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ÚVOD DO PROBLEMATIKY 
 

Dopady globalizačných procesov, ktoré sa v posledných desaťročiach stali námetom mnohých 

autorov, sa prejavujú nielen na makroekonomickej, ale aj mikroekonomickej úrovni. 

Globalizačné tlaky spájajúce sa so zostrujúcou konkurenciou evokujú v podnikateľoch 

podstatne zmenený pohľad na konkurenčnú výhodu podniku. Podnik, ktorý chce zotrvať v 

súčasnom turbulentnom prostredí, je nútený investovať do rozvoja. Vo všeobecnosti možno 

tvrdiť, že nie je vhodné ani účelné sledovať výlučne kvantitatívnu stránku rozvoja podniku. 

Významnú úlohu zohrávajú tiež kvalitatívne ukazovatele odrážajúce výkonnosť podniku tak 

ako vo finančnej, tak aj v nefinančnej perspektíve. Realizácia rozvojových aktivít by mala byť 

preto spájaná predovšetkým s kvalitatívnym rastom podniku.  

Predkladaná monografia je zameraná na problematiku riadenia kapitálovej štruktúry podniku 

pri financovaní jeho rozvojových aktivít s dôrazom na rast finančnej výkonnosti. Finančná 

teória potvrdzuje, že existuje súvislosť medzi kapitálovou štruktúrou a finančnou 

výkonnosťou podniku. Preto pri výbere vhodnej formy financovania rozvojových aktivít 

zohráva dôležitú úlohu tiež dopad tohto rozhodnutia na finančnú výkonnosť podniku. Názory 

na optimálnu kapitálovú štruktúru formulované v jednotlivých teóriách o kapitálovej štruktúre 

sú navzájom značne odlišné. Napriek tomu sa odborníci zhodujú v názore, že rast zadlženosti 

môže mať aj pozitívny dopad na finančné ukazovatele výkonnosti podniku za predpokladu, že 

pozitívny efekt daňového štítu prevyšuje negatívny efekt nákladov finančných ťažkostí 

spojený s rastom zadlženosti.  

Otázka riadenia kapitálovej štruktúry smerom k vyššej výkonnosti podniku je neustále 

aktuálna. Je nesporné, že voľba konkrétneho zdroja financovania rozvojovej aktivity má 

dopad na viaceré finančné ukazovatele, spomedzi ktorých možno zdôrazniť priemerné 

náklady kapitálu, čistý zisk či zadlženosť podniku. Tieto ukazovatele vstupujú do výpočtu 

ukazovateľov finančnej výkonnosti, a práve tento fakt udal hlavné smerovanie vedeckej práce 

vyúsťujúce do identifikácie základných vzťahov medzi voľbou zdroja financovania 

rozvojových aktivít a finančnou výkonnosťou podniku.  

Na základe podrobnej analýzy názorov významných domácich a zahraničných autorov 

zaoberajúcich sa riadením kapitálovej štruktúry a meraním finančnej výkonnosti podniku bol 

formulovaný hlavný cieľ monografie – navrhnúť postupnosť krokov pri výbere externého 
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zdroja financovania rozvojových aktivít pri zohľadnení rastu finančnej výkonnosti podniku. 

Podrobná analýza finančnej štruktúry podnikov pôsobiacich v nákladnej cestnej doprave 

predurčuje využitie výsledkov výskumnej práce pri rozhodovaní finančných manažérov o 

voľbe vhodnej formy financovania rozvojových aktivít v podnikoch, ktoré pôsobia v tej istej 

triede odvetvovej klasifikácie. Cieľom finančného rozhodovania by mala byť taká zmena 

finančnej štruktúry podniku, ktorá by prispela ku zvýšeniu jeho trhovej pridanej hodnoty a 

následne aj celkovej trhovej hodnoty.  

Monografia je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola zhŕňa súčasný stav riešenej 

problematiky doma a v zahraničí. Druhá kapitola definuje fundamentálny cieľ a čiastkové 

ciele vedeckej práce, stanovuje hypotézy, popisuje metódy zhromažďovania informácií, 

spôsob zostavenia výskumnej vzorky podnikov, ako aj metódy práce a metodologický postup 

riešenia práce. Súčasťou tejto kapitoly je tiež základná analýza výberovej vzorky podnikov. 

Tretia kapitola sa zaoberá riešením samotného výskumného problému. V tejto kapitole je 

popísaný mikroekonomický model, v rámci ktorého boli odvodené základné vzťahy medzi 

vybranými finančnými ukazovateľmi poukazujúce na vhodnosť uprednostnenia vlastných, 

prípadne cudzích zdrojov pri získavaní chýbajúcich finančných prostriedkov na realizáciu 

rozvojových aktivít. Tieto vzťahy vyúsťujú do spracovania kritérií pre rozčlenenie podnikov 

do troch kategórií podľa priebehu jednotlivých funkcií výkonnosti v závislosti od ukazovateľa 

zadlženosti. Úspešnosť mikroekonomického modelu obsiahnutá v štvrtej kapitole bola 

preverená na výskumnej vzorke podnikov pôsobiacich v nákladnej cestnej doprave 

prostredníctvom preverenia zostavených vedeckých hypotéz. Následne navrhnutím 

postupnosti krokov pri výbere externého zdroja financovania zohľadňujúc poznatky finančnej 

teórie a odporúčania vychádzajúce z mikroekonomického modelu bol naplnený hlavný cieľ 

vedeckej práce. Nesporný význam pre podniky pôsobiace v nákladnej cestnej doprave má tiež 

analýza finančnej štruktúry, ako aj analýza finančnej výkonnosti podnikov výberovej vzorky. 


