
Kontrolní otázka, 

soudruzi! Jestli

pak víte, kolik stojí 

tři láhve vína Mátyás? 

2 fľaše: 30 € 3 fľaše:  ? € 45 € ?:

CHYBA!   VEĽKÁ CHYBA!

Tři láhve vína Mátyás,

soudruzi, stojí 29 €!

TCO- Total Cost of ownership

45 € 29 €



Peter Andrišin2Trenčianske Teplice, 24-11-2022

ALTERNADIVNÉ ZDROJE

FINANCOVANIA



Prezentácia je predmetom autorského práva. 

Jej  šírenie,  využívanie,  citovanie,  kopírovanie 

a  iné  slušné  nakladanie  je beztrestné  aj  bez 

súhlasu autora v prípade, že sa Vám obsah páči.

© §3 ods.2 zákona č. 185 / 2015 Z.z. Autorský zákon



16,20€

OSOBNÁ SPOTREBA • REPREZENTAČNÉ
• DAR

• REKLAMA
• ŠKOLENIE
• VZORKA
• DEKORÁCIA
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... rozdiel je v účtovaní



... účtovanie podľa



... prístup k financovaniu

Koľko mám k dispozícii

Koľko si môžem dovoliť

Koľko nemám

Koľko ma nezaujíma











... koľko mám k dispozícii  

1 € 10 000 000 €



... koľko potrebujem!



... analýza POTRIEB

NEODKLADNE KRÁTKODOBO ODKLADNE

NEVYHNUTNÉ

POTREBNÉ

MOŽNÉ 

MZDY

NÁJOM

ENERGIE

...

DODÁVATELIA

DANE A ODVODY

PORADENSTVO

...

ÚVERY

INVESTÍCIE

...

DODÁVATELIA

...

DODÁVATELIA

SLUŽBY

PORADENSTVO

...

X

INVESTÍCIE

ODMENY

...

ÚVERY

INVESTÍCIE

...

INVESTÍCIE

...



... CASHFLOW ROZPOČET

O0 O+1 O+2 ...

+   STAV HOTOVOSTI

- POTREBY

=   ZDROJE = ABS (H-P)

A

B

ICI

C

D

IEI

E

F

IGI



... analýza ZDROJOV (C,E,G...)

NEODKLADNE

INTERNÉ

PARTNERI

• VKLADY

• PÔŽIČKY

• ...

KONCENTRÁCIA



... koncentrácia dodávateľov

... PRED COVID-19 

... PO COVID-19 ... 

100 150 250 = 500

400 100 0 = 500

malý klient

žiadne výhody

VIP klient

vyššie zľavy

dlhšia splatnosť



... analýza ZDROJOV (C,E,G...)

NEODKLADNE

INTERNÉ

PARTNERI

• VKLADY

• PÔŽIČKY

• ...

KONCENTRÁCIA

KONTROLA



10 ZLF    264,89 EUR 12 ZLF    129,46 EUR

34,75 21,61

10.05.201X 06.04.201X



... analýza ZDROJOV

NEODKLADNE

INTERNÉ

PARTNERI

EXTERNE 

• VKLADY

• PÔŽIČKY

• ...

KONCENTRÁCIA

KONTROLA

• VÝPREDAJ

• PÔŽIČKY

• ...



... pôžičky



... analýza ZDROJOV

NEODKLADNE KRÁTKODOBO

INTERNÉ

PARTNERI

EXTERNE 

• VKLADY

• PÔŽIČKY

• ...

KONCENTRÁCIA

• VÝPREDAJ

• PÔŽIČKY

• ...

• POHĽADÁVKY

• ...





... analýza ZDROJOV

NEODKLADNE KRÁTKODOBO

INTERNÉ

PARTNERI

EXTERNE 

• VKLADY

• PÔŽIČKY

• ...

KONCENTRÁCIA

• VÝPREDAJ

• PÔŽIČKY

• ...

• POHĽADÁVKY

• ÚČTOVANIE



JAZYKOVÝ   KURZ SPOLOČNOSŤZAMESTNANEC

+DzPFO
960 €

KURZ
840 €

+Odvody

1500 €

- DzPPO

1154 €

+120 €

+540 €

-346 €

KURZ
840 € -DPH

700 €

- 140 €

-75 €

-DzDiv

464 €

-DzPPO

539 €
- 161 €

ROZDIEL

690 €

- 60%

... optimalizácia



REKREAČNÝ 
POUKAZ

SPOLOČNOSŤZAMESTNANEC

667 €

... „Dankove“ rekreačné poukazy

494 €

405 €

-262 €

40 %



... Incoterms



16,20€

OSOBNÁ SPOTREBA • REPREZENTAČNÉ
• DAR

• REKLAMA
• ŠKOLENIE
• VZORKA
• DEKORÁCIA
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... rozdiel je v účtovaní



... analýza ZDROJOV

NEODKLADNE KRÁTKODOBO

INTERNÉ

PARTNERI

EXTERNE 

• VKLADY

• PÔŽIČKY

• ...

• VÝPREDAJ

• PÔŽIČKY

• ...

• POHĽADÁVKY

• ÚČTOVANIE

• ...

• FAKTORING

• ÚVERY

• TOLLING

• ...

KONCENTRÁCIA

KONTROLA



... CCC (Cash conversion cycle) 

NÁKUP PREDAJ
Fakturácia

INKASO
pohľadávky

VÝROBA

Dni

0 40 85

DOBA OBRATU ZÁSOB (40 dní) DOBA OBRATU POHĽADÁVOK (45 dní)

DOBA OBRATU ZÁVÄZKOV (14 dní) CCC (71 dní)

PLATBA
dodávateľom

14

Doba obratu pracovného kapitálu („cash conversion cycle“ (CCC) - doba medzi 

úhradou záväzkov dodávateľom a inkasa pohľadávky od odberateľa (doba kedy 

musí firma WC financovať z vlastných alebo externých zdrojov)

CCC = Doba obratu zásob + Doba obratu pohľadávok - Doba obratu prevádzkových záväzkov



... CCC + (Cash conversion cycle)  

NÁKUP PREDAJ
Fakturácia

INKASO
pohľadávky

VÝROBA

DOBA OBRATU ZÁSOB (40 dní) DOBA OBRATU POHĽADÁVOK (14 dní)

PLATBA
dodávateľom

Doba obratu pracovného kapitálu („cash conversion cycle“ (CCC) 

doba medzi úhradou záväzkov dodávateľom a inkasa pohľadávky od odberateľa 

(doba kedy musí firma WC financovať z vlastných alebo externých zdrojov)

CCC = Doba obratu zásob + Doba obratu pohľadávok - Doba obratu prevádzkových záväzkov

Dni

0 40 60

DOBA OBRATU ZÁVÄZKOV (60 dní) CCC (-6 dní)

54

PLATBA
dodávateľom

14



... tooling

NÁKUP PREDAJ
Fakturácia

INKASO
pohľadávky

VÝROBA

DOBA OBRATU ZÁSOB (40 dní) DOBA OBRATU POHĽADÁVOK (45 dní)

Dni

0 40 85

PLATBA
dodávateľom



... analýza ZDROJOV

NEODKLADNE KRÁTKODOBO

INTERNÉ

PARTNERI

EXTERNE 

• VKLADY

• PÔŽIČKY

• ...

• VÝPREDAJ

• PÔŽIČKY

• ...

• POHĽADÁVKY

• ÚČTOVANIE

• ...

• PRÍSPEVKY

• DOTÁCIE

• LEASING

• ...

• FAKTORING

• ÚVERY

• TOLLING

• ...

• KONCENTRÁCIA

• KONTROLA

• SPLATNOSŤ

• ...



... príspevky, dotácie, granty

• RIEŠENIE PROJEKTOV VÝZKUMU A VÝVOJA

• VOUCHERY NA PROCESNÝ AUDIT
(zameraná na kontrolu rôznych aktivít a činností firmy s cieľom identifikovať a zavádzať potrebné 

zmeny a/ alebo odhaľovať hrozby, ktoré by bránili dôslednej implementácii firemných stratégií) 

• INOVAČNÝ VOUCHER
(na stimuláciu spolupráce MSP s nepodnikateľskými výskumnými inštitúciami, s vysokými školami alebo aj so 

súkromnými poskytovateľmi výskumno-vývojových služieb)

• DIGITÁLNY VOUCHER
(stimulovať digitalizáciu služieb a procesov; zásadné vylepšenie informačného systému, e-

commerce riešenia alebo kybernetická bezpečnosť)

• PATENTOVÝ VOUCHER
(zamerané na na ochranu duševného vlastníctva; náklady patentového cyklu počnúc 

podaním patentovej prihlášky až po udržiavacie poplatky, a to vrátane prekladateľských 

a právnych služieb na ochranu a vymáhanie duševného vlastníctva)



... príspevky, dotácie, granty

• Investície do obnoviteľných zdrojov energie (OZE)

• Obnova historických a pamiatkovo chránených budov

• Projekty na rozvoj cyklodopravy

• Rozširovanie kapacít škôl

• Budovanie infraštruktúry pre elektromobily

• Príspevok na obnovu rodinných domov

• ...



... analýza ZDROJOV

NEODKLADNE KRÁTKODOBO ODKLADNE

INTERNÉ

PARTNERI

EXTERNE 

• VKLADY

• PÔŽIČKY

• ...

• VÝPREDAJ

• PÔŽIČKY

• ...

• POHĽADÁVKY

• ÚČTOVANIE

• ...

• ZISK

• INVESTÍCIE

• ...

• PRÍSPEVKY

• DOTÁCIE

• LEASING

• ...

• CROWDFUNDING

• FRANCHISING

• FORFAITING

• ...

• FAKTORING

• ÚVERY

• TOLLING

• ...

• KONCENTRÁCIA

• KONTROLA

• SPLATNOSŤ

• ...

• JOINT-VENTURE

• INVESTÍCIE

• ÚVERY

• ...



... FORMY

• darovanie

• odmeňovanie a predpredaj

• mikropôžičky

• investície

... MODELY FINANCOVANIA

• „všetko alebo nič“ (all or nothing)

• „nechaj si všetko“ (keep it all)

... crowdfunding



... crowdfunding



... nie je upravený slovenskými zákonmi 

(účtovníci môžu mať na to rôzny pohľad)

... crowdfunding nie je dar 

(nie je predmetom dane z príjmu, okrem prijatých za účelom výkonu činnosti)

... crowdfunding je preddavok na objednaný tovar / službu

(podľa obchodných podmienok  crowdfundingových portálov)

... crowdfunding



... alternatívne zdroje financovania

• faktoring
odkúpenie krátkodobých pohľadávok spravidla bez postihu voči pôvodnému veriteľovi pri 
dodávkach tovaru a služieb

• crowdfunding 
davové získavanie kapitálu pre nové projekty a podniky pomocou vyžiadaných príspevkov od 
veľkého množstva zúčastnených, ktorí za svoj príspevok očakávajú špeciálne odmeny

• štátne dotácie a granty
prídel finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu bez toho, že by očakával protihodnotu
účelová na špecifický účel, so stanoveným časom a spôsobom navrátenia v prípade jej 

nepoužitia alebo o neúčelová (subvencia, možno ju použiť na akékoľvek výdavky)

• leasing / nájom
PO/FO  získa konkrétny dlhodobý majetok, za ktorý musí zaplatiť zmluvné, 

pravidelné, daňovo uznateľné platby

• projektové financovanie
financovanie ekonomicky i právne presne vymedzenej ekonomickej jednotky - projektu, 
pričom na splácanie poskytnutého úveru slúži budúci cash flow vyplývajúci z realizovaného 
projektu. Úver je zaistený spravidla výhradne aktívami daného projektu.



... alternatívne zdroje financovania

• business angels
samostatne investuje kapitál do podnikov alebo projektov s veľkým rastovým potenciálom. 
podstate individuálna obdoba rozvojového či rizikového kapitálu

• venture kapitál
dlhodobé nie trvalé financovanie podniku súkromnými investormi alebo špecializovanými 
finančnými inštitúciami formou zvýšenia základného imania alebo odkúpenia obchodného 
podielu vo fáze založenia a rozbehu podniku

• private equity 
Súkromné  vklady do základného imania (spravidla už existujúceho) podniku, ktorý nie je 
verejne obchodovaný (podmnožina je venture capital len pre začínajúce podniky)

• forfaiting
je odkup (diskontovanie) pohľadávok splatných v budúcnosti bankou alebo inou finančnou 
inštitúciou pri exporte a lízingu bez možnosti regresu 

• franchising
marketingový odbytový systém; jedna strana poskytuje druhej právne a finančne nezávislej, 
strane za odplatu právo využívať súbor (balík) práv priemyselného a duševného vlastníctva s 
cieľom výroby a/alebo marketingu určitého druhu tovaru a/alebo služieb a /alebo technológií.



10 správnych krokov alternatívnych zdrojov ...

zvoľte si správny cieľ (SMART)  

spracujte analýzu potrieb

spracujte analýzu zdrojov

spracujte finančný plán

stanovte si EXIT plán

zvoľte správne financovanie

kontrolujte priebeh

prijímajte korekčné kroky

hodnoťte výsledky

zvoľte si nový cieľ



Pred použitím sa poraďte so

svojím finančným riaditeľom 

alebo s daňovým poradcom.

Dôležité upozornenie:



Správne alternadivné zdroje sú ako ...

39



40

Nesprávne alternadivné zdroje sú ako ...



Peter Andrišin
Externý Finančný Riaditeľ

 0907 735 697

 peter.andrisin@dozen.sk

... a to je na dnes všetko.


