa zúčastnilo 12 dievčat a 20 chlapcov.
25
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Otázky sa týkali možnosti duálneho vzdelávania v ŽSR, dôvodu výberu strednej
školy, atraktívnosť benefitov, možnosti exkurzií, využitie študijných poznatkov na
odbornom výcviku, záujem o špecializované učebne, prepojenie teórie s praxou,
čerpanie motivačných štipendií a uplatnenie po absolvovaní štúdia.
Hypotéza 1 Viac, ako 50 % žiakov sa dozvedelo o duálnom vzdelávaní pred nástupom na strednú školu od výchovného poradcu na základnej škole.
Hypotéza 2 Žiakov najviac upútal benefit od ŽSR v podobe garancie pracovného
miesta.

Interpretácia výsledkov
Otázka 1
Obrázok 1 Zdroj informácií o duálnom vzdelávaní

Zdroj: Vlastné spracovanie
Z 31 respondentov sa o možnosti duálneho vzdelávania v ŽSR dozvedeli od výchovného poradcu v počte 2 (7%), od rodičov v počte 6 (19%), z web stránky ŽSR
v počte 3 (10%). Z akcie DOD (ZSSK, ŽSR, ZSSK Carga a partnerské školy) v počte 10 (32%), z televízie v počte 1 (3%), z letákov od ŽSR, SŠ v počte 8 (26%) a Iné
v počte 1 (3%). Ani jeden respondent sa o možnosti duálneho vzdelávania v ŽSR
nedozvedel z rozhlasu.
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Otázka 2
Obrázok 2 Prehľad záujmu respondentov o duálne vzdelanie

Zdroj: Vlastné spracovanie
Z 31 respondentov zaujalo duálne vzdelávanie za podpory ŽSR z dôvodu záujem
o prácu v ŽSR v počte 8 (26%), pre možnosť prepojenia teórie s praxou v počte 2
(6%). Pre pravidelný mesačný prijem v počte 12 (39%) a z dôvodu mať stabilné
zamestnanie a prestížneho zamestnávateľa po ukončení strednej školy v počte 9
(29%). Ani jeden z oslovených respondentov neoznačil možnosť praktická skúsenosť v odbore, výhodné pracovno-právne podmienky a pozitívne recenzie.

26

Otázka 3
Obrázok 3 Benefit duálneho vzdelávania

Zdroj: Vlastné spracovanie
Z 31 respondentov považuje za najatraktívnejší benefit od ŽSR možnosť pracovať v reálnych podmienkach v ŽSR v počte 4 (13%), podpora mentora začleniť
sa do pracovného kolektívu v ŽSR v počte 1 (3%), pracovať s najnovšími technológiami, zariadeniami ŽSR v počte 2 (7%), garancia pracovného miesta v počte 14
(45%). Príspevok na stravné, cestovné, internát, ochranné pracovné prostriedky 1
(3%), podnikové štipendium (podľa priemeru do 2,5 z odborných predmetov) v počte 5 (16%), odmena za produktívnu pracú v počte 1 (3%), zľavy na cestovnom pre
seba a rodinu v ŽSR v počte 2 (7%) a vysoký vzdelávací štandard v počte 1 (3%).
Žiaden z oslovených respondentov neoznačil možnosť súťaže vo svojom odbore
v rámci SR a zahraničia, jazykové kurzy, internát, Ine a neviem posúdiť.
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Otázka 4
Obrázok 4 Záujem o exkurzie

Zdroj: Vlastné spracovanie
Dopravná akadémia v Trenčíne pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania
a prípravy. Organizuje odborné exkurzie v oblasti dopravy. Z 31 respondentov najviac zaujala možnosť exkurzie do Rušňového depa v Bratislave v počte 10 (32%).
Exkurzia v ŽST Trenčianska Turá v počte 8 (26%), Zriaďovacie centrum dopravy
(trasa Trenčín – Puchov) v počte 4 (13%), Rušňové depo Trenčianska Tepla v počte
3 (10%), deň otvorených dverí v rušňovom depe v počte 2 (6,45%), In no Tranz Berlín v počte 2 (6,45%), Ine v počte 1 (3%) a neviem posúdiť v počte 1 (3%). Ani jeden
z oslovených respondentov neoznačilo možnosť záujem o jazda na šliapacích drezinách Piešťany, dispečerské pracovisko Žilina – Teplička a Slovenska vyhybkareň
v Novom meste nad Váhom.
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Otázka 5
Obrázok 5 Využitie poznatkov

Zdroj: Vlastné spracovanie
Z teoretického vyučovania (odborne predmety) doteraz na odbornom výcviku žiak najviac využil poznatky z 31 respondentov označilo možnosti železničná
dopravná prevádzka v počte 16 (52%). Oznamovacia a zabezpečovacia technika
v počte 7 (23%), neviem posúdiť v počte 3 (10%), dopravná geografia v počte 2
(6%), základy železničnej prevádzky v počte 2 (6%) a administratívna korešpondencia v počte 1 (3%). Žiaden z oslovených respondentov neoznačil možnosť aplikovanej informatiky a iné.
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Otázka 6
Obrázok 6 Špecializované učebne

Zdroj: Vlastné spracovanie
Vyučovacie predmety s prevahou praktického zamerania sa uskutočňujú
v špecializovaných učebniach. Spomedzi 31 žiakov najviac zaujala možnosť dopravná sala (výukový trenažér) v počte 27 (87%), neviem posúdiť v počte 2 (7%).
Osobná a nákladná železničná doprava v počte 1 (3%) a učebňa strojopisu a hospodárskej korešpondencie v počte 1 (3%). Žiaden z oslovených žiakov neoznačil
možnosť dopravná logistika a učebňa informatiky.
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Otázka 7
Obrázok 7 Dôslednosť na praktickom vyučovaní

Zdroj: Vlastné spracovanie
Z 31 respondentov označili možnosti odpovede na otázku na praktickom vyučovaní učiteľ odborných predmetov vedie žiaka k dôslednosti a zodpovednosti pri
riešení pracovných povinnosti ANO v počte 21 (68%), skôr ANO v počte 9 (29%)
a nie v počte 1 (3%). Žiaden z oslovených žiakov neoznačil možnosť skôr nie
a neviem posúdiť.
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Otázka 8
Obrázok 8 Zručnosti na odbornom výcviku

Zdroj: Vlastné spracovanie
Na odbornom výcviku majster odbornej prípravy (mentor) vedie žiaka k manuálnym zručnostiam a z 31 respondentov označilo možnosť ako odpoveď na otázku
áno v počte 24 (77%) a skôr áno v počte 7 (23%). Ani jeden respondent neoznačil
možnosť skôr nie, nie a neviem posúdiť.

32

Otázka 9
Obrázok 9 Motivačné štipendium

Zdroj: Vlastné spracovanie
Motivačné štipendium pre žiakov je od Dopravnej Akadémie Trenčín pri prospechu do 1,8 vrátane v sume 60,85 €. Poskytuje sa mesačne v období školského vyučovania. Je, resp. bola to pre žiaka motivácia zapojiť sa do odborného vzdelávania
v odbore štúdia, o ktoré je zvýšený záujem zo strany ŽSR? Z 31 respondentov
označili možnosť odpovede áno v počte 14 (45%), skôr áno v počte 12 (39%), skôr
nie v počte 3 (10%), nie v počte 1 (3%) a neviem posúdiť v počte 1 (3%).
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Otázka 10
Obrázok 10 Lepšie výsledky vďaka vyššiemu štipendiu

Zdroj: Vlastné spracovanie
Podnikové štipendium je pre žiakov zo strany ŽSR dobrovoľné plnenie. Poskytuje
sa mesačne v období školského roka, jeho výška sa môže odvíjať od študijných
výsledkov, dochádzky a aktivity žiaka na praktickom vyučovaní. Je, resp. bola to pre
žiaka motivácia podať čo najlepší výsledok. Z 31 respondentov označilo možnosť
odpovede áno v počte 16 (52%), skôr áno v počte 10 (32%) a skôr nie v počte 5
(16%). Ani jeden z respondentov neoznačilo možnosť nie a neviem posúdiť.
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Otázka 11
Obrázok 11 Uplatnenie po skončení SŠ

Zdroj: Vlastné spracovanie
Z 31 respondentov by sa po absolvovaní svojho odboru chceli uplatniť ako výpravca v počte 16 (52%), neviem posúdiť v počte 6 (19%), prevádzkový dispečer
v počte 2 (6,45%), komandujúci v počte 2 (6,45), Ine v počte 4 (13%) a kontrolór
dopravy v počte 1 (3%). Žiaden z respondentov neoznačil možnosť dopravný námestník, dozorca prevádzky, kontrolný dispečer a technológ.

Vyhodnotenie prieskumu
Z vyhodnotenia anonymného dotazníka sme sa v prvej otázke dozvedeli, že
z 31 respondentov 10 (32 %) žiakov sa prvotne informácie o duálnom vzdelávaní
dozvedelo z akcii Dňa otvorených dverí zo strany ŽSR. Tieto akcie považujeme za
úspešné, sú organizované na úrovni, majú bohatý sprievodný program, ktorý je
zastúpený personálom z vedenia spoločnosti, personálom z odborného výcviku,
koordinátormi duálneho vzdelávania. Uchádzači a ich rodičia majú možnosť dozvedieť sa najnovšie informácie, o duálnom vzdelávaní, ich benefitoch, o odbornom
výcviku. Na akcie tohto typu sú pozvaní žiaci Dopravnej akadémie v Trenčíne, ktorí
sa ochotne venujú uchádzačom a prezentujú svoju strednú školu. Prvá hypotéza sa
nepotvrdila. Z 31 respondenti 8 (26 %) žiakov uviedlo ako ďalšiu možnosť o informovanosti duálneho vzdelávania prostredníctvom propagačných materiálov, ako sú
napr. videoprezentácie, či letáky od ŽSR. Sme názoru, že propagačné materiály sú
pútavé, adresné, zrozumiteľné. Za pozitívum považujeme komplexnosť informácií
na propagačnom letáku, písomný a telefónny kontakt na spoločnosť ŽSR – konkrét35

ne personálne zastúpenie, možnosť sledovania na sociálnych sieťach, odkaz na
webovú stránku ŽSR. Ilustračné fotografie sú motivačné, vystihujú danú profesiu.
Veľkosť ilustračných fotografií a číselné označenie študijného odboru sú podľa nás
na úkor textu. Z 31 respondentov sa 6 (19 %) žiakov vyjadrilo, o duálnom vzdelávaní sa dozvedeli od rodičov. Sme názoru, rodičia zohrávajú dôležitú úlohu pri výbere
ďalšieho štúdia po absolvovaní základnej školy. Z 31 respondentov 3 (10%) žiakov
uviedlo, že o možnosti duálneho vzdelávania sa dozvedeli z webovej stránky ŽSR.
Uvedená spoločnosť na svojej webovej stránke pod záložkou „Kariéra“ rozbalí ponuku vzdelávania, pre stredné a vysoké školy. Pozitívne hodnotíme zoznam stredných škôl s možnosťou prekliku na ich oficiálnu stránku. Ďalej webová stránka ŽSR
v prehľadných záložkách uvádza informácie o voľných pracovných pozíciách, praxi
a stážach, o štipendijnom programe, duálnom vzdelávaní, propagácii profesií a i.
Z 31 respondentov 2 (7%) žiaci sa oboznámili s duálnym vzdelávaním cez výchovného poradcu. Sme názoru, výchovní poradcovia na základných školách vedia
vhodne usmerniť žiakov. Z 31 respondentov 1 (3 %) žiak zachytil informáciu o duálnom vzdelávaní prostredníctvom televízie. Možnosť „rozhlas“ nebola označená
v odpovediach. Môže isť o skutočnosť, že ŽSR orientuje svoju propagáciu na iné
cieľové segmenty.
V druhej otázke sme sa žiakov pýtali, aký bol dôvoď záujmu o duálne vzdelávanie. Z 31 respondentov 12 (39 %) žiakov z dôvodu pravidelného mesačného príjmu.
Je to možnosť, ako zlepšiť finančnú situáciu v rodine alebo naučiť sa hospodáriť
s peniazmi. Zastávame názor, že ŽSR je atraktívny zamestnávateľ. Z dôvodu kariérneho rastu pre zamestnancov. Žiaci majú možnosť prepojiť teoretické poznatky
získané na vyučovaní s praxou.
Tretia otázka bola zameraná na najatraktívnejší benefit. Z 31 žiakov 14 (45 %)
považuje za najatraktívnejší benefit garanciu pracovného miesta. Žiakom vyhovuje
možnosť, že po skončení štúdia môžu ihneď nastúpiť do prace. Sme názoru, že
finančný benefit podmieňuje žiaka k lepšiemu výkonu, teda väčšej snahe. Myslíme
si, že pracovať v reálnych podmienkach v súčasnosti je veľké pozitívum, počas
štúdia majú žiaci pracovné návyky. Druhá hypotéza sa potvrdila. Možnosť pracovať
s najnovšími technológiami uviedli 2 (7%) žiaci. Túto tematiku nám zodpovedali koordinátori duálneho vzdelávania ŽSR v riadenom rozhovore, ktorý uvádzame
v nasledovnej časti tejto prace. Počas diskusie so žiakmi na tematiku duálneho
vzdelávania uviedli tento benefit ako atraktívny pre regióny východnej časti Slovenska. Príčina, prečo bolo nízke percento tejto možnosti odpovede je skutočnosť, že
žiaci pochádzajú z Trenčína a okolia.
V štvrtej otázke sme sa zamerali na Centrum odborného vzdelávania a prípravy,
ktoré pôsobí na Dopravnej akadémii v Trenčíne. Medzi jeho činnosti patíi aj organizácia odborných exkurzií v oblasti dopravy pre žiakov duálneho vzdelávania. Za36

ujímalo náš, ktoré exkurzie boli pre žiakov najzaujímavejšie. Z 31 žiakov 10 (32%)
najviac zaujalo Rušňové depo v Bratislave. Tato exkurzia bola spojená aj s výletom
do okolia rušňového depa, čo mohlo zvýšiť atraktivitu miesta. Pre exkurziu v Inno
Tranz Berlín sa priklonili 2 (6%) žiaci. Z dôvodu časovej náročnosti zaobstarania
cestovných pasov pre žiakov zo strany rodiny a rôznych administratívnych úkonov
pre vycestovanie do zahraničia sa rozhodol absolvovať len úzky okruh žiakov. Do
budúcna Centrum odborného vzdelávania a prípravy plánuje druhýkrát zorganizovať túto exkurziu - s veľkým časovým predstihom, aby bola možnosť konzultovať ju
s rodičmi žiakov.
V piatej otázke náš zaujímalo, z ktorých odborných predmetov sa doteraz na
odbornom výcviku najviac využili doteraz nadobudnuté poznatky. 16 (52%) žiakov
označilo predmet „Železničná dopravná prevádzka“. V diskusii so žiakmi sme sa
dozvedeli, že predmet „Železničná dopravná prevádzka“ ma široké pokrytie na ich
odbornom výcviku, kde boli doteraz zaradení. Predmet Administratívna korešpondencia je pre žiakov menej atraktívna z dôvodu nízkeho doterajšieho využitia v odbornom výcviku. Možnosť „iné“ a predmet Aplikovaná informatika žiaci neoznačili.
Tento predmet bude pokrytý na odbornom výcviku v poslednom ročníku štúdia.
Šiesta otázka sa sústreďuje na praktické vyučovanie v špecializovaných
učebniach. 27 (87%) žiakov najviac zaujala Dopravná sála, ktorá je vybavená moderným výukovým trenažérom. V diskusii so žiakmi nás zaujali skutočnosti, ako
napríklad: odbúranie strachu zo zodpovednosti za seba a pracovisko na odbornom
výcviku, umelo vytvorená realita, reakcie v krízových situáciách a i.
V siedmej otázke sme sa pýtali žiakov, či ich na praktickom vyučovaní učiteľ
odborných predmetov vedie k dôslednosti a zodpovednosti pri riešení pracovných
povinností. Pozitívne sa vyjadrilo 21 (68%) žiakov.
Otázka osem sa zameriava na fakt, či na odbornom výcviku mentor vedie žiakov
k manuálnym zručnostiam v ich odbore. 24 (77%) žiakov sa vyjadrilo možnosťou
„áno“.
Za pozitívum považujeme, že možnosti typu „ skôr nie“ , ďalej „nie“ a „neviem
posúdiť“ zostali neoznačené.
Otázka deväť sa týka motivačného štipendia poskytovaného pravidelne mesačne v období školského vyučovania. 14 (45%) žiakov považuje motivačné štipendium
za motiváciu zapojiť sa do duálneho vzdelávania. Žiaci v diskusii pozitívne hodnotili
možnosť čerpania motivačného štipendia.
Otázka desať je zameraná na podnikové štipendium, ktoré je pre žiakov zo strany ŽSR dobrovoľné, jeho výška sa môže odvíjať od študijných výsledkov, dochádzky alebo aktivity na praktickom vyučovaní. 16 (52%) žiakov sa vyjadrilo, že je to pre
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nich motivácia podať čo najlepší výsledok. Žiaci sa v diskusii vyjadrili, že podnikové štipendium popri motivačnom štipendiu je veľká výzva, aby boli ich hodnotenia
v elektronickom indexe čo najlepšie.
V otázke jedenásť sme sa pýtali na možnosť uplatnenia žiakov po absolvovaní
štúdia. 16 (52%) žiakov preferuje povolanie výpravcu. Na trhu prace je absencia
povolaní profesionálnych výpravcov a rušňovodičov. V treťom ročníku majú žiaci
možnosť zložiť vyhybkarske skúšky. Dopravná akadémia v Trenčíne prináša pre
žiakov, ktorí nie sú zapojení do duálneho vzdelávania, ale do iných odborov v rámci
školy možnosť sa prakticky vzdelávať v dopravnej sále. „Rozdiel je v tom, že nebudú v reálnej doprave, ale zostanú pri simulácii.“27
2.2 Riadený rozhovor určený pre Dopravnú akadémiu v Trenčíne a ŽSR
Okrem anonymného dotazníka určeného pre žiakov, sme zostavili otázky na
riadený rozhovor pre koordinátorov duálneho vzdelávania Dopravnej akadémie
v Trenčíne, a pre ŽSR. Cieľom riadeného rozhovoru bolo získať poznatky a názory od kompetentných predstaviteľov SOŠ a ŽSR, ktorí participujú na realizácii
duálneho vzdelávania. Otázky boli zamerané na overenie teoretických poznatkov
v praxi duálneho vzdelávania na strednej odbornej škole, ktorá pripravuje odborníkov pre potreby ŽSR. Za riadený rozhovor okrem koordinátora pre duálne vzdelávanie zodpovedal aj zástupca riaditeľa strednej školy. Pre ľahšiu orientáciu v otázkach
sme použili označenie „K“ (koordinátor), „Z“ (zástupca). Pre ŽSR označenie „ŽSR“,
zodpovedal nám vedúci úseku Odboru riadenia ľudských zdrojov generálneho riaditeľstva ŽSR.
Riadený rozhovor určený pre Dopravnú akadémiu v Trenčíne (zástupca)
Z 1 Akademický rok 2016 / 2017 bol špecifický pre Dopravnú akadémiu v Trenčíne, zapojili ste sa do duálneho vzdelávania. Ako vznikla prvotná myšlienka stať
sa partnerom tohto veľkého projektu? Na aký podnet sa to dokázalo úspešné zrealizovať?
Odpoveď: Oslovili náš zamestnanci ŽSR, ktorí sú zameraní na duálne vzdelávanie. Po dohode s Dopravnou akadémiou a ŽSR.
Z 2 Nábor je kľúčová akcia Dopravnej školy v Trenčíne, kde môžete bližšie oboznámiť svojich uchádzačov o význame duálneho vzdelávania za podpory ŽSR. Aké
inovácie v nábore duálneho vzdelávania ste zaviedli od roku 2016 ? Aké návrhy
v oblasti náboru plánujete na ďalší akademicky rok?
Systém duálneho vzdelávania, 2018: Odborní operátori prevádzky a ekonomiky dopravy
sa uplatnia v rôznych pozíciách železničnej dopravy. [25.3.2018] cit. [24.3.2019] dostupné na
internete: http://dual.itconsult.tech/TlacovaSprava.aspx?ArticleId=158
27
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Odpoveď: Prezentovali sme Dopravnú akadémiu na podujatiach a školách
v našom okolí s podporou duálneho vzdelávania na ŽSR a zapájali sme do toho
našich žiakov, ktorí študujú v duálnom vzdelávaní. Pre návrhy v oblasti náboru je
získanie nových žiakov pre duálne štúdium prostredníctvom súčasných žiakov zapojených do duálneho vzdelávania.
Z 3 ŽSR poskytuje žiakom duálneho vzdelávania širokú paletu benefitov. Motivuje to Vašich žiakov k lepším študijným výsledkom ?
Odpoveď: V škole majú dobré výsledky a aj dochádzku.
Z 4 Ako hodnotíte prepojenie a využitie predmetov z teoretického vyučovania
na odbornom výcviku ? Plánujete na základe doterajších skúseností zmeny na
ďalší akademicky rok v učebnom pláne študijného odboru „Operátor prevádzky
a ekonomiky dopravy?“
Odpoveď: Spolupráca medzi teoretickým vyučovaním a pracovným vyučovaním
je dobrá.
Z 5 ŽSR uzavreli s UNIZA (Žilinská univerzita v Žiline) Rámcovú zmluvu o vzájomnej spolupráci vo vedecko – výskumnej činnosti, rozvoji a vzdelávaní. Plánujete
do budúcnosti aktivity s UNIZA pre žiakov duálneho vzdelávania, napr.: účasť na
DOD, ŠVOČ (študentská vedecká odborná činnosť....). Duálny systém vzdelávania
je u vás v polovici – je predpoklad u žiakov po absolvovaní štúdia pokračovať na
UNIZA ?
Odpoveď: Áno, je to veľmi dobré pre žiakov 4. ročníkov, aby si urobili vysokú školu s dopravným zameraním. Áno, niektorí žiaci majú záujem o štúdium na
UNIZA.
Riadený rozhovor určený pre Dopravnú akadémiu v Trenčíne (koordinátor)
K 1 Akademický rok 2016 / 2017 bol špecifický pre Dopravnú akadémiu v Trenčíne, zapojili ste sa do duálneho vzdelávania. Ako vznikla prvotná myšlienka stať
sa partnerom tohto veľkého projektu? Na aký podnet sa to dokázalo úspešné zrealizovať?
Odpoveď: Na základe početných pracovných stretnutí vedenia školy s vedením
ŽSR. Nedostatok pracovných síl začalo ŽSR už pociťovať, a s našou školou mali
vždy dobré vzťahy.
K 2 Nábor je kľúčová akcia Dopravnej školy v Trenčíne, kde môžete bližšie oboznámiť svojich uchádzačov o význame duálneho vzdelávania za podpory ŽSR. Aké
inovácie v nábore duálneho vzdelávania ste zaviedli od roku 2016 ? Aké návrhy
v oblasti náboru plánujete na ďalší akademický rok?
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Odpoveď: Zamestnanec od ŽSR chodí s nami na nábor. Našim zámerom je
cielene osloviť výchovných poradcov základných škôl v regióne a návštevujeme
základné školy v Bratislave, pretože tam ŽSR potrebuje zamestnancov.
K 3 ŽSR poskytuje žiakom duálneho vzdelávania širokú paletu benefitov. Motivuje to Vašich žiakov k lepším študijným výsledkom?
Odpoveď: Určite áno, triedy s duálom majú vynikajúcu dochádzku a žiaci sa
snažia o lepšie známky.
K 4 Ako hodnotíte prepojenie a využitie predmetov z teoretického vyučovania
na odbornom výcviku? Plánujete na základe doterajších skúseností zmeny na
ďalší akademický rok v učebnom pláne študijného odboru „Operátor prevádzky
a ekonomiky dopravy?“
Odpoveď: Neplánujeme zmeny.
K 5 ŽSR uzavrelo s UNIZA (Žilinská univerzita v Žiline) Rámcovú zmluvu o vzájomnej spolupráci vo vedecko – výskumnej činnosti, rozvoji a vzdelávaní. Plánujete do budúcna aktivity s UNIZA pre žiakov duálneho vzdelávania, napr.: účasť
na DOD, ŠVOČ, ... Duálny systém vzdelávania je u vás v polovici – je predpoklad
u žiakov po absolvovaní štúdia pokračovať na UNIZA?
Odpoveď: Áno, naši žiaci chodia na DOD na školy. Áno, niektorí žiaci sa vyjadrili, že určite pôjdu na UNIZU.
Riadený rozhovor určený pre ŽSR (vedúci úseku Odboru riadenia ľudských
zdrojov GR ŽSR)
ŽSR 1 ŽSR sú kladne vnímané zo strany partnerov a verejnosti. Považujete to za
konkurenčnú výhodu v prostredí duálneho vzdelávania?
Odpoveď: Sme veľmi radi, ak sú ŽSR takto vnímané a určite je to pre náš výhodou. No ak sa pozrieme na trh vzdelávania, nevnímam iné firmy ako konkurenciu,
nakoľko systém duálneho vzdelávania ma jednoznačný cieľ a tým je príprava žiaka
počas štúdia na konkrétnu profesiu v prostredí budúceho zamestnávateľa. Ak je
túžbou žiaka povedzme stať sa rušňovodičom osobných vlakov, tak nie je v našich
možnostiach, aby u nás túto metu dosiahol. Preto ak sa pre splnenie svojho sna
obráti na spoločnosť, ktorá túto profesiu má a žiakov na ňu vie pripraviť, nevnímame
to ako konkurenciu, ale ako splnený cieľ systému duálneho vzdelávania.
ŽSR 2 Ako vnímate vzájomnú symbiózu, prepájanie teórie a praxe s Dopravnou
akadémiou v Trenčíne?
Odpoveď: Dopravná akadémia v Trenčíne vznikla pre potreby ŽSR (teda ešte
bývalých ČSD), patrila pod nás ako pod zriaďovateľa, zamestnanci školy boli za40

mestnanci železníc a z toho sa odvíjalo aj technické a personálne zabezpečenie
a následné prepojenie teórie s praxou. Keď sme v školskom roku 2016/2017 vstúpili
do systému duálneho vzdelávania tak sme vďaka vyššie menovaným okolnostiam,
mohli plynule nadviazať na skúsenosti z minulosti a zabezpečiť pre žiakov naplň odborného výcviku tak, aby zodpovedal požiadavkám profesie, na ktorú sa pripravujú.
ŽSR 3 Žiaci Dopravnej Akadémii v Trenčíne v systéme duálneho vzdelávania
vykonávajú pre ŽSR produktívnu prácu, ktorá je honorovaná. Ako vidíte návratnosť
tejto investície ?
Odpoveď: Nie. Ani jeden žiak v systéme duálneho vzdelávania so ŽSR nemôže
vykonávať produktívnu prácu, nakoľko nie je držiteľom odbornej spôsobilosti, na jej
získanie študuje predmetný odbor. Žiaci u nás vykonávajú len cvičnú prácu.
ŽSR 4 Ako hodnotíte využitie materiálnej, technickej a inej podpory odbornej
výučby, ktorú poskytujete Dopravnej akadémii v Trenčíne?
Odpoveď: Odborný výcvik, technické zabezpečenie, ale aj prostredie a vybavenosť školy po stránke vybavenia tried, okolia školy, internátu a stravovania má
stúpajúcu tendenciu a Dopravná akadémia je zo všetkých našich partnerských škôl
na najvyššej úrovni a z hľadiska svojho zamerania a možnosti plní poslanie nadregionálnej školy v oblasti odborného vzdelávania pre odvetvie železničnej dopravy.
Preto sme presvedčení, že s prostriedkami, ako od nás, tak aj od svojho zriaďovateľa (Okresný úrad, Ministerstvo vnútra) nakladajú efektívne.
ŽSR 5 V súčasnosti je absencia po určitých profesiách. Žiak si prostredníctvom
duálneho vzdelávania za podpory ŽSR vytvára pozitívny vzťah k budúcemu pracovisku. Myslíte si, že táto skutočnosť môže viesť ku generačnej tradícii v povolaní?
Odpoveď: Veríme, že sa tak stane a dosiahneme tento efekt, ktorý tu dlhé generácie fungoval. No to je samozrejme dlhodobý cieľ, ale vzhľadom na to, že budúci
rok už budeme mať prvých absolventov systému duálneho vzdelávania na Dopravnej akadémii v Trenčíne, je šanca že sme k tomuto cieľu o krok bližšie.
ŽSR 6 Ako hodnotíte spoluprácu Dopravnej akadémie v Trenčíne na aktualizácii
školského vzdelávacieho programu „Operátor prevádzky a ekonomiky dopravy“?
Odpoveď: Železnice Slovenskej republiky sa aktívne podieľali už na jeho tvorbe
v roku 2015, takže tým je asi povedané všetko.
ŽSR 7 Identifikovali ste riziká duálneho vzdelávania v Dopravnej akadémii Trenčín, ktoré by mohli ohroziť spoluprácu?
Odpoveď: Rizík je viac a platia nielen na spoluprácu s Dopravnou akadémiou,
ale všeobecne. Následná je podpora stredných odborných škôl u zriaďovateľov. Za
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ďalšie riziko považujeme záujem o štúdium u žiakov na odborných školách ako celok. Keď nebude záujem žiakov, nebudú študijne odbory aktívne naplnené a môže
dôjsť aj k zániku celých škôl. Tento trend nebezpečne podporujú mimoriadne veľké
množstvo gymnázií a mimoriadne nízke, skoro až žiadne nároky na prijímanie žiakov na nich.
Vyhodnotenie riadeného rozhovoru
Riadený rozhovor s predstaviteľmi strednej odbornej školy aj ŽSR splnil stanovený cieľ. Z odpovedí respondentov je možne zhrnúť tieto klady a nedostatky súčasného stavu:
Za pozitíva považujeme: záujem ŽSR podieľať sa na duálnom vzdelávaní, ŽSR
je pozitívne vnímané verejnosťou, vzájomný rešpekt (koordinátori pre ŽSR, stredné školy, žiaci), technické vybavenie pre stredné školy, viesť žiakov k pozitívnemu
vzťahu na pracovisku, zodpovednosti, žiaci majú pravidelný mesačný príjem, vedia
prepojiť teóriu s praxou, podieľať na tvorbe náborových akcii (napr.: Deň otvorených
dverí, účasť na veľtrhoch, odborné exkurzie a i.), propagácia prostredníctvom webovej stránky ŽSR, strednej školy a sociálnych sietí, možná spolupráca so zahraničnými školami s dopravným zameraním a i.
Nedostatky: zriaďovateľ, nízky záujem o duálne vzdelávanie, legislatívne opatrenia, nerovnováha prijímacích kritérií na stredne školy (napr. gymnázia), zanikajú
remesla.
2.3 Návrhy pre Dopravnú akadémiu v Trenčíne a ŽSR
Z výsledkov analýzy súčasného stavu teoretických poznatkov a právneho rámca
problematiky duálneho vzdelávania v SR, ako aj z výsledkov prieskumu realizovaného u žiakov SOŠ a riadených rozhovorov s predstaviteľmi SOŠ a štátneho
podniku ŽSR je možné navrhnúť tieto opatrenia na zlepšenie súčasného stavu:
Duálne vzdelávanie poskytuje garanciu pracovného miesta absolventom stredných
škôl. Dopravná akadémia a ŽSR by prijali, aby súčasné vzdelávanie bolo prispôsobené potrebám trhu prace, vytvorenia podmienok na komplexné prepojenie medzi školstvom, zamestnávateľmi, podnikateľskými subjektmi na regionálnej
a republikovej úrovni. Tento návrh by bol realizovateľný zmenou existujúcich relevantných právnych predpisov a prijatím organizačných opatrení na úrovni Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, Ministerstva prace, soc. vecí a rodiny,
VÚC, a podnikateľských združení v SR. ŽSR ako budúci zamestnávateľ pre žiakov
duálneho vzdelávania by prijalo uplatňovanie inovovaných riešení zo strany ministerstva školstva v podobe kvalitne vzdelaných absolventov a praktickými skúsenosťami v odbore. V roku 2020 budú prví absolventi duálneho vzdelávania Dopravnej akadémie v Trenčíne. Pre ŽSR je dôležité už teraz intenzívne komunikovať
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so žiakmi tretieho ročníka, motivovať ich, aby po absolvovaní štúdia nenastúpili ku konkurenčným zamestnávateľom. Toto opatrenie by bolo možné realizovať
s využitím sociálnych sietí. Zároveň navrhujeme do budúcna pre Dopravnú akadémiu v Trenčíne zostať v úzkom prepojení s absolventmi duálneho štúdia, zriadiť
Alummi klub duálneho vzdelávania za podpory ŽSR. Toto opatrenie by bolo možne
zrealizovať s využitím oficiálnej webovej stránky Dopravnej akadémie v Trenčíne.
Respondenti v anonymnom dotazníku uvádzajú v najväčšom počte, že vedomosť
o duálnom vzdelávaní sa dozvedeli z akcií organizovaných zo strany ŽSR – Deň
otvorených dverí. My sme predpokladali, že informácie o duálnom vzdelávaní respondenti získali od výchovného poradcu na základnej škole. Pre Dopravnú akadémiu v Trenčíne a pre ŽSR navrhujeme intenzívnejšiu spoluprácu s výchovnými
poradcami základných škôl, osloviť prostredníctvom spomenutých výchovných
poradcov zákonných zástupcov uchádzačov za účelom informovanosti možnosti
štúdia duálneho vzdelávania.
V oblasti náboru pre Dopravnú akadémiu v Trenčíne a ŽSR navrhujeme zabezpečovať komplexný poradenský servis v podobe metodickej činnosti pre pedagogických pracovníkov školy, pre rodičov a žiakov. Ďalej navrhujeme plánovať účasť
na veľtrhoch a výstavách typu „Kam na strednú školu“. Tieto akcie sú nadregionálneho charakteru, kde je príležitosť stretnúť sa so zamestnávateľmi a strednými
školami, ktorých spája duálne vzdelávanie.
Odporúčame pre certifikovaných kariérnych poradcov Dopravnej akadémie
v Trenčíne a ŽSR organizovať akcie rovnakého druhu na svojej pôde v pravidelných mesačných intervaloch, zapojiť súčasných žiakov v duálnom vzdelávaní do
náborových aktivít. Odporúčame naďalej intenzívne spolupracovať so Žilinskou
univerzitou v Žiline, ktorá svojím odborným profilom patrí k jedinečným na Slovensku. Vo svojom širokom zábere študijných programov sa orientuje na dopravu
a spoje.
Navrhujeme Dopravnej akadémii v Trenčíne prehodnotiť možnosť prepojenia so zahraničnými strednými a vysokými školami dopravného zamerania,
uzatvoriť zmluvy o bilaterálnej spolupráci s partnerskými zahraničnými inštitúciami.
Odporúčame osloviť Todor Kableshkov University of Transport v Sofii, ktorá sa
nachádza v Bulharskej republike. Dopravná akadémia v Trenčíne by sa sústredila
na akademickú spoluprácu v oblasti mobilít žiakov a pedagogických pracovníkov.
Navrhujeme v prípade zrealizovania medzinárodných vzťahov s partnerskými inštitúciami organizovať spoločné študentské podujatia. Traja respondenti uviedli
informovanosť o duálnom vzdelávaní prostredníctvom webovej stránky ŽSR. Sme
názoru, že webová stránka po obsahovej časti je dostačujúca, podáva komplexné informácie o možnosti štúdia duálneho vzdelávania na stredných a vysokých
školách a prehľadne je rozčlenená do informačných záložiek. Pod video prezentá43

ciou v ľavom bloku je umiestnený odkaz s lankom na prepojenie k propagačnému
letáku duálneho vzdelávania za podpory ŽSR vo formáte PDF. Pod odkazom sa
nachádzajú fotografie k jednotlivým študijným a učebným odborom so stručným popisom. Rozsiahla plocha v pravej časti je prázdna a nevyužitá, navrhujeme doplniť
ilustračnou fotodokumentáciou alebo videoprezentáciou z reálneho prostredia odborného výcviku žiakov. Webová stránka Dopravnej akadémie v Trenčíne poskytuje
informácie pre uchádzačov duálneho vzdelávania v prehľadnej záložke v hornej
časti obrazovky. Tak ako v prípade ŽSR, ľavá strana obsahuje informácie týkajúce
sa duálneho vzdelávania a praktického vyučovania u zamestnávateľa, následne
prehľad odborných exkurzií v duálnom vzdelávaní. Nadväzne pravá strana webovej stránky je nevyužitá, navrhujeme zriadiť ďalšiu záložku s odkazom na link
s fotogalériou. Tato záložka by obsahovala dosiahnuté úspechy žiakov v podobe
ocenení za vynikajúci prospech, za zásluhy v športových aktivitách, za vzorné dodržanie disciplinárneho poriadku, za pracovné aktivity v odbornom výcviku a i.
Respondenti najmenej uviedli informovanosť o duálnom vzdelávaní z médií. Navrhujeme pre Dopravnú akadémiu v Trenčíne a ŽSR upriamiť väčšiu pozornosť na
tvorbu marketingovej koncepcie, t. j. orientáciu na cieľovú skupinu uchádzačov,
identifikovať, rozvíjať ich potreby, záujmy a vytvárať hodnotový vzťah. Ako jedno
z riešení považujeme sústrediť pozornosť na rozhlas a televíziu, sociálne siete
prostredníctvom verejne známych osôb. Podľa respondentov sa najviac využili poznatky z teoretického vyučovania na predmete Železničná dopravná prevádzka.
Pre Dopravnú akadémiu v Trenčíne a pre ŽSR je veľmi dôležité, aby sa spoločne
podieľali na zostavení tematického vzdelávacieho plánu teoretických predmetov
a predmetov tykajúcich sa odbornej praxe. Navrhujeme prehodnotiť existujúci
vzdelávací plán pre spomenuté predmety s cieľom zatraktívniť duálne vzdelávanie.
Respondentov najviac zaujalo duálne vzdelávanie z dôvodu pravidelného mesačného príjmu, ktoré majú možnosť čerpať prostredníctvom motivačného a podnikového štipendia. Motivačné štipendium zo strany Dopravnej akadémie v Trenčíne
je pri prospechu do 1,8 vrátané suma 60,85 €. Navrhujeme pri zlepšení študijného
prospechu do 1,2 vrátane poskytovať žiakom sumu 100 €. Podnikové štipendium zo strany ŽSR je dobrovoľné plnenie, odvíja sa od aktivity žiaka na praktickom
vyučovaní, dochádzky a študijných výsledkov. Pre zlepšenie výkonu pri práci na
odbornom výcviku navrhujeme zaviesť dobrovoľné plnenie, ktoré by bolo ohodnotené nad rámec.

Záver
V odbornom vzdelávaní sa v súčasnosti pozornosť obracia najmä na praktické
pracovné zručnosti, prepojenie odborného vzdelávania v školách so zamestnáva44

teľmi a na podporu technických odborov vzdelávania. Charakterizovali sme základné princípy systému duálneho vzdelávania, legislatívne vymedzenie, ktoré riešia
problematiku odborného vzdelávania a prípravy na stredných odborných školách.
Ďalej sme sa zamerali na Dopravnú akadémiu v Trenčíne a kooperáciu so ŽSR
v systéme duálneho vzdelávania. Uviedli sme koncepciu a systémový prístup
k profesijnému vzdelávaniu na ŽSR. Následné sme sa venovali Dopravnej akadémii
v Trenčíne, jej histórii a vzniku, ako v nej prebieha edukačný proces. Zamerali sme
sa na študijný odbor „Operátor prevádzky a ekonomiky dopravy“. Dopravná akadémia kladie doraz na teoretické a praktické poznatky žiaka v duálnom vzdelávaní.
Praktická časť prace pozostáva z dotazníkovému prieskumu, určeného pre žiakov
Dopravnej akadémie v Trenčíne. Riadený rozhovor sme vykonali so zástupcom
školy a koordinátorom pre duálne vzdelávanie na Dopravnej akadémii v Trenčíne
a zo strany ŽSR s vedúcim úseku Odboru riadenia ľudských zdrojov Generálneho
riaditeľstva Železníc Slovenskej republiky. Po analýze odpovedí z dotazníkového
prieskumu sme zistili, že o možnosti študovať duálne vzdelávanie za podpory ŽSR
sa dozvedeli z akcii Dňa otvorených dverí zo strany ŽSR.
Najväčší záujem o štúdium formou duálneho vzdelávania, mali respondenti
z dôvodu mesačného príjmu. Respondentov motivovalo, že po ukončení štúdia na
Dopravnej akadémii v Trenčíne, môžu ihneď nastúpiť do prace a podľa prieskumu to považovali za najväčší benefit. Respondenti uviedli ako najzaujímavejšiu
špecializovanú učebňu na praktické vyučovanie, dopravnú sálu, ktorá je vybavená moderným výučbovým trenažérom. Až 45% respondentov považuje motivačné štipendium za motiváciu zapojenia sa do duálneho vzdelávania. V poslednej
otázke dotazníkového prieskumu sme sa pýtali na možnosť budúceho uplatnenia
žiakov, po skončení štúdia. Práve 52% respondentov uviedlo preferujúce povolanie „výpravca“. Súčasný systém duálneho vzdelávania hodnotíme ako dostatočne
prepracovaný, následné sme objavili aj malé nedostatky. Preto sme stanovili niekoľko nových návrhov na zlepšenie duálneho vzdelávania pre Dopravnú akadémiu
v Trenčíne a ŽSR. Pre ŽSR sme odporučili neustále komunikovať so žiakmi tretieho
ročníka, aby ich po ukončení štúdia neodlákala konkurencia.
Ďalej sme odporučili ŽSR intenzívnejšiu spoluprácu z výchovnými poradcami
základných škôl, ďalej organizovať akcie dňa otvorených dverí. Navrhli sme prehodnotiť možnosť prepojenia so zahraničnými strednými a vysokými školami dopravného zamerania. Ďalší návrh bol zameraný na zvýšenie motivačného štipendia
zo sumy 60,85€ pri prospechu 1,8 vrátane, na sumu 100€ pri zlepšení prospechu
do 1,2 vrátane.
Cieľ prace považujeme za splnený, praktická časť bude slúžiť ako vzor na ďalšie
prieskumy pre zlepšenie systému duálneho vzdelávania pre Dopravnú akadémiu
v Trenčíne a ŽSR.
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Reštrukturalizácia a revitalizácia vybraného podnikateľského
subjektu
Lucia HUDÁKOVÁ*

Restructuring and revitalization of the selected business subject
Abstract
The aim of the thesis is to evaluate the economic situation of the selected company and propose new changes and methods of economic recovery and social
development of the company. The period covered is the period 2015 to 2017. The
thesis defines terms such as crisis and crisis management. It analyzes the possibilities of rescuing the company, focusing on revitalization and restructuring. It describes the current status of ABC. On the basis of defining bottlenecks, he proposes
a restructuring plan that could help resolve business bottlenecks. The plan contains
suggestions for solution or improving the current competitive situation, marketing
strategy and financial situation. Literary methods, analysis method, SWOT analysis, mathematical methods for calculation of financial indicators, interview method,
comparison method and deduction were used.
Keywords: restructuring, revitalization, crisis
Úvod
V súčasných ekonomických podmienkach je pre podnik náročné udržať konkurencieschopnosť, stabilnú pozíciu na trhu, či dobrú finančnú situáciu. Ak chce podnik úspešne existovať, musí byť finančne zdravý a schopný plniť si všetky svoje
peňažné záväzky voči zamestnancom i veriteľom. Nepriaznivá situácia v podniku
môže byť spôsobená nie optimálnymi procesmi v samotnom riadení firmy, ale i nedostatočne kvalitnou pracovnou silou.
Kríza firmy sa prejavuje ako na ekonomických výsledkoch, tak i na ďalších aspektoch, ktorými sú napríklad útlm odbytu, strata zákazníkov, znížená solventnosť
podniku, neschopnosť plniť si záväzky, a taktiež ťažká atmosféra strachu a nedôvery vo firme. Túto situáciu je možné riešiť konkurzným konaním, čiže likvidáciou
podniku alebo reštrukturalizáciou.
Reštrukturalizácia sa využíva v prípade, ak sa spoločnosť dostane do závažnej
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situácie, ale zároveň má potenciál, ktorý sa dá rozvíjať. Čo pojem reštrukturalizácia
znamená? Predstavuje to zákonom dovolenú možnosť dlžníka „zbaviť“ sa časti svojich dlhov prostredníctvom procesu, ktorý sa uskutočňuje pod dohľadom súdu. Na
druhej strane môže byť reštrukturalizácia dobrovoľná, čo znamená, že tento proces
riadia vlastníci a manažéri podniku a zaobíde sa bez zásahu súdu. V súčasných
ekonomických podmienkach je táto téma mimoriadne aktuálna, čo sa podpísalo
pod výber témy bakalárskej práce.
Cieľom práce je zhodnotiť hospodársku situáciu vybraného podniku a navrhnúť
nové zmeny a metódy ozdravenia ekonomiky a sociálneho rozvoja podniku. Riešeným obdobím je obdobie rokov 2015 až 2017. Práca má teoreticko-analytický
charakter a pozostáva z dvoch kapitol. V prvej kapitole je analyzovaný súčasný
stav podniku ABC a definovanie problémových miest. Druhá kapitola uvádza návrh
reštrukturalizačného plánu, vrátane odporúčaní, ktoré by mohli pomôcť vyriešiť kritické miesta podniku.
Pri koncipovaní práce sme použili literárnu metódu, metódu analýzy, SWOT analýzy, matematické metódy pri výpočte finančných ukazovateľov, metódu riadeného rozhovoru, metódu komparácie a dedukcie. Veríme, že práca bude prínosná
pre spoločnosť ABC, a. s. v súvislosti s navrhovaným reštrukturalizačným plánom.
Rovnako môže byť práca prínosná aj pre študentov, ktorí sa v rámci svojho štúdia
s problematikou reštrukturalizácie stretávajú. V tomto kontexte môže práca poslúžiť
ako ucelený učebný text, ktorý okrem teoretickej analýzy problematiky uvádza aj
praktický príklad.

1 Analýza stability podniku a identifikácia potreby jeho reštrukturalizácie
1.1. Základná charakteristika podniku
Pre analýzu sme si vybrali podnik, ktorý vyrába komponenty pre automobilový
priemysel a stavebné a poľnohospodárske stroje. Vzhľadom na to, že analyzovaný
podnik si neželá v práci uvádzať svoj názov, nazvali sme ho ABC, a. s. Podnik sídli
v severozápadnej časti Slovenska v prostredí regiónu Kysúc v obci Vysoká nad
Kysucou. Vznikol v roku 1997 ako dcérska spoločnosť podniku AVC, a. s., ktorý
vyrábal automobilové komponenty. Podnik ABC, a. s. bol špecializovaný predovšetkým na malo - a stredne sériovú výrobu. V roku 2004 došlo k zmene vlastníkov
a spoločnosť sa osamostatnila. Postupne sa vyprofilovala na špecialistu pre trieskové opracovanie odliatkov a výkovkov.
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Výrobný program
Výrobný program pozostáva z výrobkov pre automobilový priemysel a stavebné
a poľnohospodárske stroje. Konkrétne výrobky sú rozdelené do dvoch veľkých základných skupín:
– Montážne celky - prevodovky pre domiešavače, reduktory pre traktory, páky
riadenia pre imobilnú techniku.
– Komponenty - čelné ozubené kolesá, satelity, korunové kolesá, spojovacie
ozubenie si priamym alebo šikmým ozubením a s vnútorným drážkovaním,
hnacie, hnané, predlohové, zostupne ozubené a drážkované hriadele, opracovanie liatinových a hliníkových odliatkov.
Kvalitu výrobkov v ABC, a. s. zabezpečuje systém riadenia kvality podľa normy
ISO 9001, pričom spoločnosť neustále zlepšuje systém najmä v oblasti plánovania
kvality tak, aby bola schopná uspokojiť široké spektrum zákazníkov. Hlavné princípy
riadenia kvality vychádzajú zo strategických cieľov podniku:
– úplné uspokojenie potrieb zákazníka pri rešpektovaní ostatných strán v podnikaní,
– plnenie požiadaviek na kvalitu so zameraním na zlepšovanie procesov, zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov a jednoznačnej zodpovednosti za kvalitu
svojej práce,
– nulový výskyt chýb ako konečný strategický cieľ,
– neustále zlepšovanie v každej oblasti spoločnosti.
Obchodní partneri
ABC, a. s. svoju produkciu dodáva nielen na slovenský, ale aj zahraničný trh.
V roku 2011 pripadalo na export až 70 % z celkovej produkcie spoločnosti, pričom
najväčším odberateľom bola Česká republika. Zvyšná časť bola exportovaná do
Francúzska, Nemecka, Ruska a Číny. Ostatných 30 % produkcie spoločnosť dodala
slovenským partnerom. Medzi najvýznamnejších obchodných partnerov patria:
–
–
–
–
–
–
–
–

RENAULT V.I. (Francúzsko),
KESSLER (Nemecko),
TATRA (Česká republika),
ZETOR (Česká republika),
CLASS (Maďarsko),
PANKL AUTOMOTIVE (Slovenská republika),
ZTS Sabinov (Slovenská republika),
EUROPARSTS (Slovenská republika
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Obrázok 1 Organizačná štruktúra

Zdroj: vlastné spracovanie

Spoločnosť zvolila funkčnú, hierarchickú organizačnú štruktúru a využíva trojstupňový systém riadenia, ktorý je jednoduchý, flexibilný a vhodný pre malú spoločnosť s počtom zamestnancov 23.
Poslanie
ABC, a. s. sa chce situovať ako zákaznícky orientovaná spoločnosť, ktorej aktivity ústia do dlhodobej prosperity, finančnej stability a splnení očakávaní akcionárov.
Hodnota spoločnosti stojí hlavne na zamestnancoch schopných reagovať na zmenu trhovej situácie a konštantne zvyšovať úroveň svojej kvalifikácie.
Vízia
Stať sa jedným z vedúcich európskych výrobcov planétových prevodoviek pre
stavebné stroje, komponentov pre prevodovky a komponentov pre výrobcov automobilov, stavebných a poľnohospodárskych strojov.
1.2 Analýza konkurenčného prostredia
Spoločnosť ABC, a. s. mala na domácom trhu pomerne malú konkurenciu, ktorú
však ovplyvnil a posilnil príchod automobilových koncernov na územie Slovenska.
Tieto spoločnosti riešia opracovanie potrebných komponentov buď interne (napr.
KIA, PSA, VW) alebo nákupom od existujúcich koncernových dodávateľovi (HYUNDAI, KIA).
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Tabuľka 1 Porovnanie ABC a. s. s konkurenciou

Legenda: V – vysoká, P – priemerná, N – nízka dôležitosť
Zdroj: vlastné spracovanie.

V Tabuľke 1 je uvedené porovnanie ABC, a. s. s konkurenciou:
• Kvalita – z hľadiska dosahovanej kvality možno hodnotiť spoločnosť ako priemernú s kolísajúcou úrovňou. Nedostatok finančných prostriedkov predstavuje
veľkú bariéru v dosahovaní vyššej úrovne kvality výrobkov celého sortimentu.
Zastaranosť technologického vybavenia sa výrazne podieľa na znižovaní kvality produkcie.
• Nákladovosť – ABC je v oblasti výrobných nákladov vo vzťahu k európskym
firmám konkurencieschopná, avšak v porovnaní konkurencie s firmami na ázijskom kontinente, príp. v Latinskej Amerike, značne zaostáva.
• Technológia – v porovnaní s konkurenciou je zastaraná, nesleduje aktuálne
trendy a má nízky stupeň automatizácie, čo spôsobuje vysokú mzdovú náročnosť a nepodarkovosť. Zabezpečiť presnosť a kvalitu výrobkov je obtiažne.
• Flexibilita – spoločnosť na požiadavky zákazníka reaguje pružne a vychádza
v ústrety hlavne kľúčovým odberateľom, čo predstavuje vysokú flexibilitu, ale
i rast nákladov.
• Termíny – doba výroby a dodania výrobkov je priemerná, ale je nutné zlepšiť
spomínané parametre kvôli požiadavkám zákazníkov.
Z analýzy konkurenčného prostredia (Tabuľka 2 a Tabuľka 3) vyplýva, že ABC sa
z 11 spoločností umiestnila na 8. mieste.
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Tabuľka 2 Analýza konkurenčného prostredia
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Tabuľka 3 Analýza konkurenčného prostredia – pokračovanie

Legenda: N – náklady.
Zdroj: vlastné spracovanie.

Výhodami konkurentov sú predovšetkým silné portfólio zákazníkov z automobilového priemyslu, uzavreté technologické reťazce, ktoré majú vlastný vývoj a testovanie výrobkov a v neposlednom rade pravidelné investovanie do nových technológii.
Nevýhody konkurentov spočívajú v drahej pracovnej sile, vysokých cenách energií
a taktiež vo vysokých nákladoch na propagáciu a správu spoločnosti.
1.2. Analýza marketingového mixu
Marketingový mix predstavuje súbor nástrojov, tzv. 4P, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie a správanie sa zákazníka a správnym naplánovaním a kombináciou dokážu
uspokojiť jeho potreby a požiadavky.
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Produkt
Spoločnosť ABC sa špecializuje na výrobu montážnych celkov a komponentov
pre automobilový priemysel a stavebné a poľnohospodárske stroje. Vyrába reduktory, páky riadenia pre nákladné automobily, skriňové dielce a ozubené komponenty.
Z celkovej produkcie pripadá na export až 70 % výrobkov a zvyšná časť je dodávaná odberateľom na domácom trhu. Štruktúra výroby pre jednotlivé trhové segmenty
pre rok 2017 je znázornená na nasledovnom Grafe 1.
Graf 1 Štruktúra výroby pre jednotlivé trhové segmenty v roku 2017

Z Grafu 1 môžeme vyčítať informácie ako:
– vysoký podiel výroby pripadá osobným automobilom (50 i%), pričom na základe vnútropodnikovej dokumentácie vieme, že ziskovosť tohto segmentu je
najnižšia, a to z dôvodu silnej konkurencie v automobilovom priemysle,
– poľnohospodárske a stavebné stroje a mechanizmy patria k najziskovejším
segmentom a tvoria podstatnú časť produkcie (spolu 40 %),
– nákladné a úžitkové vozidlá sa podieľajú najnižším percentom výrobkov (10
i%) na celkovej produkcii a v ziskovosti sa radia medzi stredne ziskové segmenty.
Place – Miesto a distribúcia
Spoločnosť ABC sídli na severozápade Slovenska v regióne Kysúc, v obci Vysoká nad Kysucou. Geografické umiestnenie spoločnosti čiastočne vplýva na oslovenie odberateľovi k spolupráci, medzi ktorých patria najmä Česká republika, Francúzsko a Nemecko. Väčšina zákazníkov si zaobstaráva vlastnú prepravu tovaru.
V opačnom prípade spoločnosť ABC zabezpečí prepravu prostredníctvom využitia
služieb proexportnej, resp. špedičnej spoločnosti.
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Price – Cena
Cena je kľúčový a dôležitý nástroj marketingového mixu, nakoľko ako jediná
predstavuje príjmy podniku. Produkt, miesto a propagácia, resp. podpora predaja,
reprezentujú náklady. Aktuálna cenová stratégia je stratégia nízkych cien. Dosahovaný zisk sa pohybuje v rozmedzí 1 % - 21 %, pričom výška zisku závisí od konkrétneho produktu. Výrobky pre automobilový segment majú najväčšie zastúpenie
v celkovej produkcii spoločnosti, avšak ich ziskovosť je nízka. Tento fakt sa dá odôvodniť veľkou konkurenciou i spomínanom segmente. Spoločnosť ABC v porovnaní
s konkurenciou v rôznych európskych krajinách (Tabuľka 2 a 3, riadok cena) je na
výhodnejšej pozícii. Ceny sú porovnateľné s konkurenciu a zvolená cenová politika
je štandardná. Nižšie ceny ponúkajú dodávatelia z krajín Brazília, Mexiko, Čína,
India, Taiwan i niektoré ieurópske podniky.
Promotion – Podpora predaja
Spoločnosť ABC, v oblasti zahŕňajúcej reklamu, vzťahy s verejnosťou, priamy
marketing, či osobitnú formu podpory predaja, má veľké nedostatky. Na propagáciu
využíva jedine internetovú stránku.
1.4 Finančná analýza a finančné ukazovatele
Spoločnosť ABC vedie finančné účtovníctvo v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve. Pri získavaní údajov pre finančnú analýzu vychádza z výkazov, ktoré
tvoria účtovnú závierku podniku:
– výkaz ziskov a strát – obsahuje informácie o nákladoch a výnosoch, ktoré sa
vykazujú za hospodársku, finančnú a mimoriadnu činnosť,
– súvaha – poskytuje údaje o štruktúre majetku podniku a finančných zdrojoch
jeho krytia,
– poznámky, ktorých súčasťou je aj prehľad peňažných tokov (Cash flow).
Základné ekonomické ukazovatele a ich vývoj v období 2015 – 2017 sú uvedené
v súvahe a vo výkaze ziskov a strát. V nasledujúcej Tabuľke 4 je uvedený základný
prehľad hospodárskeho výsledku za obdobie 2015 – 2017 vytvorený na základe
Výkazu iziskovi a strát. Ako môžeme vidieť, tržby ako súčasť celkových výnosov,
ročne balansovali, rovnako ako i celkové náklady. Výsledkom hospodárenia bola
každoročne sa zväčšujúca strata.
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Tabuľka 4 Prehľad hospodárskeho výsledku za obdobie 2015 – 2017

Legenda: VH – výsledok hospodárenia.
Zdroj: vlastné spracovanie.

Celkové výnosy v roku 2015 prevyšujú o značnú čiastku nasledujúce roky z dôvodu vysokých kurzových ziskov, ktoré sa v ďalších rokoch nevyskytujú. Náklady
celkom sú tvorené kurzovými stratami a nákladmi súvisiacimi s výrobou produktov.
Hospodársky výsledok (HV) v roku 2015 zabezpečili kladný HV z finančnej činnosti,
tzn. rozdiel kurzových ziskov a strát vo výške cca 150 tis. € a prevádzkový HV, ktorého výška bola ovplyvnená nulovými mzdovými nákladmi, uvedenými vo výkaze
ziskov a strát.
V roku 2016 je možné sledovať markantný podiel tržieb za predaj vlastných výrobkov a dlhodobého hmotného majetku (DHM) na celkových výnosoch, ktoré sú
omnoho menšie ako v predchádzajúcom roku. Dôvodom rozdielu sú nulové kurzové zisky. Celkové náklady tvoria samozrejme náklady na samotnú výrobu a taktiež
osobné náklady, ku ktorým patria mzdové a sociálne náklady. Dôvodom záporného
výsledku hospodárenia sú vysoké osobné náklady a odpisy DHM. V roku 2016
spoločnosť ABC podľa výkazu ziskov a strát vyrobila v porovnaní s rokom 2015,
skoro trojnásobok produkcie a za sledované obdobie spoločnosť dosiahla najvyššiu
pridanú hodnotu.
Na konci roka 2016 odstúpili od kontraktu a zrušili spoluprácu najväčší odberateľ spoločnosti ABC a. s. Táto nepríjemná udalosť sa odrazila vo finančnom vývoji
nasledujúci rok, ktorého výsledkom hospodárenia bola značná strata. Pridaná hodnota bola najnižšia za sledované obdobie.
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Porovnaním údajov v komplexnom prehľade troch, bezprostredne po sebe nasledujúcich období, môžeme uviesť nasledujúce skutočnosti:
– najvýznamnejšie zmeny na strane aktív sa uskutočnili v položkách Dlhodobého
hmotného majetku – stavby a samostatne hnuteľné veci a súbor hnuteľných vecí
a v položkách Obežných aktív, a to hlavne v krátkodobých pohľadávkach a krátkodobom finančnom majetku,
– na strane pasív je výrazná zmena v položkách Záväzkov, a to hlavne v krátkodobých záväzkoch.
Z predložených výkazov je zrejmé, že spoločnosť ABC, a. s. sa nenachádza
v dobrej ekonomickej situácii. Dôležité faktory majú nízke hodnoty a nepriaznivé
trendy. Nárast spotreby materiálu a služieb zapríčinili pokles pridanej hodnoty. Spoločnosť disponuje malou schopnosťou vytvárať nové zdroje financovania a zhodnocovať investovaný kapitál. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov využíva
niektoré technologické zariadenia formou nájmu.
Finančné pomerové ukazovatele
Prehľad hodnôt jednotlivých finančných pomerových ukazovateľov je uvedený
v Tabuľke 5. Údaje pre výpočty sme čerpali zo súvahy a výkazu ziskov a strát.
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Tabuľka 5 Prehľad finančných ukazovateľov

Legenda: ROA – rentabilita aktív, ROE - rentabilita vlastného kapitálu, ROS - rentabilita tržieb, VH – výsledok hospodárenia.
Zdroj: vlastné spracovanie.

Z vyššie uvedenej tabuľky môžeme vyčítať nasledovné informácie. Koeficienty všetkých troch stupňov likvidity spoločnosti nedosahujú potrebné hodnoty, čo
predstavuje neschopnosť spoločnosti plniť si svoje krátkodobé záväzky a dochádza
k omeškaniu v platbách veriteľom. Tento fakt je zrejmý aj z výkazov využívaných
v účtovníctve. Príliš nízka likvidita využíva na financovanie cudzie zdroje. Ukazovatele zadlženosti predstavujú použitie cudzieho kapitálu na financovaní potrieb
podniku. Hodnoty zadlženosti majú negatívny vývoj a takisto nepriaznivý vplyv na
ukazovatele rentability. Ukazovatele rentability dosahujú záporné hodnoty, čo signalizuje nepriaznivý stav spoločnosti. Nesprávne stanovené kalkulácie, ktoré pravdepodobne neobsahujú všetky režijné a fixné položky, sú príkladom, že ekonomika
nie je ponímaná komplexne.
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1.5 SWOT analýza
SWOT analýza spoločnosti ABC, a.s. je uvedená v nasledujúcej Tabuľke 6:
Tabuľka 6 SWOT analýza spoločnosti ABC

Zdroj: vlastné spracovanie

SWOT analýza skúma vnútorné a vonkajšie faktory vplývajúce na spoločnosť.
Významné silné stránky spoločnosti predstavujú kvalifikovaná a skúsená pracovná
sila a dlhodobé skúsenosti v oblasti výroby komponentov pre nákladné automobily
a poľnohospodárske stroje. ABC, a. s. je špecialistom na presné strojové opracovanie. Vysoký priemerný vek strojov, nízka produktivita, nedostatočné zdroje na
investovanie, ale i nedostatočné prognózovanie a systematické plánovanie výroby,
majú za následok znižovanie kvality produkcie a pôsobia ako brzda rozvoja spoloč61

nosti. Veľkou príležitosťou pre ďalší pozitívny vývoj spoločnosti je vstup zahraničných investorov do automobilového a strojárskeho priemyslu. Spoločnosť potrebuje
zmeniť prístup k plánovaniu, určiť prioritnú stratégiu a špecializovať sa na vybrané
segmenty. Technológie i výrobné zariadenia sú zastarané, spoločnosť nemá vlastný výskum a nie je schopná ponúknuť vlastný výrobok na predaj, reaguje len na
požiadavky zákazníka.

2 Návrh reštrukturalizačného plánu podniku
V nasledujúcej kapitole sú uvedené jednotlivé časti a oblasti návrhu reštrukturalizačného plánu spoločnosti ABC, a. s., ktoré sú vypracované na základe analýzy súčasného stavu spoločnosti. Z hľadiska riešiteľnosti jednotlivých problémov navrhujeme opatrenia v oblastiach konkurencie, marketingového mixu a finančnej situácie.
2.1 Konkurencia
Nasledujúca Tabuľka 7 a Tabuľka 8 uvádzajú porovnanie ABC a.s. s konkurenciou doplnené o doporučené opatrenia.
Tabuľka 7 Porovnanie ABC, a.s. s konkurenciou doplnené o doporučené
opatrenia
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Tabuľka 8 Porovnanie ABC a.s. s konkurenciou doplnené o doporučené
opatrenia – pokračovanie

Legenda: V – vysoká, P – priemerná, N – nízka dôležitosť.
Zdroj: vlastné spracovanie.

Pre spoločnosť je potrebné zaradiť si do povedomia zákazníka pozitívne a práve
kvalita je významný argument, ktorý ovplyvňuje zákazníka pri výbere produktu. Ako
môžeme vidieť vo vyššie uvedenej Tabuľke 7 a 8, v porovnaní s konkurenciou je
postavenie ABC v oblasti kvality slabšie. Dôležitosť uskutočniť zlepšenie postavenia
je vysoká, avšak aj schopnosť konkurencie zlepšiť postavenie je vysoká, a preto
vzniká potreba vynaložiť väčšie úsilie na zvýšenie kvality. Navrhujeme v oblasti kvality investovať v rámci možností spoločnosti.
V oblasti nákladovosti nemá ABC dobré postavenie, čo si vyžaduje znižovať
hlavne výrobné náklady.
Technológia predstavuje rýchlo sa meniaci artikel si neustálym vývojom. Nakoľko je táto oblasť investične náročná, odporúča sa sledovať vývoj, trendy a uvažovať nad obnovením zastaraného strojového parku spoločnosti.
Spoločnosť ABC má v porovnaní s konkurenciou vysokú úroveň flexibility. Svojimi zákazníkom vychádza v ústrety a pružne reaguje na ich potreby a požiadavky.
Nie je potrebné v tejto oblasti uskutočňovať zmeny, postačí tento stav udržiavať.
Postavenie spoločnosti ABC v oblasti termíny je porovnateľné s konkurenciou.
Vzhľadom na pružnú reakciu na potreby a požiadavky zákazníkov a najmä na dodávky systémom „just in time“, je však potrebné skracovať termíny. Spoločnosť
ABC, a. s. investovaním do zvýšenia kvality produkcie, znižovaním nákladovosti,
sledovaním trendov v technológii, udržiavaním vysokej úrovne flexibility a skracovaním termínov, posilní svoje konkurenčné postavenie a vznikne možnosť poskytnúť
nižšie predajné ceny. Konkurenčná výhoda Spoločnosť ABC nedisponuje žiadnou
konkurenčnou výhodou a mzdové náklady, ceny energií a materiálu rastú, čo vyvo63

láva zvyšovanie predajných cien a zároveň znižovanie konkurencieschopnosti. Na
posilnenie pozície spoločnosti v konkurenčnom boji navrhujeme hľadať možnosti
znižovania výrobných nákladov v dvoch oblastiach:
– zlepšenie organizácie výroby
Efektívnejšie využívanie výrobných strojov a zariadení a taktiež zníženie stavu
zásob spôsobí, že spoločnosť dosiahne zvýšenie hospodárnosti výroby a pokles
nákladov na produkciu.
– znižovanie vstupov
Podstatou je dosiahnuť efektívnou komunikáciou s dodávateľmi zníženie cien
vstupných materiálov a polotovarov. Dôležitá je zmena štruktúry dodávateľov, čiže
zníženie ich počtu. Pritom sa bude spoločnosť orientovať na dlhodobé kontrakty,
ičo prinesie spoločnosti zvýšenie vyjednávacej schopnosti a možnosť zníženia obstarávacích nákladov. Pri voľbe strategických dodávateľovi že potrebné prihliadať
na fakt, že na ázijskom trhu, v krajinách ako Čína, Taiwan a India, sú dodávatelia
komponentov schopní vyrobiť požadované polotovary až o 60 i% lacnejšie ako európske podniky. Zlepšením organizácie výroby a znižovaním vstupov, čiže znížením
nákladov na výrobu a nižšími cenami výrobných faktorov, spoločnosť získa konkurenčnú výhodu v oblasti nižších nákladov a predajnej ceny. Spoločnosť dosiahne
konkurenčnú výhodu zmenami v oblasti výrobných nákladov. Ich zníženie dosiahne,
ak uskutoční zlepšenie organizácie výroby, čiže bude efektívnejšie využívať výrobné stroje a zariadenia a zníži stav zásob. Realizácia tohto opatrenia prinesie spoločnosti zvýšenie hospodárnosti výroby a pokles nákladov na produkciu. Znižovanie
vstupov i predstavuje zníženie cien nakupovaných materiálov a polotovarov, ktoré
sa dosiahne efektívnou komunikáciou s dodávateľmi. Prínosom tohto opatrenia je
zvýšenie vyjednávacej schopnosti a možnosti zníženia obstarávacích nákladov.
2.2 Marketingová stratégia
Návrhy marketingových stratégií boli vypracované po konzultácii s pracovníkom
spoločnosti ABC, a.s. na základe analýzy jednotlivých nástrojov marketingového
mixu. Najčastejšou metódou pre stanovenie marketingovej stratégie je Ansoffova
maticai vzťahu produktu k trhu, podľa ktorej existujú štyri typy marketingových stratégii (Tabuľka 9).
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Tabuľka 9 Ansoffova matica

Zdroj: vlastné spracovanie

Na základe predchádzajúcej analýzy a jej výsledkov, navrhujeme vypracovať
dva varianty stratégií, ktoré odlišnými cestami, metódami a prostriedkami dosiahnu
stanovené ciele. Ich porovnaním, príp. kombináciou, sa zabezpečí vytvorenie konkurenčnej výhody a dosiahnutie plánovaných cieľov. Ide o:
– stratégiu penetrácie na trh,
– stratégiu posilnenia na trhu,
V nasledujúcom texte si jednotlivé stratégie charakterizujeme.
2.2.1 Stratégia penetrácie na trh
Stratégia je charakteristická tým, že výrobný podnik má vyprofilovaný výrobný
program a chce preniknúť na nové trhy s existujúcimi, ale i novými výrobkami. Na
novom trhu je spoločnosť neznáma a je potrebné sa zviditeľniť a vytvoriť si dobré
meno.
Marketingový mix
Produkt
Po rozhovore s konzultantom spoločnosti ABC navrhujeme v oblasti produktu:
– zachovať špecializáciu spoločnosti ABC na nízko a stredne sériovú výrobu,
a to z dôvodu orientácie a kapacít spoločnosti,
– udržať, resp. v rámci finančných možností spoločnosti postupne zvyšovať priemernú úroveň kvality produkcie ABC.
Price – Cena
Pri stratégii penetrácie na trh sa odporúča zachovať súčasnú cenovú stratégiu
spoločnosti ABC, nakoľko je porovnateľná s konkurenciou. Avšak na zlepšenie pozície voči konkurencii, resp. pri získavaní nových zákazníkov, navrhujeme určité
motivačné opatrenia, ktoré by práve pri oslovovaní potenciálnych zákazníkov mohli
byť rozhodujúce. Konkrétne opatrenia predstavujú:
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– predlžovanie doby splatnosti faktúr pre zákazníkov,
„náhrady“ z omeškania dodávky objednaného tovaru, tzn. že v prípade, ak spoločnosť nedodá tovar zákazníkom v stanovený a dohodnutý čas, poskytne odberateľom cenový bonus vo forme zľavy. Zavedením tohto opatrenia sa predpokladá
zvýšenie dôveryhodnosti spoločnosti ABC u súčasných, ako i potenciálnych zákazníkov a odstránenie počiatočnej nedôvery v schopnosti spoločnosti, ktorá si plní
svoje záväzky včas, pričom kladie dôraz na kvalitu výrobkov.
Place – Miesto a distribúcia
Navrhujeme ponechať distribučnú stratégiu, v ktorej si väčšina zákazníkov zabezpečuje prepravu tovaru vlastnými prostriedkami. Avšak v prípade, ak spoločnosť
ABC získa nových zákazníkov na nových miestach, pracovník logistiky bude musieť
zabezpečiť vhodný spôsob dopravy tovaru. Predpokladá sa častejšia spolupráca
s proexportnými, príp. špedičnými spoločnosťami sídliacimi v regióne.
Promotion – Podpora predaja
V oblasti podpory predaja má spoločnosť ABC určité nedostatky. Na zlepšenie
situácie navrhujeme nasledovné opatrenia, ktorými sa spoločnosť zviditeľní i osloví
potenciálnych zákazníkov:
– Účasť na výstavách – je potrebné prezentovať jednotlivé segmenty produkcie
spoločnosti, a takýmto spôsobom sa dostať do povedomia potenciálnych zákazníkov a upevniť si pozíciu na trhu. ABC by sa mala zúčastniť na výstavách,
napríklad EIMA v Bologni zameraná na poľnohospodárske stroje, výstava
v Záhrebe a Paríži, medzinárodný strojársky veľtrh v Hannoveri, Brne a Nitre.
– Internet – spoločnosť využíva na propagáciu internetovú stránku, ktorú je potrebné pravidelne aktualizovať predovšetkým v oblastiach technológií, produktov, zákazníckeho portfólia, personálnych údajov. Z dôvodu expanzie na ruský
a nemecký trh je dôležité rozšíriť pôvodnú slovenskú a anglickú jazykovú verziu web stránky o ruský a nemecký jazyk.
– Aktívna prezentácia spoločnosti u potenciálnych zákazníkov – podstata aktívnej prezentácie spoločnosti spočíva v zručnosti obchodného manažéra, ktorého úlohou je kontaktovať potenciálnych zákazníkov a pri osobnom stretnutí
prezentovať spoločnosť ABC.
– Vypracovanie propagačného materiálu – existujúce propagačné materiály
spoločnosti v slovenskom a anglickom jazyku vyhotoviť i v jazykoch ostatných
obchodných partnerov (francúzsky, nemecký, ruský jazyk). Ďalej zaviesť rozposielanie „elektronického obežníka“, ktorý bude informovať obchodných
partnerovi spoločnosti o novinkách vo výrobnom programe a podporí zviditeľnenie značky ABC.
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2.2.2 Stratégia posilnenia na trhu
Pre marketingovú stratégiu posilnenia na trhu je charakteristické využitie trhového potenciálu existujúcich produktov na existujúcich trhoch, ako i snaha získavať
zákazníkov, ktorí nakupujú u konkurencie. Medzi návrhy podporujúce úspešnosť
stratégie, a tými i postavenie spoločnosti na trhu, patria nasledovné opatrenia:
– Stabilizovanie kvality produkcie, čo predstavuje znižovanie počtu reklamácii
a postupnú elimináciu nepodarkovosti,
– prispôsobovanie dodacích termínov časovým požiadavkám zákazníka a skracovanie realizácie zákazky,
– v oblasti platobných podmienok zohráva významnú úlohu predlžovanie doby
splatnosti, množstvové rabaty a časové bonusy,
- komunikácia so zákazníkmi je dôležitým prvkom pri získavaní objednávok,
preto sa vyžaduje od zamestnancov spoločnosti ABC seriózne vystupovanie
a profesionálny prístup ku každému prípadu.
Spomínané opatrenia prispejú najmä k upevneniu dôvery a posilneniu väzieb
medzi spoločnosťou a zákazníkmi. Takýto spôsob vyjdenia v ústrety zákazníkom
môže zabezpečiť posilnenie obchodu s perspektívnymi obchodnými partnermi. Na
zaistenie úspechu v tejto oblasti je potrebné, aby spoločnosť disponovala skúseným
a kvalifikovanými zamestnancom, ktorý bude mať k dispozícii potrebné finančné
a komunikačné podmienky pre efektívne riadenie. Jedným z nástrojov na dosiahnutie cieľov spoločnosti prostredníctvom stratégie posilnenia na trhu bude marketingový mix.
Marketingový mix
Produkt
Nakoľko ide o stratégiu existujúceho produktu na existujúcom trhu, v tejto oblasti
navrhujeme opatrenia v dvoch bodoch:
– Rozšírenie výrobného radu, čím spoločnosť dosiahne:
– Možnosť individuálnej modifikácie výrobkov podľa požiadaviek jednotlivých
zákazníkov, - presnú výrobu podľa požadovaných parametrov, - zníženie nákladov, - možnosť skvalitnenia, príp. zefektívnenia výrobku.
– Zameranie sa na vysoko ziskový segment – orientácia ABC na spoločnosti,
ktoré sa dopytujú na produkty s vysokou obchodnou maržou, konkrétne poľnohospodárske stroje.
Place – Miesto a distribúcia
Na základe uskutočnenej analýzy marketingového mixu v tejto oblasti navrhujeme len jemnú zmenu distribučnej stratégie:
67

– Skrátenie dodacích lehôt – predstavuje zabezpečiť dodávanie tovaru zákazníkovi v kratších časových intervaloch, tzn. Častejšie dodávky v menšom množstve. Zákazníkovi sa tým znížia skladové zásoby a spoločnosť ABC si tým
zabezpečí udržanie odberateľa.
– Dodávka „just in time“ – systém „just in time“ si vyžaduje dodanie tovaru
v presne stanovenom čase, množstve a kvalite.
Price – Cena
V marketingovom mixe pre nástroj cena odporúčame zaviesť:
– Obratový bonus – v prípade odberu určitého množstva tovaru zákazníkom,
spoločnosť ABC poskytne cenovú zľavu na každú ďalšiu objednávku. Toto
opatrenie je výhodné pre zákazníka.
– Predlženie doby splatnosti.
– Elektronická fakturácia – nahradenie papierovej dokumentácie elektronickou
prispeje k výraznému zrýchleniu vybavenia objednávky a zníženiu nákladov
spojených s papierovou formou dokumentácie.
Promotion – Podpora predaja
V oblasti podpory predaja by sa spoločnosť s existujúcim produktom na existujúcom trhu mala orientovať na:
- Organizovanie rôznych akcií a podujatí párkrát za rok pre zákazníkov, obchodných partnerov za účasti zamestnancov, čo zvýši lojálnosť spoločnosti. Zmyslom je
utužovanie dobrých vzťahov.
2.3 Finančná situácia
Cieľom spoločnosti ABC je získať investície potrebné na jej ďalší rozvoj. Môže to
byť dosiahnuté z externých zdrojov financovania, avšak vzhľadom na nepriaznivú
finančnú situáciu a záporný výsledok hospodárenia, bude problematické získať
úver v banke. Preto je potrebné hľadať iné cesty získania finančných prostriedkov.
Jednou z možností zlepšenia finančnej situácie je zamerať sa na využitie fondov
z Európskej únie. Spoločnosť by poverila pracovníka z interných, príp. externých
zdrojov, ktorého úlohou by bolo vypracovať projekt na získanie príspevku na rozvoj
a podporu podnikania. Prípadne by bolo vhodné obrátiť sa na finančných odborníkov špecializujúcich sa na podniky v kritickej situácii.
Vypracovanie projektu je nákladná a prácna záležitosť. Dôležité je venovať mu
veľkú pozornosť, nakoľko projekt musí byť vypracovaný dôkladne a precízne, aby
mal šancu na schválenie a priznanie finančných prostriedkov. Počiatočné náklady súvisiace s vypracovaním projektu budú z dlhodobého hľadiska výhodnou investíciou.
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Ďalšou možnosťou riešenia by bolo nájdenie finančného investora, silného strategického partnera. Môže k tomu prispieť účasť na výstavách a veľtrhoch, na ktorých
sa spoločnosť bude prezentovať. Taktiež spojenie spoločnosti ABC, a.s. si inou,
najskôr zahraničnou firmou, tzv. joint ventures, by predstavovalo pozitívny krok.
Strategický partner, finančný investor, príp. spoločnosť so zahraničným kapitálom, by pre ABC, a. s. predstavovala prílev nových investícií a finančných prostriedkov. Spoločnosť ABC, a. s. by to vytrhlo z nepriaznivej situácie, zabezpečila by sa
výroba, rozšírili odbyt a otvorili nové možnosti.

Záver
Nepriaznivá situácia v podniku môže byť spôsobená nie optimálnymi procesmi
v samotnom riadení firmy, ale i nedostatočne kvalitnou pracovnou silou. Kríza firmy
sa prejavuje ako na ekonomických výsledkoch, tak i na ďalších efektoch, napríklad
útlm odbytu, strata zákazníkov, znížená solventnosť podnik, neschopnosť plniť si
záväzky a taktiež atmosféra strachu a nedôvery vo firme. Podnik je nútený v takejto nepriaznivej situácii uskutočniť určité zmeny vo svojom riadení. Vhodný spôsob
je reštrukturalizácia, ktorá predstavuje zmeny vo viacerých, ak nie všetkých oblastiach života podniku a zmyslom je zachovať výrobný i predajný proces podniku
a prostredníctvom ozdravných opatrení dosiahnuť ekonomickú stabilitu.
Reštrukturalizačné konanie je veľmi zložitý proces a vyžaduje si presnosť a strategický prístup, preto je vhodné obrátiť sa na odborníkov, resp. spoločnosti, ktorých
predmet podnikania je špecializovaný na reštrukturalizačné konanie. Takto poskytované služby sú vysokej kvality.
Cieľom práce bolo zhodnotiť hospodársku situáciu vybraného podniku a navrhnúť nové zmeny a metódy ozdravenia ekonomiky a sociálneho rozvoja podniku.
Riešeným obdobím je obdobie rokov 2015 až 2017. Prácu sme rozčlenili do dvoch
kapitol. V prvej kapitole sme rozobrali súčasný stav podniku ABC a zamerali sme sa
na definovanie problémových miest.
Obsahom druhej kapitoly bol návrh reštrukturalizačného plánu, vrátane odporúčaní, ktoré by mohli pomôcť vyriešiť kritické miesta podniku. Uviedli sme návrhy
na riešenie, príp. zlepšenie aktuálnej situácie v oblasti konkurencie, marketingovej
stratégie a finančnej situácie. S prácou oboznámime spoločnosť ABC a.s.. a veríme, že jej vedenie sa nechá inšpirovať navrhovanými odporúčaniami, v čom zároveň bude spočívať prínos práce.
Na základe vyššie uvedeného považujeme cieľ práce za splnený.
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Diagnostika finančnej situácie vybraného výrobného podniku
Peter KUBA*

Diagnostics of the financial situation of the selected production company
Abstract
The thesis focuses on the financial analysis of the manufacturing company. The
aim of the thesis is to evaluate the financial condition of the company and propose
measures that can help to improve financial performance. The first chapter focuses on the theoretical definition of the term financial analysis, the second chapter
focuses on characterizing the object of analysis, analysis of balance sheets, profit
and loss statements and economic results. The third chapter focuses on analyzing
financial ratios, ex-ante prediction models and proposing appropriate recommendations to the business based on the results of the financial analysis.
Keywords: financial analysis, balance sheet, manufacturing company, profitability
Úvod
Finančná analýza je významnou súčasťou finančného riadenia spoločnosti. Vypovedá o finančnom zdraví podniku a umožňuje manažmentu prijímať správne rozhodnutia a tým dosiahnuť splnenie krátkodobých, ale i dlhodobých, strategických
cieľov podniku. Finančná analýza umožňuje detailne analyzovať transformačný
proces podniku a jednotlivé procesy. Umožňuje tiež odhalenie skutočností, ktoré by
v budúcnosti mohli spôsobiť podniku problémy. Dokáže taktiež nájsť silné a slabé
stránky podniku. Hlavným zdrojom informácií sú účtovné výkazy spoločnosti.
Hlavným cieľom práce je pomocou finančnej analýzy zhodnotiť finančnú situáciu
spoločnosti Estamp, s.r.o a navrhnúť opatrenia, ktoré môžu podniku pomôcť zlepšiť
svoje finančné zdravie.
Objektom skúmania práce je podnik Estamp, s.r.o. so sídlom v Zlatých Moravciach. Základnými zdrojmi pre vykonanie finančnej analýzy je odborná slovenská,
česká, ale i anglická literatúra spolu s verejne dostupnými účtovnými závierkami
spomenutej spoločnosti. Práca pozostáva z dvoch kapitol. Prvá kapitola pozostáva z predstavenia objektu skúmania a obsahuje aplikáciu teoretických poznatkov
z prvej kapitoly s cieľom vykonať finančnú analýzu v období rokov 2014 – 2017.
V tejto časti sa nachádza charakteristika podniku, horizontálna a vertikálna analýza
* Peter Kuba, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Furdekova 16, 851 04 Bratislava, e-mail: kuba.peter33@gmail.com
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súvahy, výkazu ziskov a strát a analýzy výsledku hospodárenia. V tejto kapitole sa
všeobecne venujeme vývoju ceny hliníka na burze LME, nakoľko je táto komodita
pre podnik strategickou surovinou, ktorú obsahujú skoro všetky výrobky spoločnosti
a zároveň predpokladáme, že trendy na burze ovplyvňujú cenu, za ktorú analyzovaný podnik komoditu nakupuje od dodávateľov.
Druhá kapitola obsahuje návrh vhodných opatrení pre podnik, ktoré sa zakladajú
na výsledkoch finančnej analýzy s cieľom zlepšiť ekonomickú situáciu spoločnosti. Táto časť práce taktiež obsahuje posúdenie stability podniku pomocou zlatého
bilančného pravidla, analýzu finančno-ekonomických ukazovateľov v podobe ukazovateľov likvidity, aktivity, zadlženosti a rentability. Dôležitou súčasťou sú taktiež
predikčné modely v podobe upraveného Altmanovho Z-skóre a Českého Indexu
IN 05. Významnú časť tejto kapitoly tvorí taktiež návrh opatrení finančného riadenia podniku, ktorých cieľom je zlepšiť finančné zdravie podniku a zvýšiť finančnú
výkonnosť podniku.

1 Finančná situácia podniku Estamp Slovakia, s.r.o.
V prvej časti práce sa zaoberáme diagnostikou finančnej situácie spoločnosti
Estamp Slovakia, s.r.o. Cieľom tejto časti práce je predstavenie spoločnosti ako
objektu skúmania a následná finančná analýza tohto podniku prostredníctvom horizontálnej a vertikálnej analýzy súvahy, výkazu ziskov strát a jednotlivých zložiek
výsledku hospodárenia. Primárnym zdrojom údajov finančnej analýzy sú účtovné
závierky podniku. Medzi doplnkové zdroje patria výročné správy spoločnosti. Ako
sledované obdobie sme zvolili roky 2014, 2015, 2016, 2017. Znamená to, že v tejto
časti vykonáme analýzu ex post, teda hodnotenie minulých výsledkov podniku.
Spoločnosť v súčasnosti prvky finančnej analýzy v podniku vykonáva podľa nášho názoru iba obmedzene. Vykonáva vertikálnu a horizontálnu analýzu súvahy,
výkazu ziskov a strát, detailne analyzuje stav obežného a neobežného majetku,
vlastného imania a záväzkov. Nakoľko čerpá bankové úvery, analyzuje objem cudzieho kapitálu v podniku. Zaoberá sa taktiež výškou nákladov a výnosov. Pomocou nepriamej metódy taktiež zostavuje výkaz cash flow. Zo zákona je povinná
zostavovať každoročne výkazy súvaha a výkaz ziskov a strát. Podľa nášho názoru
finančná analýza spomenutého výrobného podniku potrebuje ďalšie prvky, ktoré dokážu odhaliť skryté problémy a rezervy vo vnútri spoločnosti. Preto sme sa rozhodli
v nasledujúcich kapitolách aplikovať rôzne nástroje, ktoré poskytnú zaujímavý pohľad na finančnú situáciu podniku.

73

1.1 Charakteristika spoločnosti Estamp
Spoločnosť Estamp Slovakia, s.r.o. bola založená 12.8.2005. Do obchodného
registra bola zapísaná 18.8.2005. Spoločnosť sa zaoberá výrobou tepelných štítov
z hliníka a ocele pre automobily. Tepelný štít slúži v automobiloch na ochranu proti
teplu generovanému v motore. Zároveň sa používa na ochranu podlahy automobilu
pred vysokou teplotou výfukového systému. Hlavným materiálom využívaným na
výrobu je hliník.
Vlastníkom spoločnosti Estamp Slovakia, s.r.o. je spoločnosť Estamp SAU, ktorá
je registrovaná v Španielsku.
Výrobné závody spoločnosti Estamp SAU sa nachádzajú v Zlatých Moravciach
na Slovensku, v meste San Miguel de Allende v Mexiku a v meste Wuxi v Číne.
V nemeckom Wolfsburgu sa nachádza obchodné a vývojové centrum spoločnosti.
Tabuľka 1 Počet zamestnancov

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe účtovných dát podniku dostupných online:
http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/108790
Tabuľka 1 vyjadruje priemerný prepočítaný počet zamestnancov v rokoch 2014 –
2017. Trend počtu zamestnancov je v sledovanom období jasne stúpajúci.
Obrázok 1 Priemerný počet zamestnancov

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe účtovných dát podniku dostupných online:
http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/108790
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Obrázok 1 jasne znázorňuje rastúci trend vývoja priemerného prepočítaného
počtu zamestnancov v sledovanom období.
Väčšina výrobkov spoločnosti sa skladá z hliníku, ktorý je ako komodita obchodovaný na komoditnej burze a zmeny trhových cien spôsobené rôznymi faktormi
výrazne ovplyvňujú vstupné náklady spoločnosti. Považujeme za dôležité v nasledujúcich riadkoch analyzovať vývoj ceny tejto, pre analyzovaný podnik, strategickej
suroviny.
Rozhodli sme sa analyzovať cenu hliníku na burze LME (London Metal Exchange), nakoľko táto komodita predstavuje pre spoločnosť strategickú surovinu a jej
nákupná cena sa musí prejaviť v nákladoch, respektíve v konečnej cene výrobkov. Analyzovaná spoločnosť nenakupuje hliník priamo na burze, ale od dodávateľov. V tejto podkapitole sa snažíme poukázať na trend vývoja ceny komodity, ktorá
v konečnom dôsledku nevyhnutne ovplyvní cenu, za ktorú firma nakupuje najdôležitejšiu komoditu, ktorá je súčasťou väčšiny jej výrobkov.
Hliník je obchodovaný na London Metal Exchange, New York Metal Exchange
a Tokyo Commodity Exchange. Pre sledovanie ceny sme vybrali burzu LME.
Obrázok 2 Vývoj ceny hliníka na burze LME

Zdroj: https://www.lme.com/en-GB/Metals/Non-ferrous/Aluminium#tabIndex=2

Obrázok 2 zobrazuje vývoj ceny komodity hliník na burze LME v období od
1.1.2014 do 22.3.2019. V analyzovanom období rokov 2014 – 2017 dosiahla cena
minimum 23.11.2015 a to 1 453,5 USD za tonu. Maximum ceny za tonu hliníka dosiahla cena 29.12.2017 a to 2 241 USD za tonu.
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Ceny na burze neznamenajú automaticky cenu, za ktorú podnik nakupuje komoditu, ale podľa nášho názoru výrazne ovplyvňujú cenu, za ktorú sú dodávatelia
schopní komoditu dodať.
Dňa 19.4.2018 dosiahla cena 2 597,5 USD za tonu, avšak po tomto dátume
nasledoval prepad trhovej ceny. V roku 2019 (od 2.1.2019 do 22.3.2019) bola priemerná cena 1 857,19 USD za tonu. V sledovanom období rokov 2014 – 2019 môžeme pozorovať relatívne vysokú volatilitu, čo môže výrazne ovplyvniť plánovanie
nákupov hliníka v spoločnosti.
Cenu hliníka ovplyvňujú mnohé faktory. Medzi najdôležitejšie patrí dopyt v Číne,
dopyt automobilového a leteckého priemyslu. Výrazným faktorom je tiež stav stavebného priemyslu. Cenu môže ovplyvniť aj vývoj amerického dolára, pretože hliník
je kótovaný v tejto mene. V prípade posilňovania USD oproti mene výrobcu hliníka
spôsobí, že výrobca dostane menej peňazí za svoj produkt. Naopak, pri znižovaní
hodnoty USD dostane výrobca viac peňazí.
Výrazným faktorom je aj cena energie, nakoľko výroba hliníka prebieha pomocou
procesu smaltovania, ktorý je náročný na spotrebu elektrickej energie.
1.2 Vertikálna analýza súvahy
V tejto časti bakalárskej práci uvedieme vertikálnu analýzu výkazu súvaha, pričom sa sústredíme na percentuálny podiel jednotlivých zložiek na celkovej hodnote
aktív a pasív.
Tabuľka 2 zobrazuje percentuálne podiely jednotlivých zložiek aktív na celkovej
hodnote majetku spoločnosti v rokoch 2014, 2015, 2016, 2017.
V roku 2014 tvoril neobežný majetok 54,51 % celkových aktív, obežný majetok
45,47 % celkových aktív a časové rozlíšenie predstavovalo 0,02 % celkových aktív.
V roku 2015 tvoril neobežný majetok podniku 40,80 % celkových aktív, obežný majetok tvoril 59 % celkových aktív a časové rozlíšenie tvorilo 0,20 % celkových aktív.
V roku 2015 došlo k výraznej zmene v podieloch jednotlivých zložiek majetku na
celkových aktívach. V roku 2015 došlo k výraznému nárastu obežného majetku a to
hlavne na účtoch zásoby a krátkodobé pohľadávky.
Podiel obežného majetku na celkovom majetku podniku vzrástol v roku 2015
o 13,53 % oproti roku 2014. Podiel neobežného majetku naopak klesol o 13,71 %
v roku 2015 oproti roku 2014. Časové rozlíšenie predstavuje iba zanedbateľnú časť
celkového majetku. V roku 2015 došlo k zvýšeniu jeho podielu na celkovom majetku
o 0,18 % oproti roku 2014.
V roku 2016 bola hodnota neobežného majetku 48,18 % z celkového majetku,
obežný majetok predstavoval 51,58 % a časové rozlíšenie tvorilo 0,24 % celkového
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majetku. Hodnota neobežného majetku vzrástla v roku 2016 o 7,38 % oproti roku
2015. Celková hodnota obežného majetku klesla o 7,42 % oproti roku 2015. Podiel
časového rozlíšenia stúpol o 0,04 % v porovnaní s rokom 2015.
Tabuľka 2 Vertikálna analýza súvahy – strana aktív

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe účtovných dát podniku dostupných online:
http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/108790

V roku 2017 predstavovala hodnota neobežného majetku podiel 47,13 % celkových aktív spoločnosti. Hodnota neobežného majetku bola 52,48 % a časové rozlíšenie tvorilo 0,39 % celkových aktív spoločnosti. V roku 2017 podiel neobežného
majetku na celkových aktívach klesol o 1,05 % v porovnaní s rokom 2016. Podiel
obežného majetku sa zvýšil o 0,9 %. Časové rozlíšenie zvýšilo svoj podiel na celkových aktívach o 0,15 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom.
Podľa tabuľky 3 v roku 2014 tvorilo vlastné imanie 52,07 % celkových pasív spoločnosti. Záväzky predstavovali 47,87 % pasív. Časové rozlíšenie tvorilo 0,15 %
pasív.
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Z uvedených údajov vyplýva, že podnik bol v roku 2014 financovaný prevažne
z vlastných zdrojov.
Tabuľka 3 Vertikálna analýza súvahy – strana pasív

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe účtovných dát podniku dostupných online:
http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/108790

V roku 2015 vlastné imanie tvorilo 30,19 % celkových zdrojov krytia majetku.
Záväzky boli na úrovni 69,71 % celkových pasív. Časové rozlíšenie predstavovalo
0,09 % pasív. Z údajov vyplýva, že v roku 2015 podiel vlastného imania na celkových pasívach klesol o 21,88 %. Podiel záväzkov na celkových aktívach vzrástol
o 21,93 %. Časové rozlíšenie v tomto roku nebolo vykázané v súvahe. Z údajov je
zrejmé, že v podniku v roku 2016 prevládajú cudzie zdroje krytia majetku.
V roku 2016 bol podiel vlastného imania na celkových pasívach 33,84 %, čo
predstavovalo zvýšenie o 3,65 % v porovnaní s rokom 2015. Podiel záväzkov na
celkových pasívach bol 66,16 % a v porovnaní s predchádzajúcim rokom to predstavovalo pokles o 3,55 %.
V roku 2017 bol podiel vlastného imania na celkových pasívach 37,37 %, čo
predstavuje nárast o 3,53 % v porovnaní s rokom 2016. Podiel záväzkov na celkových pasívach bol 62,63 %. Toto predstavovalo zníženie o 3,53 % v porovnaní
s predchádzajúcim rokom.
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1.3 Horizontálna analýza súvahy
V nasledujúcich tabuľkách zrealizujeme horizontálnu analýzu súvahy, ktorej cieľom je porovnať zmeny jednotlivých zložiek súvahy v sledovanom období.
Tabuľka 4 Horizontálna analýza súvahy (2014 - 2015)

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe účtovných dát podniku dostupných online:
http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/108790

Tabuľka 4 Horizontálna analýza súvahy (2014 – 2015) vypovedá o absolútnych
a relatívnych zmenách v majetku a zdrojoch krytia majetku.
Majetok podniku v roku 2015 celkovo vzrástol o 3 002 085 €, čo predstavuje nárast o 16 %. Táto zmena bola spôsobená hlavne nárastom položky obežný majetok
o 4 225 054 € oproti roku 2014. V percentuálnom vyjadrení išlo o nárast v hodnote
51 %.
Neobežný majetok v roku 2015 klesol o 1 292 801 € oproti roku 2014. Percentuálna zmena predstavovala – 13 %. Zdroje financovania podniku v roku 2015 vzrástli
o 3 482 629 €, čo predstavuje nárast o 24 % v porovnaní s rokom 2014. Vlastné
imanie pokleslo o 2 167 211 €, čo predstavovalo zníženie o 18 %. Záväzky podniku
vzrástli o 5 654 075 €.
V percentuálnom vyjadrení to znamenalo nárast o 80 % Bolo to spôsobené znížením základného imania spoločnosti, navýšením súvahovej položky dlhodobé
bankové úvery a tiež zvýšením krátkodobých záväzkov.
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Tabuľka 5 Horizontálna analýza súvahy (2015 - 2016)

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe účtovných dát podniku dostupných online:
http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/108790

Tabuľka 5 zobrazuje absolútne a relatívne zmeny medzi rokmi 2015 – 2016.
V roku 2016 majetok podniku klesol o 845 473 €, čo predstavovalo pokles o 0,04 %.
Neobežný majetok podniku vzrástol o 1 170 708 €, čo predstavovalo nárast o 13 %
oproti roku 2015. Obežný majetok zaznamenal úbytok o 2 021 036 €. V percentuálnom vyjadrení to znamenalo 16 %.
Zdroje krytia spoločnosti poklesli o 1 923 970 €, to znamená pokles o 11 %.
Vlastné imanie v roku 2016 nepatrne vzrástlo o 12 777 €, čo znamenalo nárast
o 1,002 %. Záväzky zaznamenali stratu na úrovni 1 919 476 €, čo znamená zníženie o 15 %.
Tabuľka 6 Horizontálna analýza súvahy (2016 – 2017) zobrazuje absolútne
a relatívne zmeny v období rokov 2016 – 2017. V roku 2017 majetok podniku vzrástol o 1 415 252 €, čiže o 7 % v porovnaní s rokom 2016. Neobežný majetok zaznamenal prírastok o 452 051 €, v percentuálnom vyjadrení ide o 5 %. Obežný majetok
zaznamenal prírastok vo výške 927 000 €, čiže 9 %.
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Tabuľka 6 Horizontálna analýza súvahy ( 2016 - 2017)

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe účtovných dát podniku dostupných online:
http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/108790

Zdroje krytia majetku zaznamenali zvýšenie o 222 145 €, čiže o 1 %. Vlastné
imanie vzrástlo o 657 423 €, čo predstavovalo nárast o 12 %. Záväzky spoločnosti
vykázali zníženie o 435 278 €, teda zníženie o 4 % v porovnaní s rokom 2016.
1.4 Vertikálna analýza nákladov a výnosov
Vertikálna analýza výkazu ziskov a strát vyjadruje pomer častí výkazu k celkovým
nákladom a výnosom.
Analýzou nákladov sme zistili, že vo všetkých sledovaných obdobiach tvorili
drvivú väčšinu celkových nákladov spoločnosti náklady na hospodársku činnosť.
Z tabuľky 7 Vertikálna analýza nákladov je jasne vidieť, že najpodstatnejšiu časť
nákladov tvorí položka spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných
dodávok. Celkové náklady majú v sledovanom období rastúci trend. Najvyššie náklady podnik dosiahol v roku 2017, čo súvisí so zvyšovaním objemu výroby.
Dominantnou zložkou celkových nákladov je spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok, čo je pochopiteľné u podniku zaoberajúceho sa
výrobou. Ďalšou významnou položkou sú služby. Účtujú sa sem napríklad opravy
a udržiavanie strojov, cestovné náklady, náklady na reprezentáciu a ostatné služby
ako poradenstvo a softvér, ktorého obstarávacia cena je nižšia ako 2400 € a spoločnosť rozhodla, že nepatrí medzi dlhodobý majetok.
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Tabuľka 7 Vertikálna analýza nákladov

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe účtovných dát podniku dostupných online:
http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/108790

Počas celého sledovaného obdobia pozorujeme rast položky osobných nákladov, čo súvisí s rastom priemerného stavu zamestnancov.
Vertikálnou analýzou výnosov sme dospeli k záveru, že väčšinu celkových výnosov vo všetkých sledovaných obdobiach tvoria výnosy z hospodárskej činnosti. Najvýznamnejšiu zložku výnosov z hospodárskej činnosti tvoria tržby z predaja
vlastných výrobkov. Výnosy z finančnej činnosti tvoria malú časť celkových výnosov. V roku 2015 došlo k výraznej zmene na účte tržby z predaja cenných papierov
a podielov. Táto zmena bola spôsobená znížením základného imania, čo sa prejavilo výrazným rastom výnosov z finančnej činnosti.

82

Tabuľka 8 Vertikálna analýza výnosov

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe účtovných dát podniku dostupných online:
http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/108790

1.5 Horizontálna analýza výkazu ziskov a strát
Horizontálna analýza výkazu ziskov a strát sa sústredí na analýzu dosiahnutých
trendov jednej položky v sledovanom období.
V tabuľke 9 porovnávame relatívnu zmenu v jednotlivých obdobiach. Horizontálna analýza výkazu v absolútnom vyjadrení sa nachádza v prílohách.
Vývoj celkových nákladov má v sledovanom období rastúci trend s výnimkou
v roku 2016, kedy došlo k poklesu oproti roku 2015. Najvyššie náklady dosiahol
podnik v roku 2017, čo bolo spôsobené hlavne výrazným nárastom položky spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok oproti predchádzajúcemu roku. Spomenúť musíme tiež výrazný trend zvyšovania nákladov na hospodársku činnosť, ktorý súvisí s rozširovaním výroby a zvyšovaním počtu celkových
pracovníkov spoločnosti.
Na náklady taktiež výrazne vplýva nákupná cena strategickej suroviny (hliníka),
ktorá sa odvíja od trhovej ceny na komoditnej burze.
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Tabuľka 9 Horizontálna analýza výkazu ziskov a strát - relatívna zmena

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe účtovných dát podniku dostupných online:
http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/108790

Najnižšie celkové náklady dosiahol podnik v roku 2014. Najväčšia medziročná
zmena sa udiala medzi rokmi 2014 a 2015, kedy došlo k medziročnému nárastu
celkových nákladov o 63 %. K najväčšej medziročnej zmene výnosov došlo rovnako
ako pri nákladoch medzi rokmi 2014 a 2015, kedy došlo k nárastu o 59 %. Celkové
výnosy boli v sledovanom období ovplyvnené predovšetkým tržbami z predaja tovaru a tržbami z predaja vlastných výrobkov.
Zmeny relatívnych hodnôt kopírujú zmeny absolútnych hodnôt. Hodnoty nižšie
ako 1 naznačujú relatívny pokles a hodnoty vyššie ako 1 zase rast hodnoty v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.
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Obrázok 3 Vývoj nákladov a výnosov

Zdroj: Vlastné spracovanie

Obrázok 3 Vývoj nákladov a výnosov znázorňuje vývoj celkovej sumy nákladov
a výnosov v sledovanom období. Vo všetkých obdobiach boli celkové náklady nižšie ako výnosy, čo znamená, že podnik dosiahol zisk. Analýzu jednotlivých častí
výsledku hospodárenia sa budeme zaoberať v nasledujúcej podkapitole práce.
1.6 Vývoj výsledku hospodárenia
Podľa tabuľky 10 Vývoj výsledku hospodárenia hodnotíme trend výsledku hospodárenia z hospodárskej činnosti ako negatívny. Od roku 2015 dochádza k jeho
dramatickému zníženiu. Trend vývoja výsledku hospodárenia za účtovné obdobie
pred zdanením rovnako od roku 2015 dosahuje klesajúci trend.
Tabuľka 10 Vývoj výsledku hospodárenia

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe účtovných dát podniku dostupných online:
http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/108790
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Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti v roku 2017 predstavuje iba 54
% jeho výšky oproti roku 2015. Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti má
byť hlavným zdrojom zisku spoločnosti, avšak po roku 2015 výrazne klesá, čo sa
výrazne prejavuje na výsledku hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení. Z hľadiska výsledku hospodárenia z hospodárskej činnosti, ale i výsledok hospodárenia
za účtovné obdobie po zdanení pokladáme za najúspešnejší rok 2015.
Obrázok 4 Vývoj výsledku hospodárenia v [€]

Zdroj: Vlastné spracovanie

Obrázok 4 Vývoj výsledku hospodárenia v [€] zobrazuje trendy častí výsledku
hospodárenia, ale aj výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred a po zdanení.

2 Zhodnotenie výsledkov a návrh opatrení
Cieľom tretej kapitoly je zhodnotenie výsledkov vykonanej finančnej analýzy
a návrh opatrení, ktoré môžu pomôcť zlepšiť finančné zdravie analyzovaného podniku a zvýšiť jeho finančnú výkonnosť. V práci sa snažíme zachytiť nielen výsledky
jednotlivých ukazovateľov, ale aj trendy vývoja jednotlivých ukazovateľov v sledovanom období.
2.1 Zlaté bilančné pravidlo
Analýza zlatého bilančného pravidla vychádza z finančnej súvahy (nachádza sa
v prílohách). Základom finančnej súvahy je účtovná súvaha. Vo finančnej súvahe sa
na strane aktív nachádza majetok rozdelený na krátkodobý a dlhodobý. Na strane
pasív sa vo finančnej súvahe nachádzajú zdroje rozdelené na krátkodobé a dlhodobé.
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Tabuľka 11 Dlhodobý majetok a dlhodobé zdroje krytia majetku

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe účtovných dát podniku dostupných online:
http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/108790

V tabuľke 11 sme porovnali dlhodobý majetok podniku s dlhodobými zdrojmi krytia podniku. Analýza preukázala vo viacerých sledovaných obdobiach vážny problém – podkapitalizáciu – čiže nekrytý dlh. Podkapitalizácia ohrozuje celkovú stabilitu podniku. Táto situácia je pre podnik nevhodná a znamená, že svoj dlhodobý
majetok kryje krátkodobými cudzími zdrojmi. Existuje riziko insolventnosti podniku.
Podľa zlatého bilančného pravidla by dlhodobý majetok mal byť financovaný dlhodobými zdrojmi a krátkodobý majetok krátkodobými zdrojmi. Analyzovaný podnik
toto pravidlo nerešpektuje.
Tabuľka 12 Obežný majetok a krátkodobé záväzky

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe účtovných dát podniku dostupných online:
http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/108790

V tabuľke 12 sme porovnali krátkodobý majetok s krátkodobými záväzkami podniku. Skratka ČPK označuje čistý pracovný kapitál.
2.2 Finančno - ekonomické ukazovatele
Cieľom nasledujúcich ukazovateľov je posúdiť finančné zdravie analyzovaného
podniku. Zdrojom údajov je súvaha, finančná súvaha, výkaz ziskov a strát. Ukazovatele aktivity udávame iba v konečnom stave, nevyužívame teda priemerný stav.
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2.2.1 Ukazovatele likvidity
Likvidita označuje schopnosť podniku uhrádzať svoje krátkodobé záväzky. Vývoj
ukazovateľov likvidity podniku v analyzovaných účtovných obdobiach vyjadruje nasledujúca tabuľka.
Tabuľka 13 Likvidita

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe účtovných dát podniku dostupných online:
http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/108790

Ukazovateľ pohotovej likvidity vyjadruje vzťah medzi najlikvidnejšími aktívami
a krátkodobými záväzkami. Vo svete sa uplatňuje tzv. One to five rule, ktoré vyjadruje odporúčaný pomer. Zamestnanec zodpovedný za riadenie likvidity musí zabezpečiť, aby sa hodnota likvidity pohybovala v odporúčanom intervale . Nie je vhodné
vlastniť mnoho majetku v podobe najlikvidnejších aktív, pretože tento typ majetku
dosahuje väčšinou iba nízke výnosy. Na základe tejto logiky sa preto považuje za
vhodný interval tohto ukazovateľa hodnota 0,2 – 0,6. V roku 2014 dosahoval interval pohotovej likvidity hodnotu 0,52. Táto hodnota sa dá považovať za primeranú.
V roku 2015 dosahoval ukazovateľ likvidity 1. stupňa iba 0,05. Táto hodnota sa
nachádza hlboko pod odporúčaným intervalom a môžeme ju hodnotiť ako veľmi
nízku. V roku 2015 najlikvidnejšie prostriedky kryjú iba 5 % celkových krátkodobých
záväzkov. Na 1 € celkových záväzkov pripadá len 0,05 € pohotových prostriedkov.
Obrázok 5 Ukazovatele likvidity

Zdroj: Vlastné spracovanie
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Obrázok 5 Ukazovatele likvidity zobrazuje trendy vývoja pohotovej, bežnej a celkovej likvidity v sledovanom období rokov 2014 až 2017.
V roku 2016 hodnota predstavovala 0,20, čo znamená, že na 1 € krátkodobých
záväzkov bolo na finančných účtoch presne 0,20 €. Táto hodnota sa nachádza na
dolnej hranici odporúčaného intervalu. V roku 2017 sa hodnota ukazovateľa zvýšila
o 0,01 na hodnotu 0,21.
Bežná likvidita, označovaná tiež likvidita druhého stupňa, vyjadruje schopnosť
podniku splácať krátkodobé záväzky Odporúčaný interval pre tento ukazovateľ udávajú viacerí autori odbornej literatúry v hodnote 1 – 1,5. Analyzovaný podnik vo
všetkých obdobiach dosiahol hodnoty nachádzajúce sa v odporúčanom intervale.
Celková likvidita vyjadruje schopnosť podniku kryť krátkodobé záväzky svojím krátkodobým majetkom v podobe finančných účtov, krátkodobých pohľadávok a zásob.
Interval odporúčaných hodnôt sa pohybuje od 1,5 do 2,5. Niektorí autori odbornej
literatúry však za vhodný interval považujú hodnoty 2 až 2,5. Hodnota celkovej likvidity v analyzovanom podniku patrí medzi nižšie, avšak jej trend môžeme hodnotiť
pozitívne, nakoľko hodnota je v sledovanom období vyrovnaná a nevykazuje výrazné zmeny. Hodnoty ukazujú, že podnik je schopný uhrádzať svoje krátkodobé
dlhy. Najlepšie hodnoty v sledovanom období podnik dosahuje v roku 2014 (1,89).
Znamená to, že obežný majetok v tomto roku stačil na krytie 189 % krátkodobých
záväzkov.
2.2.2 Ukazovatele aktivity
Ukazovatele doby obratu vo všeobecnosti nemajú odporúčané hodnoty, avšak
každý podnik sa snaží minimalizovať spomínané hodnoty. Všetky ukazovatele sme
počítali s 360 dňami v rámci jedného roka.
Tabuľka 14 Ukazovatele aktivity

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe účtovných dát podniku dostupných online:
http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/108790
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Doba obratu zásob vyjadruje dĺžku otočenia zásob. Analyzovaný podnik sa zaoberá výrobou a preto je tento ukazovateľ významný. Zásoby sa v podniku vyskladňujú prostredníctvom metódy FIFO. V roku 2014 bola doba obratu zásob na úrovni
38,77 dňa. Doba obratu zásob v tabuľke 14 ukazuje od roku 2015 na klesajúci
trend, čo môžeme hodnotiť pozitívne. Konkrétne v roku 2015 dosiahla 34,80 dní,
v roku 2016 32,24 dní a v roku 2017 dokonca 31,58 dní.
Doba obratu (inkasa) pohľadávok vypovedá o priemernej dĺžke dní od fakturácie po prijatie inkasa. Trend tohto ukazovateľa je od roku 2015 klesajúci. Dlhá
doba je problémom, nakoľko rastie potreba finančných zdrojov, čo spôsobuje rast
finančných nákladov. Cieľom podniku by preto malo byť minimalizovanie tejto doby.
V roku 2014 bola hodnota ukazovateľa 58,39 dní. V roku 2015 inkasovala spoločnosť pohľadávky priemerne za 105,48 dní. V rokoch 2016 sa táto doba skrátila na
71,90, respektíve 71,12 dňa v roku 2017.
Obrázok 6 Doba obratu krátkodobých pohľadávok a doba splácania záväzkov

Zdroj: Vlastné spracovanie

Doba splácania záväzkov podniku ukazuje priemernú dobu od vzniku záväzku po
jeho zaplatenie. V roku 2014 dosiahla hodnota ukazovateľa 122,77 dní. Nasledujúci
rok vzrástla na hodnotu 136,30 dní, pričom v roku 2016 poklesla na hodnotu 128,06
dní. V roku 2017 bola hodnota ukazovateľa 106,87 dní. Vo všeobecnosti sa odporúča, aby doba inkasa bola trochu kratšia, prípadne rovnaká, ako doba splácania
záväzkov. Analyzovaný podnik túto požiadavku spĺňa.
Doba obratu aktív v roku 2014 dosiahla hodnotu 1,22. Znamená to, že aktíva
podniku sa v tomto roku obrátili 1,22 krát. V roku 2015 hodnota ukazovateľa bola
1,47, v roku 2016 1,57 a v roku 2017 dosiahla hodnotu 1,62. Tento vývoj hodnotíme
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pozitívne, nakoľko dochádza k zvyšovaniu účinnosti aktív. Cieľom každej firmy je
maximalizovať hodnotu tohto ukazovateľa. Minimálnou odporúčanou hodnotou je 1.
2.2.3 Ukazovatele zadlženosti
Ukazovatele zadlženosti slúžia na analýzu štruktúry vlastných a cudzích zdrojov
spoločnosti. Zadlženosť vyjadruje mieru v akej spoločnosť využíva cudzie zdroje na
svoje podnikateľské aktivity. V tabuľke sú zobrazené hodnoty ukazovateľov stupňa
zadlženosti, stupňa samofinancovania, úverovej zadlženosti a finančnej páky.
Tabuľka 15 Ukazovatele zadlženosti

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe účtovných dát podniku dostupných online:
http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/108790

Ukazovateľ úverovej zadlženosti podniku vyjadruje koľkými percentami sa cudzí
kapitál podieľa na celkovom kapitáli. Podľa tabuľky 15 v roku 2014 bol ukazovateľ
na úrovni 17,07 %. V nasledujúcom roku vzrástol na úroveň 27,48 % hlavne z dôvodu zvýšenia dlhodobých bankových úverov a krátkodobých záväzkov. V roku 2016
došlo k miernemu zvýšeniu úverovej zadlženosti na úroveň 28,27 %. V roku 2017
došlo k výraznému zníženiu ukazovateľa úverovej zadlženosti, čo značí postupné
splácanie úveru. Pre spoločnosť je tento výsledok dobrou správou.
Finančná páka vyjadruje časť aktív, ktorú tvorí vlastný kapitál. V zásade ide o to,
koľkokrát je majetok podniku vyšší ako vlastný kapitál. Maximálnou hranicou je výsledok 3. Tento výsledok vyjadruje 30 %-ný podiel vlastného kapitálu. Zostávajúcu
časť (v tomto prípade 70 %) tvorí cudzí kapitál. Analyzovaný podnik v rokoch 2015,
2016 a 2017 túto podmienku nesplnil.
Obrázok 7 Kapitálová štruktúra zobrazuje vzťah medzi vlastným kapitálom a cudzím kapitálom. Vyjadruje pomer stupňa zadlženosti a stupňa samofinancovania.
Stupeň samofinancovania vyjadruje vlastný kapitál podniku a stupeň zadlženosti
vyjadruje cudzí kapitál.
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Obrázok 7 Kapitálová štruktúra v [%]

Zdroj: Vlastné spracovanie

V roku 2014, mierne prevažoval vlastný kapitál nad cudzím kapitálom. V roku
2015 zvýšil podnik objem cudzieho kapitálu prostredníctvom úveru, ktorý sa prejavil znížením pomeru vlastného kapitálu na financovaní podniku na úroveň 30 %.
V roku 2016 stúpol pomer vlastného kapitálu na 34 %. V roku 2017 tvoril vlastný
kapitál 37 % celkového kapitálu podniku. Od roku 2015 dosahuje pomer vlastného
kapitálu v podniku stúpajúci trend, čo naznačuje, že podniku sa darí znižovať výšku
úveru a zvyšovať podiel vlastného kapitálu na financovaní podniku.
Obrázok 8 Ukazovatele zadlženosti v [%]

Zdroj: Vlastné spracovanie
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V Obrázku 8 Ukazovatele zadlženosti sú zobrazené trendy vývoja ukazovateľov
stupňa zadlženosti, stupňa samofinancovania a úverovej zadlženosti.
V roku 2014 dosiahol stupeň zadlženosti 47,78 %. V nasledujúcom roku ovplyvnil
výsledok ukazovateľa bankový úver, ktorý v tomto roku spoločnosť získala. Spôsobilo to nárast na hodnotu 69,71 %, čo je tesne pod hranicou 70%. Táto hodnota
ukazovateľa je podľa odbornej literatúry v rozvinutých trhových ekonomikách hraničná. V nasledujúcich rokoch hodnota ukazovateľa mierne klesá, čo považujeme
za pozitívne a súvisí to s postupným splácaním úveru. Spoločnosť hodnotíme ako
relatívne vysoko zadlženú.
2.2.4 Ukazovatele rentability
Ukazovatele rentability vyjadrujú ziskovosť kapitálu vloženého do podniku. Vybrali sme ukazovatele rentability tržieb, rentability aktív a rentability kapitálu. Ukazovatele rentability, nazývané tiež ukazovatele ziskovosti, vyjadrujú schopnosť
spoločnosti tvoriť zisk a prostredníctvom neho zvyšovať výšku vloženého kapitálu.
Kľúčový význam majú tieto ukazovatele pre investorov a vlastníkov spoločnosti.
Tabuľka 16 Ukazovatele rentability

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe účtovných dát podniku dostupných online:
http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/108790

Rentabilita tržieb zobrazuje schopnosť spoločnosti dosahovať zisk pri určitej
úrovni tržieb. Spoločnosť dosiahla najvyššiu ziskovosť v pomere k tržbám v roku
2014 a to 7,01 %. Rentabilita tržieb má od roku 2014 výrazne klesajúci trend.
V roku 2015 dosiahla 6,33 %, v roku 2016 to bolo 3,75 % a v roku 2017 dokonca
iba 2,88 %.
Rentabilita aktív dosiahla najlepší výsledok v roku 2015, kedy dosiahla hodnotu
8,59 %. V rokoch 2016 a 2017 jej hodnota výrazne poklesla a to na hodnoty 5,9 %
a v roku 2017 dokonca na hodnotu 4,66 %.
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Obrázok 9 Rentabilita

Zdroj: Vlastné spracovanie

Rentabilita vlastného kapitálu vypovedá o efektívnosti zhodnotenia vloženého
kapitálu. V roku 2014 dosiahla hodnotu 20,58 %, v roku 2015 výrazne vzrástla na
hodnotu 36,09 %. V nasledujúcich rokoch pozorujeme výrazný pokles na hodnotu
21,98 % v roku 2016, respektíve 16,59 % v roku 2017.
2.3 Predikčné modely
V nasledujúcich riadkoch sa budeme venovať analýze vybraných predikčných
modelov, ktoré sa zaoberajú prognózovaním budúcej solventnosti podniku. Vybrali
sme modely, ktoré najlepšie vystihujú podmienky trhu Slovenskej Republiky v roku
2019.
2.3.1 Altmanovo Z-skóre
Altmanovo Z-skóre je upravenou verziou Altmanovho modelu. V tejto práci využijeme modifikáciu, ktorá nepotrebuje poznať trhovú hodnotu spoločnosti, ale využíva informácie zo základných účtovných výkazov. Použitie Z-skóre je vhodnejšie
pri posudzovaní finančného zdravia, nakoľko sa nezameriava na poznanie trhovej
hodnoty spoločnosti, ale využíva informácie z účtovných výkazov.
Je vhodným doplnením pomerových ukazovateľov. Zámerom je v tomto prípade
zistiť, či spoločnosti z krátkodobého hľadiska hrozia vážne finančné problémy alebo
dokonca bankrot.
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Tabuľka 17 Altmanovo Z-skóre

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe účtovných dát podniku dostupných online:
http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/108790

Výsledky analýzy Altmanovho Z-skóre hodnotíme ako uspokojivé. Vo všetkých
sledovaných obdobiach dosiahla spoločnosť hodnoty vyššie ako 2,6. Pod touto
hodnotou interpretujeme výsledky ako „šedú zónu“ výsledkov.
Obrázok 10 Vývoj Altmanovho Z-skóre

Zdroj: Vlastné spracovanie

V rokoch 2014 a 2015 dosiahol ukazovateľ vysoké hodnoty, čo naznačuje nízke
riziko vážnych finančných problémov. V rokoch 2016 a 2017 hodnota klesla, avšak
stále sa držala v intervale uspokojivej finančnej situácie.
2.3.2 Český index IN05
Tento index je vytvorený primárne pre podmienky trhu v Českej Republike, avšak tie sú do veľkej miery zhodné s podmienkami na trhu v Slovenskej republike.
Zdrojovými údajmi testovania daného indexu boli hlavne údaje stredných a veľkých podnikov, čo je vhodné pre Estamp s.r.o., nakoľko ide o stredne veľký podnik.
Pri testovaní dosiahol index výborné výsledky, čo znamená, že dokáže s vysokou
pravdepodobnosťou predvídať vývoj v podniku. Nevýhodou tohto indexu je to, že
poskytuje iba hrubý odhad celkovej finančnej výkonnosti podniku, ale nedovoľuje
zistiť detailné príčiny negatívneho, prípadne pozitívneho výsledku.
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Tabuľka 18 Český Index IN05

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe účtovných dát podniku dostupných online:
http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/108790

Na základe analýzy údajov sme dospeli k záveru, že v roku 2014 podnik dosiahol
hodnotu IN05 1,89, čo znamená, že bol podnik s vysokou pravdepodobnosťou bonitný a tvorí hodnotu. V nasledujúcom roku hodnota indexu vzrástla na 2,12, čo je
pre podnik výbornou správou. V roku 2016 hodnota indexu klesla na hodnotu 1,59,
čo je tesne pod hranicou označujúcou bonitný podnik. V roku 2017 hodnota indexu znovu poklesla na hodnotu 1,48, čo znamená, že podnik sa nachádza v „šedej
zóne“, čo znamená, že nie je možné určiť, akým smerom sa bude v budúcnosti jeho
situácia vyvíjať.
2.4 Návrh opatrení finančného riadenia
Na základe vykonania finančnej analýzy podniku Estamp Slovakia, s.r.o. sme
získali dostatok informácií na posúdenie finančnej situácie a vyslovenie odporúčaní
do budúcnosti.
Na základe vertikálnej analýzy súvahy sme zistili, že najväčšia časť majetku sa
sústredí v neobežnom majetku iba v roku 2014. V nasledujúcich rokoch predstavuje
obežný majetok najväčšiu časť majetku. Je to netypická situácia, pretože výrobné
podniky sú často náročné na investície do dlhodobého majetku. Táto situácia je
spôsobená krátkodobými pohľadávkami, ktoré v roku 2014 predstavujú menej ako
20 % celkového majetku (3 646 560 €), ale v roku 2015 až skoro 43 % (9 184 369
€). V nasledujúcich rokoch na zníži ich hodnota v relatívnom meradle na menej ako
32 % celkového majetku.
V roku 2015 zároveň došlo k zníženiu vlastného imania, čo bolo spôsobené hlavne tým, že spoločnosť rozhodla o výraznom znížení základného imania. Záväzky
podniku boli najvyššie v roku 2015 a následne pozorujeme pokles v absolútnom aj
relatívnom meradle. V roku 2015 dosiahli dlhodobé bankové úvery viac ako 25 %
celkových zdrojov krytia spoločnosti, čo predstavovalo 4 600 000. V nasledujúcom
roku predstavovali 3 500 000 € a v roku 2017 predstavovali 2 400 000 €. Tento vývoj
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znamená, že podnik zvláda splácať úver a tým znižuje objem cudzích zdrojov na
financovaní podniku. Odporúčame podniku pokračovať v splácaní bankového úveru
a znižovať tým podiel cudzieho kapitálu na celkových zdrojoch krytia podniku.
Vertikálnou analýzou nákladov sme zistili, že vo všetkých sledovaných obdobiach tvoria náklady na hospodársku činnosť drvivú väčšinu celkových nákladov.
Táto situácia je typická pre výrobné podniky. Celkové výnosy spoločnosti sú skoro
výlučne tvorené výnosmi z hospodárskej činnosti.
Analýzou výsledku hospodárenia sme zistili, že podnik má zisk hlavne z hospodárskej činnosti. Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti tvoril iba malú časť
celkového výsledku hospodárenia. S výnimkou roku 2015 vždy dosiahol negatívne hodnoty. Neskôr sme zistili znepokojujúci fakt. Je ním výrazne klesajúci trend
vývoja výsledku hospodárenia z hospodárskej činnosti, ktorý v podniku tvorí najvýznamnejšiu zložku výsledku hospodárenia. Výrazný pokles výsledku hospodárenia z hospodárskej činnosti výrazne ovplyvnil výsledok hospodárenia po zdanení.
Od roku 2015 zaznamenávame negatívny trend. Toto vnímame ako vážne riziko,
ktoré by nebolo vhodné podceniť. Navrhujeme detailnejšiu analýzu príčin tohto negatívneho trendu.
Pomocou analýzy zlatého bilančného pravidla sme dospeli k záveru, že vo viacerých obdobiach (2014, 2016 a 2017) podnik toto pravidlo nerešpektoval. V spomenutých rokoch financoval svoj dlhodobý majetok krátkodobými cudzími zdrojmi.
Porušenie tohto pravidla môže v budúcnosti ohroziť stabilitu podniku a preto navrhujeme podniku zvážiť rešpektovanie tohto pravidla a pokúsiť sa približne dodržať
rovnaký pomer medzi objemom dlhodobého majetku na jednej strane a dlhodobých
záväzkov a vlastného imania na druhej strane.
Likviditu podniku sme analyzovali prostredníctvom ukazovateľov pohotovej likvidity, bežnej likvidity a celkovej likvidity. V roku 2014 dosiahol ukazovateľ pohotovej
likvidity hodnotu 0,52. Túto hodnotu považujeme za primeranú. V roku 2015 dosiahla
hodnota ukazovateľa 0,05. Znamená to, že v tomto roku podnik len veľmi ťažko uhrádzal svoje krátkodobé záväzky pomocou pohotových peňažných prostriedkov. Výsledok tohto ukazovateľa ovplyvnila nízka hodnota finančných účtov a vysoká hodnota
celkových krátkodobých záväzkov podniku. V nasledujúcich obdobiach (roky 2016
a 2017) sa ukazovateľ pohotovej likvidity pohyboval len tesne nad odporúčaným
intervalom (0,20, resp. 0,21). Analýzou bežnej likvidity sme zistili, že hodnoty ukazovateľa v každom období sledovaného časového úseku nachádzajú v odporúčanom
intervale a zároveň nevykazujú výraznejšie zmeny, čo vnímame pozitívne. Analýza
celkovej likvidity odhalila v sledovanom období relatívne nižšie hodnoty tohto ukazovateľa. V závislosti od autorov odbornej literatúry sa odporúčané hodnoty udávajú
v rozsahu 1,5 – 2,0, respektíve 2,0 – 2,5. Podniku navrhujeme dodržiavať odporúčané intervaly likvidity z dôvodu udržania platobnej schopnosti podniku.
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Pre analýzu aktivity podniku sme využili ukazovatele doby obratu zásob, doby
obratu (inkasa) krátkodobých pohľadávok, doby splácania záväzkov a doby obratu
aktív. Pre spoločnosť je dôležité pokúsiť sa minimalizovať dobu obratu zásob, pretože čím je hodnota tohto ukazovateľa nižšia, tým menej zdrojov na financovanie zásob firma spotrebuje. Doba obratu zásob má v sledovanom období klesajúci trend.
Tento vývoj hodnotíme pozitívne, nakoľko sa znižuje priemerný počet dní od nákupu
materiálu po predaj výrobku. V roku 2017 trvá priemerne iba 31,58 dní, kým sa
hodnota zásob vráti do podniku späť v podobe tržieb. Výsledok tohto ukazovateľa
poukazuje na dobrú prácu manažmentu výroby pri optimalizácii výšky zásob. Analýzou doby obratu (inkasa) krátkodobých pohľadávok a doby úhrady krátkodobých
záväzkov sme dospeli k záveru, že spoločnosť vie krátkodobé pohľadávky inkasovať
skôr, ako platiť za svoje záväzky, čo je pre sledovaný podnik žiaduci stav.
Doba obratu aktív vyjadruje počet obrátok aktív za rok. Urýchlenie obratu aktív
má pozitívny vplyv na rentabilitu, nakoľko prichádza k zlepšeniu využitia aktív podniku. V analyzovanom podniku doba obratu aktív v sledovanom období stúpa. Toto
je pre podnik pozitívny stav, nakoľko postupne dochádza k zvyšovaniu počtu obrátok aktív v priebehu roku a tým k zvyšovaniu účinnosti aktív podniku. Naznačuje to
efektívne využívanie majetku.
Obrázok 11 Vývoj vybraných finančno-ekonomických ukazovateľov v čase

Zdroj: Vlastné spracovanie
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Pomocou Obrázku 11 sa snažíme graficky znázorniť vývoj vybraných ukazovateľov v sledovanom období.
Na posúdenie zadlženosti podniku sme použili ukazovatele stupňa zadlženosti,
stupňa samofinancovania, úverovej zadlženosti a finančnej páky. Ukazovateľ stupňa zadlženosti bol v roku 2015 tesne pod hranicou 70 %, čo sa považuje za maximálnu odporúčanú hodnotu v rozvinutej trhovej ekonomike. V nasledujúcich rokoch
dochádza k jeho poklesu, čo hodnotíme pozitívne. Ukazovateľ úverovej zadlženosti
sa vo všetkých sledovaných obdobiach nachádza pod úrovňou 50 %, čo znamená
primerané využitie úveru na celkovom kapitáli.
Pri analýze rentability sme posudzovali rentabilitu tržieb, aktív a vlastného kapitálu. Rentabilita tržieb má od roku 2014 výrazne klesajúcu tendenciu. Rentabilita
vlastného imania je zaujímavým údajom pre majiteľa spoločnosti, ale i konkurenciu.
Najvyššiu hodnotu dosiahla v roku 2015 a v nasledujúcich rokoch výrazne poklesla. Rentabilita aktív tiež dosiahla najvyššiu hodnotu v roku 2015. V nasledujúcich
obdobiach dochádza k zníženiu hodnoty tohto ukazovateľa. Pri analýze rentability
sme narazili na problém. Nakoľko podnik dosiahol zisk vo všetkých sledovaných
obdobiach, rentabilita je taktiež kladná. Avšak výrazne klesajúci trend viacerých
ukazovateľov naznačuje, že spoločnosť by sa mala zamerať na dôkladnejšiu analýzu tohto problému.
Altmanovo Z-skóre (upravené) vo všetkých sledovaných obdobiach dosiahlo
hodnoty znamenajúce uspokojivú finančnú situáciu. Avšak v roku 2015 a 2016 pozorujeme pokles tohto ukazovateľa oproti predchádzajúcim rokom. Výsledok tohto
ukazovateľa naznačuje, že podniku v najbližšom období hrozí iba minimálne riziko
bankrotu.
Analýzou českého indexu IN05 sme zistili, že v rokoch 2014 a 2015 bol podnik
s vysokou pravdepodobnosťou bonitný a vytváral hodnotu. V nasledujúcich rokoch
pozorujeme negatívny trend, ktorý podnik zaradil do „šedej zóny“, ktorá vyjadruje neistotu pri odhadovaní budúceho vývoja podniku. Znepokojivým je podľa nášho názoru spomenutý negatívny trend, ktorý naznačuje možné problémy podniku
v budúcnosti.
Podniku ďalej odporúčame spoločnosti udržiavať nízku mieru likvidity, ktorá neohrozuje ich existenciu a zároveň umožňuje dosiahnuť zisk z investícií. Dôvodom
je volatilitou, čo môže znamenať pre podnik riziko, ale i príležitosť nakúpiť vyššie
množstvo komodity za výhodné ceny od dodávateľa. Uznávame však, že odhadnúť
cenu v budúcnosti sa vyznačuje vysokou dávkou neistoty. V súvislosti s cenou komodity odporúčame sledovať najdôležitejšie fundamenty, ktoré ovplyvňujú cenu na
burze (dopyt v Číne, dopyt automobilového a leteckého priemyslu, vývoj USD, vývoj
stavebného priemyslu). pravdepodobná negatívna korelácia medzi likviditou a ren99

tabilitou. Z toho vyplýva, že zvýšenie hodnoty likvidity môže znížiť rentabilitu a naopak. Spoločnosti ďalej odporúčame nájsť optimálny pomer medzi dostatočnou rentabilitou a primerane vysokou likviditou. Myslíme si, že táto stratégia môže pomôcť
podniku zvrátiť negatívny trend rentability, ktorú v posledných rokoch dosahuje.
Podniku zároveň odporúčame sledovať zmeny ceny hliníka na burze a zároveň
cien dodávateľov. Zistili sme, že na burze LME sa cena hliníka vyznačuje relatívne
vysokou volatilitou, čo môže znamenať pre podnik riziko, ale i príležitosť nakúpiť
vyššie množstvo komodity za výhodné ceny od dodávateľa. Uznávame však, že
odhadnúť cenu v budúcnosti sa vyznačuje vysokou dávkou neistoty. V súvislosti
s cenou komodity odporúčame sledovať najdôležitejšie fundamenty, ktoré ovplyvňujú cenu na burze (dopyt v Číne, dopyt automobilového a leteckého priemyslu,
vývoj USD, vývoj stavebného priemyslu).

Záver
Hlavným cieľom práce bolo pomocou metód finančnej analýzy vyhodnotiť finančnú situáciu podniku Estamp, s.r.o. a navrhnúť podniku opatrenia na zlepšenie finančnej situácie. Získali sme dostatok zdrojov informácií pre vykonanie finančnej
analýzy v podobe odbornej literatúry, odborných článkov, ale i v podobe účtovných
závierok podniku. Prostredníctvom výsledkov finančnej analýzy sme zhodnotili celkovú finančnú situáciu podniku a navrhli sme odporúčania, ktoré môžu v budúcnosti
pomôcť zlepšiť finančnú situáciu podniku.
Hlavným zdrojom dát boli účtovné výkazy rokov 2014-2017, ktoré sme získali
z Registra účtovných závierok.
Predkladaná práca bola členená na tri kapitoly. Prvá kapitola práce bola venovaná aplikácií vybraných metód finančnej analýzy na účtovné výkazy spomenutého
podniku. Táto časť vychádzala z verejne dostupných účtovných výkazov analyzovanej spoločnosti. Začali sme krátkym predstavením spoločnosti. Rozhodli sme sa
analyzovať podnik v časovom období rokov 2014 až 2017, nakoľko ide o najnovšie
údaje. V tejto kapitole sme prostredníctvom vertikálnej a horizontálnej analýzy preverili súvahy a výkazy ziskov a strát Predmetom skúmania bol aj vývoj výsledku
hospodárenia a jeho jednotlivých zložiek. Počas analyzovaného obdobia dosiahla spoločnosť zisk v každom období. Hlavný problém vidíme v negatívnom trende
výsledku hospodárenia z hospodárskej činnosti, ktorý by mal tvoriť vo výrobnom
podniku najdôležitejšiu časť celkového výsledku hospodárenia. Druhým čiastkovým
cieľom bola analýza súvahy, výkazu ziskov a strát a výsledku hospodárenia. Vypracovaním tejto kapitoly považujeme spomenutý čiastkový cieľ za splnený.
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V druhej kapitole sme sa zamerali na výpočet modifikovaného Altmanovho Z-skóre, ktoré najlepšie zohľadňuje podmienky Slovenskej Republiky a Českého Indexu
IN05. V tejto kapitole zároveň sumarizujeme výsledky finančnej analýzy a navrhujeme opatrenia, ktoré by podľa nášho návrhu mohli pomôcť zlepšiť finančné zdravie
podniku a priblížili by ho k dosiahnutiu jeho krátkodobých, ale i dlhodobých, strategických, cieľov. Venovali sme sa tiež analýze skupín ukazovateľov, ktorých cieľom
bolo analyzovať likviditu, rentabilitu, zadlženosť a aktivitu danej spoločnosti. Analyzovali sme taktiež dodržiavanie zlatého bilančného pravidla. Ukazovatele likvidity
sa v sledovanom období nachádzali v odporúčaných intervaloch. Jedinou výnimkou
bola pohotová likvidita v roku 2015, kedy podnik dosiahol výrazne podpriemernú
hodnotu. Napriek tejto výnimke je to dobrou správou nielen pre spoločnosť, ale i pre
jej veriteľov, nakoľko to znamená, že spoločnosť je schopná splácať svoje záväzky.
Ukazovatele zadlženosti ukazujú, že v spoločnosti od roku 2015 prevláda cudzí
kapitál nad vlastným kapitálom. Analýza ukazovateľov aktivity dokázala, že podnik
efektívne využíva svoj majetok. Trend vývoja ukazovateľov aktivity je pozitívny. Pozitívnym trendom je postupné znižovanie zadlženosti a zároveň zvyšovanie objemu
vlastného kapitálu spoločnosti. Tretím čiastkovým cieľom bolo na základe metód
finančnej analýzy ex-post a ex-ante navrhnúť odporúčanie na zlepšenie finančnej
situácie. Na základe vypracovania tejto kapitoly považujeme tento cieľ za splnený.
Na základe dosiahnutých výsledkov finančnej analýzy ex-post v období rokov
2014 - 2017 môžeme finančnú situáciu podniku hodnotiť ako uspokojivú. Mierne
znepokojujúcim faktom sú tiež výsledky Českého Indexu IN05, ktorý s vysokou
pravdepodobnosťou predpovedá výkonnosť v budúcnosti. Na základe spomenutého predpokladáme, že výsledky bakalárskej práce budú pre podnik zaujímavé
a pomôžu k zlepšeniu jeho finančnej situácie v budúcnosti.
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Dôchodkové zabezpečenie a jeho aktuálne problémy
na Slovensku
Dominika VOVKOVÁ*

Pension security and its current problems in Slovakia
Abstract
The Thesis entitled “Pension security and its actual problems in Slovakia” deals
with social system and social security. We pay attention to question of pension security and its actual problems, which we want to analyse in detail in this Bachelor
thesis. Objective thesis is divided into three chapters and subchapters. In the first
chapter we deal with essential characteristic of social security, social insurance and
pension security. We analyse in detail all the pillars of pension security and their functions. We characterise forms of financing of pension security and its valorisation. In
the second chapter we pay attention to actual issue of application of retirement age
cap in Slovakia and to advantages and disadvantages of pillars of pension system.
In the last chapter we via a questionnaire survey acquaint us with Slovak population
knowledgeability about pension system and their point of view on actual issue of
pension security.
Keywords: Social policy, Social security, Pension security, Pension financing,
Pension pillars
Úvod
Posledné roky sa hospodárstvu/ekonomike na Slovensku darí, priemerná mzda
sa dlhodobo zvyšuje, hrubý domáci produkt – HDP každým rokom rastie ako aj
rastú ceny ponúkaných tovarov a služieb. Tu sa naskytá otázka či je aj dôchodkové
zabezpečenie krajiny na primeranej úrovni k vyššie spomínaním ukazovateľom. Za
dôvod pre výber tejto témy pokladám fakt že podľa môjho názoru práve dôchodkové zabezpečenie je z veľkej mieri odzrkadlenie ekonomicko-sociálnej stability,
respektíve sily Slovenskej republiky a takisto sa práve dôchodkové zabezpečenie
raz bude osobne týkať každého z nás. Dôchodkové zabezpečenie je jedno z najdôležitejších a najhlavnejších foriem sociálneho zabezpečenia. Každým rokom je naň
odkázaných stále viac a viac obyvateľov nakoľko samotná demografia nám ukazuje každoročný nárast obyvateľstva v poproduktívnom veku, ktorí sú poberateľmi
dôchodkových dávok. Hlavnou úlohou dôchodkového zabezpečenia je zaistenie
* Dominika Vovková, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave,
Furdekova 16, 851 04 Bratislava, e-mail: dominika.vovkova@gmail.com
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pravidelného príjmu a tým pádom aj primeranú životnú úroveň pre tých obyvateľov,
ktorí už nie sú ekonomicky aktívni.
Hlavným cieľom mojej práce je analyzovať a zhodnotiť aktuálny stav dôchodkového zabezpečenia Slovenskej republiky a navrhnúť možné zlepšenia fungovania
dôchodkového systému krajiny. Predmetná práca sa skladá z dvoch kapitol a niekoľkých podkapitol ktoré k nim patria.
V práci uvádzame princíp fungovania všetkých troch pilierov dôchodkového zabezpečenia ako aj systém financovania, dôchodkové poistenie a valorizáciu dôchodkového zabezpečenia krajiny. V práci sa zameriavame na aktuálne otázky
a problematiku dôchodkového zabezpečenia krajiny akými sú efektívnosť dôchodkových pilierov a Ústavný zákon o strope dôchodkového veku na hranici 64 roku
života s dodatkom o znížení veku odchodu do dôchodku pre ženy, ktoré vychovali
dieťa a tento zákon bol schválený počas písania predmetnej práce.
Obsahom druhej kapitoly je vyhodnotenie dotazníka ktorého sa zúčastnilo 95
občanov a jeho obsahom boli otázky týkajúce sa gramotnosti opýtaných občanov
o dôchodkovom zabezpečení krajiny ako aj otázky o účasti v konkrétnych dôchodkových pilieroch či možnostiach sporenia si na dôchodok. Ďalšie otázky v predmetnom dotazníku sa týkajú spomínaného Ústavného zákona o strope dôchodkového
veku a názoru opýtaných na predmetný zákon.

1 Aktuálne otázky dôchodkového zabezpečenia
1.1 Demografický vývoj a zamestnanosť na Slovensku
Podľa Organizácie Spojených národov (OSN) môžeme pojem demografia definovať: „Demografia je veda a praktická činnosť, ktorá sa zaoberá štatistickou a matematickou analýzou veľkosti, zloženia a priestorovej distribúcie ľudských populácií
a príčinami a dôsledkami zmien plodnosti, úmrtnosti, sobášnosti a migrácie.“ Na
demografický vývoj krajiny vplývajú rôzne ukazovatele ako sú:
• Sobášnosť
• Rozvodovosť
• Plodnosť
• Počet potratov
• Úmrtnosť
• Migrácia1

¹

JURČOVÁ,D. 2005. Slovník demografických pojmov (online)
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V celej Európskej únii je práve starnutie populácie vážny problém a Slovenská
republika nie je v tomto aspekte výnimkou.
Starnutie obyvateľstva je jedným z hlavných demografických procesov v Slovenskej republike. Populačné starnutie sa na našom území začalo už v polovici 50.
rokov dvadsiateho storočia a do konca 80. rokov prebiehalo miernym tempom.
Proces starnutia sa zosilnil v 90. rokoch minulého storočia, o čom vypovedá aj
nárast priemerného veku obyvateľstva ako aj indexu starnutia. V rozmedzí rokov
2001 až 2013 sa index starnutia zvýšil až o 36% a dosiahol tak historicky najvyšší
podiel vo výške 88,3%.2
Tabuľka 1 Index starnutia - vyjadruje počet osôb v poproduktívnom veku
(65+) na 100 osôb v predproduktívnom veku (0-14)

Zdroj: vlastné spracovanie, údaje Štatistického úradu Slovenskej republiky

Tabuľka 2 Priemerný vek - vážený aritmetický priemer počtu rokov, ktoré
prežili príslušníci danej populácie do daného okamihu. Ide o priemerný vek
žijúcich obyvateľov

Zdroj: vlastné spracovanie, údaje Štatistického úradu Slovenskej republiky

Podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky je polovica obyvateľov Slovenska staršia ako 40 rokov. Index starnutia sa zvyšuje a to má negatívny dopad na
ekonomickú situáciu krajiny.

² JURČOVÁ,D. a kol. (2014): SEEMIG National strategy for enhancing migration data production and utilization for Slovakia (ONLINE)
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Tabuľka 3 Počet sobášov uzatvorených v príslušných rokoch

Zdroj: vlastné spracovanie, údaje Štatistického úradu Slovenskej republiky

Tabuľka 4 Index rozvodovosti – počet rozvodov/počet sobášov x 100

Zdroj: vlastné spracovanie, údaje Štatistického úradu Slovenskej republiky

Na porovnanie kým v roku 2001 bolo na Slovensku počet rodín s jedným rodičom
na úrovni 11,9%, v roku 2011 tento údaj stúpol na 16%. Z toho 84% rodín tvorili práve matky s dieťaťom. Najčastejšou príčinou rodiny iba s jedným rodičom je rozvod
manželov.3
Tabuľka 5 Počet narodených detí v príslušných rokoch

Zdroj: vlastné spracovanie, údaje Štatistického úradu Slovenskej republiky

Tabuľka 6 Počet narodených detí mimo manželstva

Zdroj: vlastné spracovanie, údaje www.cas.sk

³

Bratislavskenoviny.sk Naša analýza: Ako sa žije v Bratislave osamelým matkám? (ONLINE)
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Tabuľka 7 Súčet počtu samovoľných potratov a počtu umelých potratov

Zdroj: vlastné spracovanie, údaje Štatistického úradu Slovenskej republiky

Tabuľka 8 Počet úmrtí v príslušných rokoch

Zdroj: vlastné spracovanie, údaje Štatistického úradu Slovenskej republiky

Tabuľka 9 Migračné saldo – počet prisťahovaných – počet vysťahovaných
osôb

Zdroj: vlastné spracovanie, údaje Štatistického úradu Slovenskej republiky

Starnutie populácie považujem za hlavný demografický ukazovateľ našej krajiny.
Pripisujem to aj zmene správania obyvateľstva k rodinnému životu a ich životným
prioritám. V posledných rokoch sa u nás udomácnil trend vzťahov „bez papierov“
alebo inak povedané vzťahy bez zosobášenia sa. Z tohto vyplýva aj každoročne
stúpajúci počet detí narodených mimo manželstva. Ďalším trendom je posúvanie konania svadby do vyššieho veku, ktoré spôsobujú nižšiu sobášnosť mladšej vekovej
kategórie. Posúva sa aj priemerný vek prvorodičiek, často si matky nechávajú svoje
materské povinnosti až po tých kariérnych a tým pádom odkladajú materstvo až do
vyššieho veku alebo sa úplne vzdajú úlohy matky kvôli pracovným príležitostiam.
Priemerný vek ako aj index starnutia sa každým rokom zvyšuje čo pripisujem
k stále lepšej situácii v zdravotníctve a procesoch liečenia pacientov. Tým pádom
sa zvyšuje počet osôb v poproduktívnom veku čo vedie k stavu že osoby v poproduktívnom veku budú prevyšovať osoby v predproduktívnom veku.
108

Pozitívny vplyv pre demografický vývoj Slovenska má hlavne migračné saldo,
ktoré je síce stále pod priemerom Európskej únie no je v kladných číslach a každým
rokom sa jeho hodnota zvyšuje čo kladne ovplyvňuje aj sociálny systém vďaka plateniu povinných odvodov.

Tabuľka 10 Podiel počtu nezamestnaných osôb na celkovom počte pracovných síl

Zdroj: vlastné spracovanie, údaje Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny SR

Tabuľka 11 Pomer zamestnaných osôb k celkovej pracovnej sile

Zdroj: vlastné spracovanie, údaje Štatistického úradu Slovenskej republiky

Vývoj miery zamestnanosti na Slovensku každým rokom stúpa a blíži sa k priemeru Európskej Únie, ktorý v roku 2017 bol na úrovni 72,2%.
Tabuľka 12 Počet občanov krajín Európskej únie a tretích krajín mimo EÚ
pracujúcich na území Slovenskej republiky ku koncu príslušného roka

Zdroj: vlastné spracovanie, údaje Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny SR

Od roku 2010 postihlo Slovenskú republiku prudký nárast nezamestnanosti až na
úroveň 14,9% čo predstavovalo mieru nezamestnanosti o 5,3% vyššiu ako vtedajší
priemer Európskej únie. Tento jav pripisujem hospodárskej kríze ktorá v tomto období postihla Slovensko. Vlna vysokej nezamestnanosti trvala až do roku 2014 kedy
sa začala postupne znižovať.
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Miera nezamestnanosti je v posledných mesiacoch v pozitívnom smere. V decembri minulého roku bola miera nezamestnanosti na úrovni 5,04%. Tento pozitívny
jav pripisujem k rastu ekonomiky kedy sa zvyšuje počet pracovných miest čo sa
konštantne podieľa k znižovaniu nezamestnanosti. Za ďalšie opatrenie k zlepšeniu
zamestnanosti považujem štátne programy na podporu zamestnávania vybraných
skupín obyvateľstva akými sú mladí ľudia či obyvatelia žijúci v znevýhodnených
oblastiach (tzv. hladové doliny).
V januári roku 2018 bola miera nezamestnanosti na porovnateľnej úrovni s priemernou mierou nezamestnanosťou v Európskej únii. Do konca roka 2018 nezamestnanosť mala pozitívny pokles a v decembri bola na úrovni 5,04%.
Otázkou nezamestnanosti je aj stály deficit kvalifikovanej pracovnej sily, aj kvôli
tomuto aspektu Slovensko zmiernilo podmienky pre zamestnanie cudzincov z tretích krajín (t. j. krajín mimo Európskej únie). Takisto je zreteľný aj prudký nárast
zamestnaných cudzincov na našom území. Kým v roku 2015 ich počet bol 23700,
v roku 2016 ich počet stúpol na 33300 a tento progres sa vyšplhal až na počet
69100 v roku 2018. Najväčšie zastúpenie cudzincov na slovenskom trhu práce
majú Srbi, na druhom mieste Rumuni a tretie miesto zastúpenia patrí našim južným
susedom Maďarom.4
Od roku 2012 je celkový vývoj zamestnanosti na Slovensku v pozitívnom vývoji
a každým rokom stúpa. Kým v prvom kvartáli roku 2012 bol podiel pracujúcich
z ekonomicky aktívneho obyvateľstva na úrovni 85,9% tak v roku 2018 percentuálny podiel stúpol na 92,9%, čiže za pozorované obdobie šiestich rokov nastalo
zvýšenie zamestnanosti o 7%.
Sociálny systém na Slovensku je podľa môjho názoru faktom značného nárastu
cudzincov pracujúcich na našom území vo vysokej miere pozitívne ovplyvnený nakoľko každý občan má povinnosť odvádzať riadne odvody do sociálnej poisťovne
z ktorých sa vyplácajú aj dôchodky obyvateľov a tento jav súvisí s vyplácaním dôchodkov z prvého piliera na ktorom sú odkázaní všetci poberatelia dôchodkov na
Slovensku.
1.2 Strop dôchodkového veku
Strop dôchodkového veku môžeme charakterizovať ako hornú hranicu odchodu
do dôchodku, ktorá je štátom stanovená. Po dosiahnutí tohoto roku života má občan právo začať poberať riadny starobný dôchodok.
Vo všetkých krajinách Vyšehradskej skupiny (V4) okrem Slovenskej republiky je
horná hranica dôchodkového veku už zavedená. V Maďarsku a v Českej republike
je vek odchodu do dôchodku na hranici 65 rokov. V Poľsku 65 rokov u mužov a 60
⁴
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rokov u žien. Z týchto údajov nám vyplýva fakt že Poľsko má najnižší vek odchodu
do dôchodku ale takisto aj najnižšiu výšku dôchodku ktorá v niektorých prípadoch
nedosahuje ani štvrtinu priemernej mzdy krajiny.5
A teraz sa táto téma týka aj Slovenska a hlavne našich obyvateľov. Zavedenie tohto Ústavného zákonu odchodu do dôchodku v 64 roku života by znamenalo
významnú zmenu v dôchodkovom systéme v našej histórii. Ďalej je zámer prijať ďalšie opatrenia ktoré umožnia ešte skorší odchod do dôchodku pre ženy v závislosti
od počtu vychovaných detí.
S týmto ústavným zákonom vyšla koncom roku 2018 vláda Slovenskej republiky.
Tá v ňom vidí len pozitívne aspekty sociálneho opatrenia ktoré pomôžu občanom
v otázke dôchodkového zabezpečenia.6
Ako som vyššie spomínala naši západný susedia Česká republika už strop dôchodkového veku má zavedený na veku 65 rokov. V roku 2030 bude tento strop
prvýkrát uplatnený a vtedy nastanú podľa analytikov aj prvé komplikácie spojené
s týmto zákonom. Predpovede ukazujú na fakt že v roku 2040 len vďaka stropu
dôchodkového veku vzrastie počet dôchodcov o približne 200 000 a naopak sa
zníži počet platcov odvodov do sociálnej poisťovne o rovnaký počet.7 V minulosti
sme sa už so stropom na dôchodok už stretli. V čase komunizmu bol u mužov na
hranici 60 rokov a u žien v závislosti od počtu vychovaných detí v rozmedzí 53 až
57 rokov. Tento scenár úspešne fungoval ešte niekoľko rokov po páde komunizmu
na Slovensku a to aj vďaka vtedajšej priaznivej demografickej situácii našej krajiny.
Tabuľka 13 Podiel osôb v rôznych vekových kategóriách podľa rokov

Zdroj: vlastné spracovanie, údaje Štatistického úradu Slovenskej republiky

Prognózy vývoja týchto demografických ukazovateľov do budúcnosti konkrétne
na rok 2060 ukazujú na zmeny, ktoré nastanú vo vekovom zastúpení obyvateľstva.
⁵ Ekonomika.sme.sk Zastropovanie dôchodkového veku sa musí uskutočniť s viacerými
reformami (ONLINE)
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Najväčšia zmena sa bude týkať osôb v poproduktívnom veku kedy začnú postupne
poberať dôchodok takzvané silné ročníky narodené v druhej polovici dvadsiateho
storočia. Tým pádom sa očakáva približne 2,5 násobný nárast tejto vekovej skupiny obyvateľstva. Predproduktívne ročníky budú svoje zastúpenie znižovať čo bude
determinovať predpokladajúca klesajúca pôrodnosť a zmena od aktuálneho stavu
percentuálneho zastúpenia k roku 2060 by mala byť približne o 20% nižšia. Percentuálne zastúpenie osôb v produktívnom veku by malo takisto klesnúť v priemere
o 22%.8
Zavedenie stropu do dôchodku sa týka dôchodcov v budúcnosti, aktuálne sa rieši
viac situácia budúcich dôchodcov ako problémy, ktoré trápia tých súčasných ako sú
vysoké ceny liekov, absencia preplácania niektorých dôležitých liekov zdravotnou
poisťovňou či nedostačujúca starostlivosť o pacientov v zdravotných zariadeniach.
Prípadné schválenie zavedenia stropu odchodu do dôchodku bude mať negatívny dopad hlavne na ženské pohlavie. Už dlhé roky je známe že starobné dôchodky
žien sú na nižšej úrovni ako tie mužské. Za dôvody tejto nerovnosti môžeme uviesť
fakt že zárobky žien sú nižšie a pri plnení si materských povinností, teda v čase
materskej a rodičovskej dovolenky platí štát dôchodkové poistenie za ženu vo výške 60% z priemernej mzdy krajiny. V tom prípade ak pred odchodom na materskú
dovolenku žena zarábala viac ako sumu ktorá predstavuje týchto 60% priemernej
mzdy tak tým pádom stráca počas tohto obdobia na dôchodok.
Tabuľka 17 Vývoj priemernej výšky vyplácaných dôchodkov

Zdroj: vlastné spracovanie, údaje Sociálnej poisťovne

Tabuľka 18 Vývoj priemernej hrubej mzdy

Zdroj: vlastné spracovanie, údaje Štatistického úradu Slovenskej republiky
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Zvýšením počtu poberateľov dôchodku úmerne so znížením platcov do sociálnej
poisťovne môže nastať situácia že štát nebude mať dostatočné množstvo financií
na vyplácanie dôchodkov. Tento deficit finančných prostriedkov sa môže negatívne
odzrkadliť vo zvýšení odvodov pre pracujúcich či znížením finančného rozpočtu v
iných organizáciách akými sú zdravotníctvo či školstvo. Ďalším dôležitým faktom
prípadného schválenia ústavného zákona je možné obmedzenie budúcim vládam
možnosť úpravy veku odchodu do dôchodku v situáciách kedy to bude potrebné.
Podľa môjho názoru je dôležité nájsť optimálne riešenie tejto problematiky, zavedenie stropu do dôchodku môže byť krokom vpred ale nemal by byť zakotvený
v ústave Slovenskej republiky. Nech občania ktorí chcú a ich fyzická či psychická
kondícia im umožňuje pracovať aj vo vyššom veku nech túto možnosť majú. Vek odchodu do dôchodku by sa mal optimalizovať na základe oficiálne verifikovateľných
databáz ktoré sú každoročne k dispozícii a akými sú:
• Priemerný vek dožitia sa u mužov
• Priemerný vek dožitia sa u žien
• Pôrodnosť
• Migrácia
• Priemerný vek obyvateľstva
1.3 Aktualizácia informácií o strope dôchodkového veku
Dňa 28.3.2019 parlament po niekoľkých mesiacoch a niekoľko odložených hlasovaniach schválil Ústavný zákon o strope dôchodkového veku, ktorého účinnosť
bude nadobudnutá od 1 júla 2019.
„Vek potrebný na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe
nesmie presiahnuť 64 rokov.“9 Presne takáto formulácia sa prijatím tohto zákona
zavedie do Ústavy Slovenskej republiky. Vek odchodu do dôchodku na úrovni 64
rokov sa bude týkať ľudí ktorí sa narodili v roku 1966 a neskôr.
Ženám – matkám sa vek odchodu do dôchodku skráti v závislosti od počtu
vychovaných detí. Pri jednom dieťati žena dovŕši dôchodkový vek vo veku 63 rokov
a 6 mesiacov, teda pôjde do dôchodku o pol roka skôr ako muž. Pri dvoch deťoch
pôjde žena o jeden rok skôr do dôchodku, teda pri dovŕšení veku 63 rokov. Maximálne skrátenie veku odchodu do dôchodku je vo výške 1 rok a 6 mesiacov čo sa
bude týkať žien ktoré vychovali tri a viac detí.10
Radovan Ďurana z INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz sa nazavedenie Ústavného zákona o strope dôchodkového veku vyjadruje nasledovne:
„Považujeme to za fiškálny populizmus. Poslanci akoby nerozumeli vete v prílohe
9
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knávrhu, že ľudia budú mať v budúcnosti nižšie dôchodky, len ich budú poberať
o pár rokov dlhšie. Na dodatočné výdavky sa zložia všetci pracujúci - časom bude
treba zvýšiť odvody alebo znížiť výdavky.“11
Sociologička zo SAV – Monika Čambalíková sa na otázku stropu dôchodkového
veku vyjadrila nasledovne:
„Obávam sa, že vek 64 rokov je príliš plošný a to, že je to schválené ako ústavný
zákon, neumožňuje dostatočne dobre a pružne reagovať na vývoj situácie a málo to
reflektuje diferenciu na trhu práce. Mali sa hľadať pružnejšie riešenia, možno riešenie pre rôzne typy prác, pracovné kategórie či umožniť ľuďom, aby sa sami rozhodli,
kedy odídu a za akých podmienok. Toto mi príde príliš centralistické.“12
1.4 Dôchodkové piliere – áno alebo nie?
V práci sa okrem iného bližšie venujem aj všetkým trom pilierom dôchodkového
systému na Slovensku. Tieto tri piliere sú:
• Prvý pilier
• Druhý pilier
• Tretí pilier
Kým prvý pilier dôchodkového systému je povinný, tak druhý a tretí pilier nie je.
Odvody do prvého piliera sú pre všetkých zamestnancov a zamestnávateľov povinné. Výhodou prvého dôchodkového piliera je garancia zo strany štátu na nárok na
dôchodok. Nevýhodou je nemožnosť dedenia pri nedožití sa starobného dôchodku
čo znamená že peniaze odvedené do prvého pilieru môže poistený čerpať až formou vyplácania starobného dôchodku a je nemožné ho vyplatiť skôr.
Podľa môjho názoru na základe demografického vývoja je fungovanie dôchodkového systému čisto na prvom pilieri kedy sa občan spolieha čisto len na zákonom
určenú valorizáciu dôchodkov je z dlhodobého hľadiska neefektívne a hlavne nedostatočné. Prognózy OSN ukazujú na fakt že v roku 2060 by mala nastať situácia
kedy na jedného obyvateľa v produktívnom veku bude pripadať viac ako osoba
v neproduktívnom veku. To prispieva k myšlienke že budú stále vyššie náklady na
vyplácanie dôchodkov a naopak ľudí ktorí budú odvádzať odvody do sociálnej poisťovne bude menej a tým pádom sociálna poisťovňa nebude mať dostatočné zdroje
na vyplácanie dôchodkov. Z týchto faktov vyplýva že k prvému dôchodkového pilieru ktorý je financovaný štátnym rozpočtom je nutnosť vplyvu na dôchodkový systém
aj zo zdrojov súkromného sektora.
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Pred zavedením dôchodkových pilierov išlo 18% z našich odvodov do sociálnej
poisťovne na dôchodky, neskôr po jednorazovom politickom rozhodnutí o zavedení
druhého piliera v roku 2005 bol pomer medzi prvým a druhým pilierom na úrovni
9% na prvý a 9% na druhý pilier. Tento pomer bol z môjho pohľadu neefektívne
rozložený nakoľko bol vo veľkej miere ochudobnený prvý pilier z ktorého sú závislí
všetci občania a posilnil pilier druhý – dlhodobý z ktorého boli v tom čase dôchodky
vypočítané len na nízkych hodnotách.
Od roku 2013 sa pomer odvodov do sociálnej poisťovne na prvý a druhý pilier
mení a od roku 2016 a výška príspevkov do dôchodkových správcovských spoločností každým rokom zvyšuje o 0,25%.13
Tabuľka 19 Porovnanie odvodov od roku 2012 do 2022 do sociálnej poisťovne a do DSS

Zdroj: vlastné spracovanie, Financievpohode.sk (ONLINE)

V roku 2022 by pomer medzi odvodmi do sociálnej poisťovne a DSS mal byť
na úrovni 12,5% a 5,5%. Neochudobníme v značnej miere tým pádom prvý pilier
a naopak posilníme druhý ktorý je založený na dlhodobom princípe.
Väčšina občanov sa spolieha na istotu a sú v konzervatívnych fondoch kde však
výnos je v mínusových číslach. Naopak najviac výnosné ale zároveň aj najrizikovejšie sú rizikové podielové fondy, ktoré sú však dostupné len pre určitú skupinu obyvateľstva ktorých prípadná strata úspor na dôchodok by neznamenala finančný kolaps.
13
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Ďalšou demagógiou pri vyplácaní dôchodkov pokladám fakt že o vyplatenie dôchodku z druhého piliera na ktorý máme po rokoch sporenia nárok si musíme sami
požiadať a nie je automatické. Do tejto úlohy vstupuje životná poisťovňa ktorá tieto
dôchodky z druhého piliera vypláca čiže nie je vyplácaný priamo z DSS. Podľa
môjho názoru je tento postup vyplácania neefektívny, vstup súkromného sektoru
pokladám za zbytočné a navodzuje to dojem „priživovania“ sa súkromného sektoru
na našich peniazoch. Za efektívnejšie riešenie by som pokladala vyplácanie dôchodkov z druhého piliera sociálnou poisťovňou bez zásahu životnej poisťovne do
tohto procesu.
Za hlavné pozitívum druhého piliera pokladám dedičnosť pri smrti poistenca. Na
rozdiel od prvého piliera ktorý by som nazvala aj ako „čierna diera“ peniaze na
dôchodok neprepadnú v „prospech štátu“ a už ich naši rodinní príslušníci neuvidia,
naopak tieto financie právom zdedia podľa obsahu zmluvy s DSS.
V roku 2015 sa začali vyplácať prvé dôchodky z druhého piliera, tie boli v priemernej výške 23-24 eur. To bolo spôsobené krátkym časom sporenia a vysokým
vekom sporiteľov. Takisto sporitelia nemajú možnosť si svoje dlhoročné úspory vybrať hneď po vstupe do dôchodku čo by mohlo byť lákavá možnosť si v tomto pilieri
poctivo a dlhodobo šetriť. Nakoľko mesačné vyplácanie z tohto piliera v mnoho
prípadoch vo výške niekoľko desiatok eur je z môjho pohľadu pre sporiteľov a aj už
aktuálnych dôchodcov demotivujúce.
Po druhom dôchodkovom pilieri prichádza na rad tretí pilier, ktorý má z môjho
pohľadu pre občanov zmysel hlavne vtedy keď ku príspevkom zamestnanca prispieva príspevkami aj zamestnávateľ. Ak túto možnosť príspevkov zamestnávateľa
zamestnanec nemá by mal zvážiť odchod z tretieho pilieru nakoľko sporenie iba zo
strany zamestnanca je z môjho pohľadu neefektívne. Efektívnosť tretieho pilieru
s príspevkami zamestnávateľa je viditeľná. Ak si zamestnanec vloží do sporenia
napríklad dvadsať eur a zamestnávateľ mu tiež prispeje sumou dvadsať eur, tak sa
tieto peniaze v okamžiku zhodnotia o 100%.
Ako sa hovorí nič nie je zadarmo a aj druhého či tretieho pilieru sa týkajú isté
poplatky s ktorými musíme rátať. V roku 2019 majú poplatky za tretí pilier hornú
hranicu 1,3% ročne z hodnoty majetku fondu. A na konci zhodnotenia majú DDS
možnosť si ukrojiť z výnosu až 10%. Ročný poplatok druhého pilieru sa skladá z
troch hlavných častí. Prvá časť je za správu dôchodkového fondu v maximálnej výške 0,3% majetku v dôchodkovom fonde. Druhá časť sa účtuje za vedenie osobného
dôchodkového účtu v sume ktorá predstavuje maximálne 1% zo sumy prijatých
príspevkov. Posledný tretí poplatok je za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde a to v sume 10% z objemu zhodnotenia majetku dôchodkového fondu, no tento
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príspevok si majú možnosť dôchodkové správcovské spoločnosti účtovať len v prípade reálne zarobených peňazí v príslušnom období.14
Pri výške poplatkov je tretí pilier ako som už vyššie dokumentovala výhodný len
pre poistencov ktorým prispieva zamestnávateľ a taktiež aby bol výhodný musí
okrem poplatkov taktiež zarobiť viac ako je aktuálna inflácia v krajine, ktorá by mala
byť v najbližších mesiacoch na úrovni 2,1 až 2,5%15
Ako sa staviam k otázke efektívnosti pilierov na Slovensku? Fakt že prvý pilier
nestačí je samozrejmosťou. A tým pádom je nutné sa zabezpečiť na dôchodok aj
inými prostriedkami. Druhý pilier nemá dostatočný priestor na to aby sporiteľovi
zabezpečil plnohodnotný dôchodok na slušný život na podobnej úrovni aký mal
počas ekonomicky aktívneho života. Efektívnosť tretieho pilieru sa ukáže iba pri
príspevkoch od zamestnávateľa ktoré ale nie sú samozrejmosťou hlavne pri malých
podnikateľoch ktorí svojim zamestnancom tento podstatný benefit neposkytujú. Pri
aktuálnej neistote v ekonomickom či politickom smere by som povedala, že veľká
skupina obyvateľov neverí že sa o nich štát postará a takisto ani na výnosnosť
druhého či tretieho pilieru a tak sa spoliehajú čisto na vlastné sporenie a ako sa hovorí odkladajú si každý mesiac nejaké to euro „do ponožky“ a aj takto sa pripravujú
na odchod do dôchodku.
Analýza názorov vybraných občanov SR o dôchodkovom zabezpečení a jeho
aktuálnych problémoch
Dňa 26.3.2019 som na sociálnej sieti a prostredníctvom e-mailov sprostredkovala môj anonymný dotazník o dôchodkovom zabezpečení obyvateľov Slovenskej
republiky a o aktuálnych problémoch dôchodkového systému. Podmienkami pre
respondentov boli:
• vek od 18 rokov,
• zamestnanec na trvalý pracovný pomer.
Dňa 31.3.3019 som ukončila možnosť vypracovania dotazníka a získané odpovede od respondentov som následne vyhodnotila. Počet respondentov, ktorí vypracovali predmetný dotazník je 95 ľudí.
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Vyhodnotenie odpovedí:
• Otázka č. 1
Obrázok 1 Pomer pohlavia u respondentov

Zdroj: Google Forms
Na predmetný dotazník odpovedali obyvatelia Slovenskej republiky v pomere 56
žien (58,9%) a 39 mužov (41,1%).
• Otázka č. 2
Obrázok 2 Vekové rozmedzie respondentov

Zdroj: Google Forms
Vekové rozloženie respondentov je na úrovni 37ľudí (38,9%) vo vekovej kategórii
18- 30 rokov. Vo vekovej kategórii 31-43 rokov je 34 respondentov (35,8%). Vekovú kategóriu 44 - 56 rokov zastupuje 16 respondentov (16,8%) a 8 respondentov
(8,4%) je vo vekovom rozmedzí 57 a viac rokov.
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• Otázka č. 3
Obrázok 3 Gramotnosť respondentov o dôchodkovom systéme

Zdroj: Google Forms
Na subjektívnu otázku o informovanosti občanov o dôchodkovom systéme iba 57
ľudí (60%) odpovedalo kladne a až 38 občanov (40%) nemá podľa svojho názoru
dostatočné povedomie a informovanosť o dôchodkovom systéme a fungovaní dôchodkového zabezpečenia na Slovensku čo predstavuje vysoké percento na nevedomosť o zabezpečení, na ktoré bude každý občan v budúcnosti závislí.
• Otázka č. 4
Obrázok 4 Gramotnosť respondentov o financovaní dôchodkov

Zdroj: Google Forms
Na otázku o povedomí občanov o financovaní dôchodkového poistenia až 41
(43,2%) ľudí odpovedalo záporne a priznali svoju nevedomosť o fungovaní financovania. Kladne odpovedalo 54 (56,8%) občanov a označilo že pozná systém financovania dôchodkového poistenia.
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• Otázka č. 5
Obrázok 5 Ak ste na predchádzajúcu otázku odpovedali „ÁNO“ tak čo je
podľa Vášho názoru podstatou financovania dôchodkového systému?

Zdroj: Google Forms
Pri tejto otázke som si mala možnosť overiť či respondenti ktorí si myslia že poznajú systém financovania či majú aj správne vedomosti na túto problematiku. Tu sa
ukázalo že si ľudia mýlia na akom princípe toto financovanie funguje. Na správnu
odpoveď „poistný systém“ je 35 správnych odpovedí, a sčítanie nesprávnych odpovedí je 36, čo je viac ako polovica z celkových odpovedí. Tu sa opäť potvrdzuje
ako aj pri otázke číslo 3 nevedomosť občanov a skreslené informácie o fungovaní
dôchodkového systému.
• Otázka č. 6
Obrázok 6 Rozloženie respondentov v dôchodkových pilieroch

Zdroj: Google Forms
V predmetnej otázke sme sa dozvedeli že najväčšie percento (43,2% = 41 občanov) sú účastníkmi prvého a druhého piliera. Všetkých troch pilierov je 32 respondentov (33,7%) účastníkom a podľa mojich očakávaní sa najmenší počet opýtaných
(23,2% = 22 občanov) spolieha iba na dôchodky z prvého piliera.
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• Otázka č. 7
Obrázok 7 Rozloženie respondentov podľa účasti v druhom pilieri

Zdroj: Google Forms
Z uvedeného prieskumu som došla k záveru že najväčšie percento opýtaných je
v druhom pilieri poistených v Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s. (26 ľudí), rozloženie v ostatných DDS sú približne rovnaké až na DSS
Poštovej banky, a.s. kde ani jeden z respondentov nie je poistený.
• Otázka č. 8
Obrázok 8 Rozloženie respondentov podľa účasti v treťom pilieri

Zdroj: Google Forms
Podľa grafu jasne vidíme že najväčší počet respondentov nie je účastníkom tretieho piliera. Zo vzorky respondentov ktorí v tretom pilieri sú poistení je najväčšie
percento v DDS Tatra banka, a.s. Rozloženie poistencov v ostatných DDS je pomerne v rovnakej miere zastúpené.
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• Otázka č. 9
Obrázok 9 Rozloženie respondentov podľa príspevkov na tretí pilier od zamestnávateľa

Zdroj: Google Forms
Zo vzorky 40 respondentov ktorí sa vyjadrili či ich zamestnávateľ prispieva/neprispieva do tretieho piliera je rozloženie výsledkov v pomere 9 ľudí ktorým zamestnanec neprispieva a aj napriek tomu sú účastníkmi tretieho piliera a 31 ľudí
odpovedalo kladne a ich zamestnávateľ im tento benefit ponúka.
• Otázka č.10
Obrázok 10 Možnosti sporenia si na dôchodok mimo dôchodkových pilierov

Zdroj: Google Forms
Na uvedenú otázku skoro polovica respondentov (45,3% = 43 ľudí) uvidelo že iné
metódy sporenia nevyužíva, spolieha sa iba na dôchodkové piliere. Pravidelne si zo
svojho príjmu odkladá až 30,5% respondentov (29 ľudí) čo je pozitívny fakt že nie
sú ľahostajní k svojej budúcnosti. Takisto aspoň ojedinele si z príjmu odkladá 14,7%
respondentov (14 ľudí) a funkciu sporiaceho účtu v banke na tento účel využíva
4,2% respondentov (4 ľudia). Ako iné odpovede ľudia uviedli aj životné poistenie,
rezervotvorné poistenie, investovanie do fondov či dôchodkové poistenie.
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• Otázka č. 11
Obrázok 11 Názor na zavedenie Ústavného zákona o strope dôchodkového
veku

Zdroj: Google Forms
Na uvedenú otázku bolo pomerne rovnaké percento zastúpenia respondentov ktorí sú pre a proti tomuto zákonu. V tomto znení s nim súhlasí 33 opýtaných
a nesúhlasí 29. Bez zakotvenia v Ústave by s týmto zákonom súhlasilo 14 opýtaných a až 19 respondentov hlavne vo vekovom rozmedzí 18-30 rokov sa nevedia
k tejto téme vyjadriť čo vidím za veľký problém nakoľko je to vec ktorá sa nás osobne dotýka a ovplyvní našu budúcnosť.
• Otázka č. 12
Obrázok 12 Názor na odchod do dôchodku v 64 roku života u mužov

Zdroj: Google Forms
Na otázku či je 64 rokov, ako je uvedené v zákone o strope dôchodkového veku,
primeraný vek kedy by mal muž ísť do dôchodku 53,7% respondentov (51 ľudí) sa
vyjadrilo že súhlasí s týmto vekom a že je primeraný na odchod mužov do dôchodku. Názor že tento vek je už vysoký a do dôchodku by mali ísť muži skôr sa vyjadrilo
až 31,6% respondentov (30 ľudí). K názoru že tento vek je nízky a do dôchodku by
mali ísť muži neskôr sa priklonilo najmenšie percento 14,7% opýtaných (14 ľudí).
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• Otázka č.13
Obrázok 13 Názor na zníženie veku odchodu do dôchodku pre ženy ktoré
vychovali dieťa/deti

Zdroj: Google Forms
Viac ako trištvrte respondentov (83,2% = 79 ľudí) sa vyjadrilo že s týmto dodatkom k zákonu o strope dôchodkového veku súhlasí. Iba 16 respondentov sa
vyjadrilo negatívne a nesúhlasí s tým aby žena išla skôr do dôchodku podľa počtu
vychovaných detí. V ďalšej otázke je vysvetlenie prečo s tým táto vzorka respondentov nesúhlasí a že aj ženy sú proti tomuto dodatku v zákone.
• Otázka č. 14
Dôvody prečo určitá skupina respondentov nesúhlasí so znížením veku odchodu do dôchodku pre ženy ktoré vychovali dieťa/deti: Na túto otázku som
dostala rôzne odpovede prečo by ženy nemali mať znížený strop odchodu do dôchodku. Najčastejšie sa objavuje jednoduchá odpoveď v zmysle že dieťa nie je
dôvod skoršieho odchodu do dôchodku. Ďalšia často sa opakujúca odpoveď dáva
na zreteľ rovnosť mužov a žien a fakt že aj muži rovnako vychovávajú deti ako ženy
a mali by platiť rovnaké podmienky ako pre ženy tak aj mužov. Ďalšie odpovede
ukazujú na fakt že ženy majú kategoricky nižšie dôchodky a v priemere sa dožívajú dlhšie a s tým že pôjdu do dôchodku skôr budú mať ešte nižší dôchodok, dlhší
čas strávený v dôchodku a tým horší sociálny stav. Ďalšie odpovede už konkrétne
ukazujú na možné zmeny ako je napríklad vypočítanie veku odchodu do dôchodku podľa stupňa fyzického zaťaženia v zamestnaní, výhody skoršieho odchodu do
dôchodku pre občanov, ktorí majú nadštandardný príjem a tým pádom „živia“ náš
ekonomický systém.
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• Otázka č. 15
Obrázok 15 Finančné prostriedky štátu na vyplácanie dôchodkov v budúcnosti

Zdroj: Google Forms
Viac ako trištvrte respondentov (76,8% = 73 ľudí) sa vyjadrilo že štát podľa ich
názoru nebude mať v budúcnosti dostatočné finančné prostriedky na vyplácanie
dôchodkov. Dôvodov prečo túto funkciu štát nebude podľa opýtaných vedieť zabezpečiť je niekoľko a v ďalšej otázke si ich podrobnejšie rozoberieme. Dôveru vo
financovaní dôchodkov štátom prejavilo iba 23,2% respondentov (22 ľudí).
• Otázka č. 16
Dôvody prečo určitá skupina respondentov je toho názoru že štát nebude
mať dostatočné finančné prostriedky na vyplácanie dôchodkov v budúcnosti:
Dôvody ktoré respondenti považujú za kľúčové pri otázke prečo štát nebude mať
v budúcnosti dostatočné finančné prostriedky je niekoľko. Najčastejšie sa opakujúca odpoveď ukazuje na problém starnutia populácie, nízkej pôrodnosti a celkovému
negatívnemu demografickému vývoju krajiny. Ďalšie odpovede naznačujú nedôveru
voči štátu ako takému a k jeho zlému hospodáreniu s financiami a korupcii či okrádaniu na vysokých funkciách ktoré sa negatívne odzrkadlia aj pri vyplácaní dôchodkov. Občania si takisto uvedomujú fakt každoročne zvyšujúcemu sa počtu ľudí ktorí
žijú a pracujú v zahraničí a tím pádom odvádzajú odvody do inej krajiny.
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• Otázka č.17
Obrázok 17 Adekvátnosť výšky priemerného dôchodku k cenám tovarov a
služieb

Zdroj: Google Forms
Na otázku či výška priemerného dôchodku ktorá k dátumu 28.2.2019 predstavovala 456,79€ je adekvátna k aktuálnym cenám tovarov a služieb sa až 94,7% = 90
ľudí vyjadrilo že táto suma je neadekvátna k cenám tovarov a služieb a považujú
túto sumu za nízku. Iba 5,3% = 5 ľudí je toho názoru že táto suma je adekvátna.
Túto otázku vo veľkej miere ovplyvňuje aj fakt bydliska respondentov nakoľko ceny
za tovary a služby sú odlišné v mestách ako na vidieku a takisto aj životný štandard
opýtaných a ich mesačným príjmom.
• Otázka č. 18
Obrázok 18 Názor na percentuálne porovnanie výšky priemerného dôchodku k priemernému zárobku obyvateľstva

Zdroj: Google Forms
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Najväčšie percento respondentov (33,7% = 32 ľudí) je názoru že percentuálne
porovnanie medzi priemernou výškou dôchodku a zárobku je na úrovni nižšej ako
50%. Ostatné rozloženie odpovedí je na podobnej úrovni až na názor že percentuálne porovnanie je vo výške viac ako 70%, tento názor vyjadrilo 9,5% čo predstavuje 9 opýtaných.
• Otázka č. 19
Obrázok 19 Predstava respondentov o financovaní dôchodkov v budúcnosti

Zdroj: Google Forms
Táto otázka nám ukazuje na fakt že ľudia nemajú dostatočné znalosti o dôchodkovom zabezpečení, a až 37,9% (36) respondentov nevie vyjadriť vlastný názor
na financovanie dôchodkov v budúcnosti. S trojpilerovým modelom je spokojných
33,7% (32) respondentov, ktorí by v ňom aj naďalej pokračovali. K jednému priebežnému pilieru by sa vrátilo 18,9% (18) respondentov a nové modely financovania,
ktoré si v ďalšej otázke bližšie rozoberieme, by skúšalo 9,7% (9) opýtaných.
• Otázka č. 20
Návrhy pre nové modely financovania dôchodkov v budúcnosti: Vzorka
opýtaných respondentov ktorí v predchádzajúcej otázke označili že by sa mali skúšať nové modely financovania dôchodkov v budúcnosti svoje tvrdenie odôvodňujú
návrhmi ako sú povinné príspevky zamestnanca ako do druhého tak aj do tretieho
piliera, nastavenie rýchlejšieho navyšovania % do druhého piliera aby si pracujúci
občania už po približne 15-20 rokoch zarábali na vlastný dôchodok. Často sa opakujúca odpoveď je aj vlastné sporenie si na dôchodok podľa vlastného uváženia
kedy by sa zrušili odvody zamestnanca do sociálneho poistenia, tieto finančné prostriedky by si mohol sám sporiť a teda bez spoliehania sa na štát v tomto smere.
Po vyhodnotení odpovedí ktoré som dostala na predmetný dotazník som dospela
k rôznym záverom. Zistila som istú absenciu informovanosti respondentov o dô127

chodkovom systéme čo môže naznačovať nedostatočné informovanie verejnosti.
Tento problém by som zmiernila lepším a častejším reportážam v televízii a novinových článkom o fungovaní dôchodkového systému.
Najväčšie percento ľudí sú účastníkmi prvého a druhého piliera čo vypovedá
že väčšina ľudí sa už nespoliehajú čisto iba na prvý pilier a využívajú služby DSS,
hlavne Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. ktorá má najväčšie zastúpenie respondentov. Nižší počet respondentov sú poistení aj v treťom
pilieri a využívajú na túto funkciu hlavne DDS Tatra banka a.s., zaujímavým faktom
je že až 22,2% týchto poistencov sú poistení v treťom pilieri aj keď im ich zamestnávateľ doňho neprispieva. Podľa môjho názoru aj absencia príspevkov zamestnávateľov, hlavne v menších firmách, je dôvod prečo ľudia nevyužívajú tento pilier. Tento
jav by som primárne riešila prostredníctvom výraznejších výhod pre tých zamestnávateľov ktorí svojim zamestnancom tento benefit poskytujú, a tieto výhody by
som stupňovala podľa výšky príspevku ktorý zamestnávateľ poskytuje. Zaujímavým
javom je pomerne vysoký počet respondentov ktorí sa na svoj dôchodok pripravujú
dopredu a pravidelne si šetria naň zo svojho príjmu aj v nižšom veku kedy majú ešte
niekoľko desiatok rokov do dôchodku.
Podľa výsledkov môjho prieskumu na aktuálnu problematiku už zavedeného
Ústavného zákona o strope dôchodkového veku sa občania delia na dva tábory. Približne rovnaké percento je ako za tak aj proti tomuto zákonu. Vyskytli sa
aj odpovede kedy opýtaní súhlasia so stropom dôchodkového veku bez toho aby
bol zakotvený aj v Ústave SR. Ako negatívum pokladám fakt, že pomerne vysoké
percento opýtaných sa nevie k tejto problematike vyjadriť a nemajú naň svoj subjektívny názor. Táto nevedomosť a bez názorovosť sa objavovala hlavne vo vekovom
rozmedzí 18-30 rokov kedy sa ešte občania v takej miere nezaujímajú o otázky
dôchodkového zabezpečenia.
Na otázku už zavedeného dodatku skoršieho odchodu žien do dôchodku podľa
počtu vychovaných detí by som upozornila hlavne na to aby sa tento fakt neodzrkadlil na poklese výšky dôchodku. Takisto by som zaviedla percentuálne zvýšenie
odvodov, ktoré štát dáva ženám, ktoré sú na materskej/rodičovskej dovolenke aby
mali väčšiu šancu na kvalitnejšiu životnú úroveň v dôchodkovom veku.
V poslednom rade je potreba vybudovať lepšiu dôveru obyvateľov voči štátu pri
otázke financovania dôchodkov. Mal by byť viditeľný záujem v prvom rade štátu
o ucelenosť kvalitného dôchodkového systému bez častých zmien a zlepšiť transparentnosť hospodárenia s financiami vyzbieranými odvodmi na dôchodky, ktoré
nedostatky môžu u ľudí vyvolávať nedôveru a neistotu.

128

Záver
Predmetná práca mala za cieľ priblížiť celkové fungovanie dôchodkového zabezpečenia na Slovensku a takisto sa venovala aktuálnym otázkam a problematikám,
ktoré sa týkajú dôchodkového systému našej krajiny.
Ukázalo sa, že systém akým naše dôchodkové zabezpečenie funguje má preukázateľné problémy a medzery, s ktorými musí neustále bojovať a nie je možné hľadanie efektívnych zdokonalení a úprav odkladať, ale treba sa im neustále venovať
a hľadať možnosti akými vylepšiť prioritne životnú a sociálnu úroveň obyvateľstva
v poproduktívnom veku.
V práci som okrem iného priblížila z môjho pohľadu najaktuálnejšiu problematiku
týkajúcu sa dôchodkového zabezpečenia krajiny, ktorou je Ústavný zákon o strope
dôchodkového veku a takisto aj efektívnosť financovania jednotlivých dôchodkových pilierov.
Vďaka prieskumu názorov obyvateľstva formou dotazníka v tretej kapitole som
sa mala možnosť dozvedieť predstavu, odporúčania a návrhy ľudí, ktorí aj napriek
tomu že sa problematike dôchodkového systému aktívne nezaoberajú majú nápady
a pripomienky, ktorými by efektívnosť fungovania dôchodkového systému vylepšili.
Za možné návrhy riešení akými zefektívniť dôchodkový systém by som uviedla výraznejšie výhody pre zamestnávateľov, ktorí poskytujú svojim zamestnancom
príspevky do tretieho dôchodkového piliera, aby mali väčší záujem o poskytovanie
tohto benefitu, ktorý by spôsobil efektívnejšie sporenie si na dôchodok v treťom pilieri nakoľko by zamestnancovi do tohto piliera išlo každý mesiac viac financií a tým
by sa zefektívnil pomer medzi poplatkami do tohto piliera ktoré sú pomerne vysoké
a množstve nasporených úspor. Ďalší návrh by sa týkal stropu dôchodkového veku.
Z môjho pohľadu by som navrhovala vyňať tento zákon z Ústavy Slovenskej republiky nakoľko bude zložité tento zákon v budúcnosti modifikovať, poprípade úplne
zmeniť. Na zvýšenie životnej úrovne pre ženy by som navrhla zvýšiť odvody štátu
na dôchodok do sociálnej poisťovne po dobu materskej i rodičovskej dovolenky
ktoré by sa pozitívne odzrkadlili na výške dôchodku žien - matiek v budúcnosti. Takisto by som pracovala na zlepšení podmienok pre mladé rodiny nakoľko samotný
vývoj demografie nám preukazuje pokles pôrodnosti ktorá sa priamo týka aj vývoju
dôchodku.
Ako posledné ale nie menej podstatné by som uviedla zlepšenie celkového záujmu štátu o skvalitnenie dôchodkového systému a komplexnej životnej úrovne krajiny prostredníctvom efektívnejšieho využitia financií zo štátneho rozpočtu, ktoré by
obyvatelia mali možnosť preukázateľne pocítiť.

129

Literatúra
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

[7]
[8]

[9]
[10]
[11]
[12]

[13]

[14]

[15]

[16]
130

BEBLAVÝ, M. 2009. Sociálna politika. Prešov: ADIN, 2009. 106 s. ISBN 97880-89244- 47-8.
CIBÁKOVÁ, V. A KOL. 2010. Ako písať záverečnú prácu: Metodická príručka.
Bratislava: Crr.sk s.r.o., 2010. 12-36 s. ISBN 978-80-970272-5-4.
DUDOVÁ, I. – STANEK, V. – POLONYOVÁ, S. 2018. Sociálna politika. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018. 209 – 224 s. ISBN 978-80-8168-866-9.
GREGOROVÁ, Z. – GALVAS, M. 2005. Sociální zabezpečení. 2 vyd. Brno:
Doplněk, 2005. 27 s. ISBN 80-7239-176-3.
KREBS, V. a kol. 2005. Sociální politika. 3 vyd. Praha: ASPI, 2005. 178 – 184
s. ISBN 80- 7357-050-5.
MIKLOŠ, I. 2005. Kniha reforiem alebo ako si Slovensko získalo medzinárodné uznanie ekonomickej oblasti. Bratislava: Trend Visual, 2005. 13 s.
ISBN 80-969378-0-4.
OŠKOVÁ,S. a kol. 2010. Sociálne zabezpečenie. Bratislava: Ekonóm, 2010.
7 s. ISBN 978- 80-222-2958-7.
RADIČOVÁ, I. a kol. 1999. Zdravie, práca, dôchodok: Zdravotná politika, nezamestnanosť a dôchodkové zabezpečenie v SR. Bratislava: S.P.A.C.E,
1999. 29 s. ISBN 80-967403-9-3.
RIEVAJOVÁ, E. a kol. 2006. Sociálne zabezpečenie. Bratislava: Sprint vfra,
2006. 96 s. ISBN 80-89085-62-8.
SIVÁK, R. a kol. 2007. Verejné financie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2007.
158 – 164 s. ISBN 8080780944.
STANEK, V. a kol. 2002. Sociálna politika. Bratislava: Sprint vfra, 2002. 33 s.
ISBN 80-88848-92-X.
Ako sa žije v Bratislave osamelým matkám?. [Online]. 2017 [02.02.2019].
Dostupnosť a prístup <https://www.bratislavskenoviny.sk/nasa-tema/
46554-ako-sa-zije-v-bratislaveosamelym-matkam>.
BLEHA, B. 2013. Prognóza populačného vývoja Slovenskej republiky do
roku 2060. [Online]. Vydanie. Bratislava : INFOSTAT, 03.2013. Dátum aktualizácie. [13.02.2019]. Dostupnosť a prístup: <http://www.infostat.sk/vdc/pdf/
Prognoza2060.pdf>. ISBN 978-80- 89398-23-2 .
BYSTRIANSKÝ, J. 2018. Ficov strop môže znížiť dôchodky až o pätinu. In
Koment. [Online]. 2018,48 [10.02.2019]. Dostupnosť a prístup: <http://www.
tyzdennikkoment.sk/koment-48-2018-migracny-pakt-lajcakova-demisia-cidochodkovy-strop-rusny-tyzden/>.
ČAMBALÍKOVÁ, M. 2019. Dôchodkový strop čaká už len na prezidenta. In
Pravda. [Online]. 2019 [29.03.2019]. Dostupnosť a prístup: <https://spravy.
pravda.sk/domace/clanok/507033-poslanci-schvalili-zastropovaniedochodku/>.
Dôchodok – prvý pilier. [Online]. 2018 [07.01.2019]. Dostupnosť a prístup:

[17]
[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

[25]

[26]

[27]

[28]

<https://www.finance.sk/dochodok/prvy-pilier/>.
Druhý pilier. [Online]. [14.02.2019]. Dostupnosť a prístup: <https://www.adss.
sk/druhy-pilier>.
ĎURANA, R. 2019. Parlament zaviedol dôchodkový strop 64 rokov: Čo sa
tým pre Slovákov zmení?. [Online]. 2019 [01.04.2019]. Dostupnosť a prístup:
<https://www.cas.sk/clanok/820099/parlament-zaviedol-dochodkovy-strop-64-rokov-cosa-tym-pre-slovakov-zmeni/>.
JURČOVÁ, D. 2015. Slovník demografických pojmov. [Online]. 2005
[29.01.2019]. Dostupnosť a prístup: <http://www.infostat.sk/vdc/pdf/slovnik_2verdd.pdf>. ISBN 80- 85659-40-9.
JURČOVÁ, D. a kol. 2014. SEEMIG National Strategy for enhancing migration data production and utilization for Slovakia. [Online] 2014 [29.01.2019].
Dostupnosť
a
prístup:<http://www.seemig.eu/downloads/outputs/SEEMIGNationalStrategySlovakia.pdf.>.
KOTULIČ, J. 2016. Podstata valorizácie dôchodkov. [Online]. 2016
[18.01.2019]. Dostupnosť a prístup: <http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=
54e2f3279d60c1a4f82164cb50879bcb>.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. II. Pilier –
starobné dôchodkové sporenie. [Online]. [07.01.2019]. Dostupnosť a prístup:
<https://www.employment.gov.sk/sk/socialne-poistenie-dochodkovy-system/
dochodkovysystem/ii-pilier-starobne-dochodkove-sporenie/>.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. III. Pilier –
doplnkové
dôchodkové
sporenie.
[Online].
[10.01.2019].
Dostupnosť a prístup: <https://www.employment.gov.sk/sk/socialne-poistenie-dochodkovy-system/dochodkovysystem/iii-pilier-doplnkove-dochodkove
-sporenie/>.
Na Slovensku pracuje takmer 50-tisíc cudzincov. [Online]. 2018 [07.02.2019].
Dostupnosť a prístup: <https://www.etrend.sk/ekonomika/na-slovensku-pracuje-takmer-50-tisic-cudzincov.html>.
NAVRÁTILOVÁ, Ľ. 2012. Ako sa vyvíjali dôchodky na Slovensku? Pozrite
sa. [Online]. 2012 [03.01:2019]. Dostupnosť a prístup: <https://hnonline.sk/
expert/460609-ako-savyvijali-dochodky-na-slovensku-pozrite-sa>.
ODKLADAL,M. 2019. Všetko čo by ste mali vedieť o dôchodkovom strope.
[Online]. 2019
[03.04.2019]. Dostupnosť a prístup: <https://www.aktuality.
sk/clanok/680983/vsetkoco-by-ste-mali-vediet-o-dochodkovom-strope/>.
ONUFER, M. 2017. Tretí dôchodkový pilier – má vôbec zmysel?. [Online].
2017 [15.02.2019]. Dostupnosť a prístup: <https://dennikn.sk/blog/708117/
treti-dochodkovypilier-ma-vobec-zmysel/>.
ONUFER, M. 2018. Výška príspevku do 2. Piliera sa v roku 2018 mení. [Online]. 2018[14.02.2019]. Dostupnosť a prístup: <https://financievpohode.sk/
vyska-prispevku-2-pilierasa-v-roku-2018-meni/>.
131

[29]

[30]

[31]
[32]
[33]

[34]

[35]

[36]
[37]
[38]

132

Práve teraz parlament schválil strop veku odchodu do dôchodku. [Online].
2019 [29.03.2019]. Dostupnosť a prístup: <https://www.topky.sk/
cl/100535/1782683/PRAVETERAZ-Parlament-schvalil-strop-veku-odchodu-do-dochodku>.
SKYBA, M. 2017. Ako si sporiť na dôchodok. Majte peniaze na viacerých
miestach. [Online]. 2017 [07.01.2019]. Dostupnosť a prístup: < https://banky.
sk/ako-si-sporit-nadochodok- majte-peniaze-na-viacerych-miestach/>.
SULÍK, R. 2006. Dôchodky – od alchýmie k chaosu. [Online]. 2006 [05.01.2019].
Dostupnosť a prístup: <https://sulik.sk/dochodky-od-alchymie-k-chaosu/>.
Valorizácia. [Online]. [15.01.2019]. Dostupnosť a prístup: <http://www.financnyslovnik.sk/valorizacia>.
VOTRUBOVÁ, K. 2018. Dôchodkový strop spôsobuje našim susedom problém. [Online].2018 [11.02.2019]. Dostupnosť a prístup: <https://finweb.
hnonline.sk/ekonomika/1830349-dochodkovy-strop-sposobuje-nasimsusedom-problem>.
Zastropovanie dôchodkového veku sa musí uskutočniť s viacerými reformami. [Online].2018 [10.02.2019]. Dostupnosť a prístup: <https://ekonomika.
sme.sk/c/20837929/zastropovanie-dochodkoveho-veku-sa-musiuskutocnit-s-viacerymi-reformami.html>.
Zvyšovanie dôchodkových dávok. [Online]. 2013 [18.01.2019]. Dostupnosť
a prístup:<https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_zvysovanie-dochodkovych-davok>.
Zákon č. 43/2004 z 20. Januára 2004 o starobnom dôchodkovom sporení
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 461/2003 z 30. Októbra 2003 o sociálnom poistení.
Zákon č. 650/2004 z 26. Októbra 2004 o doplnkovom dôchodkovom sporení
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informácie a pokyny pre autorov príspevkov
Redakcia prijíma a uverejňuje príspevky v slovenskom, českom a anglickom jazyku. Za originalitu,
odbornú i formálnu správnosť príspevku zodpovedá autor. V časopise nie je možné publikovať článok,
ktorý už bol uverejnený v inom periodiku. Redakcia si vyhradzuje právo uverejnenia len pôvodných príspevkov, ktoré spĺňajú obsahové a všetky formálne náležitosti vedeckého článku.
Príspevky sa predkladajú:
•

jedenkrát elektronicky (e-mailom na adresu: edita.kulova@vsemvs.sk)

•

a v dvoch tlačených exemplároch na adresu redakcie časopisu ČasOpis, Vysoká škola ekonómie
a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Furdekova 16, 851 04 Bratislava. Príspevky je potrebné odovzdať vo formáte MS Word. Rozsah príspevku je limitovaný na max. 10 strán, pri recenziách a správach je rozsah limitovaný na max. 5 strán predpísaného formátu vrátane grafov, tabuliek a literatúry.

Základné formátovanie
NASTAVENIA STRANY:
• Veľkosť papiera je B5 (ISO) (rozmery šírka 17,59 cm, výška 24,99 cm).
• Okraje stránky musia byť nastavené na 2 cm zo všetkých strán.
• Musí sa zvoliť voľba zrkadlových okrajov.
• Vzdialenosť záhlavia a päty od okraja stránky má byť 1,25 cm.
TEXT:
• Typ písma textu príspevku musí byť Arial s veľkosťou 10 bodov.
• Riadkovanie 1,5.
• Prvý riadok každého odseku má byť odsadený o hodnotu 0,8 cm.
• Za každým odsekom je potrebné nastaviť medzeru 6 bodov.
• Pred každým nadpisom je potrebné vynechať dva prázdne riadky a za každým nadpisom jeden
voľný riadok.
OBRÁZKY:
• Musia byť začlenené do textu článku s číslovaním.
• Pred a za obrázkom sa vynecháva jeden voľný riadok.
• Označenie obrázka sa musí začínať skratkou a číslom (Obr. 1), za ktorými sú dve medzery a nasleduje popis obrázka.
• Skratky Obr. a číslo obrázka sú napísané tučnými písmenami.
GRAFY:
• Musia byť začlenené do textu článku s číslovaním.
• Pred a za grafom sa vynecháva jeden voľný riadok.
• Označenie grafu sa musí začínať slovom (Graf 1) a číslom, za ktorými sú dve medzery a nasleduje
popis grafu.
• Slová Graf a číslo grafu sú napísané tučnými písmenami.
• Grafy je potrebné uviesť v Exceli, a to aj ako prílohu v elektronickej verzii k rukopisom.

133

TABUĽKY:
• Musia byť začlenené do textu článku s číslovaním.
• Pred a za tabuľkou sa vynecháva jeden voľný riadok.
• Označenie tabuľky sa musí začínať skratkou a číslom (Tab. 1), za ktorými sú dve medzery a nasleduje popis tabuľky.
• Skratka Tab. a číslo tabuľky sú napísané tučnými písmenami.
• Pod každým obrázkom, tabuľkou i grafom musí byť uvedený zdroj, z ktorého autor údaje čerpal.
ROVNICE:
• Musia byť napísané v editore rovníc Microsoft Equation, ktorý je súčasťou textového editora MS
Word.
• Matematické symboly je nutné písať aj vo vnútri textu pomocou editora rovníc.
ANGLICKÝ NÁZOV A ABSTRAKT:
• V každom príspevku musí byť uvedený anglický názov a abstrakt rozsahu 8 riadkov v anglickom
jazyku.
• Pod abstraktom je potrebné uviesť kľúčové slová (keywords) v angličtine (viď http://www.aeaweb.
org/journal/jel_class_system.html).
LITERATÚRU:
• Uvádzať v súlade s normou STN ISO 690 v abecednom poradí podľa vzoru uvedenom v šablóne.
• Odvolania na literatúru sa označujú v texte metódou mena, dátumu a poradia v zozname literatúry
tak, že na príslušnom mieste v texte sa do zátvoriek napíše meno autora, dátum publikovania dokumentu/ číslo podľa toho, ako sú tieto údaje uvedené abecednom profile v zozname literatúry;
napr. (Kotler,2001/14).
Recenzovanie príspevkov:
Recenzovanie príspevkov zabezpečuje redakčná rada. Recenzné konanie voči autorovi príspevku
je anonymné.
Príspevky nie sú honorované.

134

Instructions for authors
The scientific journal - Public administration and Regional Development publishes scientific contributions, discussion contributions and reviews related to its
focus. Contributions must be at the required professional and scientific level. They
are published in the Slovak, Czech, Russian or English language.
The editor´s office of the journal accepts contributions electronically (by email to:
edita.kulova@vsemvs.sk), or in a written form in 3 copies together with a CD in the
text editor Word (operation system Windows), page size A4 (21×29.7), 2 cm margins, font type: ARIAL, single line spacing.
Title of Article (size 12 pt bold, centred)
Title (size 11pt bold, italic, centred)
Name and SURNAME* (size 10,5pt, italic)
Abstract (size 10pt bold)
Body text (size 10pt, italic, max. 8 lines)
Keywords (size 10pt bold)
text (size 10pt, italic)
Introduction (size 10pt bold)
Text (size 10pt, normal)
1 Title of chapter (size 10pt bold)
Text (size 10 pt normal) 1.1
Subchapter title (size 10pt bold)
Text (size 10 pt normal)
Conclusion (size 10pt bold)
Text (size 10 pt normal) Bibliography

135

Autori príspevkov:
Mgr. Dominika Achbergerová, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej
správy v Bratislave, Furdekova 16, 851 04 Bratislava, e-mail: dominika.achbergerova@gmail.com
Mgr. Milan Comorek, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy
v Bratislave, Furdekova 16, 851 04 Bratislava, e-mail: milancomorek@gmail.com
Sarah Haydu, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Furdekova 16, 851 04 Bratislava, e-mail: haydu.sarah@gmail.com
Lucia Hudáková, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Furdekova 16, 851 04 Bratislava, e-mail: lucia.hudakova19@gmail.com
Peter Kuba, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave,
Furdekova 16, 851 04 Bratislava, e-mail: kuba.peter33@gmail.com
Dominika Vovková, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Furdekova 16, 851 04 Bratislava, e-mail: dominika.vovkova@gmail.com

136

čas pis
Študentský odborný časopis

School of Economics and Management
in Public Administration
Students Scientific Journal

ISSN 1337-9593

ČÍSLO 30/2019 ROČNÍK 14

