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ÚV
OD

NÍ
K

Vážení čitatelia, kolegovia, kolegyne,

dostáva sa Vám do rúk jesenné číslo Finančného
manažéra, ktoré je už tradične späté s konferenciou
SAF. 

Vstup do druhej desiatky organizovania odbor-
ných konferencií SAF je príležitosťou obzrieť sa späť
na predchádzajúcich desať rokov, čo je obdobie, kedy
môžeme hovoriť o tradícii, môžeme hodnotiť naše 
organizačné schopnosti, ale hlavne prostredníctvom
zamerania jednotlivých nosných tém i posúdiť eko-
nomický vývoj spoločnosti, uvedomiť si, čo trápilo 
a zaujímalo tak našich členov, ako i  celú podnikovú
ekonomickú sféru, ako sa menili priority, ktoré oblasti
boli pre konkrétne obdobia aktuálne a ktorým témam
sa venujeme nepretržite. 

Z pohľadu tradície som veľmi rád, že každá od-
borná konferencia SAF bola organizovaná pod zášti-
tou guvernéra NBS, čo je prejavom dlhotrvajúcich
dobrých vzťahov s vedením NBS, pričom táto záštita
každoročne predstavuje pre SAF záväzok zabezpečiť
vysoký odborný štandard konferencie. Ďalším sub-
jektom, ktorý sa v rámci konferencii v každom z pred-
chádzajúcich desiatich ročníkov podieľal na pre-
zentácii makroekonomického vývoja a daňovej legi-
slatívy je Ministerstvo financií Slovenskej republiky,
pričom s Daňovou a colnou sekciou dlhoročne spo-
lupracuje SAF nielen v rámci konferencie, ale i v prie-
behu roka pri pripomienkovaní ekonomických
zákonov a organizovaní ďalších odborných podujatí. 

Zaujímavý je i  pohľad zamerania nosných tém
konferencie. V prvých ročníkoch sa oblasť finanč-
ného riadenia orientovala na cash manažment s dô-
razom na riadenie pohľadávok. Následne boli
prezentované modely finančného riadenia podnikov,
zmeny vo finančnom riadení ako aj význam a úlohy
špecializovaných treasury útvarov. Popri týchto ob-
lastiach sa v rámci finančného riadenia opakovane ve-
novala pozornosť i téme štandardizácie platobných
systémov (SEPA). 

Už od štvrtej konferencie (rok 2006) sa dôležitou
témou stáva Eurozóna a Euro, a to od otázok a pole-
mík o jeho vhodnosti pre slovenskú ekonomiku 
a podniky, cez oblasť prípravy na vstup do Eurozóny,
až po prezentáciu skúseností a analýzu  dopadov
z jeho implementácie. 

Od šiesteho ročníka sa v témach konferencie za-
čala objavovať oblasť podnikateľského prostredia SR,
a to i v súvislosti s nastupujúcou finančnou a následne
dlhovou krízou, pričom tieto témy sú stále aktuálne. 

Ôsma konferencia bola zlomová z pohľadu orga-
nizácie, keď SAF pristúpila pri organizácii konferencii
k priamej spolupráci s  a.s. ECOPRESS, čím sa cieľová
skupina ekonomických a finančných odborníkov roz-
šírila popri členoch SAF aj o čitateľov Hospodárskych
novín a o členov HN klubu. Približne od tohto obdo-
bia sa ustálila i štruktúra obsahovej náplne konferen-
cie, ktorá predstavuje nasledovné bloky:

a) makroekonomický blok – makroekonomický
vývoj a priority hospodárskej politiky vlády

b) finančné riadenie podnikov – finančné ná-
stroje, banky ako partner pre financovanie pod-
nikov 

c) podnikateľské prostredie – analýza podmienok
podnikania, ekonomická legislatíva, jej zmeny
a dopady na podnikateľské subjekty

d) infoblok SAF

Vážení kolegovia, členovia a priaznivci SAF,  
hoci sa týmto úvodníkom prihováram čitateľom

Finančného manažéra, verím, že oslovujem i pravi-
delných alebo potenciálnych účastníkov odbornej
konferencie „Finančné riadenie podnikov“ organizo-
vanej Slovenskou asociáciou podnikových finanční-
kov. 

Jedenásty ročník konferencie sa snažíme zatrak-
tívniť nielen zvoleným programom, ale i formou pre-
zentácie jednotlivých tém. V rámci každého bloku
bude prebiehať panelová diskusia vedená skúseným
moderátorom, v rámci ktorej budú špičkoví odbor-
níci - panelisti rozvíjať nastolené témy, čím sa po-
núkne širšie názorové a odborné spektrum informácií
a účastníci konferencie budú mať nielen príležitosť,
ale i vyššiu motiváciu vyjadriť svoj názor k téme, čo
bude umocnené hlasovaním k vybraným otázkam, na
základe ktorého bude možné spoznať a konfrontovať
názory auditória.  

Miroslav Galamboš
viceprezident SAF
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Skúsenosti so svetovou 
finančnou krízou nás do-
nútili sa zamyslieť nad jej
príčinami. Názory Eu-
rópskej komisie a OECD
sa zhodujú v  tom, že za
jednu z  hlavných príčin
vzniku finančnej a  hos-
podárskej krízy môžeme
považovať zlyhanie v
uplatňovaní princípov správy a riadenia. Cieľom
tohto článku je priblížiť význam správy a  riadenia
spoločností a stručne informovať o výsledkoch prie-
skumu Stredoeurópskej asociácie správy a riadenia
spoločností (Central European Corporate Gover-
nance Association) – CECGA, ktorý bol realizovaný
v roku 2013.

Aktuálnosť problematiky správy a riadenia
Pojem corporate governance a jeho každodenné po-
užívanie sa stáva novým fenoménom za posledných
desať rokov. Hlavné teórie, ktoré ovplyvnili vývoj
správy a riadenia vychádzajú z prvotných problémov
oddelenia vlastníctva od riadenia. Potenciálne pro-
blémy oddelenia vlastníctva od riadenia boli identi-
fikované už Adamom Smithom v  osemnástom
storočí. Smith upozorňoval, že nemôžeme očakávať,
že manažéri budú dohliadať na peniaze spoločnosti
rovnako ako v prípade, keby to boli ich vlastné (Mal-
lin, 2013). Prostredníctvom správy a riadenia mô-
žeme ovplyvniť manažérov konajúcich vo vlastnom
záujme, aby vykonávali také rozhodnutia, ktoré ma-
ximalizujú hodnotu spoločnosti pre ich vlastníkov

(Elbadry, 2010). Definícia od OECD jasne a priamo
vystihuje podstatu správy a riadenia, ktoré chápe ako
súbor postupov a procesov, podľa ktorých je organi-
zácia kontrolovaná a riadená. Určuje rozdelenie práv
a povinnosti medzi jednotlivými účastníkmi v orga-
nizácii - napr. predstavenstvom, manažérmi, akcio-
nármi a  inými zainteresovanými stranami -
a stanovuje pravidlá a postupy pre rozhodovanie.

V kontexte finančnej a hospodárskej krízy sme za-
znamenali výrazné zlyhania v oblasti správy a riade-
nia. Prvotným cieľom odmeňovania a motivačného
systému v spoločnostiach bolo zosúladenie záujmov
akcionárov a výkonných členov správnej rady. V po-
sledných rokoch sa ukázalo, že medzi výsledkami
a odmenami členov správnych rád je značný nesúlad.
Nesprávne nastavené politiky odmeňovania prispeli
k nadmernému podstúpeniu rizika tým, že odmeňo-
vali krátkodobé zvyšovanie objemu rizikových ob-
chodov oproti dlhodobej ziskovosti investícií. Mnohí
členovia správnych rád neboli schopní vykonávať po-
trebný dohľad a kontrolu nad riadením. Ani majitelia
týchto spoločností, t.j. akcionári neplnili vždy svoju
úlohu vlastníkov. Zložitý prístup k informáciám často
viedol k informačnej asymetrii medzi investormi 
a akcionármi na jednej strane, a  manažérmi spo-
ločností na strane druhej. Práve zodpovedné uplat-
ňovanie princípov správy a riadenia je jedným z pro-
striedkov na obmedzenie škodlivého krátkodobého
zmýšľania, nadmerného riskovania a eliminácie in-
formačnej asymetrie.

Organizácia OECD vo svojom dokumente1 iden-
tifikovala spomínané nedostatky súvisiace so správou
a riadením a poukazuje na štyri hlavné oblasti, kto-
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Prieskum zverejňovania informácií
v oblasti správy a riadenia
spoločností za rok 2012 
na Slovensku 
Lenka DEBNÁROVÁ

1 Corporate Governance and Financial Crisis: Key Findings and Main Messages, 2009
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štyri zadefinované oblasti patria: motivačný systém 
a odmeňovanie, manažment rizík, činnosť správnych
rád a výkon vlastníckych práv.

Európska komisia taktiež prejavila svoju snahu
riešiť problémy, ktoré vznikli na finančných trhoch
a podnecuje spoločnosti k posilneniu uplatňovania
princípov corporate governance. V  roku 2011 Eu-
rópska komisia vydala dokument pod názvom Zelena
kniha – Rámec správy a riadenie spoločnosti EÚ, kto-
rého cieľom bolo posúdiť účinnosť súčasného rámca
corporate governance európskych spoločností. Sú
tieto aktivity správne? Naozaj má zodpovedné uplat-
ňovanie princípov corporate governance prínos pre
spoločnosti, ktoré ich dodržiavajú? Nie je to len ďalšia
záťaž pre spoločnosti? Odpovede na tieto otázky mô-
žeme nájsť v empirických štúdiách, ktoré potvrdzujú
pozitívny vplyv zodpovedného uplatňovania princí-
pov správy a riadenia na výkonnosť spoločnosti. Vo
všeobecnosti uplatňovanie princípov corporate go-
vernance má vplyv na (Claessens, Yurtoglu, 2012):

- lepší prístup spoločnosti k externému zdroju finan-
covania. Prístup k zdrojom financovania podnecuje
k vyšším investíciám, vyššiemu rastu a tvorbe no-
vých pracovných miest;

- zníženie nákladov kapitálu a s tým súvisiace vyššie
ocenenie firmy. Atraktívnosť spoločnosti pre inves-
torov vzrastie, čo vedie k rastu a vyššej zamestna-
nosti;

- zlepšenie prevádzkovej výkonnosti vďaka lepšej alo-
kácií zdrojov a efektívnejšiemu riadeniu, čo vytvára
vo všeobecnosti bohatstvo;

- kvalitnejšie vzťahy so všetkými záujmovými skupi-
nami spoločnosti;

- dobrá správa a riadenie spoločnosti môže vo všeo-
becnosti minimalizovať výskyt finančných kríz,
ktoré spôsobujú veľké ekonomické a sociálne ná-
klady.

Výsledky prieskumu 
V nadväznosti na minuloročný prieskum sme aj tento
rok zrealizovali prieskum, ktorého cieľom bolo zistiť
dostupnosť, úroveň a rozsah informácií pre akcioná-
rov a investorov za obdobie roku 2012. S cieľom kom-
plexného posúdenia otvorenosti spoločností bolo
hodnotenie rozšírené o niektoré kritéria, ktoré vychá-
dzajú z Kódexu správy a riadenia spoločností na Slo-

vensku zostaveného asociáciou CECGA (ďalej len
„Kódex“).

Informácie sme získali z dostupných dokumentov
v Centrálnej evidencii regulovaných informácií Ná-
rodnej banky Slovenska (ďalej len „CERI“) a interne-
tových stránok spoločnosti. Základný súbor tvorili
spoločnosti, ktorých cenné papiere sú obchodované
na regulovanom trhu. Podľa údajov Národnej banky
Slovenska bolo zaregistrovaných 81 emitentov akcií
a 17 emitentov dlhopisov. Keďže niektoré spoločnosti
emitujú akcie aj dlhopisy, celkový počet spoločností,
ktoré boli predmetom prieskum bolo 94.

Spoločnosti, ktoré emitujú cenné papiere sú podľa
§ 34 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papie-
rov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o burze“) povinné najneskôr do štyroch mesiacov po
uplynutí účtovného obdobia zverejniť ročnú finančnú
správu. Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že 16 spo-
ločností si nesplnilo túto zákonnú povinnosť. Ročnú
finančnú správu za rok 2012 v CERI zverejnilo 78
spoločností, z toho 6 spoločností osobitne uverejnilo
aj Vyhlásenie o správe a riadení.

Dostupnosť informácií na internetových strán-
kach spoločností bola rôzna. Na internetových strán-
kach 12 spoločností neboli k  dispozícií žiadne
informácie pre akcionárov alebo potenciálnych inves-
torov. Približne 51% spoločností uviedlo na svojej in-
ternetovej stránke zmienku o správe a riadení, pričom
13 spoločností osobitne zverejnilo aj Vyhlásenie.

Súčasťou ročnej finančnej správy je výročná
správa, účtovná závierka a vyhlásenie zodpovedných
osôb o pravdivosti účtovnej závierky. Podľa § 20 zá-
kona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskor-
ších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) musí
výročná správa obsahovať vyhlásenie o správe a ria-
dení. Napriek tomu, 22 spoločností vo svojej výročnej
správe neuviedli žiadnu zmienku o správe a riadení.
Snaha informovať akcionárov a investorov o správe
a riadení bola zjavná u 65 spoločností. Iba 7 spoloč-
ností uviedlo vo svojej výročnej správe aj vyhlásenie
o správe a riadní s vysvetlením odchýlok od Kódexu.
Najdôležitejšia oblasť prieskum sa týkala samotného
obsahu vyhlásenia o  správe a  riadení. Spoločnosti
môžu spracovať vyhlásenie podľa náležitostí zákona
o účtovníctve alebo použiť formulár Vyhlásenia ku
Kódexu vypracovaný asociáciou CECGA, ktorý kom-
plexnejšie dovoľuje spoločnostiam vyjadriť sa
k úrovni implementácie princípov správy a riadenia.
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Za sledované obdobie, 17 spoločností použilo formu-
lár Vyhlásenia ku Kódexu, čo nám potvrdilo snahu
spoločnosti byť voči akcionárom a potencionálnymi
investormi zodpovednou a otvorenou spoločnosťou.
Niektoré spoločností vypracovali vyhlásenia obsahu-
júce len odvolávky na interné materiály spoločnosti,
na zákony alebo informácie k jednotlivým častiam
boli všeobecné. Usudzujeme, že práve tieto spoloč-
nosti považujú vypracovanie vyhlásenia o  správe
a riadení za formálnu záležitosť a neprisudzujú jej vý-
znam. Vypracované vyhlásenie s výstižnými informá-
ciami a vysvetlením odchýlok malo 21 spoločností,
čo považujeme za pozitívne zistenie.

V súvislosti so spomínanými zlyhaniami v oblasti
správy a riadenia sme do prieskumu zahrnuli aj in-
formácie o odmeňovaní členov orgánov spoločnosti.
Z výsledkov prieskumu sme zistili, že každá druhá
spoločnosť neuviedla kumulatívne údaje a ani žiadne
ďalšie informácie o odmeňovaní členov orgánov. Pri-
bližne 44% spoločností zverejnilo aspoň kumulatívne
údaje o výške odmien pre členov orgánov a iba 5 spo-
ločností zverejnilo podrobnejšie informácie o odme-
ňovaní členov orgánov. Niektoré spoločnosti vyplatili
odmeny členom orgánov aj napriek vykázanej strate
za sledované obdobie. Táto skutočnosť môže podne-
covať členov orgánov, aby podstupovali vyššie riziko
a tým negatívne ovplyvniť výkon spoločnosti. Riziko
vzniku morálneho hazardu u člena, ktorý nie je po-
stihovaný za svoje zlyhania, je veľmi vysoké. Spôsob
nastavenia odmien a motivačného systému v spoloč-
nosti má výrazný vplyv na riadenie rizík a  práve
z  tohto dôvodu sme v  prieskume zohľadňovali aj
údaje o riadení rizík. Informácie o riadení rizík, za-
definované predvídateľné riziká a v niektorých prípa-
doch aj kvantifikácia rizík sú pre akcionárov
a potencionálnych investorov veľmi cenné poznatky.

Kvalitne spracované informácie o riadení rizík a pred-
vídateľných rizikách malo len 18 spoločností. Podľa §
20 zákona o účtovníctve spoločnosť musí vo svojej vý-
ročnej správe popísať systémy riadenia rizík, pričom
až 67 spoločností neuviedlo žiadne konkrétne infor-
mácie. 

Ďalšie kritérium, ktoré sme zohľadňovali sa týkalo
oblasti zriadenia výborov podľa odporúčaní Kódexu2.
Zriadenie výboru pre audit je povinné pre spoloč-
nosti, ktoré emitujú cenné papiere na regulovanom
trhu podľa § 19 zákona o účtovníctve. Je prekvapivé,
že napriek zákonnej povinnosti približne 41% spoloč-
ností neposkytlo prostredníctvom svojej výročnej
správy žiadne informácie o zriadení tohto výboru.
Len 12 spoločností má zriadený výbor pre audit a pre-
hľadne uviedli aj činnosti tohto výboru za sledované
obdobie. Ostatným výborom spoločnosti neprikla-
dajú až takú pozornosť o  čom svedčia aj výsledky
prieskumu. Z prieskumu vyplýva, že približne 76%
spoločností neuvádza žiadne informácie o výbore pre
odmeňovanie a 84% spoločností sa vôbec nezmienilo
o výbore pre menovanie.

Výstupy z uskutočneného prieskumu nám rozšírili
poznatky z  oblasti správy a  riadenia na Slovensku
a poukázali na výrazné nedostatky v základných zá-
konných povinnostiach spoločností. Za pozitívnu
skutočnosť môžeme označiť snahu zo strany spoloč-
ností o zverejnenie aspoň niektorých informácií o
správe a riadení. Máme pred sebou ambiciózny cieľ,
ktorý sa nám podarí dosiahnuť len vtedy, ak ukážeme
spoločnostiam význam zodpovedného uplatňovania
princípov správy a riadenia.

Autorkou článku je Ing. Lenka Debnárová
doktorandka Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici,

akademický člen CECGA
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2 Výbor pre audit, výbor pre menovanie a výbor pre odmeňovanie.
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Verejné financie hrajú po vstupe Slovenska do euro-
zóny kľúčovú úlohu pri vytváraní stabilného makroe-
konomického prostredia. Tvorcovia hospodárskej
politiky by preto mali dbať na to, aby verejné financie
zbytočne neprehlbovali nerovnováhy, prípadne aby
svojimi opatreniami nespôsobovali negatívne šoky.
Hlavným nástrojom, ktorým sa realizuje hospodárska
politika je rozpočet verejnej správy. Ide o hlavný do-
kument, na základe ktorého je možné vytvoriť si
obraz o plánoch vlády na ďalšie obdobie a vo význam-
nej miere tak ovplyvňuje očakávania.

Zo skúseností za posledné roky môžeme povedať,
že sledovanie verejných financií sa obmedzovalo len
na saldo rozpočtu verejnej správy. Posudzovala sa
jeho výška, medziročná zmena, rôzne ďalšie do-
plnkové analytické ukazovatele ako napríklad konso-
lidačné úsilie. Smerovanie fiškálnej politiky sa
vnímalo len cez deficit a tak sa k tomu pristupovalo
aj pri tvorbe rozpočtu. Ostatné dôležité ukazovatele,
ako je napríklad aj samotný dlh verejnej správy, boli
častokrát len štatistickým výsledkom a odrazom sta-
novených cieľov v oblasti deficitu a ignoroval sa ich
očakávaný vývoj vo viacročnej perspektíve.

Tento postoj ku vnímaniu rozpočtu a jeho zostaveniu
bol vyvolaný viacerými faktormi. Pravidlá EÚ nás za-
väzovali k znižovaniu deficitu, či už z dôvodu odstrá-
nenia nadmerného deficitu alebo kvôli splneniu tzv.
strednodobého cieľa. Slovensko s relatívne nízkym
dlhom (v roku 2008 27,9% HDP) v porovnaní s ostat-
nými EÚ krajinami a nastavenou hranicou EÚ pravi-
diel na úrovni 60% HDP bolo vnímané ako
bezproblémová krajina. Vysoké deficity pri relatívne
nízkom dlhu a štandardných podmienkach na finanč-
ných trhoch nepredstavujú z krátkodobého pohľadu
nadmerné riziko, preto majú politici tendenciu zame-
riavať sa na saldo rozpočtu a dlh brať skôr ako štatis-
tickú veličinu.

Čísla tiež potvrdzujú, že aj napriek reforme riade-
nia verejných financií, ktorého súčasťou bolo naprík-
lad zavedenie viacročného rozpočtovania neza -
bránilo, aby rozpočet zostal naďalej v deficite a stano-
vený cieľ v podobe vyrovnaného rozpočtu sa odsúval
každou vládou na neskoršie obdobie. Vývoj tiež uká-
zal, že tieto nefungujúce národné fiškálne rámce ne-
dokázali výraznejšie zaistiť ani pravidlá stanovené na
úrovni EÚ. Pakt stability a rastu aj po reforme z roku
2005 nedokázal vynútiť dodržiavanie odporúčaní,
čím sa rozpočtová disciplína postupne vytrácala.

Krátkozrakosť fiškálnej politiky definovanej cez
saldo verenej správy sa ukázala počas nedávnej krízy.
Zníženie ekonomického rastu až recesia a štruktu-
rálne problémy v niektorých krajinách Európskej únie
zvýšili v priebehu jedného – dvoch rokov dlh týchto
krajín na takú úroveň, ktorú prestali byť schopné fi-
nancovať. Otázka dlhu krajín a zodpovednej fiškálnej
politiky sa tak stala oveľa aktuálnejšia.

Reakciou Slovenska na takýto vývoj bola snaha
posilniť rozpočtovú disciplínu prijatím ústavného zá-
kona o rozpočtovej zodpovednosti v decembri 2011.
Pozitívom celého procesu prijímania tohto zákona bol
samotný spôsob tvorby a diskusia ohľadne základ-
ných pravidiel, ktoré by boli najvhodnejšie pre Slo-
vensko. Už od začiatku bolo zrejmé, že ak má zákon
platiť dlhšie ako jedno volebné obdobie, bez širokej
politickej dohody to nebude možné. Príprava zákona
prebiehala v rámci pracovnej skupiny tvorenej zo zá-
stupcov všetkých parlamentných klubov. Týmto sa
položil základný kameň nového fiškálneho rámca pre
Slovensko.

Zákon priniesol celkom štyri kľúčové zmeny.
Prvou je zavedenie pravidiel rozpočtovej zodpoved-
nosti, druhou zavedenie pravidiel rozpočtovej trans-
parentnosti, treťou pohľad cez koncept čistého

Postavenie a úloha 
Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 
Ivan ŠRAMKO
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bohatstva Slovenskej republiky a poslednou zmenou
je vznik nezávislej inštitúcie.

Pravidlá rozpočtovej zodpovednosti
Pravidlá rozpočtovej zodpovednosti majú za cieľ za-
bezpečiť také hospodárenie verejnej správy, ktoré by
v krátkodobom aj dlhodobom horizonte zabezpečili
udržateľnú úroveň verejného dlhu. Prostredníctvom
číselne vyjadrených ukazovateľov sa identifikujú 
odchýlky fiškálnej politiky od želaného vývoja a po-
mocou automatických sankčných a korekčných me-
chanizmov by malo dôjsť k zníženiu vysokej úrovne
dlhu. Reakcia vlády na neudržateľný vývoj vo verej-
ných financiách by tak mala prísť skôr, ako by nastali
problémy s  financovaním dlhu na finančných
trhoch. 

Najvýznamnejším prvkom je limit na výšku dlhu
verejnej správy, tzv. dlhová brzda. Jej mechanizmus
spočíva v spustení nápravných procedúr, ktoré sa
sprísňujú s prekročením ďalších celkom piatich sta-
novených hraníc. Dôležitou črtou týchto pravidiel je
skutočnosť, že sankcie, aj keď len symbolické, začínajú
s dostatočným predstihom. Prvá fáza sankčných me-
chanizmov vytvára priestor pre samotnú vládu, aby
pripravila svoje vlastné opatrenia na zníženie dlhu.
Pokiaľ budú nedostatočné a dlh dosiahne úroveň 5%
HDP pod horným limitom, zákon definuje už tvrdšie
sankcie, ktoré majú priamy vplyv na samotné rozpoč-
tovanie, najmä na strane výdavkov. Procedúra sa v sú-
časnosti spúšťa po prekročení hranice 50% HDP 
a končí pri hranici 60% HDP.  

BOX 1: VEREJNÝ DLH
Hranice hrubého dlhu verejnej správy 
na HDP so sankčnými mechanizmami
v rokoch 2012 – 2017

■ výška dlhu 50 – 53 % HDP – ministerstvo finan-
cií zasiela národnej rade písomné zdôvodnenie
výšky dlhu vrátane návrhu opatrení na jeho zní-
ženie.

■ výška dlhu 53 – 55 % HDP – vláda predloží na
rokovanie národnej rady návrh opatrení, kto-
rými navrhuje zabezpečiť zníženie dlhu a znížia
sa platy členov vlády na úroveň ich platov 
v predchádzajúcom rozpočtovom roku.

■ výška dlhu 55 – 57 % HDP – ministerstvo finan-
cií viaže výdavky štátneho rozpočtu vo výške 

3 % z celkových výdavkov štátneho rozpočtu
(bez obsluhy štátneho dlhu, prostriedky EU, od-
vody do EU, transfery Sociálnej poisťovni), zá-
roveň vláda nesmie predložiť národnej rade
návrh rozpočtu, ktorý obsahuje medziročný no-
minálny rast celkových výdavkov verejnej správy
(okrem výdavkov na obsluhu štátneho dlhu, pro-
striedkov EU, odvodov do EU, spolufinancova-
nie k EU prostriedkom, výdavkov na likvidáciu
škôd spôsobených živelnými pohromami) a sa-
mosprávy sú povinné schváliť výdavky rozpočtu
maximálne vo výške výdavkov rozpočtu pred-
chádzajúceho roka.

■ výška dlhu 57 – 60 % HDP – vláda nesmie pred-
ložiť národnej rade návrh rozpočtu verejnej
správy s rozpočtovaných schodkom a samo-
správy sú povinné schváliť na nasledujúci roz-
počtový rok iba vyrovnaný prípadne prebytkový
rozpočet. 

■ výška dlhu nad 60 % HDP – okrem predchádza-
júcich krokov vláda SR požiada národnú radu 
o vyslovenie dôvery.

Výška dlhu verejnej správy v súčasnej meto-
dike Eurostatu dosiahla v  roku 2012 úroveň
52,1% HDP, čím došlo k prekročeniu prvej hra-
nice vo výške 50% HDP, s ktorou je spojená po-
vinnosť ministra financií zaslať list
parlamentu. Minister financií list zaslal dňa 18.
júna 2013. Navrhované opatrenia na zníženie
dlhu boli málo špecifikované, preto nebolo
možné posúdiť, či dôjde k zníženiu dlhu. 

Graf : Vývoj dlhu verejnej správy a sankčné
pásma (% HDP)

Zdroj: RRZ
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nosti by mali byť limity pre verejné výdavky. Ide
o  nástroj operatívneho riadenia rozpočtu (na
rozdiel od dlhu) s cieľom zabezpečiť vývoj salda
v strednodobom horizonte. Zákon však nekon-
kretizuje samotný výpočet limitov a nestanovuje
ani lehotu, do kedy by tento postup výpočtu mal
byť zverejnený. Do tejto doby vláda nepredstavila
návrh takýchto limitov. 

Pozerať sa len na strednodobý horizont nestačí.
Aktuálne platná legislatíva najmä v dôchodkovom
systéme už teraz vytvára záväzky, ktoré sa prejavia
v budúcnosti. Platí to najmä v prípade, že ekonomika
čelí zhoršujúcemu sa demografickému vývoju.
Okrem dôchodkových systémov je možné očakávať
negatívny vplyv na rozpočet aj v  prípade zdravot-
níctva a  dlhodobej starostlivosti. Hlavný nástroj,
ktorý rada k vyhodnocovaniu dlhodobej udržateľ-
nosti verejných financií využíva je ukazovateľ dlho-
dobej udržateľnosti (GAP). Podobne ako iné
štandardné dlhodobé indikátory, vyjadruje hodnota
GAP-u okamžitú a permanentnú zmenu verejných fi-
nancií, ktorá zabezpečí, že hrubý verejný dlh nepre-
siahne na dlhom horizonte určitú, predom stanovenú,
hranicu. Hodnota GAP-u teda určuje, o koľko by bolo
v súčasnosti nutné zvýšiť príjmy alebo znížiť výdavky,
aby hrubý verejný dlh Slovenskej republiky nepresia-
hol 50% HDP nasledujúcich 50 rokov1. 

BOX 2: UKAZOVATEĽ DLHODOBEJ
UDRŽATEĽNOSTI 

Výpočet indikátora zohľadňuje nielen nepriaznivý de-
mografický vývoj, ale aj hospodárenie štátnych a pod-
nikov samospráv, NBS, ako aj záväzky vyplývajúce
z PPP projektov a náklady postupného vyraďovania
jadrových elektrární. 

Indikátor dlhodobej udržateľnosti za rok 2012 bol
vyčíslený na úrovni 4,3 percenta HDP. Znamená to,
že na to, aby dlh verejnej správy neprekročil v hori-
zonte najbližších 50 rokov dlh vo výške 50% HDP,
bude potrebné buď trvale zvýšiť príjmy alebo znížiť
výdavky (prípadne ich kombináciou) o 4,3% HDP.
Oproti roku 2011 ide o zlepšenie o viac ako 2,7 per-
centuálneho bodu. 

Za znížením hodnoty ukazovateľa (teda k zlepše-
niu dlhodobej udržateľnosti) stoja predovšetkým
opatrenia v oblasti dôchodkového systému2 (zmeny

vo valorizácii dôchodkov, naviazanie veku odchodu
do dôchodku na strednú dĺžku života a zmeny v od-
vodoch), ktoré boli prijaté v roku 2012.

Graf X: Vývoj dlhu a štrukturálneho primár-
neho salda pri absencii konsolidácie (% HDP)

Zdroj: RRZ

Graf X: Vývoj výdavkov pri absencii konsoli-
dácie (% HDP)

Zdroj: RRZ 

Okrem dlhovej brzdy pravidlá rozpočtovej
zodpovednosti obsahujú aj osobitné ustanove-
nia pre územnú samosprávu. Tie vyžadujú, aby
centrálna vláda finančne nezabezpečovala ani
nezodpovedala za platobnú schopnosť samo-
správ, čím zákon deklaruje samostatnosť samo-
správ aj v  prípade znášania negatívnych
dôsledkov svojich rozhodnutí. Na druhej strane,
pri prevode nových kompetencií na samosprávy
musí štát zabezpečiť zodpovedajúce financova-
nie. Týmto krokom zákon chráni samosprávy
pred možným prenášaním deficitov z centrálnej
na lokálnu úroveň. Ak samospráva prekročí dlh
vo výške 60% svojich skutočných bežných príj -

1 Hranice sú stanovené Ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti.
2 Viac o opatreniach a ich efektoch v materiáli Stanovisko k novele zákona o sociálnom poistení, RRZ (2012). 
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mov zákon ukladá peňažnú sankciu vo výške 5%
z rozdielu medzi celkovou sumou dlhu a 60%
skutočných bežných príjmov v predchádzajúcom
roku. Tieto pravidlá však majú odloženú účin-
nosť až od roku 2015.

Pravidlá rozpočtovej transparentnosti
Pravidlá rozpočtovej transparentnosti sú rov-
nako dôležitou súčasťou fiškálneho rámca ako 
samotné číselné pravidlá. Zvýšením transparent-
nosti je možné lepšie porozumieť realizovanej fi-
škálnej politike a  prijímaným opatreniam.
Odhalením prípadných neštandardných transak-
cií je možné upozorniť na nezodpovednú fi-
škálnu politiku oveľa skôr ako budú viditeľné
v samotných číselných pravidlách. Nemenej dô-
ležitou skutočnosťou je aj zvýšenie informova-
nosti odbornej a laickej verejnosti, ktorá umožní
efektívnejšie fungovanie spätnej väzby voličov na
rozpočtovú politiku vlády.

Zákonom sa zriadili dva nezávislé výbory pre
makroekonomické a daňové prognózy, ktoré
fungujú ako poradný orgán ministra financií a
posudzujú makroekonomické a daňové pro-
gnózy ministerstva financií každoročne do 15. fe-
bruára a  do 30. júna. Ústavný zákon tiež
špecifikuje požiadavky na zverejňovanie úda-
jov, či už v rozpočte alebo súhrnnej výročnej
správe. Nad rámec platnej legislatívy (zákona
o rozpočtových pravidlách) požaduje v rozpočte
zverejňovanie konsolidovanej bilancie verejnej
správy, stratégiu riadenia štátneho dlhu, údaje
o daňových výdavkoch, implicitných záväzkoch,
podmienených záväzkoch, jednorazových vply-
voch a hospodárení podnikov štátnej správy. Sú-
hrnná výročná správa by mal nad rámec zákona
o rozpočtových pravidlách zverejňovať aj o výške
čistého bohatstva Slovenskej republiky, bilanciu
rozpočtu verejnej správy, vyhodnotenie plnenia
cieľov stratégie riadenia štátneho dlhu, a tiež jed-
norazové vplyvy a hospodárenie podnikov štát-
nej správy.

Čisté bohatstvo 
V rámci pravidiel transparentnosti zákon vyža-
duje, aby súhrnná výročná správa obsahovala vy-
číslenie čistého bohatstva Slovenskej republiky.
Ide o  nový ukazovateľ, ktorý je postavený na

dvoch základných pilieroch: Prvým je rozšírenie
pohľadu z rozpočtu verejnej správy na celý ve-
rejný sektor. Nad rámec subjektov verejnej správy
tak zachytáva aj údaje Národnej banky Slovenska,
podnikov štátnej správy a samosprávy. Druhým
pilierom je zostavenie bilancie – súvahy za tento
sektor, ktorá poskytuje informáciu o zmene aktív
a pasív. 

Ak si položíte otázku, prečo práve čisté bohat-
stvo, odpoveď je možné nájsť aj v bežnej podni-
kateľskej praxi. Pri analýzach súkromných
podnikov sa pozornosť sústreďuje väčšinou na tri
typy výkazov: súvaha, výkaz ziskov a strát a cash
flow. Vo verejných financiách tomu doteraz tak
nebolo. Ku komplexnému pochopeniu procesov
vo verejných financiách je však nevyhnutné po-
znať aj súvahu verejného sektora. Častokrát totiž
dochádza k transakciám, ktoré majú neutrálny
vplyv na čisté bohatstvo, avšak pozitívny alebo
negatívny vplyv na príjmy a výdavky a následne
na hodnotenie samotného rozpočtu verejnej
správy. Interpretácia dôsledkov konkrétnej tran-
sakcie sa tak môže pod vplyvom dodatočných in-
formácií o  zmene čistého bohatstva úplne
zmeniť. 

Čisté bohatstvo nie je vo svete bežným spôso-
bom ako vykazovať hospodárenie verejného sek-
tora. Aj keď teoretický koncept je jasný
a  zrozumiteľný, meranie čistého bohatstva je
v  porovnaní s  bežným podnikom náročnejšia
úloha. Štát totiž vlastní rôznorodé aktíva, ktorých
ocenenie je vzhľadom na ich charakter proble-
matické. Navyše štát prevádzkuje alebo legislatí-
vou definuje systémy najmä dôchodkové, ktoré
vytvárajú dlhodobé záväzky bez toho, aby boli za-
chytené v oficiálnych číslach o dlhu. 

Jednoznačnou výhodou posunu k čistému bo-
hatstvu je odstránenie neželaných motivácií po-
litikov. Môžeme uviesť niekoľko príkladov, kedy
politici uprednostňujú krátkodobé zlepšenie roz-
počtu pred celkovým prospechom pre krajinu.
Jedným z  príkladov je predaj aktív (napríklad
budov) za nižšiu ako trhovú cenu v snahe znížiť
deficit rozpočtu. To sa síce podarí, avšak hodnota
aktív sa zníži o viac ako bolo získané od kupca.
Vplyv na čisté bohatstvo je tak negatívny. Často
používaným trikom je tiež šetrenie na úkor štát-
nych podnikov. Nadmerné škrtanie výdavkov
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ciach) prinúti podnik k zadlženiu. Kým samotný
rozpočet verejnej správy sa javí byť v lepšej kon-
dícii, štátny podnik môže kolabovať pod ťarchou
nesplácaných dlhov. Čisté bohatstvo to vie zachy-
tiť, nakoľko berie do úvahy aj hospodárenie pod-
nikov. Podobných príkladov môžeme nájsť
mnoho, zahŕňajúc aj nedostatočné investície do
opravy a údržby, nevhodné nastavené PPP pro-
jekty alebo zanedbanie starostlivosti o prírodné
zdroje. Podstatnou črtou je tiež zachytenie pri
zmenách v dôchodkových systémoch. Opatrenia
vedúci dlhodobo k zlepšeniu bilancie rozpočtu
majú pozitívny vplyv na čisté bohatstvo, čím mo-
tivuje politikov prijímať opatrenia systémového
charakteru.

BOX 3: ODHAD ČISTÉHO BOHATSTVA 
ZA ROK 2011

Podľa ústavného zákona o rozpočtovej zodpo-
vednosti č. 493/2011 Z. z. sa pod čistým bohat-
stvom rozumie súčet vlastného imania subjektov
verejnej správy, vlastného imania Národnej
banky Slovenska, vlastného imania podnikov
štátnej správy a podnikov územnej samosprávy,
upravený o implicitné záväzky a podmienené zá-
väzky, iné aktíva a iné pasíva.

Čisté bohatstvo Slovenskej republiky za rok
2011 predstavovalo -198,5 mld. eur, čo je -287,2
% z HDP. Napriek všetkým metodickým problé-
mom je možné konštatovať, že čisté bohatstvo
Slovenska je významné záporné číslo. keďže sú-
časné nastavenie parametrov v  dôchodkovom
systéme a v zdravotníctve bude generovať v bu-
dúcnosti nárast výdavkov oproti očakávaným
príjmom. Čisté bohatstvo teda jasne poukazuje
na vážnosť problému, ktorý fenomén starnutia
populácie prináša pre európske ekonomiky.

Prvotný odhad čistého bohatstva Slovenskej
republiky treba brať indikatívne. Vo všeobecnosti
platí, že úroveň indikátora je potrebné vidieť skôr
v  kvalitatívnej rovine, kým ročnú zmenu je
možné analyzovať hlbšie aj kvantitatívne. 

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ)
Posledným prvkom nového fiškálneho rámca je
vznik Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.
V zmysle ústavného zákon ide o nezávislý orgán,
ktorého cieľom je monitorovať a hodnotiť vývoj
hospodárenia Slovenskej republiky a  hodnotiť
plnenia vyššie spomínaných pravidiel rozpočto-
vej zodpovednosti a transparentnosti. 

Nezávislosť RRZ je podporená mechanizmom
volenia členov rady. Návrh na člena rady pred-
kladá prezident SR, vláda a guvernér centrálnej

Odhad čistého bohatstva Slovenskej republiky za rok 2011 (tis. eur)

Zdroj: Súhrnná výročná správa SR za rok 2011; RRZ
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banky. Ich mandát je sedemročný a neobnovi-
teľný. Financovanie je zabezpečené mimo štátny
rozpočet, prostredníctvom centrálnej banky. 

Vzhľadom na vyššie popísaný mandát RRZ
nie je možné vnímať stanoviská RRZ ako odpo-
rúčanie pre vládu. Podstatou činnosti je predo-
všetkým pomocou najmodernejších analytických
nástrojov nastaviť zrkadlo vláde a jasným a zro-
zumiteľným spôsobom komunikovať verejnosti
všetky najdôležitejšie udalosti týkajúce sa verej-
ných financií. Rada komunikuje predovšetkým
prostredníctvom dokumentov v  týchto oblas-
tiach:

Každoročne vypracováva Správu o dlhodo-
bej udržateľnosti verejných financií a pouka-
zuje tak na možné problémy, ktoré by mohli viesť
k nadmernému nárastu verejného dlhu pri súčas-
nom nastavení rozpočtových politík. Správa
hľadá odpoveď na otázku, do akej miery sa pre-
nášajú finančné bremená na budúce generácie.

Predkladá na rokovanie národnej rady
Správu o hodnotení plnenia pravidiel rozpoč-
tovej zodpovednosti a  pravidiel rozpočtovej
traspa rent nosti. Táto správa by mala zodpove-
dať, či vláda rešpektuje vlastné pravidlá hospo-
dárenia a či nedochádza k zahmlievaniu údajov
alebo k znižovaniu transparentnosti. 

Rada môže z vlastného podnetu alebo na pod-
net poslaneckého klubu vypracovať stanovisko
k legislatívnym návrhom predkladaným na ro-
kovanie národnej rady. Stanoviská by mali skú-
mať najmä vplyvy na dlhodobú udržateľnosť
verejných financií a dôsledky na rozpočet. Parla-
ment tak bude mať k dispozícii názor nezávislej
inštitúcie pri prijímaní zákonov.

Vykonáva ďalšie činnosti súvisiace s moni-
torovaním a hodnotením vývoja hospodárenia
vo verejných financiách. Inak povedané bude
informovať o možných rizikách, predstavovať al-
ternatívne scenáre alebo napríklad prichádzať
s námetmi na zlepšenie metodológie pri kalku-
lácii rôznych ukazovateľov v oblasti verejných fi-
nancií.

Všetky spomínané prvky nového rámca by
mali viesť k lepšiemu porozumeniu vládou reali-
zovaných politík, predovšetkým v kontexte dlho-
dobej udržateľnosti verejných financií a čistého
bohatstva štátu. Ide síce o relatívne nové indiká-
tory, ale je potrebné zvýšiť o nich povedomie a
usmerniť diskusiu o rozpočte práve k nim. Rada
pre rozpočtovú zodpovednosť bude k tejto disku-
sii intenzívne prispievať, čím verím, prispeje k
zlepšovaniu situácie vo verejných financiách. 

Autorom článku je Ing. Ivan Šramko
predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
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Zhrnutie vývoja vonkajšieho ekonomického
prostredia
Na rozvinutých finančných trhoch naďalej pretrvával
dostatok likvidity a ceny akcií rástli. Napriek tomu sa
volatilita od poslednej prognózy mierne zvýšila. Hlav-
ným dôvodom boli obavy z priskorého utiahnutia
monetárnej politiky americkej centrálnej banky, ktoré
sa postupne rozplývajú. Na dlhopisovom trhu prišlo
ku korekciám nadmieru nízkych výnosov a výnosy
dlhopisov Nemecka a USA začali mierne stúpať.  

Finančné trhy v eurozóne zostávali stabilné
a dlhopisy periférnych krajín boli naďalej na bezpeč-
ných úrovniach. Dostatok likvidity sa pomaly začal
prejavovať i v reálnej ekonomike. Úverová aktivita
podnikov v eurozóne sa odrazila od dna a naznačuje
potenciálnu zmenu trendov. Vývoj je však naďalej
nevyrovnaný (dvojrýchlostná eurozóna, Graf 2). Zlá
situácie pretrváva v malých a stredných podnikoch
eurozóny, ktorým klesajú zisky a rastie množstvo ban-
krotov.

Graf 1: Index Dow Jones Industrial Average
v porovnaní s predkrízovým maximom z roku 2007

Zdroj: Bloomberg

Graf 2: Vývoj úrokových sadzieb na úvery
podnikom vo vybraných krajinách eurozóny

Zdroj: Bloomberg

Recesia sa v eurozóne po roku a pol skončila.
Ukazovatele očakávaní naznačujú že rast v euro-
zóne by mal pokračovať aj v druhej polovici roka.
Priaznivý vývoj bol predovšetkým v Nemecku a vo
Francúzsku. Pozitívne prekvapila spotreba domác-
ností, ktorá vzrástla po prvý krát od roku 2011. Na-
priek tomu, že časť rastu ekonomík bola spôsobená
jednorazovými efektmi1, vývoj predstihol celkové
očakávania (Graf 3). Soft indikátory naznačujú ďalšie
zlepšenie situácie, nemecké indexy očakávaní IFO
a ZEW poukazujú na pravdepodobné pokračovanie
rastu Nemecka v druhej polovici roka 2013. 

Rastu ekonomiky by mala 
v ďalších rokoch pomôcť 
aj spotreba domácností 
Branislav ŽÚDEL - Gabriel MACHLICA

1 Sezónne vplyvy dlhšej a chladnejšej zimy a štatistický efekt
veľkej noci spadajúcej tento rok do prvého kvartálu.
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Graf 3:  Rast HDP v 2Q 2013 (%, QoQ)

Zdroj: IFP, Jarná prognóza EK, Eurostat

Graf 4:  Prognóza rastu HDP eurozóny - ECB (%)

Zdroj: ECB 

Prognóza vývoja ekonomiky do roku 2016
Predpoklady o vonkajšom prostredí sa pre tento
rok zlepšili. Priaznivá situácia v druhom kvartáli a
zlepšenie mäkkých indikátorov sa premietli do revízie
prognóz medzinárodných inštitúcii smerom nahor
(ECB, OECD). No vývoj v ďalších rokoch zostáva ne-
istý. Vysoká nezamestnanosť a pomalé znižovanie ne-
rovnováh v eurozóne ako aj pomalší rast rozvíjajúcich
sa krajín pôsobia proti výraznejšiemu rastu vonkaj-
šieho prostredia.  Predpoklady týkajúce sa externého
dopytu na rok 2013 preto aj po konzultáciách s MMF
a OECD upravujeme smerom nahor, kým ďalšie roky
mierne znižujeme (Tabuľka 1). 

Slovenská ekonomika v tomto roku vzrastie o 0,8%.
Hlavným motorom rastu bude čistý export, ktorý
zrýchli aj vďaka priaznivej situácii u našich obchod-
ných partnerov. Ekonomike bude navyše pomáhať aj
oživenie spotreby, ktorá vzrástla prvýkrát po štyroch
rokoch. Domácnosti postupne zvyšujú svoju spo-
trebu, najmä vďaka nižšej inflácii a zlepšenej dôvere
v budúci vývoj hospodárstva3. Spotrebiteľské správa-
nie však zostáva nezmenené. Domácnosti naďalej od-
kladajú výdavky na tovary dlhodobej spotreby
a luxusné tovary (Graf 5). Vzhľadom na nezmenenú
štruktúru spotreby a problémy na trhu práce očaká-
vame len pomalší a postupný nárast spotreby v ďal-
ších rokoch. 

Rast ekonomiky bude tlmiť vývoj investícii a zni-
žovanie výdavkov verejnej správy. Pokračujúci pokles
ziskov firiem a úverov brzdí investičnú aktivitu. Tá by
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HDP (% rast) Rozdiel oproti
jan. 2013 Import (% rast) Rozdiel oproti

jan. 2013
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

Najvýznam.
obchodní
partneri SR

-0,1 1,3 1,5 1,5 0,1 -0,1 0.0 0.0 0,7 3,4 3,7 4,0 0,7 -0,2 -0,2 0.0 

z toho eurozóna -0,5 0,9 - - 0,1 -0,1 -  - -0,4 2,7 - - -0,4 -0,3 -  - 

Nemecko 0,5 1,5 - - 0,1 -0.1 - - 1,2 4,8 - - -0,9 -0,3 - - 

Česká rep. -0,9 1,7 - - 0,1 0,4 -  - -0,9 4,8 - - 2,1 0,2 -  - 

Poľsko 1,1 2,2 - - 0,1 -0,1 -  - 2,8 2,3 - - 3,2 -0,2 -  - 

Maďarsko 0,4 1,2 - - 0,2 0,0 -  - 3,2 2,9 - - 1,1 -0,5 -  - 

Tabuľka 1: Vývoj vonkajšieho prostredia v rokoch 2013 až 20162

Zdroj: Bloomberg, OECD, IFP
2 V úsilí využiť všetky dostupné informácie o vývoji vonkajšieho prostredia sme májovú prognózu OECD upravili o aktuálne

odhady konsenzu medzinárodných finančných inštitúcii (konsenzus Bloomberg).
3 V súlade s mäkkým indikátorom dôvery spotrebiteľov sa vyvíja aj tvorba úspor, ktorej medziročný rast v prvom polroku zaostával

za rastom spotreby.
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diaľnic a investičným projektom v automobilovom
priemysle. Spotreba verejnej správy bude naďalej kle-
sať kvôli pokračujúcej fiškálnej konsolidácii.

Graf 5:  Príspevky k zmene spotreby

Zdroj: IFP, vlastné prepočty

V ďalších rokoch by mala ekonomika postupne zrýchľovať. Pri zlepšujúcom sa externom prostredí sa bude
postupne oživovať domáci dopyt aj pri pokračujúcej konsolidácií verejných financií a postupnom zlepšovaní
na trhu práce. Rast ekonomiky by mal dosiahnuť 2,2% v roku 2014 a postupne ďalej akcelerovať.

Tabuľka 2: PROGNÓZA MF SR - HLAVNÉ INDIKÁTORY EKONOMIKY (september 2013)

Zdroj: ŠÚ SR, IFP

ukazovateľ skutočnosť prognóza rozdiel oproti júnu 2013
(rast v % ak nie je uvedené inak) 2012 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
Hrubý domáci produkt
HDP, s.c. 2.0 0.8 2.2 2.9 3.1 0.3 0.0 0.1 -0.4
HDP, b.c. (mld. €) 71.5 73.0 75.8 79.5 83.5 0.4 0.0 0.0 -0.3
Súkromná spotreba, s.c. -0.6 0.5 0.8 2.1 2.2 1.2 0.1 -0.2 -0.5
Súkromná spotreba, b.c. 3.1 2.0 2.5 4.3 4.6 1.1 -0.2 -0.1 -0.2
Vládna spotreba -0.6 -0.7 -1.2 -2.3 -2.2 1.2 -0.8 0.8 -2.8
Fixné investície -3.7 -5.8 2.9 -0.1 -1.5 -0.5 -0.6 -0.2 -2.1

Export tovarov a služieb 8.6 4.8 4.3 4.5 5.1 2.3 0.0 -0.4 -0.1
Import tovarov a služieb 2.8 1.7 3.3 2.9 3.3 1.2 -0.2 -0.4 -0.8

Trh práce

Zamestnanosť (registrovaná) -0.1 -1.0 0.2 0.6 0.7 -0.3 -0.1 -0.1 -0.1
Mzdy, nominálne 2.4 2.6 2.8 3.4 3.5 0.6 0.2 -0.3 -0.6
Mzdy, reálne -1.2 0.9 1.1 1.3 1.2 0.6 0.4 -0.4 -0.8
Miera nezamestnanosti (VZPS) 13.9 14.5 14.3 13.6 12.7 0.0 0.1 0.1 0.1

Inflácia

CPI 3.6 1.6 1.7 2.1 2.3 -0.1 -0.2 0.1 0.3
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Zamestnanosť podľa metodiky ESA95 klesala aj
v druhom štvrťroku 2013, najmä v malých podnikoch
a v odvetviach stavebníctva a priemyslu Aj pri priaz-
nivejšom vývoji ekonomiky by v  tomto roku mala
priemerná nezamestnanosť dosiahnuť úroveň 14,5%
(podľa výberového zisťovania pracovných síl).

Miera nezamestnanosti začne postupne klesať 
v roku 2014. Pokles nezamestnanosti je aj pri oživení
sťažený vysokou mierou štrukturálnej nezamestna-
nosti. Výraznejší nárast zamestnanosti a pokles neza-
mestnanosti by mal prísť v  roku 2015 spolu
s rýchlejším oživením ekonomiky. 

Reálna mzda sa v tomto roku po dvoch rokoch
poklesu zvýši. Vyšší rast produktivity práce tlačí rast
nominálnych miezd smerom hore. Navyše, postupný
pokles rastu cien (z ponukovej strany, najmä v sektore
energetiky)  má priaznivý vplyv na reálne mzdy a kú-
pyschopnosť obyvateľstva. Všeobecne bude rast
miezd rýchlejší v súkromnom sektore, kým v štátnej
správe bude tlmený konsolidáciou verejných financií.

Rast cenovej hladiny bude v tomto roku výrazne
nižší ako v predchádzajúcich dvoch rokoch. Pred-
pokladaný medziročný rast spotrebiteľských cien je
na úrovni 1,6%. Hlavným dôvodom spomalenia rastu
cien je výrazne pomalší rast regulovaných cien a nízke
hodnoty čistej inflácie. Oproti priemeru minulých
rokov je rast regulovaných cien približne šestinový.
Očakávame, že ohlásená vysoká úroda ukončí obdo-
bie nadpriemerného rastu cien potravín. Od januára
budúceho roka dôjde k ďalšiemu poklesu ceny elek-
triny pre domácnosti a celá položka regulovaných
cien bude opäť rásť len veľmi mierne. Čistá inflácia sa
bude zotavovať pomaly. Na rok 2014 preto prognózu-
jeme rast cien približne na tohtoročnej úrovni. V ho-
rizonte rokov 2015-2016 inflácia postupne stúpne nad
úroveň 2%4.

Autormi článku sú Branislav Žúdel a Gabriel Machlica
z Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií SR
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4 CPI v roku 2011 dosiahla 3,9 %, v roku 2012 mierne klesla na 3,6 %
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JEREMIE (Joint European Resources for Micro and
Medium Enterprises – Spoločné európske zdroje pre
malé a stredné podniky), je spoločná iniciatíva Eu-
rópskej komisie a Európskeho investičného fondu,
smerujúca k zlepšeniu prístupu európskych MSP ku
kapitálu v rámci systému štrukturálnych fondov pre
programové obdobie 2007 - 2013. Zdroje z  EÚ
v rámci JEREMIE sa využívajú vo forme návratných
schém (úvery, záruky), teda vo forme nepriamej po-
moci. Slovensko doteraz využívalo priamu formu po-
moci prostredníctvom grantov. Slovensko sa
rozhodlo vytvoriť holdingový fond v objeme cca 100
mil. EUR. Jeho manažérom je Európsky investičný
fond. 

Zapojené Operačné programy
Holdingový fond JEREMIE na Slovensku je financo-
vaný zo štrukturálnych fondov EÚ cez operačné pro-
gramy:
1. Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (Minis-

terstvo hospodárstva) 35,3 mil. EUR
2. Výskum a vývoj (Ministerstvo školstva) 29,4 mil.

EUR
3. Bratislavský kraj (Ministerstvo výstavby a regionál-

neho rozvoja) 3,5 mil. EUR
4. Životné prostredie (Ministerstvo životného pro-

stredia) 31,8 mil. EUR, bol nahradený príspevkom
Ministerstva hospodárstva z  Operačného pro-
gramu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
v rovnakej výške.

V súčasnosti sa z vyššie uvedených zdrojov finan-
cujú portfóliové záruky, rizikový kapitál a pripravuje
sa ďalší úverový produkt.

Základné výhody tejto štruktúry sú flexibilita, re-
volvingový princíp využitia zdrojov štrukturálnych
fondov a tzv. pákový (leverage) efekt. 

Jeremie v podmienkach Slovenskej záručnej
a rozvojovej banky, a. s.
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. (ďalej len
„SZRB“ alebo „banka“) poskytuje úvery na realizáciu
podnikateľských zámerov na území Slovenskej
republiky s portfóliovou zárukou prvej straty v rámci
iniciatívy JEREMIE (portfóliová záruka JEREMIE).
Financovanie je zabezpečené v rámci prínosov z
podpory z operačného programu, ktorý je
spolufinancovaný zo Štrukturálnych fondov
Európskej únie v súlade s iniciatívou JEREMIE –
„Spoločné európske zdroje pre mikro až stredné
podniky“. Projekt je podporovaný z  Operačného
programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast,
spolufinancovaného z Európskeho fondu regio nál -
neho rozvoja a  štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky prostredníctvom iniciatívy JEREMIE. 

Cieľom je podpora rozvoja malých a  stredných
podnikateľov v Slovenskej republike za výhodných
podmienok najmä z hľadiska úrokových podmienok
a zabezpečenia úverov,

Príjemcami úveru sú malí a strední podnikatelia1,
ktorí vykonávajú podnikateľskú činnosť v zmysle § 2
ods. 2 zákona č.513/1991 Zb Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov, t. j.:

▶ osoby zapísané v obchodnom registri (právnické
a fyzické osoby podnikatelia),

Financovanie malých a stredných
podnikov s podporou EÚ 
– program JEREMIE 
Juraj TOPOLČÁNY

1 príručka „Nová definícia malých a stredných podnikov“, vydaná Európskym spoločenstvom, je určená na všeobecnú orientáciu
podnikateľov pri uplatňovaní novej definície malých a  stredných podnikov a  obsahuje aj Odporúčanie Komisie 2003/361/ES
(uverejnené v Úradnom vestníku EU L 124 s. 36 z 20.5.2003)
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▶ osoby, ktoré podnikajú na základe živnosten-
ského oprávnenia a nie sú zapísané v obchod-
nom registri (fyzické osoby – podnikatelia),

▶ osoby, ktoré podnikajú na základe iného než
živnostenského oprávnenia podľa osobitných
predpisov, a ktorí sú nezávislí a pred začiatkom
projektu zamestnávali menej ako 250 zamest-
nancov2

Vo všeobecnosti sa MSP považujú za nezávislých, ak:
▶ zamestnávajú menej ako 250 zamestnancov

v celku,
▶ iná spoločnosť vlastní 25% majetku a viac, ale

skupina zamestnáva menej ako 250 zamestnan-
cov v celku3,

▶ 25% majetku a viac vlastní verejný orgán a tento
verejný orgán je miestnym orgánom s ročným
rozpočtom menej ako 10 mil. Eur a menej než
5 000 obyvateľmi,

▶ 25% majetku a viac vlastnia spoločnosti alebo
inštitúcie v zmysle výnimiek, ktoré sú uvedené
v Odporúčaní Komisie 2003/361/EC z 6. mája
2003, článok 3, odsek 2 (tzn. Rizikové investičné
fondy alebo „obchodní anjeli“), pod podmien-
kou, že investujú menej než 1,25 mil. Eur do
rovnakej spoločnosti, univerzít alebo nezisko-
vých výskumných stredísk, inštitucionálni in-
vestori, vrátane regionálnych rozvojových
fondov.

Účelom úveru (oprávnené projekty pre záruku 
JEREMIE) môže byť

a)  investičný úver na nákup hmotného a nehmot-
ného majetku, 

b)  prevádzkový úver súvisiaci s účelom investič-
ného úveru poskytnutého v zmysle písm. a),
(súvis s investičným úverom je potrebné uviesť
v podnikateľskom pláne) a/alebo

c)  prevádzkový úver na rozvoj alebo rozšírenie
podnikateľských činností (napr. nákup surovín

a zásob); plán na vytvorenie alebo rozšírenie
podniku je potrebné uviesť v podnikateľskom
pláne,

Nie je možné podporovať finančné aktivity alebo fi-
nancovanie nehnuteľností formou finančnej investič-
nej činnosti, napr. kúpou akcií, podielov.

MSP okrem toho musí spĺňať aj ďalšie kritériá opráv-
nenosti:

▶ MSP neporušil v priebehu 5 ročného obdobia
pred podpísaním úverovej zmluvy žiadny zákon
SR zakazujúci nelegálne zamestnávanie cudzin-
cov,

▶ v prípade investičného a súvisiaceho prevádzko-
vého úveru podľa písm. a) a b) sa musí príslušná
investičná akcia nachádzať v nasledujúcich kra-
joch: Trnava, Trenčín, Nitra, Žilina, Banská By-
strica, Prešov, Košice („ďalej aj „Relevantné
regióny“) (okrem Bratislavského kraja),

▶ v prípade prevádzkového úveru podľa písm. c)
musí príslušný MSP mať zaregistrovanú svoju
podnikateľskú činnosť (obchodný/živnostenský
register) a vykonávať ju v jednom z Relevant-
ných regiónov (okrem Bratislavského kraja).

Vylúčenými oblasťami financovania sú:
▶ sektor rybárstva a poľnohospodárstva, tak ako

sú uvedené v Nariadení Rady (EK) č. 104/2000,
▶ prvovýroba poľnohospodárskych produktov, tak

ako je uvedené v Prílohe I Zmluvy o fungovaní
Európskeho spoločenstva; a

▶ a ďalšie vylúčené sektory, uvedené v článku 1
písmeno (c - g) Nariadenia de minimis4.

SZRB poskytuje klientom peňažné prostriedky vo
forme investičného a prevádzkového úveru v eurách
(Eur), ktorý môže klient čerpať jednorázovo alebo po-
stupne. Úver sa nesmie kombinovať s inou finančnou
podporou Európskej únie.
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2 Ekvivalent na plný úväzok
3 Pre výpočet počtu zamestnancov v prípade závislých spoločností, musí byť pripočítaný počet zamestnancov smerom nahor alebo

nadol. V prípade partnerských spoločností (spoločnosť vlastní od 25% do 50% majetku inej spoločnosti): Počet zamestnancov malých
a stredných podnikov, ktoré majú byť financované, sa sumarizuje s počtom zamestnancov partnerskej spoločnosti pričom sa použije
percento majetkového podielu v tejto spoločnosti. V prípade pridružených podnikov (spoločnosť vlastní viac ako 50% majetku inej
spoločnosti): Počet zamestnancov malých a stredných podnikov, ktoré majú byť financované, sa sumarizuje s počtom zamestnancov
pridruženej spoločnosti, pričom sa pripočítava celkový počet zamestnancov tejto spoločnosti. Celkový súčet musí zahŕňať všetky
partnerské spoločnosti, ktoré sú priamo nadradené a priamo podriadené malého a stredného podniku, ktorý má byť financovaný
a tiež všetky pridružené spoločnosti.

4 nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o založení Európskeho
hospodárskeho spoločenstva (v súčasnosti článok 107 a 108 tejto Zmluvy) na pomoc de minimis (Ú. v. L 379, 28.12.2006, s. 5)
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a maximálne do 10 rokov od prvého čerpania úveru,
úroky sú splatné mesačne a maximálna výška úveru
je 800 000 eur.

Úrokové sadzby a poplatky sú stanovené v súlade
s úrokovou politikou SZRB pri poskytovaní úverov
vo výške EURIBOR + odchýlka, zároveň SZRB po-
skytne zľavu z odchýlky k úrokovej sadzbe vo výške
0,70 % p. a.. Poplatky sa stanovujú v zmysle platného
Sadzobníka poplatkov SZRB, a. s..

Zabezpečenie úveru je vďaka záruke Jeremie nižšie,
čo zjednodušuje prístup k úveru pre klienta. Na zabez-
pečenie pohľadávky SZRB prijíma banka najmä tieto
zabezpečovacie prostriedky : 

▶ vinkulácia termínovaného vkladu, 
▶ záložné právo k nehnuteľným veciam,
▶ záložné právo k rozostavanej stavbe,
▶ záložné právo k hnuteľným veciam, registrované

v Notárskom centrálnom registri,
▶ zmluva o budúcej zmluve k založeniu nehnuteľ-

ných a hnuteľných vecí,
▶ záložné právo k pohľadávkam registrované

v Notárskom centrálnom registri,

▶ záručná listina a ručenie treťou osobou formou
vyhlásenia o ručiteľskom záväzku.

Na založenom majetku nemôžu byť ťarchy iných ve-
riteľov a majetok, ktorý tvorí zabezpečenie musí byť
poistený, pričom poistné plnenie musí byť vinkulo-
vané v prospech banky.

Žiadateľ o poskytnutie úveru predkladá banke žia-
dosť na tlačive „Žiadosť o  poskytnutie priameho
úveru, podnikateľ fyzická / právnická osoba“, ktorého
súčasťou je osobitný zoznam príloh. Žiadosť o úver
na predpísanom tlačive spolu s požadovanými prílo-
hami predloží žiadateľ regionálnemu zastúpeniu
SZRB alebo na centrále banky. Formulár žiadosti je k
dispozícii v centrále SZRB, jej regionálnych zastúpe-
niach a na internetovej stránke SZRB (www.szrb.sk).
SZRB je oprávnená v čase posudzovania žiadosti
o úver a spracovania zmluvy o úvere a súvisiacich
zmluvných a iných dokumentov požadovať od klienta
všetky informácie súvisiace s podnikateľským záme-
rom.

Autorom článku je Ing. Juraj Topolčány
riaditeľ odboru kontrolingu a zahraničných liniek

SZRB

Táto informácia vznikla s podporou Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, spo-
lufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR prostredníctvom iniciatívy
JEREMIE. Obsah tejto informácie je výhradnou zodpovednosťou Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, 
a. s. a nemôže byť v žiadnom prípade považovaný za reflektujúci postoj Európskej únie.

Investícia do Vašej budúcnosti
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Základy právnej úpravy zdaňovania nových
dopravných prostriedkov
Jednotný trh predstavuje jeden zo základných pilierov
filozofie Európskej únie, s cieľom umožniť po území
jej členských štátov voľný pohyb ľudí, tovaru, služieb
a kapitálu. K postupnému dosahovaniu tohto cieľa sa
má prispieť aj harmonizáciou právnych predpisov
členských štátov EÚ, týkajúcich sa dane z pridanej
hodnoty a  to predovšetkým z dôvodu odstránenia
faktorov, ktoré by mohli narušiť podmienky hospo-
dárskej súťaže, či už na úrovni členských štátov alebo
na úrovni Európskej únie. V  súčasnosti sú právne
predpisy jednotlivých členských štátov harmonizo-
vané rôznymi prameňmi práva Európskej únie, pre-
dovšetkým však Smernicou rady 2006/112/ES z 28.
novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej
hodnoty (ďalej smernica o DPH).

Za účelom odstránenia faktorov, ktoré by mohli
narúšať podmienky hospodárskej súťaže, bol do spo-
ločného systému dane z pridanej hodnoty, na základe
alternatívneho riešenia spočívajúcom v podobe sta-
novenia zásady miesta určenia pre zdaniteľné tran-
sakcie uskutočňované registrovanými platiteľmi DPH
v členskom štáte usadenia odberateľa, prijatý systém
tzv. prechodného obdobia. Týmto opatrením bol za-
vedený nový typ zdaniteľného obchodu, konkrétne
nadobudnutia tovaru v rámci spoločenstva, čím zá-
roveň došlo k presunu daňového príjmu zo splatnej
DPH z členského štátu pôvodu na členský štát urče-
nia. Zdaneniu nadobudnutia v členskom štáte určenia
však v dôsledku zamedzenia nežiaduceho javu, akým
je dvojité zdanenie toho istého predmetu zdaniteľnej
transakcie, zodpovedá oslobodenie dodávky od dane
v členskom štáte pôvodu, doplnené o právo na odpo-
čítanie dane zaplatenej na vstupe. Na to, aby sa na do-
danie akéhokoľvek tovaru do iného členského štátu

vzťahovalo oslobodenie od dane, však okrem skutoč-
nosti, že sa realizuje medzi osobami identifikovanými
pre DPH, musia byť kumulatívne splnené nasledujúce
hmotnoprávne podmienky :

Reálny  prevod práva nakladať s tovarom ako-

vlastník z predávajúceho na nadobúdateľa
Tovar musí v  dôsledku fyzickej prepravy-

opustiť územie členského štátu pôvodu.

Spod zavedeného systému zdaňovania, ktorý sa
v členských štátoch Európskej únie uplatňuje od 1. ja-
nuára 1993, však naďalej ostali vyňaté tie transakcie,
pri ktorých dochádza k dodaniu tovaru a služieb ko-
nečným spotrebiteľom. Teda v prípade že je tovar, res-
pektíve služba (s výnimkou smernicou o  DPH
stanovených prípadov) dodaná konečnému spotrebi-
teľovi v  členskom štáte pôvodu, prináleží tomuto
členskému štátu aj príjem z DPH vzťahujúcej sa k rea-
lizácii konkrétnej zdaniteľnej transakcie.

Jednou z oblastí, ktorá nespadá pod zásadu zda-
ňovania dodania tovaru konečným spotrebiteľom
v členskom štáte pôvodu, predstavujú nové dopravné
prostriedky, čo v podstate znamená, že sa s nimi z hľa-
diska DPH zaobchádza tak, akoby dodávateľom a na-
dobúdateľom z  iného členského štátu boli vždy
platitelia DPH. Dôvod vyňatia nových dopravných
prostriedkov spod predmetnej zásady vyplýva z ustá-
lenej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie, podľa
ktorej normotvorca Európskej únie pristúpil k tomuto
kroku predovšetkým z  titulu ich značnej hodnoty
a možnosti jednoduchej prepravy týchto tovarov, pri-
čom pri absencii prechodného obdobia by sa ich pre-
daj sústreďoval do členských štátov z nízkou sadzbou
DPH1. V kontexte uvedeného tak na jednej strane
v dôsledku prijatia prechodného obdobia podliehajú
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Právna úprava zdaňovania  nových
dopravných prostriedkov z hľadiska
dane z pridanej hodnoty 
Mojmír BEŇO

1 C- 84/2009, X proti Skatteverket, bod 24.
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prostriedku v členskom štáte určenia všetky osoby,
bez ohľadu na skutočnosť, či sú registrované pre DPH
alebo vôbec nevykonávajú ekonomickú činnosť. Na
strane druhej, je však v každom členskom štáte doda-
nie nového dopravného prostriedku oslobodené od
dane a priznané právo na odpočítanie DPH každej
osobe, ktorá dodá nový dopravný prostriedok do
iného členského štátu, bez ohľadu na jej status k regi-
strácii pre DPH.

Čo predstavuje nový dopravný prostriedok na
účely zákona o DPH?
Pri zadefinovaní nového dopravného prostriedku na
účely DPH je potrebné vychádzať zo  zákona č.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení ne-
skorších predpisov (ďalej zákon o DPH), v ktorom je
identicky, ako v právnych predpisoch všetkých člen-
ských štátov upravujúcich daň z pridanej hodnoty,
transponovaný článok 2 ods. 2 smernice o DPH. Vo
všetkých členských štátoch Európskej únie sa tak
v  dôsledku harmonizácie práva za nový dopravný
prostriedok považuje: 

pozemné motorové vozidlo so zdvihovým•
objemom motora viac ako 48 cm3 alebo s vý-
konom väčším ako 7,2 kW, určené na pre-
pravu osôb alebo nákladov, ktoré nemá
najazdených viac ako 6 000 km alebo v čase
jeho dodania neuplynulo šesť mesiacov od
jeho prvého uvedenia do prevádzky
plavidlo dlhšie ako 7,5 m určené na prepravu•
osôb alebo nákladov s výnimkou námornej
lode, ktorá je oslobodená od dane podľa § 47
ods.8 zákona o DPH, oslobodenej od dane,
ktoré nebolo prevádzkované na vode viac ako
100 hodín alebo v čase jeho dodania neuply-
nuli tri mesiace od jeho prvého uvedenia do
prevádzky
lietadlo, ktorého štartovacia hmotnosť je väč-•
šia ako 1 550 kg a ktoré je určené na prepravu
osôb alebo nákladov s výnimkou lietadla,
ktoré je oslobodené od dane podľa § 47 ods.
10 zákona o DPH, ktoré nenalietalo viac ako
40 prevádzkových hodín alebo v čase jeho do-
dania neuplynuli tri mesiace od jeho prvého
uvedenia do prevádzky.

Pri splnení aspoň jednej z podmienok viažucich
sa ku konkrétnemu dopravnému prostriedku, sa tak
tento bude na účely DPH považovať za nový do-
pravný prostriedok. Na tento účel nemá vplyv ani
skutočnosť, že boli pred ich dodaním do iného člen-
ského štátu už niekoľkokrát predané.   

Špecifiká pri zdaňovaní nových dopravných
prostriedkov
Tak, ako je naznačené v úvode článku, oblasť nových
dopravných prostriedkov je z hľadiska zdaňovania
DPH špecifická a to predovšetkým z dôvodu, že sa
ňou rozširuje status zdaniteľnej osoby z dôvodu prí-
ležitostného dodania nového dopravného prostriedku
do iného členského štátu na každú osobu. Pre účely
predmetnej transakcie teda nie je podstatné, či osoba,
ktorá dodáva nový dopravný prostriedok do iného
členského štátu, tak koná v rámci výkonu svojej pod-
nikateľskej činnosti alebo ho predáva z dôvodov, ktoré
nemajú s podnikaním nič spoločné. Rozšírenie sta-
tusu zdaniteľnej osoby na každú osobu predstavuje
prvú skutočnosť, ktorá odlišuje predmetný druh zda-
niteľného obchodu od všetkých ostatných, ktoré pod-
liehajú zdaňovaniu DPH. Jej význam spočíva
predovšetkým v  obdobnom stanovení povinností
a priznaní práv všetkým osobám, aké by mal platiteľ
DPH. Jedná sa napríklad o povinnosť vystaviť faktúru
podľa § 71 a nasl. zákona o DPH a na druhej strane si
aj občan alebo podnikateľ, ktorý nie je platiteľom
DPH, môže uplatniť právo na odpočítanie dane,
v  rozsahu a  za podmienok stanovených zákonom
o DPH. 

Druhú odlišujúcu skutočnosť predstavuje vý-
nimka zo zásady, podľa ktorej sa dodanie tovaru ko-
nečnému spotrebiteľovi zdaňuje v  členskom štáte
pôvodu, čím teda dochádza aj k  rozšíreniu povin-
nosti, zdaniť nadobudnutie nového dopravného pro-
striedku sadzbou DPH platnou v  členskom štáte
určenia, na všetky osoby.

Práva a povinnosti vyplývajúce z dodania nového
dopravného prostriedku do iného členského štátu sa
na účely tohto príspevku však budú zameriavať iba na
osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, pri-
čom vo vzťahu k DPH môžeme rozlišovať nasledovné
skupiny podnikateľov:
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podnikatelia, ktorí sú registrovaní ako plati--

telia DPH
podnikatelia, ktorí sú registrovaní pre DPH,-

ale nie sú platitelia dane
podnikatelia, ktorí nie sú registrovaní pre-

DPH

V závislosti od statusu podnikateľa, sú zákonom
o DPH selektívne priznávané práva a ukladané po-
vinnosti a to jednak v prípade, kedy podnikateľ do-
dáva nový dopravný prostriedok do iného členského
štátu a jednak v prípade, kedy podnikateľ nadobúda
nový dopravný prostriedok v tuzemsku z iného člen-
ského štátu.

Podnikatelia, ktorí sú registrovaní ako
platitelia DPH
Práva a povinnosti podnikateľov registrovaných pre
DPH ako platiteľov dane, nepresahujú z dôvodu do-
dania nového dopravného prostriedku do iného člen-
ského štátu rámec tých práv a povinností, ktoré tejto
skupine podnikateľov vyplývajú zo zákona o DPH.
Oproti ostatným dodávkam tovaru do iného člen-
ského štátu spočíva pre platiteľov DPH jediná vý-
nimka v tom, že pri tejto zdaniteľnej transakcii sa pre
účely oslobodenia od dane v členskom štáte pôvodu
nerozlišuje postavenie kupujúceho, teda či kupujúci
je osobou identifikovanou pre daň v inom členskom
štáte alebo nie. Uvedené je spôsobené vyňatím no-
vých dopravných prostriedkov spod zásady zdaňova-
nia v  členskom štáte pôvodu, aj keď sú dodané
konečnému spotrebiteľovi. Postavenie kupujúceho je
ale potrebné sledovať pre účely aplikácie správneho
ustanovenia na oslobodenie od dane podľa § 43 zá-
kona o DPH a následne sa viažucich povinností. Ak
by totiž kupujúci bol v inom členskom štáte identifi-
kovaný pre daň, jednalo by sa o štandardné intrako-
munitárne dodanie tovaru bez ohľadu na predmet
transakcie a tuzemský platiteľ by bol povinný uviesť
tento údaj okrem daňového priznania za príslušné
zdaňovacie obdobie aj v súhrnnom výkaze podľa § 80
zákona o DPH. 

Rovnako platiteľom DPH, v prípade, že nový do-
pravný prostriedok nadobudnú v tuzemsku z iného
členského štátu, nevznikajú v zásade žiadne povin-
nosti nad rámec tých, ktoré by mali, keby v tuzemsku
nadobudli iný druh tovaru. Výnimku predstavuje po-
vinnosť priložiť k predmetnému daňovému prizna-

niu, v ktorom sú povinní priznať nadobudnutie no-
vého dopravného prostriedku z  iného členského
štátu, úradne overenú kópiu dokladu o  jeho kúpe.
Oproti ostatným kategóriám podnikateľov vymedze-
ným vyššie, však platitelia DPH majú nadobudnutie
v tuzemsku doplnené právom na odpočítanie dane
v  rozsahu a  za podmienok stanovených zákonom
o DPH. 

Podnikatelia, ktorí sú registrovaní pre daň
a nie sú platitelia DPH
Odlišná situácia z titulu dodania nového dopravného
prostriedku do iného členského štátu však vzniká
podnikateľom, ktorí sú registrovaní pre DPH z titulu,
že v tuzemsku nadobúdajú tovary z iného členského
štátu alebo sú príjemcami služieb od zahraničnej
osoby z iného členského štátu, pri ktorých sú osobami
povinnými platiť daň podľa zákona o DPH. Registrá-
cia pre daň týchto podnikateľov sa vyžaduje z toho
dôvodu, aby nadobudnutím tovarov nad hodnotu sta-
novenú zákonom o  DPH, boli dodržané základné
ciele sledované zavedením prechodného obdobia,
spočívajúce predovšetkým v nenarúšaní hospodárskej
súťaže medzi členskými štátmi. Títo podnikatelia na-
priek skutočnosti, že sú registrovaní pre DPH a dis-
ponujú identifikačným číslom pre daň, neuplatňujú
DPH k cene tovarov alebo služieb, ktoré dodali iným
osobám, čomu zodpovedá absencia nároku na odpo-
čítanie dane uplatnenej voči nim na vstupe z doda-
ných tovarov a služieb. Zároveň im však zo zákona
o DPH nevyplývajú práva a povinnosti v takom roz-
sahu, ako platiteľom DPH. 

Ak však do iného členského štátu príležitostne do-
dajú nový dopravný prostriedok, zákon o DPH týmto
podnikateľom rozširuje rámec bežných povinností,
konkrétne sa jedná o fakturačné povinnosti stanovené
§ 71 a nasl. zákona o DPH. Na druhej strane im zákon
o DPH v § 52 rozširuje právo na uplatnenie odpočí-
tania dane, ktorú zaplatili v cene kúpeného nového
dopravného prostriedku respektíve zaplatenú pri jeho
dovoze. Toto právo je však obmedzené čo do výšky
odpočítateľnej dane samotným § 52 zákona o DPH,
podľa ktorého táto osoba môže odpočítať daň len do
tej výšky, ktorú by bola povinná uhradiť, ak by pri do-
daní nového dopravného prostriedku do iného člen-
ského štátu bola povinná platiť daň. V  praxi to
znamená, že ak takýto podnikateľ kúpil napríklad
nový osobný automobil v cene 24 000 eur s DPH a po
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osobe do  iného členského štátu za 18 000 eur bez
DPH (nakoľko sa jedná vždy o oslobodenú dodávku),
môže si odpočítať daň vo výške maximálne v sume
3 600 eur (18 000 x 20% = 3 600). Podnikateľ v tomto
prípade uplatňuje odpočítanú daň prostredníctvom
daňového priznania, ktoré môže byť podané iba za
mesiac, v ktorom bol nový dopravný prostriedok do-
daný. Jedná sa o  ten kalendárny mesiac, v ktorom
vznikla daňová povinnosť podľa § 19 ods.8 zákona
o DPH. Daňový úrad vráti uplatnenú odpočítanú daň
do 30 dní od podania daňového priznania.

Je vhodné poznamenať, že výnos resp. príjem z
príležitostného dodania nového dopravného pro-
striedku do iného členského štátu sa nezapočítava do
obratu na účely povinnej registrácie za platiteľa DPH.

V prípade, že podnikateľ, ktorý je registrovaný pre
daň, no nie je platiteľom, nadobudne v  tuzemsku
nový dopravný prostriedok z iného členského štátu,
postupuje v zásade tým istým spôsobom, ako keby
nadobudol každý iný tovar, z ktorého je povinný platiť
daň podľa zákona o DPH. Podľa § 78 ods. 5 zákona o
DPH mu však vzniká povinnosť, priložiť k predmet-
nému daňovému priznaniu v ktorom je povinný pri-
znať nadobudnutie nového dopravného prostriedku,
úradne overenú kópiu dokladu o jeho kúpe . Oproti
podnikateľom, ktorí sú registrovaní ako platitelia
DPH, však v prípade tejto skupiny nie je povinnosť
zdaniť nadobudnutie nového dopravného prostriedku
doplnená právom na odpočítanie dane.

Podnikatelia, ktorí nie sú registrovaní pre DPH
Práva a povinnosti, ako aj postup podnikateľov, ktorí
nie sú registrovaní pre DPH, sú v súvislosti s dodaním
nového dopravného prostriedku do iného členského
štátu identické s právami a povinnosťami podnikate-
ľov, ktorí sú registrovaní pre DPH ako nadobúdatelia,
respektíve prijímatelia služieb. 

Zákon o DPH v dôsledku špecifickej úpravy zda-
ňovania predmetnej oblasti, ukladá povinnosti pri na-
dobudnutí nového dopravného prostriedku z iného
členského štátu aj tejto skupine podnikateľov, napriek
tomu, že výkonom ostatných činností nespadajú do
osobnej pôsobnosti tohto právneho predpisu. 

Podľa § 20 ods. 3 zákona o DPH, v deň kedy pod-
nikateľ neregistrovaný pre DPH nadobudne nový do-
pravný prostriedok, vzniká z  tohto nadobudnutia
daňová povinnosť a podnikateľ je povinný do sied-

mych dní podať daňové priznanie a v tej istej lehote
aj zaplatiť daň. K  podanému daňovému priznaniu
však musí takisto priložiť úradne overenú kópiu do-
kladu o kúpe nového dopravného prostriedku. Cena,
za ktorú bol nový dopravný prostriedok nadobudnutý
podnikateľom, sa nezapočítava do hodnoty nadobud-
nutých tovarov, po prekročení ktorej by sa podnikateľ
musel registrovať pre DPH a zdaňovať všetky nado-
budnuté tovary v tuzemsku, ktoré mu dodala osoba
identifikovaná pre daň v inom členskom štáte.

Záver
Článok sa zaoberá právnou úpravou zdaňovania no-
vých dopravných prostriedkov z hľadiska DPH, ktorej
právny základ je potrebné hľadať v zavedení prechod-
ného obdobia do spoločného systému dane z pridanej
hodnoty. Účelom zavedenia tohto opatrenia, ktoré
v členských štátoch nadobudlo účinnosť 1. januárom
1993, je predchádzať narúšaniu hospodárskej súťaže
medzi členskými štátmi, čím sa má efektívnejšie  pri-
spievať k dotváraniu jednotného trhu, ako základ-
ného piliera Európskej únie. Aj keď sa prechodné
obdobie má vzťahovať na obchod medzi podnika-
teľmi identifikovanými pre daň v rôznych členských
štátoch, zahŕňa aj zdaniteľné transakcie, týkajúce sa
nových dopravných prostriedkov bez ohľadu na sta-
tus osoby, ktorá ich realizuje. Táto špecifická úprava
sa prejavuje predovšetkým rozšíreným záberom práv
a povinností, vzťahujúcich sa aj na osoby, ktoré za
iných okolností vnútroštátnym predpisom upravujú-
cim DPH nepodliehajú. 

Autorom článku je Mgr. Bc. Mojmír Beňo
Finančné riaditeľstvo SR, Odbor daňovej a colnej metodiky

                 Oddelenie metodiky dane z pridanej hodnoty

Zdroje:
1. Smernica rady 2006/112/ES  z 28. novembra 2006

o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty
2. Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

v znení neskorších predpisov
3. Rozsudok Súdneho dvora EÚ C-84/09 X proti

Skatteverket  z 18. novembra 2010  vrátane ná-
vrhov generálneho advokáta  prednesené 6. mája
2010
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Úvod
Od 80. rokov 20. storočia dochádza k zásadným zme-
nám v  konkurenčnom prostredí v  globálnom me-
radle. Zmeny vyvolal nebývalý rozvoj informačných
a komunikačných technológií, deregulácia a následná
konsolidácia odvetví. Významne rástla dôležitosť ka-
pitálových trhov, a tým sa posilňovala dôležitosť fi-
nančných informácií. To kvalitatívne menilo
podmienky merania výkonnosti predovšetkým veľ-
kých akciových spoločností. 

Na kapitálové trhy postupne dnes vstupujú nielen
veľké spoločnosti, ale aj rýchlo rastúce stredne veľké
technologické spoločnosti, ktoré realizujú svoje exit
stratégie a získavajú kapitál na svoj ďalší rozvoj. Vlast-
níci pri týchto zásadných zmenách upravujú svoj prí-
stup k meraniu výkonnosti svojich spoločnosti tým,
že vytvárajú modifikovaný systém na kontrolu zhod-
nocovania svojich vložených investícií. 

V  článku charakterizujeme jednotlivé prístupy
vlastníkov v meraní výkonnosti dvoch skupín veľkých
spoločností – súkromných a verejných akciových spo-
ločností. Záverom upozorňujeme na kľúčové posta-
venie dozornej rady v procese hodnotenia výkonnosti
spoločností. 

1. Vlastnícky prístup k hodnoteniu výkonnosti
spoločnosti

Zmyslom existencie každého podnikateľského sub-
jektu, teda aj akciovej spoločnosti, je vytváranie hod-
noty v prospech vlastníkov (shareholders), pričom
nevyhnutne sú zohľadňované záujmy ostatných zain-
teresovaných strán (stakeholders). Hodnota spoloč-
nosti vzniká v  podmienkach efektívneho
a optimálneho zhodnocovania hmotných a nehmot-
ných zdrojov. Porozumieť rizikám pri danom zhod-

nocovaní patrí k úlohám vnútornej kontroly a predo-
všetkým interného auditu. Ten vytvára systém mera-
nia výkonnosti organizácie, prostredníctvom
vymedzených indikátorov výkonnosti získava kom-
plexné informácie, pričom preniká do podstaty ope-
rácií a prijíma opatrenia na ich minimalizáciu
a zlepšenie. 

Pri príprave systému merania výkonnosti je po-
trebný aspekt koncepčnosti. Vlastníci a  vrcholový
manažment (ďalej manažment) ako kľúčoví užívatelia
systému zadávajú šírku pokrytia hodnotených aktivít
a operácií s preferenčným opisom výkonnosti, pričom
zohľadňujú základné kritéria. Z hľadiska vlastníka ide
predovšetkým o zrozumiteľnosť, čo znamená, aby ako
užívateľ dokázal bez špecializovanej kvalifikácie po-
sudzovať obsah informácií. Výber indikátorov musí
spĺňať aj kritérium významnosti a aktuálnosti, keď
musí ísť o včasné a relevantné informácie, nie nepod-
statné a zbytočné. Nemali by skresľovať skutočnosť 
a mali by eliminovať nepresnosti a zabezpečovať spo-
ľahlivosť (vierohodnosť) v meraní výkonnosti. Indi-
kátory musia spĺňať kritérium porovnateľnosti sinými
spoločnosťami pre potreby konkurenčného spravo-
dajstva. 

Kľúčoví užívatelia v ďalšej fáze vymedzujú metódy
a nástroje systému, vhodné meradlá výkonnosti a na-
stavujú preferenčné prvky s faktorom času3. Meranie
výkonnosti je periodizované do viacerých časových
horizontov. V nadväznosti na stratégiu sa stanovuje
perióda 3 až 5 rokov. Pri kumulatívnom prístupe na
strategickej úrovni sa určuje obdobie jedného roka,
účtovnou závierkou a odmeňovaním. Pre každú pe-
riódu volia kľúčoví užívatelia zodpovedajúce triedenie
informácií. Ďalej vymedzujú menovitú zodpoved-
nosť, motiváciu a overovanie systému. 
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sledkov meraní s  interným a  externým audítorom
v spolupráci s dozornou radou a jej poradným orgá-
nom, výborom pre audit. Kľúčoví užívatelia obvykle
uplatňujú orientáciu na výsledok, pričom zohľadňujú
dva prístupy: 

▶ meranie ekonomickej výkonnosti (vyjadrené
celkovou výkonnosťou spoločnosti ako výsledku
pôsobenia interných a externých faktorov, ktoré
sú ovplyvniteľné alebo neovplyvniteľné),

▶ meranie manažérskej výkonnosti (zodpovedá
výsledkom manažmentu v ovplyvniteľných čin-
nostiach v rámci hierarchie).

Uvedené kritériá a prístupy však vnímajú vlastníci
amanažment značne diferencovane. Pre manažment
bude zrejme kritérium významnosti ponímané viac
z analytického hľadiska ako pre vlastníka, ktorý skôr
požaduje syntetický pohľad. Určitý typ meradla na
posudzovanie výkonnosti je vhodný pre vlastníka, ne-
musí byť vhodný pre manažéra. Výkonnosť a efektív-
nosť možno hodnotiť rôznymi spôsobmi. 

Všetky indikátory a modely hodnotenia výkon-
nosti spoločnosti, ktoré uvádzame v článku, sú od-
bornej verejnosti známe a v praxi bežne využívané,
no niektoré majú podstatne nižšie využitie. Nejde
nám o vyčerpávajú zoznam indikátorov výkonnosti,
ale skôr o určitú selekciu indikátorov, vhodných pre
vlastníkov, ktorí investovali svoje finančné zdroje
buďdo súkromnej alebo verejnej spoločnosti, prí-
padne majú zámer strategickej zmeny typu akciovej
spoločnosti. 

Využitie rôznych typov indikátorov výkonnosti
prešlo dynamickým vývojom a rozšírilo sa sa do ši-
rokej škály. Ešte v polovici 20. storočia sa výkonnosť
spoločnosti posudzovala podľa jej finančného zdravia
a hodnotila prostredníctvom finančnej analýzy, ktorej
základom sú už dnes klasické finančné ukazovatele. 

1.1 Metódy merania výkonnosti pre súkromné
spoločnosti

Súkromné spoločnosti (private companies) majú vy-
soký stupeň koncentrácie vlastníctva a sú ovládané
majoritným vlastníkom, obvykle rodinou, resp. sku-
pinou dominantných menších vlastníkov. Mnohé
dnešné rodinné spoločnosti majú stáročné korene asú
založené na tradičných princípoch. Presadili sa v jed-
nom odbore natoľko, že celé generácie dokázali vy-

budovať veľkú spoločnosť a udržať dominantnú kon-
trolu nad svojím podnikaním. 

Ich spoločným znakom je ich nezáujem oslabovať
vlastný vplyv tým, že vydá svoje akcie na verejné ob-
chodovanie na burze cenných papierov. Akcionári sú-
kromnej spoločnosti nie sú ani ochotní podriaďovať
sa prísnym pravidlám kapitálového trhu, najmä v ob-
lasti zverejňovania pravidelných informácií o svojej
výkonnosti. V súčasnosti predstavujú súkromné spo-
ločnosti významnú ekonomickú a spoločenskú silu
v globálnom meradle, napríklad Walmart, Mars, Al-
brecht, Roche, či BMW, u nás Eset, či Železiarne Pod-
brezová1.

V súkromných akciových spoločnostiach patrí
k najpoužívanejším metódam finančno-ekonomickej
analýzy priama analýza relatívnych pomerových uka-
zovateľov ako pomerová analýza. Do tejto kategórie
patria syntetické indikátory (zobrazujú súhrnné javy)
a analytické ukazovatele (zobrazujú čiastkové javy).
Vlastníci vo veľkej miere využívajú syntetické fi-
nančné meradlá výkonnosti. Podľa mainstreamového
pohľadu ide o dominantný vlastnícky prístup, ktorý
hodnoteniu výkonnosti dáva rámec a poriadok. Čle-
níme ich na projektívne (ex post) a prediktívne (ex
ante) syntetické meradlá. Obe skupiny meradiel na
seba obsahovo a metodicky nadväzujú a sú prepo-
jené4. Pre projektívne meradlá, ktoré sú najprepraco-
vanejšie, je charakteristická orientácia na výsledok
hospodárenia so zreteľom na ohraničenie časového
obdobia. Vlastníci malých a stredných podnikov sa
pri hodnotení výkonnosti zameriavajú najmä na
model integrovaných finančných ukazovateľov tvorby
voľných zdrojov (EBITDA, zmeny cash flow), ukazo-
vatele zadlženosti, rentability, aktivity a pracovného
kapitálu5. Nevyhýbajú sa im ani veľké spoločnosti. Vý-
hodou pre vlastníka je, že syntetický prístup predsta-
vuje viditeľný vrchol pyramídy, čím sa odhaľuje
smerovanie výkonnosti a prekonáva rôznorodosť sku-
točností. Východiskovým bodom je analýza rozhodu-
júcich stránok finančného stavu spoločnosti6. Sem
patrí analýza finančnej stability (ukazovatele likvidity
a zadlženosti) a analýza výnosnosti (ukazovatele ak-
tivity a rentability). Vlastník skôr uprednostňuje hod-
noty likvidity bližšie k spodnej hranici pásma, kým
veriteľ k hornej hranici pásma4. Ukazovatele zadlže-
nosti slúžia na monitorovanie štruktúry finančných
zdrojov spoločnosti. Z hľadiska vlastníka je dôležité
hľadanie optimálneho vzťahu medzi dlhodobým
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vlastným a cudzím kapitálom. Varovným príkladom
môže byť postup súkromnej spoločnosti Porsche v ro-
koch 2005 až 2009. 

Ukazovatele rentability sú na meranie výkonnosti
veľmi rozšírené v podnikateľskej praxi. Sú založené
na výsledku hospodárenia a vyjadrujú výnosovosť
(výslednosť) podnikateľského snaženia. Vlastníci roz-
hodujú o tom, ktorý variant úrovne výsledku hospo-
dárenia bude použitý a  na aký účel. Najčastejšie
používanými variantmi výsledku hospodárenia sú
EBT, EBIT, EBITDA a EAT. Ukazovatele rentability
sa môžu diferencovať aj vymedzením menovateľa, do
ktorého môžeme dosadiť spotrebované vstupy alebo
viazané výstupy. Vlastníci bežne využívajú ukazovateľ
ROI, ROA, ROE, ROCE. K najčastejšie používaným
patrí ukazovateľ rentability tržieb ROS. 

Vlastníci súkromnej spoločnosti by sa nemali spo-
liehať výlučne na syntetické meradlá výkonnosti, ale
mali by mať podporu manažmentu pri analytickom
pohľade, aby odhalili príčiny dosiahnutého výsledku
hospodárenia. Patrí sem pyramídový rozklad ukazo-
vateľov rentability, ktorý je typickým predstaviteľom
komponentného prístupu k analýze. Sem môžeme za-
radiť aj výkaz vyváženého skóre BSC. 

Z  prediktívnych finančných analýz sa tradične
uplatňuje Altmanov index finančného zdravia ako in-
dikátor rizika bankrotu. Vo vyspelých ekonomikách
ho využívajú súkromné spoločnosti, ale aj verejné
spoločnosti. Ide o pomerovú rámcovú orientáciu vo
finančnom zdraví spoločnosti.

1.2 Metódy merania výkonnosti pre verejné
spoločnosti 

Verejné spoločnosti (public companies) obchodujú so
svojimi akciami na verejných trhoch, teda na burzách
cenných papierov. Pôvodní súkromní vlastníci pri
vstupe na kapitálové trhy menia spôsob vlastníckej
kontroly. Typickou verejnou akciovou spoločnosťou
je akciová spoločnosť s  rozptýlenou vlastníckou
štruktúrou, ako ju poznáme v rámci anglosaského
modelu správy spoločnosti, napríklad ExxonMobil,
General Electric, Pfizer, GlaxoSmithKline, či British
Petroleum, u nás Asseco. 

Existuje variant, keď najmä rodinné spoločnosti si
ponechávajú majoritnú kontrolu tým, že oddeľujú
vlastnícke a  hlasovacie práva a  zavádzajú duálne
triedy akcií (akcie s viacerými hlasmi a štandardné
akcie). Ďalším spôsobom udržania si dominantného

postavenia rodiny je zabezpečenie prostredníctvom
holdingovej spoločnosti. Patria sem spoločnosti ako
Google, Facebook, Ford Motor, ArcelorMittal, či
Hershey Company.

Ako sme vyššie uviedli, v globálnom konkurenč-
nom prostredí dochádza k zásadným zmenám.
Najmä dynamické technologické spoločnosti sa otvá-
rajú verejnosti (going public). Výrazne vzrástol vý-
znam kapitálových trhov ako miesta, kde akciové
spoločnosti získavajú významné alternatívne zdroje
pre svoj ďalší rast. Vstup na verejné trhy je pre vlast-
níkov jedným z najvýznamnejších krokov v živote
spoločnosti. Toto strategické rozhodnutie vyžaduje
od vlastníkov pripraviť zásadné zmeny v procesoch,
v podnikovej kultúre a systéme vykazovania výkon-
nosti. 

Kvalitatívne sa menia podmienky merania výkon-
nosti spoločnosti. Ekonomické ukazovatele rentability
sú naďalej potrebné, no nie sú už postačujúce na 
vyjadrenie hodnoty pre akcionára7. Kombinácia krát-
kodobej efektívnosti prevádzky a dlhodobého vizio-
nárstva prináša pridanú hodnotu pre akcionárov.
Základným cieľom je dosiahnutie ekonomickej racio-
nality pri transformácii zdrojov na výstupy a nie zú-
žené chápanie v podobe dosiahnutia zisku3. Silnejúca
kritika merania výkonnosti, založenej na výsledku
hospodárenia viedla k  jej prehodnoteniu. Verejná
spoločnosť je vnímaná ako finančná investícia, ktorá
má priniesť primerané finančné zhodnotenie pre
vlastníka, teda ekonomický statok, ktorý sa dá kupo-
vať a predávať. 

V popredí sú informačné disciplíny ako oceňova-
nie spoločnosti, či účtovníctvo pri uzatváraní strate-
gických partnerstiev. Znamená to rozšírenie merania
výkonnosti transformačných procesov o meranie, vy-
jadrené výmennou hodnotou spoločnosti ako portfó-
liového aktíva. Záujem o meranie výkonnosti sa tak
koncentruje na špekulatívne motivované prístupy
vlastníka, do akej miery budú budúce toky, plynúce
z držania podielu v spoločnosti vyššie, než keby po-
diel predal a investoval inde. 

Vlastník, ktorý má záujem o optimálne zhodno-
tenie svojich prostriedkov vo verejnej spoločnosti, sa
zaujíma o ukazovatele trhovej hodnoty. Konštrukcia
týchto ukazovateľov si vyžaduje kombináciu údajov
účtovnej závierky a kapitálových trhov. Tieto ukazo-
vatele obohacujú finančnú analýzu o investorský po-
hľad zvonka. Vlastníci hodnotia spoločnosť ako
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podľa rizikovosti investície do budúcnosti. Tieto hod-
notenia sa premietajú do trhovej ceny akcií spoloč-
nosti. Za kľúčový ukazovateľ sa považuje pomer
trhovej ceny akcie k čistému zisku na akciu PER, od
ktorého výšky závisí rozhodovanie o dividende. 
Na vyjadrenie trhovej hodnoty sa často využívajú
ukazovatele ako ziskový výnos z jednej akcie EPS, re-
cipročná hodnota P/CF, ukazovateľ P/BV, či dividen-
dový výnos. 

Umiestňovaním vlastného kapitálu na verejnom
akciovom trhu si spoločnosti posilňujú konkurenčné
pozície. Uvedené procesy vyvolali potrebu hodnotovo
orientovať správu a riadenie (value based manage-
ment) činnosti spoločností a prijať hodnotové krité-
riá, ktoré nie sú založené len na účtovnom, ale najmä
na ekonomickom chápaní zisku. Kritériom výkon-
nom sa stala čistá súčasná hodnota NPV, ktorá moti-
vuje manažment, aby konal v záujme vlastníkov a
tvoril pre nich hodnotu. Tento prístup kladie dôraz
na ekonomickú pridanú hodnotu EVA a trhovú pri-
danú hodnotu MVA. Meradlo EVA ako ukazovateľ fi-
nančnej výkonnosti vyjadruje výkonnosť, ktorú
spoločnosť dosahuje v ohraničenom časovom období
a vychádza zo silnej korelácie s trhovou výkonnosťou.

2. Úloha správneho orgánu pri hodnotení
výkonnosti spoločnosti

Oddelenie vlastníctva od riadenia vo veľkých spoloč-
nostiach vedie vlasntíkov k oprávnenej obave, že ma-
nažment môže zneužiť informačnú asymetriu

a relatívnu voľnosť v rozhodovaní. Skúmaním tejto
problematiky sa zaoberá v rámci akcionárskeho prí-
stupu (shareholder approach model) osobitne teória
zastupiteľstva (agency theory). Podľa tejto teórie je
úlohou správy spoločnosti nájsť systémové cesty, aby
sa záujmy najímaného manažmentu (principal) ne-
odchyľovali od záujmov vlastníkov (agent). Vlastník
tak v  období medzi valnými zhromaždeniami sa
opiera o činnosť dozornej rady. Odprúčaním je usta-
novenie výboru pre audit ako poradného orgánu do-
zornej rady. Výbor je nezávislý od hierarchie. Má
systémové nástroje pri výbere indikátorov výkon-
nosti, ich hodnotení a kontrole. Dozorná rada tak vy-
tvára efektívnu základňu na meranie výkonnosti
spoločnosti.

Záver
Vlastníci ako súkromnej, tak verejnej spoločnosti,
majú k dispozícii podobné metódy merania výkon-
nosti spoločnosti. Kým vlastníci súkromných spoloč-
ností nie sú konfrontovaní cenovými výkyvmi akcií a
viac sa opierajú o  tradičné syntetické indikátory,
vlastníci verejných spoločností rozširujú hodnotenie
výkonnosti o hodnotové parametre. Obe skupiny ak-
ciových spoločností majú svoje nezameniteľné miesto
v ekonomike, so svojimi výhodami a nevýhodami. 

Autorom článku je PhDr. František Okruhlica, PhD.
                                      Katedra stratégie a podnikania

                   Fakulta managementu UK v Bratislave 
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Stav spracovania problematiky vývoja
ratingových modelov v Slovenskej republike
Piata–záverečná časť článku o vývoji ratingových mo-
delov nadväzuje na predchádzajúce 4 časti, v ktorých
sme popísali modely vyvinuté v rôznych krajinách.
Počet ratingových modelov vyvinutých v Slovenskej
republike, ktoré sú známe úzkej odbornej verejnosti,
tj. boli publikované, alebo sa o ich existencii vie z do-
stupných zdrojov, je pomerne nízky, ich prehľad
v článku však určite nie je vyčerpávajúci. V tejto časti
článku uvádzame 2 modely, vzhľadom na jej značný
rozsah bude model vyvinutý autorom článku popí-
saný v samostatnom článku v niektorom z ďalších vy-
daní Finančného Manažéra.

Model p. Christiana Binkerta 

Model vyvinul p. Christian Binkert, občan NSR,
ktorý bol v rokoch 1997–1999 doktorandom na Fa-
kulte podnikového manažmentu Ekonomickej uni-
verzity v  Bratislave a  autor článku, v  ktorom bol
model uverejnený1 bol jeho školiteľom. 

Autor modelu sa rozhodol vytvoriť nástroj na 
zaradenie podniku do skupiny prosperujúcich, resp.
neprosperujúcich podnikov s primeranou spoľahli-
vosťou a následne prognózovať ich ďalší vývoj s tým,
že použil údaje o podnikoch z nemeckého a sloven-
ského prostredia, pričom sa jednalo o akciové spoloč-
nosti z rôznych odborov (výroba, služby aj obchod). 

Z  nemeckého prostredia sa jednalo o  takmer 
13 tis. podnikov s obratom viac ako 1 milión DEM
ročne, pričom zo základného súboru autor vyselek-
toval 1.350 akciových spoločností, spomedzi nich
ďalej náhodným výberom výberový súbor 80 prospe-

rujúcich (solventných) a 80 neprosperujúcich (insol-
ventných) spoločností. O štatúte podniku–prosperu-
júci, resp. neprosperujúci rozhodol v zmysle zákona
o konkurze, ktorý v Nemecku efektívne funguje. 

Zo slovenského prostredia bolo na začiatku okolo
2.500 podnikov s ročným obratom viac ako 1 mil. Sk.
Autor modelu z nich vybral 1.550 akciových spoloč-
ností a  tento počet bol redukovaný rovnako na 80
prosperujúcich a 80 neprosperujúcich. Vzhľadom na
neefektívne pôsobenie zákona o konkurze a vyrov-
naní v tom období, bolo priznanie statusu podnikov–
prosperujúci, resp. neprosperujúci problematickejšie
a preto boli zvolené kritériá zdôvodnené v článku2

Ing. Jany Šnircovej, tj. prosperujúci bol podnik, ktorý
mal likviditu 3. stupňa (celkovú) vyššiu ako 1,5 a zá-
roveň rentabilitu tržieb viac ako 5 % a neprosperujúci
bol podnik, u ktorého bola likvidita 3. stupňa (cel-
ková) menšia ako 1 a súčasne vykazoval zápornú ren-
tabilitu tržieb. Na rozdiel od rozvinutého trhového
prostredia tieto kritériá na Slovensku v tom čase pred-
stavovali veľmi dobré výsledky. 

Zdrojom informácií o podnikoch boli účtovné zá-
vierky, pričom za každý podnik museli byť k dispozí-
cii za tri za sebou nasledujúce roky. Pre nemecké
podniky sa jednalo o obdobie rokov 1991–1997 a pre
slovenské podniky o obdobie 1994–1997.

Autor použil 72 ukazovateľov týkajúcich sa majet-
kovej, finančnej a výnosovej situácie podnikov, pri-
čom pomocou zhlukovej, faktorovej analýzy a ďalších
metód postupne redukoval počet ukazovateľov a na
komprimáciu použil lineárnu viacrozmernú diskri-
minačnú analýzu, na spracovanie použil software
SPSS (Superior Performance Software System). Vý-
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Prehľad vývoja ratingových
modelov vo vybraných krajinách
(5. časť)
Peter VLKOLINSKÝ

1 Prof. Ing. Karol Zalai, PhD., Možnosti prognózovania finančného vývoja slovenských podnikov, BIATEC, ročník 8, 1/2000
2 Ing. Jana Šnircová, Možnosti prognózovania finančnej situácie podnikov v slovenskej ekonomike, BIATEC, 4/1997
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júcich celé obdobie analýzy (3 roky pred stavom ne-
prosperujúci/insolventný). 

V prípadoch nemeckých aj slovenských podnikov
zahŕňali 8 ukazovateľov z pôvodných 72, pričom po-
krývali výnosovú, finančnú aj  majetkovú stránku
podnikov a v nich dosiahnuté výsledky. Každý uka-
zovateľ zaradený do funkcie bol identifikovaný dvoma
indexmi, tj. horný index sa týkal roku, z ktorého bola
prevzatá hodnota ukazovateľa, dolný index identifi-
koval ukazovateľ vo východiskovom súbore ukazova-
teľov. 

Diskriminačná funkcia pre nemecké podniky
mala nasledovný tvar:

DN 1 po 3 = 0,227 * U1 1 + 0,314 * U1 3 + 0,279 * U2 8 +
0,390 * U1 36 + 0,412 * U1 44 + 0,336 * U3 49 + 0,416
* U2 61 + 0,259 * U2 63, kde:

U1 1 – obežný majetok/krátkodobé záväzky celkom
analyzovaného roka 1,

U1 3 – vlastný kapitál/dlhodobé záväzky analyzova-
ného roka 1,

U2 8 – zisk/vlastný kapitál analyzovaného roka 2,
U1 36 – vlastné imanie/základné imanie analyzova-

ného roka 1,
U1 44 – CF/cudzí kapitál mínus peňažné prostriedky

analyzovaného roka 1,
U3 49 – hospodársky výsledok/tržby analyzovaného

roka 3,
U2 61 – CF/vlastný kapitál analyzovaného roka 2,
U2 63 – výnosy/pridaná hodnota analyzovaného roka 2.

Priemerná hodnota D v nemeckých prosperujú-
cich podnikoch bola 2,12, v neprosperujúcich podni-
koch mínus 2,12.

Diskriminačná funkcia pre slovenské podniky
mala tvar:

DS 1 po 3 = 0,180 * U1 1 + 0,147 * U2 40 + 0,237 * U2 49 +
0,377 * U2 63 + 0,514 * U3 13 + 0,505 * U3 29 + 0,271
* U3 30 + 0,207 * U2 9, kde:

U1 1 – obežný majetok/krátkodobé záväzky celkom
analyzovaného roka 1,

U2 40 – vlastný kapitál/investičný majetok analyzova-
ného roka 2,

U2 49 – hospodársky výsledok/tržby analyzovaného
roka 2,

U2 63 – výnosy/pridaná hodnota analyzovaného roka 2,
U3 13 – celkový majetok bežného roka/celkový maje-

tok predchádzajúceho roka mínus 1, pre analyzo-
vaný rok 3,

U3 29 – vlastný kapitál bežného roka/vlastný kapitál
predchádzajúceho roka mínus 1, pre analyzovaný
rok 3,

U3 30 – cudzie zdroje bežného roka/cudzie zdroje
predchádzajúceho roka mínus 1, pre analyzovaný
rok 3,

U2 9 – zisk/vlastný kapitál, rezervy a dlhodobé cudzie
zdroje (vložené prostriedky) analyzovaného roka 2.

Priemerná hodnota D v slovenských prosperujúcich
podnikoch bola 4,35, v neprosperujúcich mínus 4,35.

V oboch funkciách sa vyskytovali len dva ukazo-
vatele, a to U1 1 – likvidita 3. stupňa a U2 63. Odlišnosti
priebehu vývoja podnikovej krízy v podnikoch roz-
vinutej trhovej ekonomiky a  ekonomiky, ktorá sa
transformuje lepšie vyniknú pri takom usporiadaní
diskriminačnej funkcie, ktoré zvýrazní časový (na osi
X) a vecný (na osi Y) aspekt jej priebehu.

Ako vyplýva z tabuľky č. 103, priebeh krízy vyúsťu-
júcej do insolventnosti v nemeckom podniku bol nor-
málny z hľadiska oboch aspektov.

Podiel jednotlivých rokov a oblastí podnikových vý-
sledkov relevantných pri predikcii v nemeckých pod-
nikoch 
Tabuľka č. 1

rok 3 (12,9 %) rok 2 (36,2 %) rok 1 (50,9 %)

Situácia v hospod.
výsledku

U3 49 = 0,336 
(12,9 %)

U2
8 = 0,279 

(10,6 %)
U2

63 = 0,259
(9,8 %)

Finančná situácia
U2

61 = 0,416 
(15,8 %)

U1
1 = 0,227 
(8,6 %)

U1
44 = 0,412 

(15,6 %)

Majetková situácia

U1
3 = 0,314 

(11,9 %)
U1

36 = 0,390 
(14,8 %)

3 v pôvodnom článku tabuľka č. 3
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Budúci neprosperujúci podnik vykazoval oproti
prosperujúcemu podniku tri roky pred insolventnos-
ťou len malý rozdiel. Jednalo sa o tvorbu hospodár-
skeho výsledku, čo súviselo najpravdepodobnejšie
s neúspechom na trhu–dopad na tržby, pričom táto
fáza krízy sa na celkovom jej priebehu podieľala len
12,9 % (podiel váhy ukazovateľa na súčte váh všet-
kých ukazovateľov funkcie). Intenzita krízy sa v čase
stupňovala. Podiel roka 2 bol už 36,2 %, zhoršovala
sa situácia v hospodárskom výsledku a objavili sa pro-
blémy vo finančnej situácii. Tretia etapa krízy 1 rok
pred insolventnosťou sa prejavila najmasívnejšie. Jej
podiel bol 50,9 % a rozkolísaná finančná situácia sa
už prejavila aj v majetkovej situácii.

Podiel jednotlivých rokov a oblastí podnikových vý-
sledkov relevantných pri predikcii v slovenských pod-
nikoch 
Tabuľka č. 24

V slovenských podnikoch prebiehal krízový vývoj
inak, opačne oproti nemeckému podniku.

Problémový podnik sa výrazne odlišoval od 
“neproblémového” už tri roky pred vznikom insol-
ventnosti predovšetkým výraznou majetkovou “chu-
dokrvnosťou” (nízky stav likvidného majetku). Podiel
tohto obdobia bol najvýraznejší (takmer 53 %) a už v
tomto období sa rozhodlo o  budúcnosti podniku.
V ďaľšom roku sa problémy presunuli do tvorby hos-
podárskeho výsledku a z neho odvodených rentabilít.
Evidentné sú už aj ťažkosti vo finančnej situácii, ktoré
rok pred bankrotom vyústili do neschopnosti hradiť
záväzky.

Autor si bol vedomý toho, že závery prezentovanej
analýzy nie je možné absolutizovať, nakoľko existovali
skutočnosti, ktoré boli diskutabilné, napr.:

■ kritériá, ktoré slúžili na vytvorenie súboru sloven-
ských prosperujúcich a neprosperujúcich podnikov
(dopad na konštrukciu diskriminačnej funkcie pre
slovenské podniky),

■ v slovenskej diskriminačnej funkcii existovali tri
ukazovatele, ktoré sa prekrývali.

Napriek tomu bol autor presvedčený o správnosti
záverov.

Slovenská diskriminačná funkcia prisudzovala
značný význam majetkovej situácii podniku (52,9 %
podiel), čo svedčilo o akútnom nedostatku zdrojov 
vo všeobecnosti. Podľa neho sa tejto oblasti neveno-
val ani Altman a nebola obsiahnutá ani v prezento-
vanej nemeckej diskriminačnej funkcii. Preto mnohé
podniky u nás boli v tom čase už pri svojom vzniku
kandidátmi na bankrot, čo neplatilo pre rozvinuté
trhové prostredie.

Na rozdiel od modelu p. Christiana Binkerta po-
užila p. Ing. Hurtošová, PhD. odlišné údaje na vývoj
modelu a naproti viacrozmernej diskriminačnej ana-
lýze použila metódu logistickej regresie. 

Model p. Ing. Jany Hurtošovej, PhD.

V roku 2009 obhájila p. Ing. Jana Hurtošová, PhD.
dizertačnú prácu s názvom „Konštrukcia ratingového
modelu, nástroja hodnotenia úverovej spôsobilosti
podniku”5. Ing. Hurtošová, PhD. vyvinula model na
základe nasledovného postupu:

1. stanovenie požiadaviek,
2. vytvorenie databázy údajov,
3. vývoj ratingovej funkcie,
4. kalibrácia hodnôt skóre,
5. validácia.

1. Stanovenie požiadaviek. Údaje vývojovej data-
bázy, na základe ktorej bol model vyvinutý, pochá-
dzali z reálneho bankového portfólia bližšie
neidentifikovanej komerčnej banky pôsobiacej na slo-
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rok 3 (12,9 %) rok 2 (36,2 %) rok 1 (50,9 %)

Situácia 
v hospod.
výsledku

U3 49 = 0,336
(12,9 %)

U2 8 = 0,279
(10,6 %)

U2 63 = 0,259 
(9,8 %)

Finančná
situácia

U2 61 = 0,416 
(15,8 %)

U1 1 = 0,227
(8,6 %)

U1 44 = 0,412
(15,6 %)

Majetková
situácia

U1 3 = 0,314 
(11,9 %)

U1 36 = 0,390 
(14,8 %)

4 v pôvodnom článku tabuľka č. 4
5 Ing. Jana Hurtošová, PhD., dizertačná práca „Konštrukcia ratingového modelu, nástroja hodnotenia úverovej spôsobilosti

podniku“, Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu, Katedra podnikových financií, Bratislava 2009,
strany č. 155 až 180
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bolo možné sprístupniť konkrétne informácie o tejto
databáze. Databázu tvorili podnikateľské subjekty (fy-
zické aj právnické osoby účtujúce v sústave podvoj-
ného účtovníctva založené za účelom podnikania) s
informáciou o omeškaní resp. riadnom splácaní
úveru k určitému dňu a ich účtovné výkazy (Súvaha
a Výkaz ziskov a strát) zostavené jeden rok pred týmto
dňom, kvalitatívne charakteristiky (charakteristika
manažmentu, dodávateľov, odberateľov, trhového po-
dielu atď.) neboli dostupné. Vzhľadom na zabezpeče-
nie čo najväčšej štatistickej významnosti nebola
vývojová databáza segmentovaná podľa veľkosti pod-
niku ani príslušnosti k odvetviu (subjekty pôsobili v
odvetviach výroby, obchodu aj služieb). Autorka vy-
lúčila len veľmi malé, alebo veľmi veľké subjekty,
alebo subjekty pôsobiace vo veľmi špecifických od-
vetviach (napríklad finančné sprostredkovanie).

Model mal byť schopný stanoviť pravdepodobnosť
zlyhania na rok dopredu, pričom časové obdobie,
počas ktorého sa monitorovalo správanie klientov, s
cieľom zistiť zaradenie týchto subjektov do skupiny
dobrých alebo zlých, bolo stanovené na jeden rok (tzv.
„performance window”). Sample window (časový
okamih, od ktorého sa mali údaje o klientoch moni-
torovať) bol stanovený vždy na koniec príslušného
roka.

Za vznik zlyhania autorka považovala stav, keď bol
dlžník v omeškaní v súvislosti s plnením významného
záväzku voči banke viac ako 90 dní. Za zlyhanie sa
považovala aj situácia, keď banka usúdila, že dlžník si
pravdepodobne nesplní svoj záväzok bez toho, aby
prišlo napríklad k realizácii zabezpečenia. Keďže da-
tabáza obsahovala len informáciu o omeškaní 30 až
60 dní a nad 60 dní, za vznik zlyhania autorka pova-
žovala omeškanie v dĺžke nad 60 dní, čo umožnilo
získať rozsiahlejší súbor podnikov v omeškaní.

Podniky, ktoré boli v omeškaní od 30 do 60 dní
(napríklad prechodné finančné problémy, technické
problémy s platbou atď.), boli označené ako neurčité
a z databázy boli vymazané. Ostatné subjekty boli roz-
delené do 2 skupín–dobré s omeškaním kratším ako
30 dní a zlé s omeškaním dlhším ako 60 dní. Uplatnila
pri tom metódu, že do skupiny dobrých alebo zlých
(alebo neurčitých) podnikov, bol konkrétny subjekt

zaradený na základe doby omeškania zistenej na
konci príslušného roka (v poslednom mesiaci). Keďže
databáza mala reprezentovať subjekty, ktoré prichá-
dzajú do úvahy ako budúci potenciálni žiadatelia a zá-
roveň mala byť čo najaktuálnejšia v čase, autorka
uskutočnila ďalšie úpravy.

2. Vytvorenie databázy údajov. Údaje boli zoz-
bierané metódou sampling, pri ktorej výslednú data-
bázu tvorili len vybrané prípady, takže databáza bola
vlastne podsúborom celkového bankového portfólia
klientov. Tzv. „cutoff date” alebo deň, ku ktorému sa
mali zbierať údaje pre všetky podniky (dobré aj zlé)
bol stanovený na základe dátumu, ku ktorému bola
dostupná informácia o omeškaní respektívne riad-
nom splácaní. Keďže informácie o omeškaní klientov
boli dostupné k 31.12.2005, 31.12.2006 a 31.12.2007,
údaje boli zbierané k dátumu jeden rok pred (ne)zly-
haním dlžníka, tj. k 31.12.2004, 31.12.2005 a
31.12.2006. Vzhľadom na skutočnosť, že informácie
o väčšine podnikov boli k dispozícii len za jedno úč-
tovné obdobie a kvalitatívne charakteristiky (charak-
teristika manažmentu, dodávateľov, odberateľov,
trhového podielu atď.) neboli dostupné, nebolo
možné vypočítať ukazovatele vývoja a v katalógu jej
ukazovateľov participovali len štandardné finančné
pomerové ukazovatele, uvedené v prílohe č. 3 k práci.
Z databázy boli ďalej vyradené aj podniky, pri ktorých
sa výsledok hospodárenia vo Výkaze ziskov a strát ne-
rovnal výsledku hospodárenia v Súvahe, alebo stav
majetku celkom sa nerovnal súčtu vlastného imania
a záväzkov celkom respektívne boli vyradené podniky
s nulovými tržbami. Ak bol menovateľ nulový, auto-
rka použila jeho obrátenú hodnotu, takže nula bola v
čitateli a jeho hodnota sa rovnala nule. Pri zostávajú-
cich ukazovateľoch, ktoré nebolo možné vypočítať z
dôvodu chýbajúcich hodnôt (napríklad nulové pohľa-
dávky), boli chýbajúce hodnoty ukazovateľov dopo-
čítané na základe priemeru za všetky vypočítané
hodnoty, kedže išlo o malé početnosti. Model bol vy-
vinutý na báze celkovej vzorky, tzn. celková vývojová
vzorka nebola rozdelená na analyzovanú a validačnú. 

Finálna vzorka obsahovala 427 unikátnych pod-
nikateľských subjektov (každý subjekt sa nachádzal
vo vzorke jedenkrát). V rámci celkovej vzorky bolo
94 zlých a 333 dobrých podnikov. Pre subjekty bolo
vypočítaných 126 finančných pomerových ukazova-
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teľov na základe údajov účtovných výkazov, ktorých
kompletný zoznam autorka uvádza v prílohe č. 6 k
práci. 

3. Vývoj ratingovej funkcie. Po zostavení celkovej
vývojovej vzorky a výpočte hodnôt finančných pome-
rových ukazovateľov autorka pristúpila k vývoju ra-
tingovej funkcie. 

Prvým krokom bola analýza rozlišovacej schop-
nosti ukazovateľov (jednorozmerná analýza) pomo-
cou mediánového testu a Wilcoxonovho testu súčtu
poradí. Podstatou mediánového testu je testovanie
hypotézy, že obe skupiny hodnôt (dobré a zlé pod-
niky) majú rovnaké mediány. Podstatou Wilcoxo-
novho testu súčtu poradí je testovanie hypotézy, či
medzi priemermi poradí dvoch súborov nie je rozdiel
oproti alternatívnej hypotéze, že medzi nimi existuje
rozdiel. 

Podľa oboch metód však mali najvyššiu rozlišova-
ciu schopnosť ukazovatele UK1 (likvidita 1. stupňa
I.), UK2 (likvidita 1. stupňa II.), UK22 (obrat aktív
VI.) a UK63 (krátkodobé finančné účty/aktíva).

Autorka mala v úmysle uskutočniť analýzu rozli-
šovacej schopnosti ukazovateľov aj pomocou tzv.
weight of evidence (WOE) a information value (IV),
nedisponovala však potrebným štatistickým softwa-
rovým vybavením6. 

Predselekciou pomocou analýzy rozlišovacej
schopnosti individuálnych ukazovateľov znížila auto-
rka počet analyzovaných ukazovateľov v rámci via-
crozmernej analýzy pri vývoji ratingovej funkcie.
Nakoľko metóda logistickej regresie nevyžaduje po-
čiatočnú selekciu ukazovateľov, autorka sa rozhodla
pre dve možnosti, a to:

1. vývoj ratingového modelu na základe všetkých
ukazovateľov bez počiatočnej selekcie ich rozlišo-
vacej schopnosti,

2. využitie výstupov analýzy rozlišovacej schopnosti,
keď do vývoja modelu boli ako vstupné ukazova-
tele zaradené len vyselektované ukazovatele.

Druhým krokom bolo analyzovanie ukazovateľov
z hľadiska splnenia hypotéz (mediánový test, rozdele-

nie hodnôt ukazovateľov do percentilov alebo decilov
a určenie podielu zlých podnikov v rámci inetrvalu)7.
Pre každý ukazovateľ autorka stanovila ekonomickú
hypotézu o jeho úrovni a vývoji v prípade problémo-
vých a bezproblémových podnikov. Analýzu korelácie
medzi ukazovateľmi však autorka neuskutočnila, 
nakoľko nie je podmienkou uplatnenia logistickej re-
gresie, pomocou mediánového testu sa počet zostáva-
júcich ukazovateľov zredukoval o tretinu. 

Tretím krokom bol samotný vývoj ratingovej
funkcie pomocou viacrozmernej analýzy. Autorka
použila na vývoj ratingovej funkcie metódu logistic-
kej regresie, konkrétne postup Stepwise selection, pri-
čom skúmala závislosť medzi skutočnosťou, či bol
podnik v omeškaní alebo nie a hodnotami jeho fi-
nančných pomerových ukazovateľov. V databáze po-
užila binárne kódovanie, pričom podnik v omeškaní
bol označený ako 1 a podnik bez omeškania ako 0.
Modelovala pravdepodobnosť, že sa podnik stane
zlým. 

Súbor údajov obsahoval 85 finančných pomero-
vých ukazovateľov pre všetky podniky vo vzorke, pri-
čom vzorka obsahovala len ukazovatele, ktoré prešli
testovaním zhody s ekonomickou hypotézou. Postup
vývoja ratingovej funkcie pomocou logistickej regre-
sie na báze vývojovej vzorky 427 podnikov pozostával
z nasledovných krokov.

1. aplikovanie metódy logistickej regresie s postu-
pom Stepwise selection pri 5 % hladine význam-
nosti koeficientov premenných pre vstup a
zotrvanie v modeli, výsledkom bol štatisticky vý-
znamný model so 4 ukazovateľmi, keďže však zna-
mienko koeficientu jedného z  ukazovateľov
nezodpovedalo jeho ekonomickej hypotéze,
model v tej podobe nebolo možné použiť, 

2. aplikovanie metódy logistickej regresie s postu-
pom Stepwise selection pri 10 % hladine vý-
znamnosti koeficientov premenných pre vstup a
zotrvanie v modeli, výsledkom bol štatisticky vý-
znamný model so 6 ukazovateľmi, keďže však
znamienka koeficientov dvoch z  ukazovateľov
nezodpovedali ich ekonomickej hypotéze, model
v tej podobe rovnako nebolo možné použiť, 

3. aplikovanie metódy logistickej regresie s postu-
pom Stepwise selection pri 5 % hladine význam-
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6 príklad WOE a IV je uvedený na stranách č. 162 až 164 dizertačnej práce
7 strany č. 164 až 167 dizertačnej práce
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vanie v modeli pre ukazovatele UK27, UK55,
UK57 a UK67. Výsledkom bol na hladine vý-
znamnosti α=0,01 štatisticky významný model s
uvedenými 4 ukazovateľmi, štatisticky význam-
nými na hladine významnosti α=0,05 v tvare ra-
tingovej funkcie:

logit (β)=ln(p/(1-p))=-1,6889+0,00337*UK27–
4,4075*UK55+1,4058*UK57–0,0165*UK67, alebo
v exponenciálnom tvare ako
p/(1-p)= e-1,6889+0,00337*UK27-4,4075*UK55+1,4058*UK57–0,0165*UK67

β=1/(1+e-(-1,6889+0,00337*UK27-4,4075*UK55+1,4058*UK57–0,0165*UK67)),
je odhadovaná podmienená pravdepodobnosť prípa-
dov, že podnik bude „neprosperujúci“,

V nižšieuvedených tabuľkách sú niektoré výstupy
zo SAS Enterprise Guide.

Výstup testov významnosti modelu pomocou SAS
Enterprise Guide
Tabuľka č. 38

Výstup odhadnutých koeficientov premenných po-
mocou SAS Enterprise Guide
Tabuľka č. 49

Výstup Waldových intervalov spoľahlivosti pre koe-
ficienty pomocou SAS Enterprise Guide
Tabuľka č. 510

Z Waldových intervalov spoľahlivosti autorka
zhodnotila s 95 % spoľahlivosťou, že hodnoty koefi-
cientov premenných sa pohybovali v stanovených
hraniciach intervalu a žiadny z intervalov neobsaho-
val hodnotu 0, čo by znamenalo vyradenie premenej
z modelu.

Výstup odhadnutých pomerov šancí pomocou
SAS Enterprise Guide
Tabuľka č. 611

Pomer šancí pre ukazovatele UK27 a UK57 bol
väčší ako 1, tj. s rastom hodnoty týchto ukazovateľov
rástla pravdepodobnosť, že sa podnik zaradí do sku-
piny zlých podnikov. Pre ukazovatele UK55 a UK67
naopak platilo, že s rastom ich hodnoty pravdepodob-

Testing Global Null Hypothesis: BETA=0

Test Chi-Square DF Pr > ChiSq

Likelihood
Ratio

36.4918 4 <.0001

Wald 28.5745 4 0.0028

Analysis of Maximum Likelihood Estimates

Parameter DF Estimate
Standard

Error
Wald

Chi-Square
Pr > ChiSq

Intercept 1 - 1.6889 0.2887 34.2334 <.0001

UK27 1 0.00337 0.00155 4.6968 0.0302

UK55 1 - 4.4075 1.8668 5.5744 0.0182

UK57 1 1.4058 0.4676 9.0403 0.0026

UK67 1 -0.0165 0.00578 8.1902 0.0042

Wald Confidence Interval for Parameters

Parameter Estimate 95 % Confidence Limits

Intercept - 1.6889 - 2.2546 - 1.1231

UK27 0.00337 0.000322 0.00642

UK55 - 4.4075 - 8.0664 - 0.7487

UK57 1.4058 0.4894 2.3222

UK67 -0.0165 - 0.0279 - 0.00521

Odds Ratio Estimates

Effect Point Estimate 95 % Wald Confidence Limits

UK27 1.003 1.000 1.006

UK55 0.012 <0.001 0.473

UK57 4.079 1.631 10.198

UK67 0.984 0.973 0.995

8 v dizertačnej práci tabuľka č. 5.15
9 v dizertačnej práci tabuľka č. 5.16
10 v dizertačnej práci tabuľka č. 5.17
11 v dizertačnej práci tabuľka č. 5.18
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nosť zlyhania klesala. Toto zodpovedalo aj ekonomic-
kej hypotéze, koeficienty všetkých premenných boli
modelované správne. 

Významnosť odhadnutých pomerov šancí je
možné overiť aj využitím Waldových intervalov spo-
ľahlivosti, pričom je známe, že s pravdepodobnosťou
95 % sa hodnota OR nachádza v uvedenom intervale.
Pomer šance je štatisticky významný vtedy, ak sa v in-
tervale nenachádza číslo 1, ak sa rovná 1, tak šanca,
že sa podnik stane dobrým alebo zlým, je rovnaká pri
rôznych hodnotách vysvetľujúcej premennej. Hod-
notu 1 obsahoval interval pri UK27, nakoľko išlo o
hraničnú hodnotu intervalu, s miernym znížením
spoľahlivosti by sa hodnota 1 bola bývala z intervalu
odsunula.

Autorka hodnotila aj kvalitu modelu napríklad
asociačnou tabuľkou (v článku ju neuvádzame), ako
aj mierami asociácie. Autorka v práci uviedla aj tzv.
ROC (Receiver Operating Characteristic) krivku (sú-
visí s c štatistikou, v článku ju rovnako neuvádzame)
alebo jej alternatívu tzv. CAP (Cumulative Accuracy
Profile) krivku respektívne tzv. Power Curve, SAS En-
terprise Guide ju však ako výstup neponúka (ani ju v
článku neuvádzame). 

Miery asociácie pomocou SAS Enterprise Guide
Tabuľka č. 712

Na hodnotenie asociácie medzi predikovanými
pravdepodobnosťami závisle premennej a skutoč-
nými hodnotami závisle premennej možno využiť
charakteristiky Somer´s D a c–štatistiku, na ich vý-
počet je potrebné poznať počet celkových párov
(Pairs), počet zhodných párov (Percent Concordant),
počet nezhodných párov (Percent Discordant) a
ostatných párov (Percent Tied), pričom o kvalite mo-

delu svedčí vysoký podiel zhodných párov a vyššie
hodnoty štatistík. Prevaha zhodných párov znamená
vysokú asociáciu medzi predikciou a pozorovanými
hodnotami. C–štatistika môže nadobúdať hodnoty od
0,5 do 1,0, vo všeobecnosti by mala dosiahnuť hod-
notu aspoň 0,7 pre model s prijateľnou rozlišovacou
schopnosťou, čo model síce nedosiahol, ale hodnota
bola vyššia ako 0,5, čo bol pomerne slušný výsledok.

Výsledok pre Hosmer–Lemeshow test pomocou SAS
Enterprise Guide
Tabuľka č. 813

Hosmer–Lemeshowa štatistika sa počíta ako chí–
kvadrát štatistika z tabuľky skutočných a odhadova-
ných pravdepodobností zlyhania v každej skupine.
P–hodnota tejto štatistiky potvrdzuje platnosť nulovej
hypotézy, že medzi očakávanými a skutočnými zlyha-
niami podnikov nie sú veľké rozdiely.

Podľa autorky pri rozhodovaní o celkovej ratingo-
vej funkcii bolo potrebné zohľadniť dve skutočnosti:

1. spojenie ratingových funkcií pre kvalitatívne a
kvantitatívne ukazovatele, nakoľko autorka ne-
mala k dispozícii dostupné informácie o kvalita-
tívnych ukazovateľoch, ratingovú funkciu pre ne
nevyvinula a nespojila uvedené dva modely,

2. výber finálneho ratingového modelu zo skupiny
zostavených modelov.

Autorka vo svojej práci porovnávala finálny model
spolu s výstupmi ďalších dvoch modelov, pričom uve-
dené dva modely boli zostavené na báze vybraných
ukazovateľov, ktoré individuálne vykázali štatisticky
významnú rozlišovaciu schopnosť medzi dobrými a
zlými podnikmi v rámci jednorozmernej analýzy roz-
lišovacej schopnosti. Súbory obsahovali len ukazova-
tele, ktoré prešli testovaním ekonomických hypotéz.
V oboch uvedených prípadoch aplikovala metódu lo-
gistickej regresie s postupom Stepwise selection pri 
5 % hladine významnosti koeficientov premenných
pre vstup a zotrvanie v modeli.
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Association of Predicted Probabilities and Observed Responses

Percent
Concordant 67.0

Somers' D 0.345
Percent
Discordant 32.5

Percent Tied 0.4
c 0.672

Pairs 31302

Hosmer and Lemeshow Goodness-of-Fit Test

Chi-Square DF Pr > ChiSq

6.4333 8 0.5988

12 v dizertačnej práci tabuľka č. 5.20
13 v dizertačnej práci tabuľka č. 5.23
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mediánového testu bol model vyvíjaný na báze 8 uka-
zovateľov, pričom výsledkom uplatnenej metódy bol
model s dvomi ukazovateľmi UK57 a UK63 (Príloha
č. 6 dizertačnej práce).

V prípade výberu ukazovateľov s dobrou rozlišo-
vacou schopnosťou na základe Wilcoxonovho testu
súčtu poradí bol model vyvíjaný na báze 23 ukazova-
teľov, pričom výsledkom uplatnenej metódy bol
model s tromi ukazovateľmi UK48, UK57 a UK67
(Príloha č. 6 dizertačnej práce).

Z nasledovnej tabuľky základných štatistík troch
porovnávaných modelov vidieť, že model zostavený
bez počiatočnej selekcie ukazovateľov obsahoval naj-
viac premenných, čo je aj logické a pri počte štyroch
ukazovateľov to bolo možné považovať za výhodu,
nakoľko obsahoval väčšie množstvo informácií ako
zostávajúce dva modely.

Tento model dosiahol najvyššie % zhodných párov
67 %, najvyššiu hodnotu Somer´s D, ako aj c–štatis-
tiky. Hosmer–Lemeshowa štatistika síce nebola naj-
vyššia, avšak vysoká p–hodnota potvrdila kvalitu
modelu.

Z uvedených troch modelov by sme podľa uvede-
ných štatistík vybrali model zostavený na základe
všetkých ukazovateľov bez počiatočnej analýzy ich
rozlišovacej schopnosti. 

Porovnanie základných štatistík troch modelov 
Tabuľka č. 914

Rezervy a možné problémy autorka videla v dvoch
oblastiach:

1. schopnosť odhadnúť podniky v omeškaní správne
(nesprávna klasifikácia skutočne zlých podnikov
je veľmi drahá a zvyšuje náklady, znižovanie hra-
ničnej pravdepodobnosti spôsobuje aj pokles ak-
ceptovania skutočne dobrých podnikov, čím
banka prichádza o časť výnosov),

2. počet premenných v modeli a ich charakter (pri
malom počte premenných nezahrnutie všetkých
relevantných aspektov do hodnotenia).

V nasledovnej tabuľke uvádzame finančné ukazo-
vatele vybrané finálnymi modelmi.

Finančné ukazovatele vybrané finálnymi modelmi
Tabuľka č. 1015

Štatistika ModelMedián ModelWilcoxon Model

Likelihood Ratio
(Pr>ChiSq) 0,0003 < 0,0001 < 0,0001

Wald (Pr>ChiSq) 0,0008 < 0,0001 < 0,0001

Percent Concordant 63,7 66,3 67,0

Somers´D 0,281 0,332 0,345

c 0,640 0,666 0,672

Hosmer and Lemeshow
Test (Pr>ChiSq) 0,7420 0,3948 0,5988

Štatistika ModelMedián ModelWilcoxon Model

UK27
(Pr>ChiSq) 0,0302

UK48
(Pr>ChiSq) 0,0032

UK55
(Pr>ChiSq) 0,0182

UK57
(Pr>ChiSq) 0,0120 0,0078 0,0026

UK63
(Pr>ChiSq) 0,0126

UK67
(Pr>ChiSq) 0,0316 0,0042

UK27 Doba obratu zásob I.

UK48
Výrobná spotreba+náklady vynaložené 
na obstaranie predaného tovaru/tržby

UK55 Odpisy/náklady HČ

UK57 Nákladové úroky/Náklady FČ

UK63 Krátkodobé finančné účty/Aktíva

UK67 Samofinancovanie IV.

14 v dizertačnej práci tabuľka č. 5.24
15 v dizertačnej práci tabuľka č. 5.25
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Zdrojom uvedených problémov mohla byť kvalita
vstupných údajov (za zlyhanie sa považovalo omeška-
nie nad 60 namiesto štandardných 90 dní), ako aj za-
hrnutie podnikov s rôznym predmetom činnosti. 

Keďže pomer dobrých a zlých klientov vo vzorke
nebol rovnaký ako v portfóliu banky, bolo by bývalo
potrebné uskutočniť kalibráciu modelu, keďže auto-
rka nemala informácie o skutočnom pomere dobrých
a zlých klientov k dispozícii, kalibráciu neurobila.

Vzhľadom na veľkosť databázy bol model vyvinutý
na báze celkovej vzorky, tj. rovnaká vzorka bola po-
užitá na vývoj aj validáciu modelu v pomere 80:20
(analyzovaná:validačná vzorka). Analyzovaná vzorka
pozostávala z 341 prípadov (74 podnikov v omeškaní,
267 riadne splácajúcich). Autorka použila Full fitted
model logistickej regresie so zaradením všetkých zvo-
lených ukazovateľov bez ohľadu na splnenie/nesplne-
nie podmienky štatistickej významnosti koeficientov. 

Porovnanie základných štatistík dvoch modelov 
Tabuľka č. 1116

Znamienka koeficientov sa nezmenili, ale sa zme-
nili ich hodnoty, pričom nový model ako celok bol
štatisticky významný, neplatilo to ale pre odhadnuté
koeficienty všetkých ukazovateľov (UK27 sa stal šta-
tisticky nevýznamným na hladine významnosti
α=0,05) a všetky sledované štatistiky hodnotiace kva-
litu modelu sa zhoršili. 

Výsledok validácie mohol naznačovať malý rozsah
vývojovej vzorky, potrebu ju zväčšiť a model odhad-
núť na nej. Autorka tvrdila, že ak by nebolo bývalo
možné získať väčšiu vzorku, model by bolo bývalo
možné zaviesť do praxe s výhradou, pretože na zá-
klade validácie sa mohol ukázať ako nestabilný a bolo
by bývalo ho potrebné pravidelne monitorovať.

Autorom článku je Ing. Peter Vlkolinský, PhD.
úverový analytik AKCENTA, spořitelní a úvĕrní družstvo,

Bratislava
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16 v dizertačnej práci tabuľka č. 5.26

Štatistika ModelValidácia Model

Likelihood Ratio (Pr>ChiSq) 0,0001 < 0,0001

Wald (Pr>ChiSq) 0,0018 < 0,0001

Percent Concordant 65,1 67,0

Somers´D 0,307 0,345

c 0,654 0,672

Hosmer and Lemeshow Test (Pr>ChiSq) 0,2846 0,5988

Intercept (koeficient) - 1,5061 - 1,6889

UK27 (koeficient) 0,00153 0,00337

UK55 (koeficient) - 4,4104 - 4,4075

UK57 (koeficient) 1,2229 1,4058

UK67 (koeficient) - 0,0178 - 0,0165

Intercept (Pr>ChiSq) < 0,0001 < 0,0001

UK27 (Pr>ChiSq) 0,3767 0,0302

UK55 (Pr>ChiSq) 0,0354 0,0182

UK57 (Pr>ChiSq) 0,0203 0,0026

UK67 (Pr>ChiSq) 0,0093 0,0042
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Samozrejme, že spektrum tém neumožňuje ísť
v každej z nich do dokonalej hĺbky a nejde o publiká-
ciu nahrádzajúcu komplexné účtovnícke či právnické
učebnice – naopak: autor má ambíciu poskytnúť eko-
nómom a finančníkom pre nich prijateľným jazykom
právny pohľad na pohľadávky a  právnikom zasa 
odkryť tajomstva ekonomického a finančného vní-
mania pohľadávok. Kto teda chce mať v problematike
pohľadávok nielen komplexný prehľad, ale aj odborný
nadhľad, nemal by si novú knihu nechať ujsť. Oboha-
cujúco pôsobí aj anglicko-slovenský terminologický
slovník na konci každej kapitoly.

Autor podáva odborné témy štýlom, ktorý je kaž-
dému zrozumiteľný a veľmi praktický – ponúka na
jednotlivé témy pohľad provokujúci samostatné
úvahy čitateľa, pretože autor prezentuje mnohofa-
rebný pohľad nevnucujúci jeho vlastné riešenie a zá-
roveň upozorňujúci na rôzne alternatívy riešení – je
vidieť, že autor  čerpá najmä zo svojej mnohoročnej
praxe vymáhania pohľadávok pre veľké medziná-
rodné spoločnosti. Pre autora sú pohľadávky srdco-
vou témou, hľadí na ňu nie je cez čísla a fakty, ale aj
cez osobné vnímanie príbehov dlžníkov, čí sa snaží
prekonať mnohé mýty rozšírené v spoločnosti, podľa
ktorých je vymáhanie pohľadávok výlučne prácou

„ostrých chlapcov“, mýty o tom, že vymáhanie pohľa-
dávok sa rovná hrubosť a násilie, mýty o tom, že exe-
kútori sa bezohľadne vrhajú na majetok bezmocných
chudákov a mnohé iné mýty. Autor ukazuje vymáha-
nie pohľadávok ako celoživotnú profesiu, ktorú
možno milovať, ako zaujímavú prácu serióznych od-
borníkov, ako korektnú komunikáciu medzi veriteľmi
a dlžníkmi ako denné riešenie medzipodnikových
a medziľudských vzťahov, z ktorých každý má iný roz-
mer a je sám o sebe zaujímavým príbehom podniku
či človeka.

Autorom knihy je člen správnej rady našej Aso-
ciácie podnikových finančníkov, ktorý sa téme pohľa-
dávok v podnikovej praxi venuje dlhé roky. Knihu
recenzovali traja skúsení vrcholoví manažéri medzi-
národnej inkasnej spoločnosti EOS KSI, ďalej súdny
exekútor JUDr. Jozef Ďurica a tiež tajomník našej aso-
ciácie podnikových finančníkov doc. RNDr. Eduard
Hozlár, CSc. Zdrojom mnohých odborných informá-
cií boli skúsenosti a názory ekonomických a finanč-
ných expertov združených v neziskovej organizácii
PROFINI, ktorá úzko spolupracuje s našou asociá-
ciou. Je teda viac než jednoznačné, že publikácia je so
Slovenskou asociáciou podnikových finančníkov vo
viacerých smeroch personálne úzko prepojená.  
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pohľadávok
Peter DANIEL

Veľactený priateľu! Lehota, ktorú ste si k zaplateniu odo mňa dňa
25. októbra minulého roku vydlžených 300 zl. sám položil, pred
niekoľko dni uplynula. Vy ale dosiaľ nebol ste tak láskavý, aby ste
mi tie peniaze poslal. Domnievajúc sa, že toho vinou je len
pozapomenutie Vaše alebo mýlka strany ustanovenej lehoty ku
plateniu, osmeľujem sa Vám tú vec zdvorile pripomenúť. 
K tomu úctive dokladám, žeby ste mi velikú ľúbosť preukázal, keďby ste mi tie
peniaze poslať mohol, poneváč značnejším zakúpením tovaru pokladnica moja je vyčerpaná. V nádeji,
že mne túto upomienku na zle vykladať nebudete, som jako vždy Váš oddaný priateľ.  (Upomienka z roku 1872)1

NOVINKA NA KNIŽNOM TRHU:  Správa a vymáhanie pohľadávok

1 Vzor upomienky uverejnený ako odporúčaný vzor súkromnej korešpondencie v Listári pre dom a školu (1872) „...aby všetky tie listiny,
ktoré v každodennom živote prichádzajú, neboli chybné, nemotorné a nesmyslné...“ (prevzaté z časopisu História, č. 3/2006, roč. 6, ISSN:
1335-8316, str. 44)
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▶ Na slovenský trh sa dostáva tematicky ucelená kniha, ktorá zaiste vzbudí záujem podnikateľskej verejnosti,
pretože publikácia tohto druhu na trhu ešte nebola. Kniha  je venovaná pohľadávkam z obchodného styku v ši-
rokých súvislostiach. Autor je skúsený manažér a pedagóg s ekonomickým aj právnym vzdelaním, ktorý prak-
tické skúsenosti zo správy a  vymáhania pohľadávok získal v  dlhoročnej praxi vo veľkých domácich
a zahraničných spoločnostiach. Tieto skúsenosti pretavil do obsahu a spôsobu výkladu problematiky v celej
knihe. Vytvoril mimoriadne a užitočné dielo venované životu obchodných pohľadávok, ich správe a vymáhaniu
podnikateľskými subjektmi ako aj odzrkadleniu v ekonomike a zákonodarstve. Jej vydanie veľmi vítam (doc.
RNDr. Edurad Hozlár, CSc., riaditeľ skupiny expertov PROFINI a tajomník Slovenskej asociácie podnikových
finančníkov, jún 2013).

▶ Publikácia je vecne rozčlenená na dve polovice, kde prvá sa venuje ekonomickej praxi správy pohľadávok a ich
vymáhaniu mimosúdnou cestou, kým druhá sa venuje správe pohľadávok z právneho hľadiska a ich miestu
v právnom poriadku, ako aj aspektom vymáhania pohľadávok súdnou cestou a alternatívne rozhodcovským
konaním, resp. mediáciou, ktoré sú ovplyvnené vôľou veriteľa vo vzťahu k dlžníkovi, ako aj konkurzu a re-
štrukturalizácií, ktoré sú vôľou veriteľa vo vzťahu k dlžníkovi ovplyvnené len minimálnym spôsobom. Publi-
kácia autora predstavuje komplexný ekonomicko-daňovo-účtovno-právny pohľad na správu pohľadávok
predovšetkým „očami“ veriteľa ... pričom publikácia nevynecháva ani medzinárodné aspekty správy pohľadávok
a ich vymáhania (JUDr. Jozef Ďurica, súdny exekútor).

Obsah podľa kapitol:

1. Ako nazerajú na pohľadávky rôzne profesie
-  pohľad ekonómov, finančníkov, účtovníkov, obchodníkov s pohľadávkami a právnikov

2. Organizácia správy a vymáhania pohľadávok
-  kto sa má v podniku zaoberať pohľadávkami a ako budovať útvar správy pohľadávok
-  kompetencie a organizácia kreditného útvaru a pohľadávkového útvaru
-  vnútropodnikové smernice o riadení pohľadávok, efektívnosť a motivácia pohľadávkového útvaru

3. Obchodný úver a kreditný manažment
-  obchodný úver a etapy jeho riadenia, náklady obchodného úveru
-  kreditný manažment, kreditné riziká, kreditné štandardy, kreditné limity, kreditný rating
-  informácie pre riadenie pohľadávok – registre dlžníkov 

4. Controlling pohľadávok
-  analýza stavu a vývoja pohľadávok z rôznych aspektov
-  náklady správy a vymáhania pohľadávok, nákladový model a jeho optimalizácia

5. Účtovné a daňové aspekty riadenia pohľadávok
-  účtovanie pohľadávok v slovenskom účtovníctve, v IFRS a US GAAP
-  daňové a účtovné opravné položky k pohľadávkam, účtovné a daňové odpisy pohľadávok
-  daň z príjmu v konkurze a reštrukturalizácii, DPH vo vzťahu k pohľadávkam
-  znalecké oceňovanie pohľadávok

6. Interné vymáhanie pohľadávok
-  proces interného vymáhania, segmentácia a typológia dlžníkov
-  špecifiká telefonického, písomného a osobného vymáhanie pohľadávok

7. Externé mimosúdne vymáhanie pohľadávok
-  voľba vhodnej metódy externého vymáhania
-  ako si vybrať inkasnú agentúru a ako nastaviť spoluprácu s ňou
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8. Hmotnoprávne aspekty správy pohľadávok
-  vznik a zánik pohľadávok, zmena v osobe veriteľa a dlžníka, započítanie pohľadávok a záväzkov
-  systematický prehľad nástrojov a metód zabezpečenia pohľadávok
-  faktoring, poistenie, kapitalizácia a sekuritizácia pohľadávok 

9. Procesnoprávne aspekty správy pohľadávok
-  riadne súdne konanie o zaplatenie pohľadávky a skrátené (rozkazné) konanie
-  výkon rozhodnutia súdnym exekútorom
-  alternatívne riešenie pohľadávkového sporu cestou rozhodcovského alebo mediačného konania
-  pohľadávky v dedičskom, konkurznom, reštrukturalizačnom a trestnom konaní  

10. Vymáhanie cezhraničných pohľadávok
-  určenie rozhodného práva v rámci EÚ a mimo EÚ
-  boj proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách v rámci EÚ
-  európsky platobný rozkaz, európsky exekučný titul a európsky príkaz na zablokovanie účtov
-  právomoc súdov, uznanie a výkon súdnych rozhodnutí v rámci EÚ
-  medzinárodná arbitráž a iné alternatívne metódy riešenia cezhraničných sporov

Stručne o autorovi:
Od r. 2005 viedol vo vtedajšom Slovak Telekome odbor správy pohľa-
dávok a po fúzii Slovak Telekomu s T-Mobile Slovensko (2010) riadil
tím súdneho a mimosúdneho vymáhania pohľadávok značiek T-Com
aj T-Mobile. Od roku 2012 je manažérom pohľadávok v jednej z naj-
väčších globálnych spoločností – Johnson Controls International, kde
riadi tridsaťčlenný medzinárodný tím, vymáhajúci pohľadávky v 12
jazykoch od dlžníkov v 16 krajinách Európy. V rokoch 2010-2012 pô-
sobil ako správca pre konkurzy a reštrukturalizácie (zapísaný v zoz-
name správcov MS SR). V období 1996-2005 a opäť od r. 2013 pôsobil
ako člen správnej rady Slovenskej asociácie podnikových finančníkov.
V rokoch 1997-1999 bol členom poradného orgánu ministra financií
SR (Komisie pre rozvoj kapitálového trhu). V období 1995-2002 bol

členom Vedeckej rady Fakulty financií UMB. Publikoval viac než 130 odborných a vedeckých článkov a bol
spoluautorom mnohých učebných textov z podnikových financií. Prednášal ucelené predmety na univerzitách
v USA, Švédsku a Českej republike a jednotlivé odborné prednášky na univerzitách v Belgicku, Španielsku a
Indii. V medzinárodnej asociácii IGTA (International Group of Treasury Associations) bol členom jej komisie
pre akreditáciu vzdelávacích programov pre podnikových finančníkov (2002-2005). 

Kniha vychádza vo vydavateľstve Iura Edition (člen skupiny Wolters Kluwer) v októbri 2013. Objednať
si ju môžete na stránkach vydavateľa www.iura.sk.

redakcia
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AFKonferencia Finančné riadenie podnikov 2013
11. konferencia SAF pod záštitou guvernéra NBS

Miesto konania: Hotel Radisson Blu Carlton, Bratislava

8.10.2013
18.00 – 21.00 Slávnostné zahájenie konferencie, udeľovanie ocenenia SAF, odovzdávanie ocenenia CECGA
spoločnostiam dodržiavajúcim princípy Corporate Governance

9.10.2013 Rokovací deň
Program:
09.00 – 10.30

Otvorenie rokovania – Andrej Révay, prezident SAF

Makroekonomické podmienky a stabilita finančného prostredia
▶  Predikcia vývoja ekonomiky Slovenska a dlhová kríza -  Jozef Makúch, guvernér  NBS 
▶  Fiškálna politika vlády SR - Vazil Hudák, štátny tajomník  MF SR
▶  Výhľad vývoja ekonomiky sveta a Európy  -  Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank 
Diskusia

10.30 – 10.45 Prestávka

10.45  – 12.45 
Panel 1: Banky a podniky
Moderuje Elena Kohútiková, členka predstavenstva a zástupkyňa generálneho riaditeľa VÚB 
▶  Financovanie úverov (Funding for lending). Príčiny horšieho prístupu podnikov k úverom a výhľad do

budúcna. 
▶  Je očakávanie pre oživenie ekonomiky z pohľadu bánk realistické? 
Panelisti:
Elena Kohútiková VÚB, Miroslav Strokendl UniCredit Bank, Peter Ševčovic SZRB,  Miron Zelina Privat-
banka, Ľubomír Pecha RONA, Marián Kurčík Železiarne Podbrezová

Diskusia, 

12.45 – 13.45 Prestávka na obed

13.45 – 15.45
Panel 2: Aktuálne otázky podnikateľského prostredia
Moderuje Marián Jusko, prezident RÚZ
▶  Nová daňová a účtovná legislatíva – Daniela Klučková, zástupkyňa generálneho riaditeľa sekcie daní

a ciel MF SR
▶  Úlohy a nové ciele Finančnej správy  – Dana Meager, viceprezidentka Finančnej správy SR
▶  Transparentnosť podnikateľského prostredia -  Róbert Kičina, výkonný riaditeľ Podnitkateľskej aliancie

Slovenska

Otázky a hlasovanie účastníkov

Panelisti:
Marián Jusko RÚZ, zástupca MF SR, Dana Meager, viceprezidentka FS SR, Róbert Kičina PAS, Renáta
Bláhová BMB Leitner, Zoltán Vašš Soitron, Robert Hauber Slovak Telekom, Miroslav Galamboš, vicepre-
zident SAF

Diskusia

15.45– 16.00 Infoblok SAF
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On the last page we provide brief English summaries of all papers presented in the current issue of our quar-
terly journal.

EDITORIAL

The editorial note is prepared by Miroslav Galamboš, vice-president of SAF. He reviews previous annual
conferences of SAF and invites for contemporary conference in October in Bratislava  

PROFESSIONAL AND THEORETICAL TOPICS

2012 SURVEY OF INFORMATION PUBLISHING IN THE AREA OF CORPORATE GOVERNANCE
IN SLOVAKIA
Lenka DEBNÁROVÁ

THE ROLE OF THE COUNCIL FOR BUDGET RESPONSIBILITY
Ivan ŠRAMKO

THE ECONOMIC GROWTH IN COMMING YEARS SHOULD BE SUPPORTED BY CONSUMPTION
OF HOUSHOLDS.
Branislav ŽÚDEL – Gabriel MACHLICA

FINANCING OF SMEs WITH THE EU SUPPORT – PROGRAMME JEREMIE
Juraj TOPOLČÁNY

LEGAL FORM OF THE NEW VEHICLES TAXATION FROM THE VAT POINT OF VIEW
Mojmír BEŇO

PERFORMANCE EVALUATION OF PUBLIC AND PRIVATE ORGANISATIONS FROM THE
OWNERS VIEW
František OKRUHLICA

REVIEW OF RATING MODEL DEVELOPMENTS IN SELECTED COUNTRIES (PART V)
Peter VLKOLINSKÝ

ASSOCIATION PAGES

In the association pages SAF we offer:
11th annual conference of SAF “Financial management of firms 2013”•

Book review•

ENGLISH SUMMARY
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