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4.3 Syntéza teoretických poznatkov a výsledkov vedeckej práce 

 
Výstupom spracovania teoretickej časti je syntéza poznatkov z oblasti financovania podnikov, 

financovania rozvojových aktivít podniku, riadenia kapitálovej štruktúry a merania 

výkonnosti podniku. Jednotlivé kapitoly teoretickej časti práce zhŕňajú poznatky danej 

problematiky, a preto môžu slúžiť ako pomôcka pri výučbe vybraných predmetov (napr. 

Podnikové financie, Finančný manažment, Manažérske účtovníctvo a pod.). Pri spracovávaní 

témy financovania podnikov v Slovenskej republike boli použité aktuálne informácie získané 

z internetových portálov významných inštitúcií. Preto táto časť práce približuje aktuálny stav 

financovania slovenských podnikov vrátane významných prekážok dostupnosti niektorých 

finančných zdrojov. 

V rámci spracovania analytickej časti práce boli na základe pyramídového rozkladu 

produkčnej sily podniku odvodené funkcie vybraných výkonnostných indikátorov – ROE 

a EVA/A. Využitím matematického aparátu boli odvodené kritériá pre rastúci priebeh týchto 

funkcií. Významný teoretický prínos tak spočíva predovšetkým v zostavení kritérií pre 

zaradenie podniku do jednej z troch kategórií, na základe čoho podnik môže prijať konkrétne 

opatrenie smerujúce k zvýšeniu výkonnosti podniku.  

Pred zahájením samotného výskumu boli definované hypotézy týkajúce sa korelácie 

zadlženosti a výkonnosti. Pre každú kategóriu bola stanovená nulová a alternatívna hypotéza. 

Preverením štatistickej významnosti korelačného koeficientu boli prijaté alternatívne 

hypotézy o pozitívnej korelácii medzi zadlženosťou a výkonnosťou pre podniky spĺňajúce 

kritériá rastúcej funkcie ROE a EVA/A. Vzniká tak predpoklad pre použitie zostavených 

kritérií priamo v podnikovej praxi.  

V ďalšom texte je zhrnutý prínos teoretickej časti a analytickej časti práce pre rozvoj 

finančnej teórie. Východiskom bola myšlienka spojenia dvoch konceptov vnímania 

podnikovej výkonnosti – výkonnosti podniku ako celku meranej prostredníctvom ROE 

a výkonnosti podniku z pohľadu vlastníka meranej prostredníctvom EVA/A. Výsledkom bol 

sumár kritérií v podobe prehľadných tabuliek určujúcich zmenu výkonnosti podniku vplyvom 

zmeny ukazovateľa zadlženosti. 
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4.3.1 Teoretický pohľad na financovanie rozvojových aktivít 

Predkladaná monografia poskytuje ucelený pohľad na financovanie podniku a jeho 

rozvojových aktivít. Zdôrazňuje prepojenie voľby dodatočného zdroja financovania 

(spájajúceho sa so zmenou štruktúry pasív) a finančnej výkonnosti. Poukazuje na zmeny vo 

vnímaní výkonnosti podniku, zdôrazňuje moderné ukazovatele finančnej výkonnosti, kladie 

akcent na moderné koncepty zohľadňujúce okrem finančných aj nefinančné ukazovatele.  

V rámci teoretickej časti práce je zdôvodnený význam realizácie rozvojových aktivít podniku 

vyplývajúci najmä z prebiehajúcich globalizačných procesov. Výkonnosť podniku sa stáva 

konkurenčnou výhodou a rozvojové aktivity prostriedkom na jej udržanie. V súvislosti 

s financovaním rozvojových aktivít podniku sú zdôraznené dlhodobé a trvalé zdroje 

financovania. Spomenuté sú tiež formy financovania rozvojových aktivít, ktoré sa nespájajú 

so zvýšením kapitálu. Príkladom je financovanie z obratu (zo zisku a z odpisov), financovanie 

zmenou štruktúry majetku (zdroje z predaja majetku, z racionalizácie a reštrukturalizácie), 

ako aj financovanie z fondov či rezerv. Čoraz častejšie sa možno stretnúť popri tradičných 

formách financovania  aj s osobitnými formami, medzi ktoré sa radí predovšetkým finančný 

lízing, faktoring, forfaiting, franchising či outsourcing. V posledných rokoch sa začínajú 

využívať tiež nové formy financovania ako rizikový, rozvojový a mezanínový kapitál. 

Na financovanie podniku a jeho rozvoja vplýva viacero faktorov. V priebehu času bolo 

spracovaných množstvo štúdií na túto problematiku. Predkladaná monografia poskytuje 

prehľad základných pravidiel financovania, prehľad faktorov vplývajúcich na voľbu 

finančných zdrojov, prehľad názorov najmä zahraničných autorov na optimálnu finančnú 

štruktúru, ako aj prehľad o súčasnom stave financovania rozvojových aktivít podniku 

v Slovenskej republike, v Európe a USA. Porovnávané sú tiež možnosti financovania, ako aj 

dostupnosť jednotlivých zdrojov v slovenských a zahraničných podnikoch.  
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4.3.2 Dodatočný zdroj financovania rozvoja verzus výkonnosť 

Nasledujúci text zdôrazňuje teoretický prínos vedeckej práce vrátane syntézy záverov 

obidvoch pohľadov na meranie finančnej výkonnosti podniku (z pohľadu podniku ako celku 

prostredníctvom ukazovateľa ROE a z pohľadu vlastníka prostredníctvom ukazovateľa 

EVA/A). Podnik teda možno zaradiť do jednej z troch kategórií podľa priebehu funkcie ROE 

v závislosti od zadlženosti a v rámci nej do jednej z troch subkategórií podľa priebehu funkcie 

EVA/A a následne prijať preň odporúčané opatrenia – uprednostniť cudzie, prípadne vlastné 

zdroje.  

Dopad rozhodnutia finančného manažéra o zmene štruktúry pasív na jednotlivé ukazovatele 

výkonnosti podniku nemožno poprieť. V priebehu spracovania analytickej časti práce bolo 

snahou dopracovať sa ku konkrétnym syntetizujúcim záverom, ktoré by boli vôdzkou pre 

finančného manažéra pri hľadaní vhodného pomeru medzi vlastným imaním, cudzími 

úročenými zdrojmi a ostatnými záväzkami pri zohľadňovaní dvoch kľúčových indikátorov 

finančnej výkonnosti – rentability vlastného imania, ktorú sledujú predovšetkým potenciálni 

veritelia39

Do prvej kategórie boli zaradené podniky, pre ktoré platí, že rentabilita vlastného imania sa 

zvyšuje vplyvom zvýšenia zadlženosti podniku. Do druhej kategórie spadajú podniky, ktorých 

rentabilita vlastného imania rastie so zvyšujúcim sa podielom cudzích zdrojov na 

podnikových aktívach, ale klesá so zvyšujúcim sa podielom úročených cudzích zdrojov na 

zdrojoch za odmenu. V poslednej tretej kategórii sú podniky, ktorých rentabilita vlastného 

imania klesá s rastom zadlženosti. 

 a podielu ekonomickej pridanej hodnoty na podnikových aktívach. Pri formulovaní 

spomínaných syntetizujúcich záverov boli podniky rozdelené do troch základných kategórií 

v závislosti od priebehu funkcie rentability vlastného imania. Tieto kategórie boli ďalej 

rozdelené na subkategórie charakterizované konkrétnym priebehom funkcie podielu 

ekonomickej pridanej hodnoty na aktívach v závislosti od zadlženosti podniku. 

Každá kategória bola rozdelená na tri subkategórie. V prvej subkategórii sú podniky 

s rastúcim podielom EVA na aktívach v závislosti od zadlženosti. V druhej subkategórii sú 

podniky s klesajúcim podielom EVA na aktívach v závislosti od zadlženosti. V poslednej 

tretej subkategórii sú podniky, v ktorých podiel EVA na aktívach rastie v závislosti od podielu 

                                                 
39 Ukazovateľ ROE môže byť v niektorých prípadoch značne skreslený. Príkladom je zámerne znižovaná výška 
dosahovaného zisku s cieľom znížiť základ dane z príjmu. Skresliť informáciu o dosahovanej výkonnosti môže 
aj nedávno realizovaná investícia, ktorá môže v prvých rokoch výrazne znížiť dosahovaný zisk. 
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cudzích zdrojov na podnikových aktívach, ale klesá so zvyšujúcim sa podielom úročených 

cudzích zdrojov na zdrojoch za odmenu. 

Pre zjednodušenie a lepšiu prehľadnosť možno priemernú úrokovú mieru úročených cudzích 

zdrojov (c), priemernú úrokovú mieru cudzích zdrojov (a) a náklady vlastného kapitálu (re) 

považovať za konštantu. Za účelom získania dôveryhodnejšieho výsledku, ktorý má 

napomôcť pri rozhodovaní o výbere vhodnej formy financovania rozvojových aktivít by mal 

finančný manažér tieto ukazovatele nahradiť konkrétnymi funkciami a vychádzať zo vzťahov 

odvodených v tretej kapitole. Tieto vzťahy sú zhrnuté v tabuľke 28 a 29. V tabuľke 28 sú 

v poslednom stĺpci uvedené vzťahy pre rastúcu funkciu EVA/A odvodenú prvým, 

resp. druhým spôsobom zohľadňujúc priebeh funkcie nákladov vlastného imania a priebeh 

funkcie priemernej úrokovej miery úročených cudzích zdrojov, resp. cudzích zdrojov. 

Tabuľka 28: Kritériá pre určenie priebehu funkcie EVA/A 
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Zdroj: Vlastné spracovanie 

Vysvetlivky: 
x – zadlženosť podniku meraná podielom ÚCZ/ZO (1. spôsob), resp. podielom CZ/A (2. spôsob) 
c – priemerná úroková miera ÚCZ 
a – priemerná úroková miera CZ 
A, B, C – konštanty funkcie priemernej úrokovej miery ÚCZ, resp. CZ (konštanty sa líšia pre 1. a 2. spôsob 
odvodenia funkcie EVA/A) 
 
V tabuľke 29 sú v poslednom stĺpci uvedené vzťahy pre rastúcu funkciu ROE odvodenú 

prvým, resp. druhým spôsobom zohľadňujúc priebeh funkcie priemernej úrokovej miery 

úročených cudzích zdrojov, resp. cudzích zdrojov.  
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Tabuľka 29: Kritériá pre určenie priebehu funkcie ROE 
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Zdroj: Vlastné spracovanie 

Vysvetlivky: 
x – zadlženosť podniku meraná podielom ÚCZ/ZO (1. spôsob), resp. podielom CZ/A (2. spôsob) 
A, B, C – konštanty funkcie priemernej úrokovej miery ÚCZ, resp. CZ (konštanty sa líšia pre 1. a 2. spôsob 
odvodenia funkcie ROE) 

Ak však finančný manažér nedokáže odvodiť potrebné funkcie, prípadne tieto funkcie majú 

približne konštantný priebeh, môže postupovať tak, akoby to boli konštanty. Podľa nižšie 

uvedených kritérií začlení podnik do príslušnej subkategórie jednej z troch kategórií 

podnikov, na základe čoho vie odhadnúť tendenciu funkcie ROE a EVA/A v závislosti od 

zadlženosti podniku. 

Základné vzťahy, ktoré musia podniky spadajúce do príslušnej kategórie spĺňať, sú zhrnuté 

v tabuľke 30 pre prvú kategóriu, v tabuľke 31 pre druhú kategóriu a v tabuľke 32 pre tretiu 

kategóriu. V prvej kategórii sú podniky s rastúcou funkciou ROE v závislosti od zadlženosti 

podniku. V tretej kategórii sú podniky s klesajúcou funkciou ROE v závislosti od zadlženosti 

podniku. V druhej kategórii sú podniky, ktorých funkcia ROE rastie v závislosti od 

zadlženosti meranej podielom CZ/A a zároveň klesá v závislosti od zadlženosti meranej 

podielom ÚCZ/ZO. Každá kategória je rozdelená do troch subkategórií v závislosti od 

priebehu funkcie EVA/A. V nasledujúcich tabuľkách (tab. 30, 31, 32) sú zachytené základné 

vzťahy pre zaradenie podniku do príslušnej kategórie a subkategórie, ďalej priebeh funkcie 

rentability vlastného imania (ROE), priebeh funkcie podielu ekonomickej pridanej hodnoty na 

podnikových aktívach (EVA/A), ako aj dopad rozhodnutia o zmene finančnej štruktúry na 

tieto vybrané ukazovatele výkonnosti podniku. V poslednom riadku tabuliek je uvedené, či 

bude mať rozhodnutie finančného manažéra jednosmerný, protismerný alebo čiastočne 

protismerný dopad na ukazovatele výkonnosti podniku.  
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Tabuľka 30: Vzťahy medzi ukazovateľmi v podnikoch patriacich do 1. kategórie 
KATEGÓRIA 1 
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ROE ↑ v závislosti od CZ/A 
ROE ↑ v závislosti od ÚCZ/ZO 
EVA/A↑ v závislosti od CZ/A 
EVA/A↑ v závislosti od ÚCZ/ZO 

ROE ↑ v závislosti od CZ/A  
ROE ↑ v závislosti od ÚCZ/ZO 
EVA/A ↓ v závislosti od CZ/A  
EVA/A ↓ v závislosti od ÚCZ/ZO 

ROE ↑ v závislosti od CZ/A  
ROE ↑ v závislosti od ÚCZ/ZO 
EVA/A ↑ v závislosti od CZ/A  
EVA/A ↓ v závislosti od ÚCZ/ZO 

↑ CZ/A a ↑ ÚCZ/ZO vyvolá  
↑ ROE ako aj ↑ EVA/A 

↑ CZ/A a ↑ ÚCZ/ZO vyvolá ↑ ROE a 
↓ CZ/A a ↓ ÚCZ/ZO vyvolá ↑ EVA/A 

↑ CZ/A a ↑ ÚCZ/ZO vyvolá ↑ ROE a 
↑ CZ/A a ↓ ÚCZ/ZO vyvolá ↑ EVA/A 

jednosmerne protismerne čiastočne 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

Z tabuľky 30 je zrejmé, že finančný manažér musí hľadať kompromis, ak podnik spadá do 

subkategórie B alebo C. V prípade subkategórie B rast zadlženosti podniku pôsobí pozitívne 

na ROE, ale negatívne na EVA/A. V prípade subkategórie C rast podielu CZ/A pôsobí 

pozitívne na ROE aj EVA/A, ale rast ÚCZ/ZO vplýva na EVA/A negatívne. 

Tabuľka 31: Vzťahy medzi ukazovateľmi v podnikoch patriacich do 2. kategórie 
KATEGÓRIA 2 
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ROE ↑ v závislosti od CZ/A  
ROE ↓ v závislosti od ÚCZ/ZO 
EVA/A ↑ v závislosti od CZ/A  
EVA/A ↑ v závislosti od ÚCZ/ZO 

ROE ↑ v závislosti od CZ/A  
ROE ↓ v závislosti od ÚCZ/ZO 
EVA/A ↓ v závislosti od CZ/A  
EVA/A ↓ v závislosti od ÚCZ/ZO 

ROE ↑ v závislosti od CZ/A  
ROE ↓ v závislosti od ÚCZ/ZO 
EVA/A ↑ v závislosti od CZ/A  
EVA/A ↓ v závislosti od ÚCZ/ZO 

↑ CZ/A a ↓ ÚCZ/ZO vyvolá ↑ ROE a 
↑ CZ/A a ↑ ÚCZ/ZO vyvolá ↑ EVA/A 

↑ CZ/A a ↓ ÚCZ/ZO vyvolá ↑ ROE 
↓ CZ/A a ↓ ÚCZ/ZO vyvolá ↑ EVA/A 

↑ CZ/A a ↓ ÚCZ/ZO vyvolá ↑ ROE a 
↑ CZ/A a ↓ ÚCZ/ZO vyvolá ↑ EVA/A 

čiastočne protismerne jednosmerne 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

Tabuľka 31 poukazuje na nutný kompromis v prípade, ak podnik spadá do subkategórie A 

alebo B. Podnik patriaci do subkategórie B sa musí rozhodnúť, ktorý ukazovateľ podnikovej 

výkonnosti uprednostní. V subkategórii A je otázna zadlženosť meraná podielom ÚCZ/ZO. 
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Tabuľka 32: Vzťahy medzi ukazovateľmi v podnikoch patriacich do 3. kategórie 
KATEGÓRIA 3 
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ÚCZ
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PÚre  

ROE ↓ v závislosti od CZ/A  
ROE ↓ v závislosti od ÚCZ/ZO 
EVA/A ↑ v závislosti od CZ/A  
EVA/A ↑ v závislosti od ÚCZ/ZO 

ROE ↓ v závislosti od CZ/A  
ROE ↓ v závislosti od ÚCZ/ZO 
EVA/A ↓ v závislosti od CZ/A  
EVA/A ↓ v závislosti od ÚCZ/ZO 

ROE ↓ v závislosti od CZ/A  
ROE ↓ v závislosti od ÚCZ/ZO 
EVA/A ↑ v závislosti od CZ/A  
EVA/A ↓ v závislosti od ÚCZ/ZO 

↓ CZ/A a ↓ ÚCZ/ZO vyvolá ↑ ROE a 
↑ CZ/A a ↑ ÚCZ/ZO vyvolá ↑ EVA/A 

↓ CZ/A a ↓ ÚCZ/ZO vyvolá ↑ ROE  
↓ CZ/A a ↓ ÚCZ/ZO vyvolá ↑ EVA/A 

↓ CZ/A a ↓ ÚCZ/ZO vyvolá ↑ ROE a 
↑ CZ/A a ↓ ÚCZ/ZO vyvolá ↑ EVA/A 

protismerne jednosmerne čiastočne 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

Tabuľka 32 poukazuje na nutný kompromis v prípade, ak podnik spadá do subkategórie A 

alebo C. Podnik patriaci do subkategórie A sa musí rozhodnúť, ktorý ukazovateľ podnikovej 

výkonnosti uprednostní. V subkategórii C je otázna zadlženosť meraná podielom CZ/A. 

Zostavený model, ktorého úlohou bolo naplniť hlavný cieľ vedeckej práce, vychádzal 

z určitých zjednodušených predpokladov. Hlavným nedostatkom modelu vedúceho ku 

zostaveniu kritérií pre roztriedenie podnikov do príslušných kategórií je predpoklad 

konštantnej úrokovej miery úročených cudzích zdrojov, konštantnej úrokovej miery cudzích 

zdrojov a konštantných nákladov vlastného imania v závislosti od zadlženosti. V rámci 

preverenia hypotéz (podkapitola 4.1.4) boli zostavené jednotlivé funkcie, avšak vzhľadom na 

rozptýlenosť dát ich nebolo možné prijať, ale ani zamietnuť. Tu sa preto vytvára priestor na 

ďalšie smerovanie vedeckej práce a rozšírenie teórie v oblasti finančného manažmentu. 
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4.3.3 Výber externého zdroja financovania rozvoja podniku 

Téma monografie je zameraná na riadenie kapitálovej štruktúry podniku pri financovaní jeho 

rozvojových aktivít vo vzťahu k finančnej výkonnosti, čomu bol podriadený hlavný cieľ 

vedeckej práce. Za účelom jeho naplnenia boli zostavené vedecké hypotézy, ktoré boli 

preverené na výskumnej vzorke podnikov patriacich podľa odvetvovej klasifikácie 

ekonomických činností SK NACE Rev. 2 do triedy H 49.41 „Nákladná cestná doprava“. 

Praktickým prínosom vedeckej práce bolo naplnenie stanoveného hlavného cieľa – 

vypracovanie postupu pri výbere externého zdroja financovania rozvojových aktivít pri 

zohľadnení rastu finančnej výkonnosti. Nie menej významným prínosom pre podniky 

s hlavnou činnosťou v nákladnej cestnej doprave je spracovaná popisná štatistika vybraných 

finančných ukazovateľov vypočítaných v rámci horizontálnej a vertikálnej analýzy súvahy. 

Na základe výsledkov analytickej a vedeckej časti práce bol vypracovaný postup výberu 

externého zdroja financovania rozvojových aktivít podniku pri zohľadnení rastu jeho 

finančnej výkonnosti. Výsledky preverenia stanovených hypotéz potvrdili využitie 

vypracovaného postupu v podnikovej praxi.  

Postup výberu externého zdroja financovania bol rozdelený do troch úrovní – úroveň A, 

úroveň B a úroveň C. Treba však pripomenúť, že pred samotným rozhodovaním o voľbe 

zdroja potrebných finančných prostriedkov by sa mal manažér ubezpečiť, či nie je možné 

uvoľniť finančné prostriedky vo vnútri podniku. Ak nie je možné prefinancovať rozvojovú 

aktivitu z interných zdrojov, pristupuje sa ku výberu chýbajúcich finančných prostriedkov 

z externých zdrojov.  

Úroveň A požaduje, aby podnik spĺňal všetky základné pravidlá financovania. Ak ich podnik 

spĺňa, môže postúpiť do úrovne B, v rámci ktorej sa preverí jeho finančné zdravie. Ak je 

podnik likvidný a úrokové krytie sa nachádza v optimálnych hraniciach, môže manažér 

uvažovať o získaní dodatočných finančných prostriedkov z cudzích zdrojov. Po analýze 

finančného zdravia podniku podnik postupuje do úrovne C, v rámci ktorej prebehne analýza 

priebehu vybraných funkcií finančnej výkonnosti. Ak spadá podnik do kategórie podnikov 

s rastúcim priebehom týchto funkcií v závislosti od zadlženosti, potom sa odporúča získať 

dodatočné finančné prostriedky z cudzích zdrojov. Ak nie, potom je situácia presne opačná. 

Samozrejme, pri vyvodzovaní záverov o voľbe konkrétnej formy financovania rozvojovej 

aktivity musí brať manažér do úvahy aj množstvo ďalších faktorov. Uvedený postup 
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rozdelený do troch úrovní má napomôcť manažérovi pri riadení finančnej štruktúry podniku. 

Nemožno ho brať ako striktne daný, nakoľko finančný manažment nie je exaktnou vedou. Do 

pozornosti sa preto dostáva akási nadstavba uvedeného postupu, prípadne úroveň D, v rámci 

ktorej by prostredníctvom optimalizačného programovania bolo možné nastaviť jednotlivé 

parametre tak, aby bol konkrétny výber formy financovania rozvojovej aktivity podriadený 

rastu výkonnosti podniku.  

4.3.4 Finančná štruktúra podnikov nákladnej cestnej dopravy 

Stanovené hypotézy a zostavené funkcie vybraných výkonnostných indikátorov boli 

podrobené skúmaniu. Za tým účelom bola zostavená výskumná vzorka pozostávajúca zo 119 

podnikov patriacich podľa odvetvovej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 

do triedy H 49.41 „Nákladná cestná doprava“. Výberová vzorka bola podrobená horizontálnej 

a vertikálnej analýze súvahy. V rámci výskumu bola realizovaná analýza dodržiavania 

základných pravidiel financovania podnikov výberovej vzorky a analyzovaná štruktúra pasív 

týchto podnikov. Následne boli vypočítané popisné štatistiky jednotlivých finančných 

ukazovateľov. Výsledky analýzy výberovej vzorky sú zhrnuté v analytickej časti práce. 

Podľa finančnej teórie podniky spadajúce do toho istého odvetvia majú obdobné možnosti 

získania finančných prostriedkov. Preto výsledky analýzy výskumnej vzorky sa môžu stať 

významnou pomôckou pre manažéra podniku pôsobiaceho v nákladnej cestnej doprave. 

Manažér podniku patriaceho do triedy H 49.41 môže porovnať finančnú štruktúru podniku 

s finančnou štruktúrou výberovej vzorky. Najvhodnejším sa javí priemer a medián 

jednotlivých pomerových finančných ukazovateľov. Významnú vypovedaciu schopnosť však 

majú aj histogramy a boxploty jednotlivých ukazovateľov finančnej štruktúry. Popisná 

štatistika finančných ukazovateľov je zhrnutá v tabuľke 14. Histogramy a boxploty vybraných 

finančných ukazovateľov sú zachytené v grafoch 6 až 37. 

  


