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ZÁVER 
 

Jednou z kľúčových úloh finančného riadenia je rozhodovanie o kapitálovej potrebe a o voľbe 

vhodnej formy financovania rozvojových aktivít podniku. V priebehu času bolo 

uskutočnených množstvo štúdií zaoberajúcich sa preferenciou konkrétneho zdroja 

financovania podnikových aktivít, avšak závery týchto štúdií boli a sú častokrát rozporuplné. 

Nedá sa preto tvrdiť, že existuje univerzálny postup voľby zdroja financovania rozvoja 

podniku, nakoľko na podnik vplývajú nielen mnohé mikroekonomické, ale aj 

makroekonomické, podnikom neovplyvniteľné faktory.  

Finančná teória pozná viacero prístupov k riešeniu problematiky optimalizácie štruktúry pasív 

podniku. A práve otvorenosť tejto problematiky viedla k výberu témy vedeckej práce 

zameranej na existenciu prepojenia riadenia kapitálovej štruktúry podniku s jeho finančnou 

výkonnosťou. Nakoľko sa v posledných rokoch už aj v slovenskej podnikateľskej praxi 

dostávajú do popredia moderné ukazovatele výkonnosti podniku, za účelom spracovania 

monografie bol zvolený prístup zohľadňujúci koncepciu hodnoty vnímanej vlastníkom 

podniku (shareholder value).  

Podniky pôsobiace na území Slovenskej republiky sa líšia v určitých rysoch od podnikov 

pôsobiacich na území iných členských štátov Európskej únie. Inak to nie je ani v dostupnosti 

určitých foriem financovania. Problémom je najmä nedostatočne rozvinutý kapitálový trh 

a s tým súvisiaca obmedzená možnosť financovania rozvojových aktivít podniku 

prostredníctvom emisie akcií či dlhopisov ako externej formy financovania. Nedostatočná 

likvidita slovenských podnikov neumožňuje častokrát ani financovanie prostredníctvom 

prijatých preddavkov či obchodného úveru. Dlhodobé zmenky sa takmer nevyužívajú. Vo 

všeobecnosti možno tvrdiť, že najbežnejším zdrojom financovania rozvojových aktivít 

slovenských podnikov je zisk, daňová úspora získaná prostredníctvom zníženia výsledku 

hospodárenia o výšku daňových odpisov, ďalej bankové úvery, lízing, opakované prečerpanie 

bankového účtu, prípadne iné finančné výpomoci.  

Hlavným cieľom vedeckej práce bolo navrhnúť postupnosť krokov pri výbere externého 

zdroja financovania rozvojových aktivít pri zohľadnení rastu finančnej výkonnosti podniku. 

Financovanie rozvojových aktivít môže prebehnúť bez navýšenia pasív podniku. V takomto 

prípade dokonca ani nemusí dôjsť ku zmene štruktúry pasív (v prípade, ak podnik získa 

dodatočné finančné prostriedky zmenou štruktúry majetku). Ak podnik nedokáže 
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prefinancovať rozvojovú aktivitu z interných zdrojov, musí siahnuť po externých zdrojoch 

financovania. Pri stanovení hlavného cieľa práce sa vychádzalo z myšlienky, že financovanie 

časti rozvojovej aktivity z externých zdrojov je úzko prepojené so zmenou štruktúry 

podnikových pasív. Pri financovaní časti rozvojovej aktivity z externých zdrojov sa s vysokou 

pravdepodobnosťou mení ukazovateľ zadlženosti, ktorý vplýva na jednotlivé ukazovatele 

finančnej výkonnosti podniku. 

Zvýšenie zadlženosti podniku môže mať negatívny, ale aj pozitívny dopad na ukazovatele 

výkonnosti podniku. Rastúca zadlženosť znižuje základ dane o výšku prírastku nákladových 

úrokov a tak vplýva pozitívne na výsledok hospodárenia účtovného obdobia, no na druhej 

strane prináša so sebou určité riziká. Otázka potom znie, či je možné identifikovať únosnú 

mieru zadlženosti, prípadne či je možné aspoň identifikovať žiadaný vývoj ukazovateľa 

zadlženosti v smere zvýšenia finančnej výkonnosti podniku. Finančná výkonnosť podniku 

totiž ovplyvňuje trhom pridanú hodnotu a následne aj celkovú trhovú hodnotu podniku. 

Aby táto otázka vedúca k naplneniu témy monografie bola zodpovedaná, na základe 

pyramídového rozkladu produkčnej sily podniku boli zostavené funkcie dvoch vybraných 

indikátorov finančnej výkonnosti podniku – rentability vlastného imania (ROE) merajúcej 

finančnú výkonnosť podniku ako celku a podielu ekonomickej pridanej hodnoty na 

podnikových aktívach (EVA/A) merajúceho finančnú výkonnosť podniku z pohľadu jeho 

vlastníka. Za účelom preverenia relevantnosti týchto dvoch funkcií bola zostavená a následne 

testovaná hypotéza o pozitívnej korelácii vybraných desiatich indikátorov finančnej 

výkonnosti. Výberová vzorka podnikov pozostávala zo 119 podnikov s prevažujúcou 

činnosťou spadajúcou podľa odvetvovej klasifikácie ekonomických činností SK NACE     

Rev. 2 do triedy H 49.41 „Nákladná cestná doprava“. Hypotéza bola potvrdená v prípade 

deviatich ukazovateľov na hladine významnosti 1 %, prípadne 5 %. Za účelom preverenia 

reálnosti zostavených funkcií v podnikovej praxi boli zostavené a následne testované vedecké 

hypotézy o korelácii ROE a zadlženosti a o korelácii EVA/A a zadlženosti na tej istej 

výberovej vzorke podnikov. 

Na základe analýzy funkcií ROE a EVA/A boli odvodené kritériá pre ich rastúci priebeh 

v závislosti od zadlženosti, ktorá bola meraná dvoma spôsobmi – podielom úročených 

cudzích zdrojov na zdrojoch za odmenu (ÚCZ/ZO, 1. spôsob) a podielom cudzích zdrojov na 

aktívach (CZ/A, 2. spôsob). Následne boli zostavené kritériá pre rozčlenenie podnikov do 

troch kategórií podľa priebehu funkcie ROE (kategória 1, 2 a 3) a do troch kategórií podľa 
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priebehu funkcie EVA/A (kategória A, B a C). Pre každú z kategórií boli zostavené nulové 

a alternatívne hypotézy o korelácii medzi týmito indikátormi výkonnosti a zadlženosťou. Na 

základe výsledkov výskumu možno konštatovať, že podniky spĺňajúce kritérium rastúcej 

funkcie výkonnostného indikátora zvýšením zadlženosti za predpokladu ceteris paribus 

docielia zvýšenie finančnej výkonnosti. 

Aj keď podnik spĺňa kritérium rastúcej funkcie ROE, resp. EVA/A, v niektorých prípadoch 

môže nastať situácia, že ďalšie zvýšenie zadlženosti môže byť pre podnik neúnosné. Finančný 

manažment nepatrí medzi exaktné vedy, a preto napriek tomu, že pri odvodení jednotlivých 

funkcií bol využitý matematický aparát, ku formulovaniu záverov o zmene ukazovateľa 

zadlženosti treba pristupovať obozretne. Tento fakt vyústil do stanovenia hlavného cieľa 

monografie. Podnik, ktorý potrebuje navýšiť finančné prostriedky z externých zdrojov, by mal 

pri rozhodovaní o voľbe konkrétneho zdroja prejsť určitými úrovňami rozhodovania. V prvej 

úrovni (úroveň A) by mal preveriť dodržiavanie základných pravidiel financovania. Ak ich 

spĺňa, pristupuje k analýze finančného zdravia (úroveň B). Ak podnik disponuje dobrým 

finančným zdravím, potom postupuje do ďalšej úrovne (úroveň C). Až v tejto úrovni 

rozhoduje o voľbe medzi vlastnými a cudzími externými zdrojmi podľa kritérií zostavených 

v rámci riešenia vedeckej práce. Ako nadstavba môže slúžiť úroveň D, ktorá však vyžaduje 

znalosti optimalizačného programovania, v rámci ktorého sa odporúča nastaviť jednotlivé 

parametre v smere zvyšovania finančnej výkonnosti podniku. 

Naplnenie hlavného cieľa monografie možno považovať za významný prínos pre podnikovú 

prax. Zostavená postupnosť krokov predstavuje rámec rozhodovania finančného manažéra 

o voľbe externého zdroja financovania rozvojových aktivít v smere zvýšenia finančnej 

výkonnosti podniku. Jeho implementáciou do finančného riadenia však významne uľahčí 

a sprehľadní finančné rozhodovanie. Navyše, podnikom patriacim do triedy H 49.41 

„Nákladná cestná doprava“ uľahčia výsledky výskumu riadenie finančnej štruktúry v zmysle 

porovnávania jednotlivých finančných ukazovateľov s ich popisnou štatistikou vypočítanou 

v rámci výberovej vzorky podnikov patriacich do tejto triedy. 

Záverom možno poznamenať, že sa odporúča zvoliť konkrétny externý zdroj financovania 

rozvojovej aktivity na základe výsledkov porovnania jednotlivých variantov investičného či 

inovačného projektu líšiacich sa výlučne formou financovania. Preferovaný by mal byť 

variant s vyššou trhom pridanou hodnotou, ktorú možno vypočítať ako súčasnú hodnotu 

budúcich ukazovateľov EVA. 


