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ZOZNAM SKRATIEK A ZNAČIEK 

 
A    aktíva podniku 

a pod.  a podobne 

a.s.  akciová spoločnosť 

BRIBOR Bratislava Interbank Offered rate (referenčná úroková sadzba) 

BU  bankové úvery a výpomoci 

BÚ   bankové úvery 

CAPM  model kapitálových aktív (capital assets pricing model) 

CR  časové rozlíšenie 

CZ    cudzie zdroje 

CZ/A  podiel cudzích zdrojov na podnikových aktívach  

č.  číslo 

ČZ  čistý zisk 

DPH    daň z pridanej hodnoty 

DK  dlhodobý kapitál 

DlhZ  dlhodobé záväzky 

EAT     výsledok hospodárenia po zdanení (earnings after taxes) 

EBET   výsledok hospodárenia pred zdanením (earnings before taxes) 

EBIT  výsledok hospodárenia pred platením úrokov a daní (earnings before interests 

and taxes) 

EBRD Európska banka pre obnovu a rozvoj (European Bank for Reconstruction and 

Development) 

ECB  Európska centrálna banka 

EONIA referenčná sadzba pre skutočne realizované jednodňové obchody v EUR (Euro 

Over Night Index Average) 

et al.  a kolektív 

EÚ  Európska únia 

EUR  Euro 

EVA  ekonomická pridaná hodnota (economic value added) 

EVA/A podiel ekonomickej pridanej hodnoty na podnikových aktívach 

FO  fyzická osoba (podnikateľ) 

FZ  fondy tvorené zo zisku 
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HDP  hrubý domáci produkt 

IPO  nová emisia akcií (initial public offering) 

KF   kapitálové fondy 

kol.  kolektív 

KrZ  krátkodobé záväzky 

mld.  miliarda 

MSP  malé a stredné podniky 

MVA  trhová pridaná hodnota (market value added) 

N  počet podnikov vo výberovej vzorke 

napr.  napríklad 

NARMSP Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania 

NBS  Národná banka Slovenska 

NDM  nehmotný dlhodobý majetok 

NM  neobežný majetok 

NOPAT čistý operatívny zisk (net operating profit after taxes) 

NR SR  Národná rada Slovenskej republiky 

O   obligácie  

OECD Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (Organisation for Economic 

Co-operation and Development) 

OP  operačný program 

PH  pridaná hodnota 

PHARE Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies  

PO  právnická osoba 

PÚ   platené úroky poskytovateľom úročeného cudzieho kapitálu 

R  príjmy, tržby (revenue) 

R  rezervy 

re  náklady vlastného kapitálu 

resp.  respektíve 

ROA  rentabilita aktív (return on assets) 

ROE  rentabilita vlastného imania (return on equity) 

s.   strana 

SAEF Slovensko-americký podnikateľský fond (Slovak American Enterprise Fund) 

SCC  Seed Capital Company 

Sig.  hladina významnosti (significance) 



10 
 

Sk  slovenská koruna 

SME   malé a stredné podniky (small and medium enterprises) 

SR  Slovenská republika 

s.r.o.  spoločnosť s ručením obmedzeným 

Std. Dev. smerodajná odchýlka (standard deviation) 

t   sadzba dane 

T  tržby 

tzv.  takzvaný 

ÚCZ  úročené cudzie zdroje (súčet bankových úverov a obligácií) 

ÚCZ/ZO podiel úročených cudzích zdrojov na zdrojoch za odmenu  

USA  Spojené štáty americké 

VHb  výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 

VHm  výsledok hospodárenia minulých rokov 

VC  rizikový kapitál (venture capital) 

WACC priemerné náklady kapitálu (weighted averaged costs of capital) 

VI   vlastné imanie 

ZI   základné imanie 

ZO   zdroje za odmenu (súčet úročených cudzích zdrojov a vlastného imania) 

Z. z.   zbierky zákonov 

 

 
  


