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Primárnym cie om mojej doktorandskej dizerta nej práce je stanovenie kritérií
výberu pre návrh mechanizmu vo by vhodnej predik nej metódy (metód) a vytvorenie
algoritmu (vývojového diagramu) a na jeho základe po íta ového programu
(špecializovaného softwaru) postupu vo by vhodnej predik nej metódy (metód) finan noekonomickej analýzy vo ne dostupného na internete pre jednotlivé subjekty slovenského
podnikate ského sektora.
Všeobecne platným cie om spracovania tejto dizerta nej práce je najmä:
• prezentova základný súbor poznatkov o sú asnom stave problematiky
dizertácie, publikovaných v odbornej literatúre a charakterizujúcich sú asnú
prax (finan ného) manažérstva podnikov;
• prezentova analýzu teoretických poznatkov o sú asnom stave problematiky
dizertácie v súvislosti s faktami, ktoré som zistila v rámci vykonaného
dotazníkového výskumu;
• prezentova
analýzu výskumu praktických skúseností vyplývajúcich
z využívania predik ných metód finan nej analýzy v praxi podnikového
manažmentu;
• na rtnú základné tézy a teoretické východiská pre návrh riešenia problémov
v danej oblasti, konkrétne navrhnú mechanizmus vo by vhodnej predik nej
metódy finan nej analýzy prostredníctvom vytvorenia algoritmu (vývojového
diagramu) a následne vytvori po íta ový program (špecializovaný software)
postupu vo by vhodnej predik nej metódy vo ne dostupný na internete.
Vychádzajúc z formulovaných úvah možno primárny (globálny, syntetický) cie
a zárove výsledok mojej dizerta nej práce formulova ako:
Analýza, teoretické rozpracovanie a návrh mechanizmu vo by vhodnej predik nej
metódy (metód) prostredníctvom vytvorenia algoritmu (vývojového diagramu) a na jeho
základe po íta ového programu (špecializovaného softwaru) postupu vo by vhodnej
predik nej metódy (metód) finan no-ekonomickej analýzy, ktorý bude pre jednotlivé
subjekty slovenského podnikate ského sektora vo ne dostupný na internete.
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ABSTRACT
Lovíšková, Jana: Proposal for the use of prediction methods for financial and economic
analysis as a tool of corporate finance management [Doctoral dissertation].
Ing. Jana Lovíšková – Slovak University of Technology in Bratislava. Faculty of Material,
Sciences and Technology in Trnava, Institute of Industrial Engineering, Management and
Quality.
Tutor: Prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.
STU MTF Trnava 2010.
117 pages
Keywords: Economic analysis, financial analysis, predictive methods, financial
management
The primary objective of my dissertation thesis is to determine the selection criteria
for choosing a suitable proposal for the mechanism of predictive method (methods) and the
creation of an algorithm (flow diagram) and on the basis of a computer program
(specialized software) process of choosing a suitable predictive method (s) financial and
economic analysis freely available on the Internet for the individual Slovak business
entities.
Generally applicable target the processing of this dissertation thesis is mainly:
• present a basic set of knowledge about current state issues dissertation,
published in the literature and current practice of characterizing the
(financial) management of enterprises;
• present an analysis of theoretical knowledge about current state issues a
thesis regarding the facts that I found in research carried out by
questionnaire;
• present an analysis of research, practical experience arising from the use of
prediction methods of financial analysis experience in corporate
management;
• outline the basic theory and theoretical basis for proposing solutions to
problems in the area, specifically propose a mechanism for choosing a
suitable predictive method (s) of financial analysis through the creation of
algorithm (flowchart), and subsequently, a computer program (specialized
software) process of choosing a suitable predictive method (s) freely available
on the Internet.
Based on the considerations can be primary (global, synthetic) target and also the
result of my dissertation thesis formulated as:
Analysis, theoretical elaboration and design of the mechanism of choosing a
suitable predictive method (s) by developing an algorithm (flow diagram) and on the basis
of a computer program (specialized software) process of choosing a suitable predictive
method (s) financial and economic analysis, which is for the individual Slovak business
entities freely available on the Internet.
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1.

Úvod

Prelom tisícro ia je bezpochyby významným medzníkom vo vývoji udstva.
Hospodársky rozmach v poslednej štvrtine dvadsiateho storo ia bol poznamenaný zna nou
premenlivos ou ekonomickej reality. Ekonomiky firiem, štátov aj integra ných zoskupení
museli reagova na radu ne akaných situácií – i už to boli ropné krízy, menové krízy alebo
politické konflikty, ktoré v súvislosti s prehlbujúcou sa globalizáciou ekonomiky strácajú
lokálny charakter.
Transformácia slovenskej ekonomiky so zmenou vlastníckych vz ahov a potrebou
prispôsobi sa trhovým podmienkam znamená významnú kvalitatívnu zmenu. Úspešná
adaptácia podnikov na túto zmenu závisí od schopnosti podnikového manažmentu reagova
na nové, zložitejšie podmienky uplat ovania sa podniku na trhu. Úspech podnikania závisí aj
od objektívnej analýzy, hodnotenia vlastných možností a výsledkov, predpokladov úspešnosti,
konkurencie a prijímaných správnych rozhodnutí.
Konkuren né prostredie umož uje zdravé fungovanie len firmám, ktoré dokonale
ovládajú nielen obchodnú stránku podnikate skej innosti (odbyt výrobkov a služieb je
bezpodmiene ne zmyslom existencie každej firmy), ale tiež stránku finan nú, ktorá zohráva
ve mi významnú úlohu. V ú tovníctve je uložený celý rad informácií, ktoré preberajú alšie
ekonomické subjekty a spracovávajú ich na základe rôznych analytických postupov.
Podmienkou úspešného riadenia podniku je dokonalá znalos situácie, v ktorej sa
podnik nachádza. Hodnotenie finan ného zdravia podniku sa uskuto uje pomocou finan nej
analýzy. Finan ná analýza je neoddelite nou sú as ou finan ného riadenia podniku, lebo
zabezpe uje väzbu medzi predpokladaným výsledkom riadiacich rozhodnutí a skuto nos ou.
Význam a zmysel má iba vtedy, ak jej výsledkom sú nové informácie s vä šou vypovedacou
schopnos ou ako primárne ukazovatele, ktoré nám poskytujú ú tovné výkazy.
Úlohou finan nej analýzy je identifikácia slabých stránok podniku, ktoré by mohli v
budúcnosti vies k problémom, a silných stránok, o ktoré sa podnik môže v budúcnosti
opiera . Finan ná analýza je teda východiskom pre prijímanie správnych rozhodnutí o
budúcnosti podniku.
Zmyslom, cie om finan nej analýzy a hodnotenia finan ného zdravia podniku je
zhodnoti finan nú situáciu podniku a precizova prí iny, ktoré ju ovplyvnili. Snahou pritom
je komplexne vyjadri finan nú situáciu podniku, t.j. ur i všetky initele, ktoré determinovali
finan né zdravie podniku.
Finan ná analýza ponúka celý rad metód ako hodnoti finan né zdravie firmy, pri om
vybrané ukazovatele finan nej analýzy ve mi asto tvoria sú as hodnotenia firmy pri
získavaní bankových úverov a iných finan ných zdrojov pre zabezpe enie fungovania firmy.
Finan ná analýza je zaujímavá v tom, že umož uje vlastný úsudok ku každej situácií, ktorá
nastane vo firemnom hospodárení. Názor môže by správny, ak je podložený správnym
argumentom. Práve z tohto dôvodu je nesmierne dôležité, aby boli jednotlivé vz ahy dobre
pochopené, pretože len tak môžu by alej kvalitne využívané.
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Finan ne zdravý podnik je taký podnik, ktorý je v danom okamihu perspektívne
schopný plni ciele svojej existencie v podmienkach trhovej ekonomiky. Podnik by mal
dosahova takú mieru zhodnotenia kapitálu, ktorá zabezpe í tvorbu zdrojov pre rozvoj
podniku a zodpovedá miere rizika podnikania. Finan né ú tovníctvo a finan né rozhodovanie
sú dve dôležité innosti finan ného riadenia podniku.
Metódy finan no-ekonomickej analýzy umož ujú nielen retrospektívne precizova
kauzálne súvislosti v oblasti finan ného hospodárenia podniku, ale aj predikova
(prognózova ) tendencie vývoja finan ného hospodárenia do budúcna. Stávajú sa tak
významným nástrojom finan ného plánovania a rozhodovania (manažérstva podnikových
financií, finan ného manažmentu podniku).
Úsilie v as rozpozna rodiace sa prí iny nestability v podnikovom organizme a
predís ich akútnemu štádiu viedlo k vzniku osobitných metód finan nej analýzy = systémy
v asného varovania = predik né metódy finan no-ekonomickej analýzy.
Obdobie sú asnej ekonomiky možno považova za etapu, v ktorej sa používanie
klasických – retrospektívnych metód stáva nie ím bežným, oby ajným a astokrát aj
neú inným. Každý jeden podnik je vystavený zmenám okolia a tlaku konkurencie. So
vstupom SR do Európskej únie prechádza naša ekonomika v krátkom asovom horizonte
alšou transformáciou, a preto sa podmienky pre podnikanie ešte viac skomplikovali. Je teda
nevyhnutné, aby boli takýmto podmienkam prispôsobené aj adekvátne metódy. Metódy, o
ktorých sa hovorí ako o metódach moderných a medzi ktoré sa ur ite zara ujú predik né
metódy finan no-ekonomickej analýzy. Podnik, ktorý si chce udrža svoju pozíciu na trhu,
prípadne ju ešte zlepši , musí predik né metódy finan no-ekonomickej analýzy v rámci
svojho finan ného manažmentu implementova . Finan ný manažment sa zaoberá finan nými
aspektmi innosti podniku. Dal by sa charakterizova ako riadenie finan ných procesov
v podniku v podmienkach trhového hospodárstva. Je neoddelite nou, možno poveda
dominantnou sú as ou riadiaceho systému každého podniku. Základom finan ného
manažmentu je teória podnikových financií, no využíva aj alšie disciplíny ako je
matematika, štatistika, psychológia a iné. Sústre uje a zovšeobec uje skúsenosti z finan ného
hospodárenia podnikov a z riadenia innosti udí, ktorí toto hospodárenie organizovali.
Okrem iného je praktický finan ný manažment aj umením viazaným na osobnos finan ného
manažéra.
Finan ný manažment chápaný ako riadenie finan ných procesov v podniku zah a tieto štyri
základné innosti:
a) finan né plánovanie,
b) finan né rozhodovanie,
c) organizovanie finan ných procesov,
d) finan ná analýza a kontrola.
Možnosti ú elného využitia a výber najvhodnejšej predik nej metódy (predik ných
metód) finan no-ekonomickej analýzy v procese manažérstva finan ného hospodárenia
podniku (finan ného manažmentu) tvoria ústrednú tému mojej doktorandskej dizerta nej
práce.
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Predik né modely – systémy v asného varovania, patria medzi ob úbené disciplíny
finan nej a ekonomickej analýzy v aka myšlienke sústredi celú analýzu firmu do jedného
indexu, koeficientu alebo do ur itého po tu dosiahnutých bodov. Sú ur itým pokusom
identifikova úrove finan ného zdravia firmy na základe komplexnej charakteristiky, a to
nielen z h adiska minulého a sú asného vývoja, ale najmä z h adiska budúceho vývoja.
Možnos prognózova vývoj finan nej situácie podniku je založená na interpretácií
výsledkov, ktoré firma v sú asnosti dosahuje nako ko všetky modely vychádzajú
z predpokladu, že v podniku istý as pred bankrotom dochádza k ur itým charakteristickým
odlišnostiam vo vývoji v porovnaní s finan ne zdravými podnikmi.
Žiadna z predik ných metód finan nej analýzy však sama osebe nie je celkom
stopercentne schopná postihnú špecifické rysy jednotlivých podnikov a podmienok,
v ktorých pôsobia.
Metódy prognózovania finan nej situácie musia umožni s primeranou spo ahlivos ou
zaradenie firmy do kategórie prosperujúcich, resp. neprosperujúcich firiem. Najprv je
potrebné identifikova zdroje potrebných informácií. Vä šina z používaných metodík sa
opiera o údaje prevzaté z ú tovných závierok firiem.
V ú tovnej závierky firmy sa ve mi komprimovaným spôsobom zobrazuje celý reproduk ný
proces firmy – jeho podmienky, priebeh a tiež výsledky. Údaje z ú tovnej závierky vecne,
asovo a formálne správne ako aj objektívne a spo ahlivo tento proces odrážajú, o je
mnohokrát verifikované aj audítorom.
Ako podklad ku spracovaniu dizerta nej práce som preštudovala ve ké množstvo
odborných materiálov a odbornej literatúry týkajúcich sa problematiky finan ného riadenia
podnikov, finan nej analýzy a konkrétnych predik ných metód finan no-ekonomickej
analýzy. Preštudované odborné materiály boli vo forme knižných publikácií, skrípt, ako aj
v elektronickej forme.
Všetky získané relevantné informácie som vytriedila, prehodnotila a upravila do
súboru tvoriaceho obsah mojej doktorandskej dizerta nej práce, pojednávajúcej
o možnostiach využitia predik ných metód finan no-ekonomickej analýzy pri riadení
podnikových financií a o výbere najvhodnejšej predik nej metódy (metód) pre každý
jednotlivý podnik, i už mikro, malý, stredný alebo ve ký pôsobiaci a majúci sídlo na území
Slovenskej republiky.
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2. Analýza sú asného stavu uplat ovania predik ných
metód finan no-ekonomickej analýzy
Zmyslom (cie om) analýzy sú asného stavu uplat ovania predik ných metód
finan no-ekonomickej analýzy v rámci finan ného manažmentu slovenských, prevažne
priemyselných podnikov (mikro, malých, stredných, ve kých) je priblíži a ozrejmi sú asnú
situáciu v oblasti využívania predik ných metód finan nej analýzy a zárove zmapova
informovanos predstavite ov slovenského podnikate ského sektora o existencii, ú ele,
funkcii a prednostiach týchto metód a znalos jednotlivých možností a výhod, ktoré predik né
metódy finan no-ekonomickej analýzy poskytujú.
Analýza sú asného stavu uplat ovania predik ných metód finan no-ekonomickej
analýzy sa skladá z dvoch rovnako dôležitých astí, vykres ujúcich teoretickú ako aj
praktickú rovinu problematiky predik ných metód, a to z analýzy publikovaných teoretických
poznatkov (teoretická as ) a z analýzy využívania predik ných metód finan no-ekonomickej
analýzy v praxi manažérstva podnikov SR (praktická as ).
Spracovanie teoretickej asti analýzy sú asného stavu uplat ovania predik ných
metód finan no-ekonomickej analýzy bolo uskuto nené prostredníctvom metódy
vyh adávania o najvä šieho množstva teoretických poznatkov v dostupnej odbornej
literatúre (v tla enej aj elektronickej podobe) a pre spracovanie praktickej asti analýzy som
využila metódu dotazníkového výskumu.

2.1

Analýza publikovaných teoretických poznatkov

lenenie FA [23]
Finan ná analýza predstavuje súbor metód potrebných pre zis ovanie finan nej
situácie, pri om obsahovou nápl ou finan nej analýzy môžu by rôzne predmety skúmania.
Hovoríme, že finan nú analýzu je možné leni z rôznych h adísk:
1. z h adiska požiadaviek externých užívate ov informácií:
a/ externá analýza: uskuto ovaná pre potreby požiadaviek externých subjektov - z okolia. Jej
cie om je ur enie a zhodnotenie kredibility podniku, resp. jeho investi ného potenciálu.
b/ interná analýza: je zameraná na zistenie likvidity podniku, resp. zhodnotenie jej minulých
výsledkov. Slúži ako podklad pre rozhodovacie procesy vo vnútri podniku a je ovplyvnená
hlavne potrebou kontroly podnikových aktivít.
2. z vecného h adiska - z h adiska predmetu skúmania:
a/ analýza potrieb a finan ných zdrojov (analýza finan ných tokov). Zakladá sa na bilan nej
metóde, zachycuje toky finan ných prostriedkov a je orientovaná na minulos aj na
budúcnos .
b/ analýza finan nej situácie a ziskovosti (ur uje trhovú hodnotu podniku, likviditu,
rentabilitu, zadlženos podniku, výnosovos a aktivitu podnikových inností apod.). Hlavným
nástrojom takejto finan nej analýzy je konštrukcia a následná interpretácia pomerových
ukazovate ov.
8
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c/ analýza podnikate ského rizika: ide o sledovanie rizika investovania, analýzu miery rizika,
návratnosti z investície apod. Pri tejto analýze sa robí rozbor faktorov, ktoré majú vplyv na
likviditu, finan nú rovnováhu podniku…
3. z h adiska asovej orientácie:
a/ ex post - hodnotí sú asnú situáciu a zis uje prí iny, ktoré ju ovplyvnili. Popisuje minulos ,
na ktorej sa už nedá ni meni .
b/ ex ante - hodnotí budúci možný vývoj podniku, poskytuje ve mi cenné poznatky pre
rozhodovací proces. Predstavuje základ pre korekciu negatívnych tendencií vývoja podniku,
resp. ich predikcie ešte skôr, než tieto tendencie prepuknú do vážnejších problémov firmy.
Uvedené prístupy a okruhy finan nej analýze môžeme schematicky znázorni nasledovne:

Finan ná analýza: externý
alebo interný okruh analýzy
Analýza ex post
analýza finan nej
situácie a ziskovosti

analýza
finan nej
situácie
Obr. 1

Analýza ex ante
analýza potrieb a
zdrojov pe ažných
prostriedkov

analýza
podnikate ského
rizika

analýza výnosovej
situácie

lenenie finan nej analýzy

Finan ná analýza ex post a finan ná analýza ex ante
Finan ná analýza ex post znamená hodnotenie sú asnej finan nej situácie a zistenie
prí in, ktoré ju vyvolali. Sú asný stav popisuje na základe minulých javov, ktoré prebiehali v
podniku. Vykona ex post analýzu môžeme rôznym spôsobom:
1. absolútnym rozborom, kedy zis ujeme percentuálne vyjadrenie sledovaných ukazovate ov
a zis ujeme rozdiely, rast alebo pokles ukazovate a. Naj astejšie sa tento rozbor robí pre
zistenie plnenia plánu, alebo vývoja oproti minulosti. Používa sa pre oblas finan ného
hospodárenia na základe jednoduchej interpretácie informácií z ú tovných výkazov.
2. analýza pomocou pyramídového rozkladu ukazovate ov. Táto analýza sa naj astejšie
používa pri hodnotení hospodárenia podniku. Vo finan nej analýze sa uplat uje DuPont
systém rozkladu finan ných ukazovate ov, alebo rozklad ROCE ukazovate a.
3. analýza pomerových ukazovate ov: táto analýza pomáha objektivizova vecný obsah
ukazovate ov a ich hodnotenie s cie om diagnostikova finan nú situáciu podniku. Pri
analýze sa vytvárajú skupiny ukazovate ov, pri om stanovenie po tu týchto skupín a ich
obsahu nie je v ekonomickej teórií ani praxi jednotné. Výber ukazovate ov záleží do istej
9
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miery na úvahe rôznych autorov. Naj astejšie používané spôsoby vytvorenia skupín
pomerových ukazovate ov sú nasledovné:
• ex post analýza finan nej stability a výnosovej situácie;
• analýza ú tovných a mimoú tovných ukazovate ov.
Obmedzenia analýzy „ex post“, t.j. analýzy podniku pomocou charakteristík
vypovedajúcich o sú asnosti a minulosti podniku, možno prekona pred žením sú asnej
situácie do budúcnosti. Napriek tomu, že ukazovatele analýzy „ex post“ môžu poskytnú
podnikovému manažmentu množstvo ponau ení, dosiahnuté výsledky už nie je možné
zmeni .
Analýza ex post slúži k charakteristike sú asnosti a minulosti. V prípade ak zistíme
negatívne výsledky, tieto už nemožno meni , avšak bolo by výhodné ich o najskôr odstráni
než prepuknú do vážnejších porúch. Takéto rozpoznanie umož ujú ur ité metódy, ktoré sú
vlastne orientované na budúcnos , preto predstavujú tzv. ex-ante analýzu. Úsilie v as
rozpozna „rodiace sa“ prí iny nestability v podnikovom organizme a predís ich akútnemu
štádiu viedlo ku vzniku finan nej analýzy ex ante – tzv. predik ných metód finan nej analýzy,
ktoré sa pre svoje vlastnosti a poslanie nazývajú aj „systémy v asného varovania (early
warning systems)“.
Takýto typ finan nej analýzy – finan ná analýza ex ante - je relatívne novou oblas ou
finan ného manažmentu, nako ko vznikla až v osemdesiatych rokoch minulého storo ia. Jej
vznik vyvolala snaha predvída finan ný vývoj v podnikoch a na tomto základe predchádza
vážnejším poruchám a finan nému kolapsu.
Spolo nou charakteristikou všetkých metód, ktoré sa v rámci ex ante analýzy
používajú, je výpo et ur itých ukazovate ov, ktoré ur ujú prípadný negatívny vývoj. Tieto
potom nazývame indikátory - signalizátory v asného varovania.
Vznik ur itých javov je totiž asto sprevádzaný vopred ohlasovaným výskytom iných
javov a udalostí - indikátorov. Ak sa existencia týchto indikátorov prehliadne, môže by
dopad, pred ktorým varujú, ve mi vážny. Preto je potrebné v rámci finan nej analýzy nielen
posúdi jej sú asnos a minulos , ale aj predpoveda budúci možný vývoj finan nej situácie
podnikov.
Predvída budúci vývoj možno s využitím rôznych zdrojov a pomocou rôznych metód.
Zdrojom informácií a základom predpovede budúceho vývoja môžu by :
- informácie o sú asných a budúcich pe ažných tokov a ich analýza,
- výkazy, obsiahnuté v ú tovnej uzávierke podniku a ich analýza,
- externé charakteristiky, ktoré možno získa na finan nom trhu.
Prognózovanie finan nej situácie podniku má na jednej strane význam pre podnik, pretože
umož uje v asné rozpoznanie nepriaznivých vplyvov vo vývoji a ich odstránenie. Na druhej
strane má význam pre verite ov, investorov a iné subjekty prichádzajúce do styku s
podnikom, ktorí chcú vedie vývoj podniku v budúcnosti z h adiska ochrany svojich
vložených pe ažných prostriedkov.
Podstata predik ných metód a trendy ich vývoja
udia už dávno poznali, že vznik ur itých javov, stavov, udalostí býva astokrát
predchádzaný, akoby vopred ohlasovaný, výskytom iných javov, stavov, udalostí.
Skúsenos ou dospeli k poznaniu, že ak sa existencia týchto signalizátorov – astejšie
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nazývaných indikátorov – prehliadne, môže by dopad nimi signalizovaných skuto ností
ve mi vážny.
Rozvojom
udského poznávania prírody a okolitého sveta, odha ovaním
matematických, fyzikálnych, chemických a iných zákonitostí, ich využívaním v technike
a technológii udia spoznali aj mnoho indikátorov v technologicko-prírodovednej oblasti.
asom udia odhalili tieto kauzálne väzby aj v sociálno-kultúrnej i politicko-právnej oblasti.
Jednou z posledných oblastí udskej aktivity, v ktorej sa cie avedome za ínajú
využíva indikátory vývoja pri usmer ovaní (ovplyv ovaní) správania sa jej subjektov, je
ekonomická oblas . Až pomerne nedávno – v štyridsiatych rokoch 20-ho storo ia sa objavujú
prvé práce o problematike indikovania ekonomického vývoja podnikov.
Ako prvý sa touto problematikou zaoberal Fitz Patrick [21]. V roku 1931 uverejnil
štúdiu, v ktorej porovnával vývoj ukazovate ov v solventných a insolventných podnikoch.
Upozornil na to, že vývoj vybraných podnikových ukazovate ov - indikátorov sa už dlho pred
prepuknutím vážnych ekonomických ažkostí, ktoré spravidla vyústia do insolventnosti –
za ína v ohrozených podnikoch odlišova .
alší krok vo výskume problematiky uskuto nil Merwin [21], ktorý uverejnil výskum,
podstatou ktorého bolo komparovanie aritmetických priemerov vybraných podnikových
ukazovate ov, ktoré vy íslil v úspešných a neúspešných podnikoch. Nedostatkom tohto
výskumu bolo, že do súboru neúspešných podnikov zaradil aj také, ktoré prestali existova aj
z iných než ekonomických dôvodov.
Významný impulz pre zdokona ovanie systémov v asného varovania znamenala
koncepcia „slabých signálov“, ktorú vypracoval H. I. Ansoff [21]. Tento autor sa zaoberal
problematikou strategického plánovania podnikov a formuloval predpoklad, že strategické
poruchy (prerušenia) sa ohlasujú tzv. slabými signálmi. Typické pre slabý signál je, že medzi
signálom a ním ohlasovanou udalos ou nie je spo iatku jednozna ná prí inná súvislos ,
a preto nie je spo iatku ani diagnostikovate ná. S pribúdaním informácií sa znižuje
„nevedomos “, nebezpe ie možno identifikova a jeho ú inky (dôsledky) lokalizova .
V roku 1966 zverejnili svoje výskumné práce o systémoch v asného varovania M.
Tamari a V. H. Beaver a v roku 1968 E. J. Altmann [21]. Spomínaní autori sú považovaní za
zakladate ov vedeckého prognózovania finan ného vývoja podnikov.
Tamari, Beaver, Altmann a neskôr mnoho alších autorov overovali vypovedaciu schopnos
desiatok ukazovate ov. Jednalo sa o ukazovatele, o ktorých predpokladali, že sú schopné
predikova insolventnos . Pôvodný výber pre praktické využitie nakoniec zúžili na relatívne
obmedzený po et ukazovate ov s dobrou „rozlišovacou schopnos ou“.
Pre ukazovatele s dobrou rozlišovacou schopnos ou je prízna né, že v prosperujúcich
(solventných) a neprosperujúcich (insolventných) podnikoch majú rozdielnu úrove
a rozdielny vývoj už dlho pred akútnym prepuknutím krízy.
Sú asné výsledky podniku – východisko finan nej analýzy „ex ante“
Možnos prognózova vývoj finan nej situácie podniku, jeho budúcu prosperitu
(solventnos ) i neprosperitu (insolventnos ), je založená na hodnotení a interpretácií
výsledkov dosiahnutých v sú asnosti. V týchto výsledkoch dosiahnutých v sú asnosti sú
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obsiahnuté symptómy alšieho vývoja. Majú podobu rozdielnej úrovne a dynamiky
uplatnených finan ných ukazovate ov sprostredkujúcich obraz o finan nom stave podniku.
Finan ná analýza ex ante má za úlohu prognózova vývoj finan nej situácie podniku
do budúcnosti. Základom prognózovania je sú asný stav v úrovni a vývoji relevantných
ukazovate ov, ktorý sa pomocou vhodných metód prolonguje do budúcnosti.
Na kvantifikáciu syntetickej rozlišovacej veli iny – diskriminátora [20] a na
„zhrnutie“ zvolených, dobre rozlišujúcich ukazovate ov do ho sa používajú tieto metódy:
• metódy bodového hodnotenia (tzv. bonitné modely),
• aplikácia metód matematickej štatistiky:
- jednorozmerná diskrimina ná analýza,
- dvojrozmerná diskrimina ná analýza,
- viacrozmerná diskrimina ná analýza,
- metódy multikriteriálneho hodnotenia,
• neurónové siete.
Metódy bodového hodnotenia, tzv. bonitné modely
Bonitné modely sú založené na diagnostike finan ného zdravia firmy, o znamená, že
si kladú za cie stanovi , i sa firma radí medzi dobré alebo zlé firmy. Je preto zrejmé, že
bonitné modely musia umož ova porovnate nos s inými firmami. Jedná sa o komparáciu
firiem v rámci jedného oboru podnikania.
Pre metódy bodového hodnotenia je prízna né, že hodnoty zvolených finan ných
ukazovate ov sa transformujú na body pomocou bodových stupníc. Bodové stupnice sú
spravidla ur ené expertnými metódami. Jednoduchý, resp. vážený sú et bodov je potom
veli inou, na základe ktorej sa predikuje finan ný vývoj firmy. V závislosti od konštrukcie
bodovej stupnice sa v niektorých metodikách považuje za pozitívny o najvä ší po et
dosiahnutých bodov, v iných, naopak, o najmenší.
Tamariho rizikový index [21]
Tamari ako dlhoro ný skúsený bankový úradník dospel k záveru, že predikova
finan nú budúcnos možno na základe 6 ukazovate ov a hodnoty týchto ukazovate ov ocenil
bodmi pod a stupnice, ktorú zostavil na základe vlastných empirických poznatkov.

a=

vlastný kapitál
cudzí kapitál

(1)

b = vývoj zisku

(2)

pri om Tamari používa dve vyjadrenia:
b1 = vývoj istého zisku v absolútnej sume

(2a)

istý zisk
b2 = ––––––––––––
vlastný kapitál

(2b)
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pohotovostné prostriedky + ahko realizovate né aktíva
c = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
krátkodobý cudzí kapitál

vlastné náklady výroby
d = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
priemerný stav polovýrobkov a hotových výrobkov
(ocenených vo vlastných nákladoch)

(3)

(4)

isté tržby
e = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
priemerný stav poh adávok za odberate mi

(5)

vlastné náklady
f = –––––––––––––––––––––
istý prevádzkový kapitál

(6)

Za dosiahnuté výsledky Tamari priradil body pod a bodovej stupnice (vi tab.1).
Tab. 1 Bodová stupnica pre výpo et Tamariho rizikového indexu

Ukazovate

a

Interval
a > 0,50
0,41< a 0,50
0,31< a 0,40

25
20
15

0,21< a

0,30

10

0,11< a

0,20

5

a

0,10

ak je každý rok b1 > 0,50 a rastúce b2
ak je každý rok b1 > 0,50 ale rozkolísané b2

b

Body

ak je každý rok b1 > 0,50 ale klesajúce b2
alebo b1 < 0 len v 1. z piatich rokov
b < 0 v niektorom inom ako 1. z piatich rokov
b < 0 v dvoch, ale nie v posledných dvoch rokoch
b < 0 vo viac ako troch alebo posledných dvoch rokoch

0
25
20

15
10
5
0
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c > 2,0
1,5 < c

20
2,0

15

1,1 < c 1,5
0,9 < c 1,1
c 0,90

10
5
0

d

d HK
MD d < HK
DK d < MD

e

d DK
e HK
MD e < HK
DK e < MD

10
6
3
0

f

e < DK
f HK
MD f < HK
DK f < MD

c

10
6
3
0
10
6
3
0

f < DK

Maximálne dosiahnute ný po et bodov .............................................................................100
HK – horný kvartil
MD – medián
DK – dolný kvartil

Vypo ítaný z ukazovate ov všetkých
podnikov porovnate ných z h adiska
odvetvia a ve kosti, ktoré boli zahrnuté
do súboru porovnate ných podnikov.

Prvé tri ukazovatele sú najvýznamnejšie a preto majú aj vyššie po ty bodov. Body sa
prvým trom ukazovate om pride ujú pod a zaradenia do jedného z intervalov hodnôt. alším
trom ukazovate om sa body pride ujú pod a zaradenia do jedného zo štyroch pásiem
získaných pomocou kvartilov a mediánu.
index.

Sú et bodov, ktorý podnik získa za svoje ukazovatele, sa nazýva Tamariho rizikový

Pod a hodnoty rizikového indexu Tamari rozde uje podniky do troch kategórií:
• podniky, ktoré získali viac ako 60 bodov (zo 100 možných), majú vysoký rizikový
index a tieto podniky by mali ma finan nú budúcnos stabilnú, rovnovážnu;
• podniky, ktoré získali body v intervale 31 až 60 bodov, majú stredný rizikový
index a sú nevyhranenou skupinou firiem, ich finan ná budúcnos môže by
uspokojivá, ale môžu aj zbankrotova ;
• podniky, ktoré získali 30 a menej bodov, sú podnikmi s nízkym rizikovým
indexom a sú to ve mi pravdepodobní kandidáti bankrotu.
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Kralickov rýchly test [16,17,21]
Metóda nazývaná Kralickov rýchly test sa ve mi frekventovane používa najmä
v Západnej Európe. Ako vyplýva aj z názvu tejto metódy, je to metóda globálna, rýchlo
uskuto nite ná, pretože pracuje len so štyrmi finan nými ukazovate mi a jednoduchou
bodovou stupnicou. Kralickov rýchly test (Quicktest) je ur ený k hodnoteniu nefinan ných
podnikov.
Jedná sa o nasledovné pomerové finan né ukazovatele:
• podiel vlastného kapitálu z celkového kapitálu: VK/CK,
• doba splácania cudzieho kapitálu
(podiel cudzieho kapitálu zmenšeného o likvidné prostriedky ku cash-flow:
PK-LP/CF),
• podiel cash-flow z celkových výkonov firmy: CF/V,
• rentabilita celkového kapitálu (zisk po zdanení plus úroky k celkovému kapitálu).
Prvé dva ukazovatele charakterizujú finan nú stabilitu podniku, tretí a štvrtý výnosnos
podniku.
Stupnica je konštruovaná tak, že situácia je tým lepšia a finan ná budúcnos firmy istejšia,
ím menší po et bodov firma získa. Minimálny po et bodov je 4, maximálny 20 bodov.
Výhodou metódy je jednoduchos a rýchlos , s ktorou sa dá získa „predstava“
o situácii podniku a o jeho vyhliadkach do budúcnosti. Nemôžme však túto výhodu
prece ova tam, kde potrebujeme plastický, objektívny a reálny obraz firmy.
Zvýšenie spo ahlivosti metódy sa dosiahne zvýšením po tu použitých ukazovate ov,
zjemnením bodovej stupnice alebo oboma spôsobmi, pri om príkladom takejto
„rozvinutejšej“ metodiky je postup Weinricha, ktorý patrí k najpoužívanejším v nemecky
hovoriacom regióne – v Nemecku, Švaj iarsku a Rakúsku [21].
Tab. 2 Stupnica hodnotenia podnikov pod a Kralickovho rýchleho testu

Ukazovate

Stupnica hodnotenia – body
ve mi
dobrý
(1)

dobrý

stredný

zlý

ohrozený
insolvenciou

(2)

(3)

(4)

(5)

Podiel vlastného
kapitálu

>30 %

>20 %

>10 %

< 10 %

záporný

Doba splácania
dlhu v rokoch

< 3r.

< 5r.

< 12r.

> 12 r.

>30 r.

>10 %

>8 %

>5 %

<5%

záporný

Podiel CF
z výkonov
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Rentabilita
celkového
kapitálu

>15 %

>12 %

>8 %

<8%
záporná

Minimálny po et bodov – 4 body.
Maximálny po et bodov – 20 bodov.
Metóda RSW [2]
Do skupiny bonitných modelov možno zaradi aj metódu RSW vyvinutú Reinhardom
Schmidtom. Jej princíp spo íva v zoradení hodnotených podnikov pod a dosiahnutého skóre
do rebrí ku od najlepšieho po najslabšieho a na základe umiestnenia v rebrí ku sa potom
každému podniku pridelí príslušná ratingová hodnota.
Výpo et výsledného skóre podniku je závislé na hodnotách ukazovate ov všetkých
sledovaných podnikov (po íta sa napr. aritmetický priemer a smerodajná odchýlka celej
skupiny), nemožno teda hodnoti jeden podnik samostatne. K tomu je potrebná patri ná
databáza a platí: ím viac podnikov v skupine, tým lepšie.
Cie om metódy je hodnotenie podnikov z poh adu akcionárov a podporovanie
investi ného rozhodovania.
Pomerové ukazovatele vstupujúce do modelu
Podnik je posudzovaný pomocou šiestich pomerových ukazovate ov z nasledovných
oblastí:
• výnosnos (R – Rendite)
• istota (S – Sicherheit)
• rast (W – Wachstum)
Za každú hodnotenú oblas vstupujú do modelu dva pomerové ukazovatele a tieto sú
následne agregované do jedinej hodnoty, tzv. fundamentálneho skóre. Výber pomerových
ukazovate ov vyplýval z úvahy, že tieto ukazovatele musia by spolo ne schopné posúdi
podnik z poh adu akcionára. Primárnym cie om akcionára je dosiahnutie vysokej výkonnosti,
ktorá musí by zaistená aj do budúcnosti. Z empirických výskumov pomerových
ukazovate ov a faktorových analýz vyplynulo, že výnosnos , kvóta vlastného kapitálu a kvóta
likvidity majú najvä šiu vypovedaciu schopnos v otázke úspešnosti alebo neúspešnosti
podniku. Práve na tieto empirické výskumy poukazuje Schmidt [2].
V záujme možnosti porovnania podnikov z rôznych odvetví a zárove zoh adnenia
odvetvového charakteru je vždy prvý ukazovate v každej z troch sledovaných oblastí
univerzálny – „nadodvetvový“ a druhý ukazovate je odvetvovo špecifický.
Metóda RSW rozlišuje 4 odvetvové skupiny:
•
•
•
•

priemysel/obchod/doprava,
správa,
banky (obchodné a hypotekárne),
pois ovne.
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Ukazovatele výnosnosti
Prvým ukazovate om výnosnosti je rentabilita vlastného kapitálu (R1), ktorá je
definovaná rovnako pre všetky odvetvia. Do výpo tu výslednej rentability vlastného kapitálu
vstupujú hodnoty ukazovate a za posledné tri obdobia, ktorým sú priradené váhy 3:2:1, ím je
zoh adnený asový vývoj ukazovate a, pri om posledná (najaktuálnejšia) hodnota má
najvä šiu váhu.
Druhý ukazovate výnosnosti (R2) je závislý na odvetví, v ktorom podnik pôsobí. Pre
odvetvovú skupinu priemysel/obchod/doprava sa jedná o Cash-flow rentabilitu tržieb. Pri
výpo te výslednej veli iny sú ukazovate om Cash-flow rentability tržieb za posledné tri roky
znovu pridelené váhy (ako pri rentabilite vlastného kapitálu) 3:2:1 tak, aby bol zosilený
aktuálny trend.
Ukazovatele istoty
Pri analýze istoty už nevychádzame z dát za posledné tri ú tovné obdobia, ktorým
pride ujeme váhy (ako pri analýze výnosnosti), ale z dát poslednej ú tovnej uzávierky.
Prvým ukazovate om v oblasti istoty je kvóta vlastného kapitálu (S1). Kvóta vlastného
kapitálu udáva podiel vlastného kapitálu v roku t na celkovom kapitále v roku t. Patrí medzi
základné ukazovatele zadlženosti a asto sa používa pre hodnotenie celkovej finan nej
situácie podniku. Vyjadruje proporciu, v ktorej sú aktíva podniku financované vlastným
kapitálom.
Druhý reprezentant istoty (S2) je zas odlišovaný v závislosti na odvetví. Pre podniky
pôsobiace v odvetviach priemysel/obchod/doprava a správa vstupuje do modelu kvóta
likvidity. Kvóta likvidity predstavuje pomer krátkodobého finan ného majetku v roku t
k celkovému kapitálu v roku t. Vy ís uje teda tú as celkového kapitálu, ktorú má podnik
k dispozícii ku koncu roku (napr. k úhrade záväzkov). Jedná sa o likvidné prostriedky,
s použitím ktorých môže podnik po íta takmer ihne .
Ukazovatele rastu
Miera rastu bilan nej sumy (W1) je prvým ukazovate om v oblasti rastu definovaným
pre všetky podniky jednotne. Pomocou tohto ukazovate a vypo ítame ro ný percentuálny rast
sumy od roku t-2 do roku t ako geometrický priemer bilan ných súm za obdobie t a t-2.
Aj v oblasti rastu je druhý ukazovate (W2) závislý na odvetví. Odvetvie
priemysel/obchod/doprava zah a do modelu mieru rastu tržieb. Tento ukazovate má
rovnakú konštrukciu ako ukazovate W1. Z toho vyplýva rovnaká vypovedacia schopnos –
jeho výpo tom zistíme ro ný percentuálny rast tržieb od roku t-2 do roku t ako geometrický
priemer tržieb za obdobie t a t-2.
Výpo et fundamentálneho skóre
Po výpo te šiestich vyššie uvedených ukazovate ov nasleduje ich agregácia do jednej
hodnoty – tzv. fundamentálne skóre, pri om ukazovatele sú najprv štandardizované
(normované), potom sú im pridelené váhy a nakoniec sú spo ítané.
Pre univerzálne definované ukazovatele (každý prvý ukazovate v sledovanej oblasti,
teda R1 a W1) sa aritmetický priemer a smerodajná odchýlka vypo ítavajú z hodnôt všetkých
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posudzovaných podnikov. Kvóta vlastného kapitálu S1 je tiež univerzálnym pomerovým
ukazovate om, ale podiel vlastného kapitálu na celkovom nadobúda v závislosti na odvetví
odlišné hodnoty. Preto by zhrnutie všetkých podnikov do porovnávacej skupiny zna ne
skres ovalo výpo et aritmetického priemeru a smerodajnej odchýlky. Kvoli tomu je potrebné
pre ú ely štandardizácie kvóty vlastného kapitálu podniky rozdeli aspo do troch základných
skupín.
Na výpo et aritmetického priemeru a smerodajnej odchýlky odvetvove špecifických
ukazovate ov (každý druhý ukazovate v sledovanej oblasti, teda R2, S2 a W2) slúžia
hodnoty ukazovate ov podnikov patriacich do príslušnej odvetvovej skupiny. Tým je
zaru ená porovnate nos podnikov odlišných odvetví [2].
Pridelenie váh
Prvý, na odvetví nezávislý ukazovate v každej sledovanej oblasti (výnosnos , istota,
rast) má dvakrát vä šiu váhu než druhý, odvetvove závislý ukazovate . alej bez oh adu nato
má oblas výnosnosti štyrikrát vä šiu váhu než ostatné oblasti (istota a rast). Je to dané aj
tým, že akcionári venujú sledovaniu rentability najviac pozornosti. Oblasti rastu je priradená
nižšia váha, aby sa „zmenšovanie“ podniku neprejavilo vo fundamentálnom skóre príliš
negatívne, pretože nemusí bezpodmiene ne súvisie so zhoršením jeho kvality. Takisto sa tu
jedná aj o zmiernenie vplyvu jednorazových vysokých akvizícií.
Interpretácia fundamentálneho skóre
Výsledné fundamentálne skóre vy ís uje odchýlku podniku od priemeru podnikov
nachádzajúcich sa v porovnávacej skupine. Pozitívne fundamentálne skóre znamená, že
výkonnos daného podniku je nadpriemerná, negatívne skóre zas poukazuje na podpriemernú
výkonnos . Výsledok výpo tu je teda závislý na tom, aké podniky sa nachádzajú
v porovnávacej skupine. Aby sme mohli posúdi nový podnik, je potrebné znovu vypo íta
aritmetický priemer a smerodajnú odchýlku zodpovedajúcich porovnávacích skupín po
zaradení daného podniku (teda v ítane nového podniku v skupine).
Pod a dosiahnutého fundamentálneho skóre sú podniky zaradené do rebrí ku od
najlepšieho po najslabší ( ím vyššia je hodnota skóre, tým lepšie je podnik ohodnotený).
V závislosti na dosiahnutom poradí (alebo pásme v ktorom sa nachádza) je podniku priradená
ratingová hodnota od A do E, pri om najlepších pä percent podnikov získava rating
A a najhorších pä percent rating E.
Tab. 3 Priradenie ratingu podnikom v porovnávacej skupine
Rating
A
B
C
D
E

Priradené podniky
najlepších 5%
najlepších 5 až 25%
najlepších 25 až 75%
najlepších 75 až 95%
najhorších 5%
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Nespornou výhodou tohto modelu je zoh ad ovanie odvetvových špecifík, pretože
okrem ukazovate ov aplikovate ných na všetky odvetvia (univerzálnych ukazovate ov)
zah a aj ukazovatele, ktoré sú odvetvovo špecifické.
Cie om metódy RSW je zhodnotenie finan nej situácie podniku z poh adu akcionára.
Priebežné testovanie podniku pomocou tejto metódy a sledovanie jeho umiestnenia v rebrí ku
medzi ostatnými podnikmi môže akcionárom slúži ako nástroj pre monitorovanie innosti
manažérov [2].
Argentiniho model
Tento predik ný model, ktorý vyvinul profesor Argentini, sa iba iasto ne opiera
o kvantifikované finan né informácie. Vznikol totiž na základe empirického výskumu, na
základe diskusie s bankami, podnikate mi a používate mi informácií. Nevýhodou sú chýbajúce
presnejšie štatistické definície.

Tab. 4 Algoritmus Argentiniho modelu
Po et
bodov
1a. Nedostatky v manažmente :
Autokratický generálny riadite

8

Spojená funkcia predsedu predstavenstva a generálneho riadite a

4

Nevyrovnaná kvalifikácia a schopnosti lenov predstavenstva

2

Pasívne predstavenstvo

2

Slabý finan ný riadite

2

Nedostatok profesionálnych manažérov na nižších riadiacich úrovniach

1

1b. Nedostatky v ú tovníctve :
Chýbajúca rozpo tová kontrola

3

Chýbajúce plánovanie cash flow

3

Chýbajúci kalkula ný systém

3
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Chýbajúce reakcie na zmeny výrobkov, trhu, podnikate ského prostredia

15

Celkom možných bodov v asti 1

43

Hranica nebezpe enstva v asti 1

10

2. Iné chyby :
Rast výroby bez potrebného finan ného zaistenia stálym kapitálom

15

Nerozumná úrove zadlženia vo i bankám

15

Príliš ve ké budúce zámery v porovnaní s možnos ami podniku

15

Celkom možných bodov v asti 2

45

Hranica nebezpe enstva v asti 2

15

3. Varovné príznaky :
Zhoršujúce sa Z-skóre

4

Znaky prikráš ovania hospodárskych výsledkov

4

Zhoršenie kvality produkcie, morálky, podielu na trhu

3

Príznaky blížiaceho sa konca – direktívne príkazy, šíriace sa fámy,
rezignované správanie

1

Celkom možných bodov v asti 3

12

Celkový po et dosiahnute ných bodov

100

Celková hranica nebezpe enstva

25

Body pre jednotlivé položky sa pride ujú bu v plnom po te, alebo vôbec.
Ekonomická interpretácia výsledkov modelu:
-

menej než 25 bodov = podniku nehrozí bankrot;
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-

viac ako 25 bodov = podnik môže v priebehu 5 rokov zbankrotova , ím je po et bodov vyšší,
tým je doba do bankrotu kratšia;

-

viac ako 10 bodov v asti 1 Nedostatky – varovaním je slabá úrove manažmentu, ktorý by sa
mohol dopusti fatálnej chyby;

-

viac ako 15 bodov v asti Iné chyby (a sú asne menej než 10 bodov v sektore 1 Nedostatky) podnik je riadený kompetentným manažmentom s istým rizikom, ktoré si však manažment
zrejme uvedomuje.
Matematicko – štatistické metódy
Matematicko – štatistické metódy majú ve mi široké použitie v predvídaní finan ného
vývoja firiem. Prednos ou matematicko – štatistických metód je, že závery, získané ich
pomocou, nie sú ovplyvnené subjektívnymi názormi a skúsenos ami expertov, ale sú exaktné.
Bankrotné modely, ktoré sú matematicko – štatistickými metódami, sú sústavy
nieko kých pomerových ukazovate ov, ktorým sú priradené váhy, a ktorých vážený sú et
dáva skóre, pod a ktorého sa usudzuje, i je podnik náchylný k finan nej tiesni a úpadku,
alebo je bankrot ve mi nepravdepodobný, respektíve sa skóre nachádza v šedej zóne, t.j.
v intervale, kde sa nedá jednozna ne rozhodnú o pravdepodobnosti bankrotu. Bankrotné
modely majú užívate ov informova o tom, i je v doh adnej dobe firma ohrozená
bankrotom, pri om sa vychádza z faktu, že každá firma, ktorá je ohrozená bankrotom, už
ur itý as pred touto udalos ou vykazuje symptómy, ktoré sú pre bankrot typické.
K naj astejším symptómom patria problémy s bežnou likviditou, výškou istého pracovného
kapitálu a problémy s rentabilitou celkového vloženého kapitálu.
Bankrotné modely vznikajú pomocou diskrimina nej analýzy, ktorá spracováva široké
spektrum pomerových ukazovate ov za dve rovnako po etné skupiny firiem: firmy krátko
pred dokonaným bankrotom a firmy bankrotom neohrozené.
Matematicko-štatistickým metódam sa zveruje:
• výber ukazovate ov sved iacich o finan nej tiesni z ve kej množiny ukazovate ov,
zavedených v praxi;
• priradenie váh zvoleným ukazovate om;
• výpo et skóre pre každý podnik;
• zistenie intervalu, v ktorom sa pohybuje skóre bankrotujúcich podnikov.
Ekonomická úvaha pri výbere ukazovate ov nemá v algoritme miesto (na rozdiel od
bonitných modelov).
alej bude charakterizovaná podstata:
• jednorozmernej diskrimina nej analýzy,
• dvojrozmernej diskrimina nej analýzy,
• viacrozmernej diskrimina nej analýzy.
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Jednorozmerná diskrimina ná analýza
Pri jednorozmernej diskrimina nej analýze (JDA) sú podniky klasifikované ako
prosperujúce i neprosperujúce a ich vyhliadky do budúcnosti sú hodnotené len na základe
jedného ukazovate a. To si však vyžaduje zvoli taký ukazovate , ktorý má dobrú schopnos
podniky rozlíši .
Najjednoduchšie sa dá o tejto schopnosti ukazovate ov presved i pomocou tzv.
mediánového testu. Postup je jednoduchý. V množine hodnôt ukazovate ov, vypovedajúcich
o výsledkoch analyzovaných prosperujúcich a neprosperujúcich podnikov, vy íslime medián.
Následne skúmame, ko ko prosperujúcich a neprosperujúcich podnikov leží nad a pod
mediánom. U ukazovate a, ktorý dobre rozlišuje, je ve a „dobrých“ podnikov na jednej strane
mediánu a ve a „zlých“ podnikov na druhej strane mediánu.
Rozlišovaciu schopnos ukazovate a možno stanovi tiež grafickým porovnávaním
priemerov. V obidvoch skupinách podnikov – prosperujúcich aj neprosperujúcich vy íslime
priemerné hodnoty ukazovate a za všetky obdobia (napr. za 3 roky), ktoré predchádzajú kríze
(bankrotu). U ukazovate a, ktorý dobre rozlišuje, sa potom rozdiel medzi hodnotami
priemerov zvä šuje s približovaním ku kríze.
Ukazovate s rozkolísaným priebehom resp. taký, ktorého krivky priemerov (v
skupinách prosperujúcich a neprosperujúcich podnikov) sa pretnú, má zlú rozlišovaciu
schopnos a nie je pre jednorozmernú diskrimina nú analýzu vhodný.
Posúdi rozlišovaciu schopnos ukazovate ov možno aj pomocou iných, zložitejších
testov, ako sú Mann-Whitney test, Kolmogorov-Smirnov test, analýza šikmosti a klenby
rozdelenia.
Pri jednorozmernej diskrimina nej analýze h adáme diskriminant (rozlišovaciu
hodnotu) D, ktorý umožní s najvä šou pravdepodobnos ou správne klasifikova podnik ako
prosperujúci alebo neprosperujúci. Ak by sme znázornili hodnoty ukazovate ov
analyzovaných podnikov ako úse ku, tak rozlišovacia hodnota D je bodom, ktorý ju rozde uje
na as s prevahou prosperujúcich a as s prevahou neprosperujúcich podnikov.
Obr. 2 Znázornenie rozdelenia prosperujúcich a neprosperujúcich podnikov pomocou
rozlišovacej hodnoty D

prevažne prosperujúce

D

prevažne neprosperujúce

Beaverova jednorozmerná diskrimina ná analýza [21]
Beaver pracoval so súborom podnikov, ktorý tvorilo celkom 138 podnikov. Vybral ich
tak, že polovicu, t.j. 69, tvorili podniky prosperujúce a druhú polovicu tvorili zas podniky
neprosperujúce. Beaver každému prosperujúcemu podniku pridelil jeden neprosperujúci,
približne rovnakej ve kosti a z rovnakého odboru innosti (tzv. párová selekcia).
Každý podnik bol charakterizovaný súborom 30 pomerových finan ných
ukazovate ov. alej Beaver vypo ítal jednoduché aritmetické priemery hodnôt týchto
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ukazovate ov v obidvoch podsúboroch, a to za každý rok z piatich rokov, ktoré predchádzali
vzniku finan nej tiesne.
Následne zis oval, i sa priemerné hodnoty ukazovate ov v obidvoch súboroch
významne líšia, resp. u ktorých sa líšia viac a u ktorých menej. Tento postup nazval
profilovou analýzou.
•
•
•
•
•
•

Zistil, že významný rozdiel v obidvoch súboroch vykazujú tieto ukazovatele:
cash flow/cudzí kapitál,
istý zisk/celkový kapitál,
cudzí kapitál/celkový kapitál,
istý prevádzkový kapitál/celkový kapitál,
curent ratio (likvidita),
no credit interval (rýchlo likvidné prostriedky mínus krátkodobý cudzí kapitál).

Tab. 5 Vz ah medzi jednotlivými ukazovate mi v Beaverovej JDA
UKAZOVATE
cash flow/cudzí kapitál
istý zisk/celkový kapitál
cudzí kapitál/celkový kapitál
istý prevádzkový kapitál/celkový kapitál
curent ratio (likvidita)
no credit interval

VZ AH UKAZOVATE OV
solventný > insolventný
solventný > insolventný
insolventný > solventný
solventný > insolventný
solventný > insolventný
solventný > insolventný

Beaver zistil, že sa priemerné hodnoty u „zlých“ podnikov výrazne líšia od
priemerných hodnôt u „dobrých“ firiem a rozdiel býva o ividný už pä rokov pred
prepuknutím finan nej krízy. Vybrané pomerové ukazovatele mali totiž tendenciu
k cite nému zhoršovaniu v priebehu piatich rokov, ktoré predchádzali vážne finan né potiaže.
Ak klesajú Beaverove ukazovatele už tri roky (s výnimkou ukazovate a doby splácania dlhov,
ktorý by nemal rás ), je to varovanie, že do dvoch rokov príde k finan nej kríze.
Treba pamäta na to, že finan ný vývoj podniku nemožno predikova len na základe
priemerných hodnôt, zoh ad ova treba aj variabilitu hodnôt ukazovate ov. ím je variabilita
menšia, tým lepšie možno predvída vývoj. Naopak, ím je variabilita vä šia, tým horšie
možno predvída vývoj.
Beaver to akceptoval vytvorením rozlišovacej hodnoty, ktorá umož uje klasifikova
podnik s najmenšou chybou ( s najmenším po tom chybných zaradení). Beaver testoval na
svojom súbore podnikov spo ahlivos predikcie na základe deliacej hodnoty tak, že ho
rozdelil na dve približne rovnaké podskupiny. Prvú podskupinu nazval odhadovacia skupina,
druhú podskupinu nazval verifika ná skupina; pri om odhadovaciu skupinu použil na výpo et
deliacej veli iny, ktorá mu umožnila predikova finan ný vývoj podnikov a na verifika nej
skupine overil získané hodnoty s takýmito výsledkami:
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Tab. 6 Percento chybne zaradených podnikov
Po et rokov do zaradenia medzi problémové

Finan ný ukazovate

1

2

3

4

5

cash flow/cudzí kapitál

13

21

23

24

24

istý zisk/celkový kapitál

13

20

23

29

28

cudzí kapitál/celkový kapitál

19

25

34

27

28

istý prevádzkový
kapitál/celkový kapitál

24

34

33

45

41

curent ratio (likvidita)

20

32

36

38

45

no credit interval

23

38

43

38

37

Ako je zrejmé aj z tabu ky, ím je bližšie okamžik prepuknutia finan ných ažkostí,
tým je nižšie percento chybného zaradenia. To je dôsledok s asom sa stále zvýraz ujúcej
diferenciácie v hodnotách ukazovate ov medzi problémovými a bezproblémovými podnikmi.
Beaver zistil, že najlepšími indikátormi finan ného vývoja sú prvé dva ukazovatele,
t.j. cash flow/cudzí kapitál a rentabilita celkového kapitálu, a to aj v dlhodobom asovom
výh ade, nako ko bolo pri nich najmenšie percento chybne zaradených podnikov. Ukazovate
bežnej likvidity (curent ratio) sa Beaverovi príliš neosved il. Pokles obratu zásob
a krátkodobých poh adávok sa totiž javí ako zvýšenie likvidity.
Dvojrozmerná diskrimina ná analýza [21]
Pri dvojrozmernej diskrimina nej analýze (DDA) klasifikujeme podniky ako
prosperujúce resp. neprosperujúce na základe dvoch ukazovate ov. Pri výbere týchto
ukazovate ov je dôležité dba na to, aby sa ukazovatele vo svojej výpovedi neprekrývali,
pretože len vtedy možno o akáva , že analýza vyústi do komplexných záverov.
Podstatu DDA môžeme vysvetli na súbore podnikov, ktoré sú charakterizované
dvoma ukazovate mi X a Y. Pri grafickom znázornení hodnôt ukazovate ov X a Y
prosperujúcich a neprosperujúcich podnikov v dvojrozmernom súradnicovom systéme
dostávame bodový diagram pre ukazovatele X a Y.
Z bodového diagramu je zjavné, že prosperujúce a neprosperujúce podniky vytvárajú
relatívne kompaktné skupiny bodov. Rozdeli ich možno priamkou. Potom dostávame
bodový diagram pre ukazovatele X a Y s rozlišovacou priamkou.
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Všeobecný tvar rozlišovacej priamky je:
0 = a0 + a 1k 1 + a2k 2
Rozlišovacia priamka umož uje zaradi podnik do jednej z dvoch skupín – prosperujúce
podniky a neprosperujúce podniky.
Hlavnou úlohou dvojrozmernej diskrimina nej analýzy je ur i hodnoty koeficientov a0 až a2
tak, aby dali optimálnu rozlišovaciu priamku.
Viacrozmerná diskrimina ná analýza [21]
V prípade viacrozmernej diskrimina nej analýzy (VDA) sa klasifikácia podnikov,
predikcia ich budúcnosti uskuto uje na základe zoh adnenia viacerých ukazovate ov, ktoré
vytvárajú priestor. Najjednoduchším prípadom sú tri ukazovatele a 3 – rozmerný priestor, ako
ukazuje obrázok.
Obr. 3 Sú asné skúmanie troch ukazovate ov
2. ukazovate
3. ukazovate

kde:
k 1 .......1. ukazovate
k 2 .......2. ukazovate
k 3 .......3. ukazovate

1. ukazovate
Úlohou diskrimina nej analýzy je ur i optimálnu rozlišovaciu rovinu.
Rovnica rozlišovacej roviny má tvar:
0 = a0 + a 1k 1 + a2k 2 + a3k 3
kde:
k 1 .......1. ukazovate
k 2 .......2. ukazovate
k 3 .......3. ukazovate

a0 ........nultá váha
a 1 ........váha 1.ukazovate a
a2 .........váha 2. ukazovate a
a3 ........váha 3. ukazovate a

Koeficienty rozlišovacej roviny je potrebné ur i tak, aby umožnili o najlepšie rozlíšenie
oboch skupín podnikov.
Ak je po et zoh adnených ukazovate ov vä ší, rovný-n, vytvárajú n-dimenzionálny priestor.
Jednotlivé podniky sú bodmi v tomto n-rozmernom priestore a úlohou je nájs vo vnútri tohto
priestoru rozlišovaciu (hyper) rovinu, ktorá optimálne rozlíši obe skupiny.
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Rovnica rozlišovacej (hyper) roviny je:
0 = a0 + a 1k 1 + a2k 2 + a3k 3 + ...+ ank n
kde:
k 1 až k n ........prvý až n-tý ukazovate
a 1 až an .........váhy priradené prvému až n-tému ukazovate u
a0 ...................nultá váha
Optimálne rozlíšenie zabezpe í funkcia (rovnica), ktorá obsahuje také ukazovatele – ki a ich
váhy – ai , pri ktorých vykazuje priemerná hodnota tejto funkcie v skupine prosperujúcich
a v skupine neprosperujúcich podnikov najvä ší rozdiel.
Altmanova metodika
Ako prvý vy íslil viacrozmernú diskrimina nú funkciu Altman [21]. Altman
analyzoval skupinu 66 podnikov, pri om polovicu tvorili firmy prosperujúce, druhú polovicu
firmy neprosperujúce.
Zistil, že najlepšie vypovedajú o finan nej situácii a jej budúcom vývoji tieto
ukazovatele:
• x1 – istý prevádzkový kapitál/celkový kapitál,
• x2 – nerozdelený zisk/celkový kapitál,
• x3 – zisk pred zdanením + úroky/celkový kapitál,
• x4 – trhová hodnota vlastného kapitálu/cudzí kapitál,
• x5 – tržby/celkový kapitál.
Altman ur il aj váhy týchto ukazovate ov a zostavil diskrimina nú funkciu pre firmy
s akciami verejne obchodovate nými na burze v tvare:
Z = 1,2 x1 + 1,4 x2 + 3,3 x3 + 0,6 x4 + 1 x5
Ur il tiež hranice pásiem, pod a ktorých sa budúcnos predikuje. Ak je:
•
•
•

Z > 2,99
1,81 < Z < 2,99
Z < 1,81

– finan ná situácia podniku je dobrá,
– oblas nevyhranených výsledkov (šedá zóna), bankrot je možný,
– finan ná situácia je kritická, bankrot ve mi pravdepodobný.

Altman skúmal alej tiež spo ahlivos výpovede vy ísleného Z-skóre. Táto
spo ahlivos sa však znižuje s rastúcim po tom rokov. Pre prvý a druhý rok pred vznikom
insolventnosti je ale pozoruhodne vysoká.
Podobne odvodil diskrimina nú funkciu a hranice pásiem prosperity pre firmy
neemitujúce akcie verejne obchodovate né na trhu.
Pre tieto firmy Z-skóre vypo ítame z rovnice:
Z = 0,717 x1 + 0,847 x2 + 3,107 x3 + 0,420 x4 + 0,998 x5
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ak je:
•

Z > 2,9

•
•

1,2 < Z
Z < 1,2

– je finan ná situácia v sú asnosti i budúcnosti dobrá,
2,9

– oblas nevyhranených výsledkov (šedá zóna),
– finan ná situácia je zlá, hrozí bankrot.

Niektoré ukazovatele pripomínajú Beaverovu profilovú analýzu: Altman vylepšil
ukazovate rentability, ke do itate a dal miesto zisku po zdanení zisk pred úrokmi
a zdanením. Ako ukazovate zadlženosti siahol po inom, rovnocennom ukazovateli, a tiež
použil ukazovate podielu pracovného kapitálu na aktívach.
Vybrané ukazovatele pokrývajú len as spektra finan ného zdravia – chýba
ukazovate solventnosti. Nevyskytuje sa tu žiadny ukazovate pe ažných tokov, ktoré
v r.1968 ešte neboli používané, resp. sa s ich používaním len za ínalo.
Bankrotný model – Altmanovo Z-skóre je po atý ako univerzálny, pre všetky podniky vo
všetkých odvetviach.
Použitie Altmanovho modelu nie je v podmienkach Slovenskej republiky ni ím iným
než výpo tom koeficientu, ktorého vypovedacia schopnos o možnostiach bankrotu je ve mi
diskutabilná. Altmanov model zara ujeme medzi techniky jednoduchej finan nej analýzy.
Altmanov model je ešte stále pokladaný za najlepší a najefektívnejší prostriedok k odhaleniu
neprimeraných úverových rizík. Altmanov model je teda vhodný dodatok finan nej
pomerovej analýzy. Možno však konštatova , že Altmanov model sa dá použi s úspechom
len u firiem strednej ve kosti, lebo ve ké podniky v našich podmienkach bankrotujú zriedka
a malé neposkytujú dostatok informácií k uskuto neniu takejto analýzy.
Beermanova diskrimina ná funkcia
Beerman sa ako prvý v Nemecku zaoberal otázkou prognózovania insolventnosti
podnikov na základe ukazovate ov súvahy. Východiskom Beermanovho výskumu bolo 21
akciových spolo ností, ktoré sa v r. 1966 – 1971 stali insolventnými, resp. utrpeli významné
kapitálové straty.
Beerman použil 10 ukazovate ov, pri om ich rozlišovaciu schopnos najskôr overil
jednorozmernou analýzou. Následne uplatnil aj viacrozmernú diskrimina nú analýzu, pri om
po et ukazovate ov neznížil, ale všetkých 10 spojil do lineárnej funkcie.
Df = 0,217x1 + (-0,063)x2 + 0,012x3 + 0,077x4 + (-0,105)x5 + (-0,813)x6 + 0,165x7 + 0,061x8
+ 0,268x9 + 0,124x10
Obsahové vymedzenie jednotlivých ukazovate ov:
odpisy HIM
x1 = –––––––––––––––––––––––––
po . stav HIM + prírastok

cash flow
x2 = –––––––––––
záväzky

27

Dizerta ná práca: Návrh využitia predik ných metód finan no-ekonomickej analýzy ako nástroj manažérstva
podnikových financií

prírastok HIM
x3 = –––––––––––––
odpisy HIM

záväzky
x4 = ––––––––––––
aktíva celkom

zisk pred zdanením
x5 = ––––––––––––––––––
obrat (tržby)

zisk pred zdanením
x6 = –––––––––––––––––
aktíva celkom

záväzky vo i bankám
x7 = ––––––––––––––––––––
záväzky

obrat (tržby)
x8 = ––––––––––––
aktíva celkom

zásoby
x9 = –––––––––––
obrat (tržby)

zisk pred zdanením
x10 = ––––––––––––––––
záväzky

Beerman [21] stanovil odlišné funkcie pre jeden, dva, tri a štyri roky pred vznikom
insolventnosti, o komplikuje použitie metódy. Prezentovaná funkcia je platná pre jeden rok
pred insolventnos ou.
Pri Beermanovej metóde platí, že ím je nižšia hodnota diskrimina nej funkcie, tým
lepšie. Deliacou hodnotou rozlišujúcou prosperujúce podniky od neprosperujúcich je 0,3.
Obr. 4 Stupnica podrobnejšieho hodnotenia:

0,2
ve mi dobre

0,25
dobre

0,3
0,35
priemerne
zle
(deliaca hodnota)

Beermanova diskrimina ná funkcia sa ve mi asto používa pre hodnotenie sú asnej
finan nej situácie a prognózu vývoja v remeselných a výrobných firmách.
Na základe praktických skúseností sa Beermanova diskrimina ná funkcia neodporú a
používa v obchodných firmách.
Tafflerov bankrotný model
Modelom sledujúcim riziko bankrotu spolo nosti je Tafflerov model, prvýkrát
publikovaný v roku 1977. Tafflerov model [16] existuje v základnom a v modifikovanom
tvare a pod a toho sa interpretujú vypo ítané hodnoty ukazovate ov a celkové bodové
hodnotenie.

28

Dizerta ná práca: Návrh využitia predik ných metód finan no-ekonomickej analýzy ako nástroj manažérstva
podnikových financií

Obe verzie však využívajú 4 pomerové ukazovatele:
• R1 = zisk pred zdanením/krátkodobé záväzky,
• R2 = obežné aktíva/cudzí kapitál,
•
•
•

R3 = krátkodobé záväzky/celkové aktíva,
R41 = (finan ný majetok – krátkodobé záväzky)/prevádzkové náklady,
R42 = tržby celkom/celkové aktíva.

Základný tvar Tafflerovho modelu:
ZT(z) = 0,53 R1 + 0,13 R2 + 0,18 R3 + 0,16 R41
Hodnotenie Tafflerovho základného modelu:
Pokia vypo ítané ZT(z) > 0, ide o firmy s malou pravdepodobnos ou bankrotu. U firiem,
ktoré dosahujú hodnotu funkcie ZT(z) < 0, možno o akáva bankrot s ve kou
pravdepodobnos ou.
Modifikovaná verzia Tafflerovho modelu po íta s tým, že nemáme k dispozícií
podrobnejšie údaje, a odlišuje sa len v poslednej položke:
ZT(z) = 0,53 R1 + 0,13 R2 + 0,18 R3 + 0,16 R42
Hodnotenie Tafflerovho modifikovaného modelu:
Pokia vypo ítané ZT(z) > 0,3, ide o firmy s malou pravdepodobnos ou bankrotu. U firiem,
ktoré dosahujú hodnotu funkcie ZT(z) < 0,2, možno o akáva bankrot s ve kou
pravdepodobnos ou.
Index bonity [2,17]
V nemecky hovoriacom ekonomickom priestore Európy sa ve mi asto používa
diskrimina ná funkcia, do ktorej vyús uje tzv. zjednodušená metóda, jedná sa o index bonity
(B). Je príkladom funkcie skonštruovanej v európskych pomeroch, konkrétne bol vyvinutý
v SRN.
Diskrimina ná funkcia kvantifikujúca index bonity B má tvar:
B = 1,5 x1 + 0,08 x2 + 10 x3 + 5 x4 + 0,3 x5 + 0,1 x6
Pri om používa nasledovné ukazovatele:
•
•
•
•
•
•

x1 – cash flow/cudzí kapitál,
x2 – celkový kapitál/cudzí kapitál,
x3 – zisk pred zdanením/celkový kapitál,
x4 – zisk pred zdanením/celkové výkony,
x5 – zásoby/aktíva celkom,
x6 – celkové výkony/celkový kapitál.

ím je B vä šie, tým je finan no-ekonomická situácia firmy a jej prognóza lepšia.
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Obr. 5 Stupnica podrobnejšieho hodnotenia:
extrémne
zlá

-3

ve mi
zlá

-2

zlá

ur ité
problémy

dobrá

ve mi
dobrá

extrémne
dobrá

-1

0

1

2

3

o sa týka viacrozmernej lineárnej diskrimina nej analýzy, v sú asnosti patrí
k najpoužívanejším postupom pri analýze finan nej situácie podniku a jej prolongovaní do
budúcnosti.
Metódy multikriteriálneho hodnotenia
Model INFA [22]
Systém finan ných ukazovate ov INFA, vyvinutý Inkou a Ivanom Neumaierovými
v devä desiatych rokoch 20. storo ia, je duchovným základom vzniku ukazovate ov IN.
Model INFA svojim charakterom patrí do skupiny pyramídových sústav ukazovate ov a je
duchovným základom vzniku úspešných indexov IN. Na rozdiel od nich však model INFA
nenašiel širokého pochopenia a rozšírenia.
Model INFA dokáže svojmu používate ovi ukáza :
• ve kos podnikom tvorenej istej sú asnej hodnoty, to znamená odpoveda na otázku
ako ve mi bonitný podnik pravdepodobne je (slovo „pravdepodobne“ je tu ponechané
z toho dôvodu, že do prepo tu istej sú asnej hodnoty vstupuje veli ina alternatívneho
nákladu na vlastný kapitál a zatia ešte nikto nevynašiel spôsob stanovenia
alternatívneho nákladu na vlastný kapitál, ktorý by nebol odhadom),
• spôsob vzniku istej sú asnej hodnoty a to vo ve mi agregovanej forme základných
finan ných ukazovate ov previazaných do systému reprezentujúceho model
fungovania podniku v podobe najvyššej algoritmickej stla ite nosti.
Prednos ou modelu INFA je predovšetkým:
• spôsob dosiahnutia podnikovej výkonnosti nie je iernou skrinkou,
• dokáže monitorova vo vzájomných väzbách obidva rozmery podnikania – výnosnos
aj riziko,
• výpo et nie je závislý od hodnotenia podniku trhom,
• algoritmy finan ných ukazovate ov sú transparentné,
• je možná aplikácia logaritmickej metódy, a teda kvantitatívne vyjadrenie sily vplyvu
vývoja jednotlivých indikátorov na vývoj podnikom vytvorenej hodnoty,
• aplikácie logaritmickej metódy je možné využi k benchmarkingu s odvetvím alebo
s konkurentom a nájs rozdiely v kvantitatívnom vyjadrení, resp. ako sa na celkovom
rozdiele obidvoch porovnávaných subjektov podie ali jednotlivé vplyvy
reprezentované indikátormi,
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• je zoh adnená možnos prepojenia na nefinan né indikátory výkonnosti,
• je zoh adnená možnos prepojenia na vnútropodnikové ú tovníctvo,
• systém možno aplikova na podniky rôznych ve kostí naprie odbormi podnikania,
podmienkou však je, že sa musí jedna o nefinan ný podnik,
• podmienkou aplikácie systému nie je obchodovate nos podniku na kapitálovom trhu,
• pracuje s ro nými (prípadne mesa nými, štvr ro nými,...) údajmi o výkonnosti
podniku, avšak umož uje prepojenie výkonnosti podniku v danom roku (vyjadrené
prostredníctvom ekonomického zisku) s dlhodobou podnikovou výkonnos ou ( istou
sú asnou hodnotou),
• v aka vyššie uvedeným vlastnostiam je vhodným základom podnikového systému
riadenia,
• systém je vhodné použi nielen pre monitorovanie minulosti a sú asnosti, ale tiež pre
vyjadrenie výkonnosti podniku v budúcnosti (je zoh adnená možnos prepojenia
financií a stratégie).
Vyššie uvedené prednosti a možnosti metódy INFA predpokladajú samozrejme tiež
vynaloženie vä šieho úsilia než pri použití iných nástrojov riadenia:
• Je potrebné vynaloži ur ité úsilie pre zoznámenie sa so systémom a pochopenie jeho
koncep ného rámca a možností. Užívatelia, ktorí nedokážu uzna tieto možnosti a
nedokážu ich teda ani oceni a využi , potom samozrejme ani nie sú ochotní vynaloži
zvýšené úsilie.
• Systém nepredstavuje „kuchársku knihu“, ale predpokladá inven ný prístup užívate a
pri jeho implementácií pre potreby konkrétneho podniku.
Záverom sa pokúsim zdôrazni najvýraznejšie rozdiely medzi indexami IN a metódou INFA:
o na rozdiel od indexov IN, umož uje model INFA prepoji krátkodobý poh ad na
výkonnos s poh adom dlhodobým,
o obidva nástroje umož ujú pre rozhodovanie dôležitý benchmarking podnikovej
výkonnosti, avšak index IN ho má v podobe rankingu (rebrí ku podnikov pod a
ve kosti hodnoty indexu IN), zatia o model INFA v podobe možnosti aplikácie
logaritmickej metódy, ktorá potom umožní poh ad na najdôležitejšie hýbatele
hodnoty (value driver) resp. umož uje kvantifikova významnos pôsobenia
jednotlivých indikátorov z h adiska ich príspevku k pohybu podnikovej hodnoty.
Model INFA má teda úplne inú koncepciu prístupu k hodnoteniu podnikovej výkonnosti než
reprezentuje prístup charakteristický pre indexy IN. Model INFA je vo viacerých oh adoch
mimoriadny.
Na základe hodnotenia podnikovej finan nej výkonnosti dochádza k rozhodnutiam
oh adom alšieho smerovania podniku. Existujúce predstavy rozhodovate ov sú vä šinou
nastavené na paralelné ukazovate ové sústavy skúmajúce izolovane jednotlivé asti
podnikového systému a neprajú pyramídovým systémom indikátorov podnikovej výkonnosti,
ktoré majú schopnos chápania podnikového systému ako celku a venujú pozornos
súvislostiam medzi jednotlivými podnikovými subsystémami.
Každý, kto dokáže prekona v sú asnosti zažitý mentálny obraz hodnotenia
podnikovej výkonnosti, ocení užito nos nového poh adu v podobe konkuren nej výhody pre
svoj podnik.
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Diagnostický model INFA pre komplexný „screening“ a vytipovanie faktorov
ovplyv ujúcich tvorbu hodnoty zasahuje až do vnútropodnikovej úrovne a umož uje
vy íslenie príspevkov jednotlivých podnikových organiza ných jednotiek ku tvorbe hodnoty.
Táto skuto nos umož uje aplikáciu systému odme ovania podnikových organiza ných
jednotiek pod a ich príspevkov ku tvorbe hodnoty.
Model INFA nechápe podnik ako nejaký izolovaný systém, ale ako sú as najširšieho okolia.
Vychádza z toho, že všetky vplyvy pôsobiace na podnik a ovplyv ujúce podnik sa nakoniec
skôr i neskôr premietnu do základných ú tovných dokumentov charakterizujúcich podnik.
Vstupom a neoddelite nou sú as ou modelu INFA je súvaha, výkaz ziskov a strát,
výkaz cash flow a výstupy z vnútropodnikového ú tovníctva a výkazníctva.
Model INFA má modulárnu štruktúru, teda pozostáva z jednotlivých previazaných
astí, tzv. modulov. Model INFA, v ktorom sú okrem finan ných ukazovate ov zrejmé aj ich
hýbatele, a to také, ktoré majú strategický význam, sa môže nazva dynamický Scorecard
INFA.
Indexy IN
Inka Neumaierová a Ivan Neumaier [3,17] zostavili štyri indexy, ktoré umož ujú
posúdi finan nú výkonnos a dôveryhodnos eských podnikov.
Bankrotný model IN95 „Index dôveryhodnosti“
Altmanovo Z-skóre vzniklo v ur itej krajine a v ur itej dobe. Nespo ahlivos tejto
metódy, ako pre eské tak aj pre slovenské podmienky, sa pripisuje nielen výberu
ukazovate ov, ale tiež odlišným tržným podmienkam, o robí váhy neprenosnými v ase
a priestore.
Manželia Inka a Ivan Neumaierovi prišli preto v roku 1995 s bankrotným modelom
IN95. Ide o výsledok analýzy 24 významných matematicko-štatistických modelov
podnikového hodnotenia. Model bol spracovaný pod a údajov z roku 1994 za 1000 eských
firiem pre 25 odvetví eskej ekonomiky. Akcentuje h adisko verite a, a preto bol ozna ený
ako index dôveryhodnosti alebo tiež verite ský (bankrotný) index. Pri odhadovaní finan nej
tiesne (platobnej neschopnosti) podniku vykazuje index viac než 70% úspešnos .
Model IN95 je rovnako ako Altmanov model vyjadrený rovnicou, v ktorej sú zaradené
pomerové ukazovatele zadlženosti, rentability, likvidity a aktivity. Každému z týchto
ukazovate ov je priradená váha, ktorá je váženým priemerom hodnôt tohto ukazovate a
v odvetví. Z toho vyplýva, že tento model prihliada ku špecifikám jednotlivých odvetví.
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Tab. 7 Špecifikácia pomerových ukazovate ov
0,22 x aktíva / cudzie zdroje

zadlženos

0,11 x zisk pred úrokmi a zdanením / nákladové úroky

solventnos

8,33 x zisk pred úrokmi a zdanením / celkové aktíva

rentabilita

0,52 x celkové výnosy / celkové aktíva

aktivita

0,10 x obežné aktíva / (krátkodobé záväzky + krátkodobé bankové úvery)

likvidita

- 16,8 x záväzky po lehote splatnosti / výnosy

likvidita

Tab. 8 Hodnotenie podnikov v rámci bankrotného modelu IN95
bežný rok

Minulý rok

0,22 x A/CZ

a1

a2

0,11 x ZUD/U

b1

b2

8,33 x ZUD/A

c1

c2

0,52 x T/A

d1

d2

0,10 x OA/(KZ

e1

e2

f1

f2

+ KBU)
- 16,8 x ZPL/T
Celkom

IN951 = a1 + b1 + c1 + d1 + e1 + f1

IN952 = a2 + b2 + c2 + d2 + e2 + f2

Hodnotenie

IN951 > 2 bezproblémový podnik
1 < IN951 < 2 rizikový podnik, tzv. šedá
zóna
IN951 < 1 problémový podnik
s nedostato nou schopnos ou plni svoje
záväzky

IN952 > 2 bezproblémový podnik
1 < IN952 < 2 rizikový podnik, tzv. šedá
zóna
IN952 < 1 problémový podnik
s nedostato nou schopnos ou plni svoje
záväzky

Index IN99
Model index IN99 akcentuje poh ad vlastníka a vyjadruje kvalitu (bonitu) podniku
z h adiska jeho finan nej výkonnosti. Je výsledkom diskrimina nej analýzy a upravuje váhy
použité v indexe IN95 platné pre ekonomiku R s oh adom na ich význam pre dosiahnutie
kladnej ekonomickej hodnoty ekonomického zisku (EVA).
Index IN99 vypo ítame pod a rovnice:
IN99 = - 0,017 x A + 4,573 x C + 0,481 x D + 0,015 x E
kde:
A = aktíva / cudzie zdroje
C = zisk pred úrokmi a zdanením / celkové aktíva
D = celkové výnosy / celkové aktíva
E = obežné aktíva / (krátkodobé záväzky + krátkodobé bankové úvery)
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Tab. 9 Výsledná klasifikácia podnikov prebehne pod a nasledujúcej tabu ky:
Ak IN99 > 2,07
1,42 IN99 2,07
1,089 IN99 < 1,42
0,684 IN99 < 1,089
ak IN < 0,684

podnik dosahuje kladné hodnoty ekonomického zisku
situácia nie je jednozna ná, ale podnik skôr vytvára hodnotu
nerozhodná situácia, podnik má prednosti, ale aj výraznejšie problémy
podnik skôr nevytvára hodnotu
podnik má zápornú hodnotu ekonomického zisku (ni í hodnotu)

Index IN99 dop a bankrotný index IN95, lebo plnenie verite ského kritéria síce predstavuje
pre vlastníka podmienku nutnú, ale nie posta ujúcu. Skuto nos , že podnik je schopný plni
svoje záväzky, ešte nemusí znamena , že tvorí hodnotu pre vlastníkov, teda že dosahuje
vyššiu výnosnos vlastného kapitálu, než iní sadzba alternatívneho nákladu na kapitál.
Úspešnos bonitného indexu je vyššia než 85%. Je vhodný hlavne v prípadoch, ke možno
len obtiažne stanovi alternatívny náklad na vlastný kapitál podniku, ktorý je základnou
podmienkou pre prepo et ekonomického zisku.
Index IN01
Index IN01 je spojením oboch hore uvedených indexov – IN95 a IN99. Vznikol
diskrimina nou analýzou vzorku 1915 podnikov z priemyslu, rozdelených na skupinu 583
podnikov tvoriacich hodnotu, skupinu 503 podnikov v bankrote alebo tesne pred bankrotom
a 829 ostatných podnikov.
Index IN01 sa vypo íta pod a rovnice:
IN01 = 0,13 x A + 0,04 x B + 3,92 x C + 0,21 x D + 0,09 x E
kde:
A = aktíva / cudzie zdroje
B = zisk pred úrokmi a zdanením / nákladové úroky
C = zisk pred úrokmi a zdanením / celkové aktíva
D = celkové výnosy / celkové aktíva
E = obežné aktíva / (krátkodobé záväzky + krátkodobé bankové úvery)
Tab. 10 Výsledná klasifikácia firmy sa uskuto ní pod a tabu ky:
ak IN01 > 1,77 podnik dosahuje kladné hodnoty ekonomického zisku (tvorí hodnotu)
0,75 < IN01 1,77 „šedá zóna“ podnik netvorí hodnotu, ale tiež nie je bankrotujúci
ak IN01 0,75 existencia podniku je ohrozená (podnik speje k bankrotu)

Index IN05
Index IN05 bol vytvorený zatia ako posledný v rade a je aktualizáciou a vylepšením
indexu IN01 pod a testov na dátach priemyselných podnikov z roku 2004.
Index IN05 sa vypo íta pod a rovnice:
IN05 = 0,13 x A + 0,04 x B + 3,97 x C + 0,21 x D + 0,09 x E
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kde:
A = aktíva / cudzie zdroje
B = zisk pred úrokmi a zdanením / nákladové úroky
C = zisk pred úrokmi a zdanením / celkové aktíva
D = celkové výnosy / celkové aktíva
E = obežné aktíva / (krátkodobé záväzky + krátkodobé bankové úvery)
V rovnici pre výpo et indexu IN05 sa nepatrne zmenila len váha jedného ukazovate a.
Zárove sa mierne zmenili aj hranice pre klasifikáciu podnikov (vi tab.11).
Tab. 11 Výsledná klasifikácia firmy sa uskuto ní pod a tabu ky:
ak IN05 > 1,6 môžeme predvída uspokojivú finan nú situáciu
0,9 < IN05 1,6 „šedá zóna“ nevyhranených výsledkov
ak IN05 0,9 firma je ohrozená vážnymi finan nými problémami

Výhodou oboch indexov IN01 a IN05 je, že spájajú ako poh ad verite a, tak aj poh ad
vlastníka. Sú kritériom pre „ex post“ hodnotenie a porovnanie kvality fungovania podnikov
a sú asne aj „ex ante“ indikátorom v asnej výstrahy.
Bonitno-bankrotný index IN 05 obsahuje pä známych indikátorov (dva z nich
charakterizujú schopnos podniku vytvára zisk pred úrokmi a zdanením – sem patrí
ukazovate zisk pred úrokmi a zdanením/aktíva a ukazovate výnosy celkom/aktíva, alšie
dva sú charakteristikou spôsobu delenia vytvoreného zisku pred úrokmi a zdanením – jedná sa
o ukazovate úrokového krytia a ukazovate finan nej páky a jeden monitoruje podnikovú
likviditu). Výber a váhy týchto ukazovate ov v indexe IN05 boli stanovené pomocou
diskrimina nej analýzy.
Index IN05 dokáže svojmu užívate ovi:
o odpoveda na otázku, i podnik pravdepodobne bonitný je, pravdepodobne
bonitný nie je alebo ho nie je možné s dostato nou pravdepodobnos ou priradi
ani k jednej z horeuvedených skupín, o znamená asi to ko, že sa podnik môže
vyda dobrým aj zlým smerom,
o signalizova , i podnik pravdepodobne bude ma problémy so splácaním svojich
záväzkov.
Ako prednos indexu IN05 je užívate mi vnímané predovšetkým:
o je svojim výpo tom jednoduchý,
o algoritmy finan ných ukazovate ov sú transparentné,
o pracuje s verejne dostupnými finan nými údajmi o podniku, o je jeho ve ká
výhoda,
o je možné ho využi pre podniky obchodovate né aj neobchodovate né na
kapitálovom trhu,
o dáva jednozna né výsledky,
o je vhodné ho využi ako doplnok zastrešujúci paralelnú ukazovate ovú
sústavu.
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Používatelia indexu IN05 však musia vzia do úvahy, že:
- bol vytvorený a otestovaný na údajoch prevažne stredne ve kých a ve kých
priemyselných podnikov, teda pre tieto podniky bude jeho vypovedacia schopnos
najlepšia,
- pracuje s ro nými údajmi o výkonnosti podniku, takže sa jedná o vyjadrenie
výkonnosti podniku v ro nom asovom horizonte,
- je hrubou orienta nou charakteristikou pomocou ktorej možno odhadnú celkovú
výkonnos podniku, avšak to, ako bolo tejto výkonnosti dosiahnuté, nerieši [22].
Neurónové siete [20]
Umelé neurónové siete je súhrnný pojem pre skupinu postupov z oblasti umelej
inteligencie, z ktorých niektoré sa dajú dobre použi ako klasifika né systémy.
Aplikácie vo finan nej analýze a pri klasifikácii podnikov sú relatívne nové, prvé sa
objavili až v devä desiatych rokoch 20. storo ia. Je to pritom zaujímavá alternatíva k použitiu
diskrimina nej analýzy, pretože ich nasadenie si nevyžaduje existenciu žiadnych
predpokladov ani hlboké matematicko-štatistické vedomosti.
Umelé neurónové siete sú obrazom (modelom) biologických neurónových sietí,
vytvárajú systém na spracovanie informácií. Podobne ako udský mozog pozostávajú
z buniek (neurónov), ktoré sú vzájomne spojené a vo forme signálov vysielajú a prijímajú
informácie.
V tejto súvislosti je podstatná ich schopnos u i sa.
o prosperujúcich a neprosperujúcich podnikoch (musí ich však by
sa nau ia ich rozlišova . Dôležitým dôsledkom je schopnos
nelineárnych vz ahov, schopnos odhali nelineárne súvislosti
diskrimina ná analýza nie je schopná).

Na základe informácií
ve ké množstvo – tisíce)
rozlišova aj v prípade
v údajoch ( o lineárna

Príkladom metódy (a metodiky) predikovania finan nej situácie podnikov a ur enia
ich bonity s využitím neurónových sietí môže by Systém hodnotenia BP-14 vyvinutý v roku
1995 na Inštitúte pre kontrolu Westfalskej Wilhelmovej univerzity v Münsteri, prípadne
model pomenovaný Learning Vector Quantiser (LVQ).
Podstata modelu LVQ
Namiesto rozlišovacej priamky sa vypo íta pre každý zhluk – stred. Klasifikácia
podniku a jeho priradenie do jednej z dvoch skupín sa uskuto ní na základe jeho vzdialenosti
od stredov obidvoch zhlukov, teda i má hodnotený podnik bližšie k stredu zhluku „dobré“
alebo k zhluku „zlé“. Význam LVQ narastá najmä pri po te dvoch a viacerých zhlukov.
Identifikuje sa príslušný po et stredov zhlukov a následne sa uskuto ní klasifikácia podnikov.
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2.2 Analýza využívania predik ných metód finan no-ekonomickej
analýzy v praxi manažérstva podnikov SR
Cie om druhej asti analýzy skuto ného stavu problematiky dizertácie je získa
preh ad o rozsahu a spôsobe využívania predik ných metód finan no-ekonomickej analýzy
pri praktickom výkone manažérskych aktivít v prevažne priemyselných podnikoch SR.
Ako formu (metódu) získania preh adu o praktickom uplat ovaní predik ných metód
v praxi podnikového manažmentu som využila metódu dotazníkového výskumu. Pre tento
ú el som navrhla formulár pozostávajúci z 3 astí:
o úvodná as objas ujúca respondentom význam a ciele finan nej analýzy pre
hodnotenie finan ného zdravia podniku a podstatu využite ných metód pre
retrospektívnu (ex post) a predik nú (ex ante) analýzu;
o vlastný súbor otázok a spôsob spracovania a záznamu odpovedí na jednotlivé otázky;
o objasnenie ú elu získavaných informácií a organizácia obehu dotazníkov.
Úvodné písomné pou enie (objasnenie) podstaty analyzovanej problematiky bolo
formulované tak, aby vybraní respondenti mohli bez vonkajšej pomoci (konzultácií,
asistencie, tímovej spolupráce) jednozna ne zodpoveda na otázky v dotazníku a svoje
odpovede zrozumite ne v dotazníku vyzna i .
Súbor otázok v dotazníku bol zostavený tak, aby respondenti nemali pochybnosti
o obsahu (zmysle) otázky a aby boli schopní sformulova jednozna nú odpove a tiež
s oh adom na to, aby bolo možné z dotazníka vyexcerpova odpovede potrebné (vhodné) pre
alší postup riešenia témy dizerta nej práce.
Súbor otázok dotazníka bol zameraný na:
- rozsah a ú el využívania jednotlivých typov predik ných metód finan no-ekonomickej
analýzy (4 otázky);
- mieru poznania a spôsob uplat ovania jednotlivých typov predik ných metód
finan no-ekonomickej analýzy a využitie získaných informácií (6 otázok);
- oblasti (aktivity) podnikového manažmentu využívajúce predik né metódy a ich
prínos pre skvalitnenie výkonu manažérstva (7 otázok);
- problémy (prekážky) v oblasti využívania predik ných metód v praxi podnikového
manažérstva a návrh opatrení na ich odstránenie (6 otázok).
Dotazník obsahoval presne 23 otázok s možnos ou odpoveda striktne len jednou
možnos ou z predložených variantov odpovedí (12 otázok) resp. vybra jednu (alebo viac)
odpove zo súboru predložených variantov odpovedí (11 otázok). V druhom prípade
výsledný percentuálny podiel skladajúci sa zo sú tu prepo ítaných percentuálnych podielov
pripadajúcich na všetky možné varianty odpovedí nedáva presne 100 %, ale dáva viac ako
100 %, a to pod a po etnosti zastúpenia jednotlivých odpovedí.
Výber respondentov pre spracovanie dotazníka bol determinovaný charakterom
skúmanej problematiky, odborom dizertácie a ochotou manažérov zú astni sa dotazníkového
výskumu. Vzh adom na uvedené obmedzenia som sa snažila získa odpovede prednostne od
manažérov vrcholového vedenia (finan ných, ekonomických riadite ov) prevažne
priemyselných podnikov.
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Prílohou dotazníka bolo aj objasnenie ú elu použitia informácií získaných
dotazníkovým výskumom, spôsob nakladania s nimi a spôsob ich ochrany. V tejto asti
dotazníka som tiež navrhla spôsob organizácie obehu dotazníkov a potrebu potvrdi
pravdivos uvádzaných odpovedí.
Z 50 rozdistribuovaných dotazníkov pre vopred vybraných (preddiskutovaných)
respondentov som získala 47 vyplnených a potvrdených dotazníkov z mikro, malých,
stredných aj ve kých podnikov s prevažnou formou podnikania typu akciová spolo nos resp.
spolo nos s ru ením obmedzeným.
V štruktúre prezentovaných podnikov boli zastúpené najmä priemyselné podniky, ale aj
stavebníctvo, obchod a služby.
V nasledujúcej asti dizerta nej práce uvádzam informácie získané z dotazníkového
výskumu a spracované formou:
- štatistických charakteristík (percentuálna štruktúra odpovedí);
- grafického zobrazenia (kolá ový graf);
- slovného hodnotiaceho komentára.
Závere nou as ou analýzy sú asného stavu problematiky riešenej touto dizerta nou
prácou sú zhrnuté podstatné poznatky determinujúce obsah a štruktúru návrhovej asti
dizerta nej práce.
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2.2.1 Prezentácia výsledkov dotazníkového výskumu
1. Využívate výsledky analýzy finan ných tokov v manažmente podniku?
Štruktúra odpovedí na
1. otázku
áno
nie

Po et respondentov

Percento respondentov

28
19

59,57 %
40,43 %

Obr. 6 Kolá ový diagram štruktúry odpovedí na 1. otázku
Komentár
K zodpovedaniu otázky . 1 bola potrebná znalos pojmu „analýza finan ných tokov“,
žiadne alšie odborné znalosti táto otázka nevyžadovala. Na otázku . 1 odpovedalo kladne
59,57 % respondentov. Uvedení respondenti využívajú výsledky analýzy finan ných tokov
v manažmente podniku. Záporne odpovedalo 40,43 % respondentov, títo respondenti
nevyužívajú výsledky analýzy finan ných tokov v manažmente podniku (ani retrospektívnu
ani predik nú finan nú analýzu). Z respondentov, ktorí odpovedali kladne – využívajú
výsledky analýzy finan ných tokov v manažmente podniku – tvoria ur ité percento
respondenti, ktorí využívajú len výsledky retrospektívnej finan nej analýzy a metódy
predik nej finan nej analýzy zatia nevyužívajú.
Skutkový stav zistený na základe odpovedí na otázku . 1 zodpovedá mojim vlastným
o akávaniam vychádzajúcim z momentálnej situácie v rámci slovenského podnikate ského
prostredia a odzrkad uje reálny stav povedomia slovenského podnikate ského sektora
v oblasti tvorby a využívania finan ných analýz.
Finan ná analýza predstavuje ohodnotenie minulosti, sú asnosti a predpokladanej
budúcnosti finan ného hospodárenia podniku. Jej cie om je pozna finan né zdravie podniku,
identifikova slabiny, ktoré by mohli v budúcnosti vies k problémom a determinova silné
stránky, na ktorých by mohol podnik stava . V tomto poh ade je teda finan ná analýza
využívaná pri diagnostikovaní podnikových financií, jej dôležitos si však stále mnoho
slovenských manažérov nedostato ne uvedomuje.
Nako ko však viac ako polovica respondentov zodpovedala otázku kladne (59,57 %),
hodnotím výsledok ako pomerne uspokojivý, o však neznamená, že momentálna situácia
nevyžaduje zlepšenie.
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2. Využívate prednostne retrospektívnu alebo prognostickú (predik nú) finan nú
analýzu?
Štruktúra odpovedí na
2. otázku
predik nú finan nú analýzu
retrospektívnu finan nú
analýzu
obe v rovnakej miere
nevyužívame žiadnu z metód
FA

Po et respondentov

Percento respondentov

5

10,64 %

15
8

31,91 %
17,02 %

19

40,43 %
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Obr. 7 Kolá ový diagram štruktúry odpovedí na 2. otázku
Komentár
K relevantnému zodpovedaniu otázky . 2 bola potrebná ur itá miera špeciálnych
znalostí a vedomostí, konkrétne z oblasti diferenciácie a lenenia metód finan noekonomickej analýzy.
Metódy finan no-ekonomickej analýzy sa delia na metódy retrospektívne (finan ná analýza
ex post) – umož ujúce precizova kauzálne súvislosti v oblasti finan ného hospodárenia
podniku smerom do minulosti a z toho vyvodzova a formulova pre budúcnos rôzne
opatrenia a na metódy predik né (prognostické) umož ujúce predikova (prognózova )
tendencie vývoja finan ného hospodárenia do budúcnosti. Stávajú sa tak významným
nástrojom finan ného plánovania a rozhodovania (manažérstva podnikových financií,
finan ného manažmentu podniku).
Na otázku . 2 odpovedalo len 10,64 % respondentov, že prednostne využíva
predik nú finan nú analýzu. Predmetná situácia súvisí najmä so slabým fungovaním
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prostredia slovenského trhu, slabým a nedostato ným konkuren ným prostredím, ktoré
nevyvolávajú takú potrebu predikcie a následného využívania týchto metód. V tejto oblasti
vidím na Slovensku ešte ve ké medzery v porovnaní s Amerikou a štátmi západnej Európy.
Retrospektívnu finan nú analýzu využíva prednostne 31,91 % respondentov (takmer
tretina opýtaných), o je už trochu lepší výsledok, aj ke ur ite nie optimálny.
Retrospektívnu aj predik nú finan nú analýzu v rovnakej miere využíva 17,02 %
respondentov. Najvä šie percento (až 40,43%) zo súboru dotazovaných respondentov
nevyužíva žiadnu z metód finan nej analýzy, teda nevyužíva ani metódy predik nej ani
retrospektívnej finan nej analýzy. Skutkový stav je nasledovný - až 40,43 % respondentov
nevyužíva vôbec žiadnu z metód finan no-ekonomickej analýzy.
Situácia je pomerne zlá a vyplýva z prevládajúcej nedôvery predstavite ov
slovenského podnikate ského sektora ku používaniu metód finan no-ekonomickej analýzy, i
už predik ných alebo retrospektívnych. Situácia vyžaduje okamžitú nápravu. Táto náprava
však nebude vôbec jednoduchá a bude si vyžadova pomerne ve ké úsilie zmeni sú asnú
prevládajúcu mienku slovenských manažérov o potrebe analýz finan ných tokov
v manažmente podniku, a to ako o potrebe retrospektívnej tak aj predik nej finan nej analýzy.
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3. Máte záujem o používanie niektorej (niektorých) z predik ných metód finan nej
analýzy vo Vašej firme?
Ak áno, uve te konkrétne ktorej ak ju zatia nepoužívate.
Štruktúra odpovedí na
3. otázku
áno
nie
zatia neviem

Po et respondentov

Percento respondentov

19
6
22

40,43 %
12,76 %
46,81 %

+

" %

Obr. 8 Kolá ový diagram štruktúry odpovedí na 3. otázku
Komentár
K relevantnému zodpovedaniu otázky . 3 bola potrebná ur itá miera špeciálnych
znalostí a vedomostí, konkrétne znalos pojmu „predik né metódy finan nej analýzy“.
Skoro polovica respondentov (46,81 %) odpovedala na otázku . 3 „zatia neviem“, o
zna í že predmetní respondenti zatia nevedia i majú resp. budú ma v budúcnosti záujem
o používanie niektorej (niektorých) z predik ných metód finan nej analýzy vo svojej firme.
12,76 % respondentov priamo odpovedalo, že nemá záujem o používanie niektorej
(niektorých) z predik ných metód finan nej analýzy vo svojej firme.
Zvyšné percento respondentov (40,43 %) odpovedalo kladne – majú záujem
o používanie niektorej (niektorých) z predik ných metód finan nej analýzy vo svojej firme.
o sa týka používania v budúcnosti, najvä ší záujem javili respondenti o Indexové
metódy IN 01 a IN 05 (zhodne takto odpovedalo po 6 respondentov zo vzorky všetkých
dotazovaných) a o model INFA (rozhodli sa pre 4 respondenti zo všetkých dotazovaných).
Jeden respondent uviedol, že by mal záujem v budúcnosti používa Kralickov rýchly test.
O ostatné metódy predik nej finan nej analýzy dotazovaní respondenti nejavili záujem
oh adom ich používania v budúcnosti.
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Hore uvedený skutkový stav vypovedá o nedostato nej informovanosti a nízkej úrovni
znalostí subjektov slovenského podnikate ského sektora o význame, funkcii a používaní
predik ných metód finan no-ekonomickej analýzy a v kone nom dôsledku aj o ich nedôvere
k predik ným metódam a nechuti za a ich v budúcnosti viacmenej úspešne využíva .
Tento prevládajúci trend má skutkovú prí inu hlavne v prevažujúcej mienke
respondentov, že v podmienkach slabo fungujúceho prostredia slovenského trhu
s nedostato ným konkuren ným prostredím, stráca používanie metód predik nej finan nej
analýzy význam.
Pozitívnou skuto nos ou je fakt, že predik né metódy o ktoré javili niektorí z
respondentov záujem v súvislosti s používaním do budúcnosti (Indexové metódy IN01 a IN05
a model INFA), sú naozaj tými najvhodnejšími, pre ktoré sa mohli manažéri a predstavitelia
slovenských podnikate ských subjektov rozhodnú , o vypovedá o pomerne dobrej znalosti
a orientácií v problematike používania predik ných metód finan nej analýzy aspo u istého
nízkeho percenta respondentov.
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4. Poznáte predik né metódy finan nej analýzy a viete aký je hlavný dôvod ich
používania?
Štruktúra odpovedí na
4. otázku
áno
nie
poznám predik né metódy
FA avšak neviem hlavný
dôvod ich používania
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Obr. 9 Kolá ový diagram štruktúry odpovedí na 4. otázku
Komentár
Otázka . 4 takisto vyžaduje znalos pojmu „predik né metódy finan nej analýzy“.
Dokonca sa priamo pýta do akej miery sú jednotliví respondenti oboznámení s predik nými
metódami finan nej analýzy, i predik né metódy finan nej analýzy poznajú len okrajovo
z názvu, z po utia (bez hlbších vedomostí o používaní, funkcií a význame týchto metód)
alebo priamo poznajú význam a dôvod používania predik ných metód finan nej analýzy vo
finan nom manažérstve podniku.
alšou možnos ou bolo, že respondenti predik né metódy finan nej analýzy
nepoznajú vôbec, dokonca ani z názvu, z po utia.
Percento respondentov, ktorí predik né metódy finan nej analýzy nepoznajú vôbec,
tvorí 17,02 % všetkých opýtaných. Tento skutkový stav hodnotím na slovenské pomery ako
celkom prijate ný. Samozrejme, napriek tomu treba usilova o jeho nápravu.
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Takmer polovica respondentov (46,81 %) pozná predik né metódy finan nej analýzy
a zárove vie aj hlavný dôvod a význam ich používania.
Nie o vyše tretiny respondentov (36,17 %) pozná predik né metódy finan nej analýzy
len z názvu, z po utia ale o je podstatné, nevie a nepozná hlavný dôvod ich používania. Títo
respondenti by potrebovali získa širšie teoretické znalosti oh adom spomínanej problematiky
avšak sú asné podmienky v rámci slovenského podnikate ského prostredia túto možnos
nepripúš ajú, resp. pripúš ajú len v nedostato nej miere.
Sú asný stav informovanosti v rámci slovenského podnikate ského prostredia stagnuje
na nie príliš vysokej úrovni teoretických poznatkov, o dokazuje zlá informa ná základ a,
ktorá neposkytuje dostatok relevantných informácií okrem iného aj oh adom významu a
používania metód finan no-ekonomickej analýzy (retrospektívnych – ex post, najmä však
predik ných – ex ante).
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5. Aké predik né metódy finan nej analýzy využívate?
Štruktúra odpovedí na
5. otázku
Tamariho rizikový index
Kralickov rýchly test
postup Weinricha
metóda RSW
Beaverova jednorozmerná
diskrimina ná analýza
Altmanova metodika
bankrotný model IN 95
„Index dôveryhodnosti“
Index IN 99
Index IN 01
Index IN 05
Model INFA
Beermanova diskrimina ná
funkcia
Tafflerov bankrotný model
Index bonity
model Learning Vector
Quantiser
Systém hodnotenia BP-14
nevyužívame predik né
metódy finan nej analýzy
iné - z toho vlastný
vnútropodnikový model
(2 respondenti) a Balanced
Scorecard (1 respondent)
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Obr. 10 Kolá ový diagram štruktúry odpovedí na 5. otázku
Komentár
Ku zodpovedaniu otázky . 5 boli potrebné špeciálne znalosti jednotlivých metód
patriacich do skupiny predik ných metód finan nej analýzy, pokia teda respondent využíva
niektorú z týchto metód. Ak respondent nevyužíva predik né metódy finan nej analýzy,
v tom prípade špeciálne znalosti nutné neboli.
Pomerne ve ké percento dotazovaných firiem (ako vidie aj z kolá ového diagramu) –
až 63,83 % predik né metódy finan nej analýzy v sú asnosti vôbec nevyužíva.
Tento skutkový stav tkvie v nízkom vedomí predností využívania predik ných metód
finan nej analýzy prevládajúcom v rámci slovenského podnikate ského prostredia. Prí ina
vyplýva z nedôvery slovenských manažérov k používaniu metód finan no-ekonomickej
analýzy, obzvláš predik nej a v ich mienke, že na Slovensku to aj tak nemá podstatnejší
význam, nako ko tu trhové prostredie nefunguje resp. funguje len ve mi slabo.
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o sa týka vyhodnotenia používania jednotlivých metód patriacich do skupiny
predik ných metód finan nej analýzy, najviac používanou je Altmanova metodika (27,66%
opýtaných).
Druhou najpoužívanejšou metódou je Kralickov rýchly test (14,89% opýtaných), tre ou je
Model INFA (8,51% opýtaných), nasledujú Index bonity a iné (oba zhodne 6,38%), Index
IN05 a Tamariho rizikový index (oba zhodne 4,25%), Index IN01, metóda RSW, Beermanova
diskrimina ná funkcia, Tafflerov bankrotný model, Systém hodnotenia BP-14 (všetky zhodne
2,13%). Zvyšné metódy, ktoré neboli spomenuté nepoužíval nikto z dotazovaných
respondentov.
Pod pojmom iné z predik ných metód finan nej analýzy jeden respondent uviedol
používanie metódy Balanced Scorecard a dvaja respondenti používajú vlastný
vnútropodnikový model ur ený centrálou (materskou firmou) v zahrani í, nako ko oba sú
nadnárodnými koncernami.
Zdôvodnenie skutkovej podstaty sú asného stavu pre o je najviac používanou
predik nou metódou finan nej analýzy Altmanova metodika spo íva v relatívne nižšej
náro nosti tejto metódy, a to ako na techniku výpo tu a pracnos (zložitos ) metódy tak aj na
množstvo požadovaných vstupných informácií. Altmanova metodika je viacrozmernou
diskrimina nou analýzou a pri jej relatívne nižšej náro nosti vykazuje pomerne presné
rozlíšenie podnikov do skupiny prosperujúcich resp. neprosperujúcich (relatívne dobrá
rozlišovacia schopnos metódy).
Model Learning Vector Quantiser patriaci do neurónových sietí nevyužíva žiadny
z respondentov. Dôvodom je výrazne vyššia náro nos na výpo ty, vyžaduje si ve mi
výkonný PC. Neurónové siete vykazujú najlepšie výsledky, ich významnou prednos ou je
schopnos odhali nelineárne súvislosti v údajoch a schopnos u i sa.
Pozitívnou informáciou je fakt, že jeden z respondentov využíva Systém hodnotenia
BP- 14, ktorý tiež patrí medzi neurónové siete – najprogresívnejšie zo všetkých predik ných
metód finan no-ekonomickej analýzy, ale zárove aj najnáro nejšie na vstupné informácie,
výpo ty a výkonnos PC.
alšia z metód, ktorú ale nevyužíva žiadny z dotazovaných respondentov, je postup
Weinricha. Dôvodom môže by aj fakt, že táto metóda je známa a využívaná najmä
v nemecky hovoriacom regióne (Nemecko, Švaj iarsko a Rakúsko).
Ostatné metódy vykazujúce 0 %-nú využívanos sú Beaverova jednorozmerná
diskrimina ná analýza (pomerne nepresná metóda so zlou rozlišovacou schopnos ou,
nezískala významnejšie miesto v rámci predik ných finan ných analýz), bankrotný model
IN95 „Index dôveryhodnosti“ a Index IN99 (metódy vykazujúce pomerne presné rozlíšenie
podnikov, boli však zatienené novšími metódami IN01 a IN05).
Na Slovensku je potrebná a nevyhnutná vä šia prezentácia a propagácia nástrojov
finan ného manažmentu, pod ktoré spadajú aj moderné metódy finan nej analýzy vrátane
predik ných.
Propagáciu, prezentáciu týchto metód a zvýšenie povedomia predstavite ov
a finan ných manažérov v rámci slovenského podnikate ského sektora navrhujem uskuto ni
práve prostredníctvom spolupráce s univerzitami a vysokými školami ekonomického
zamerania a naštartovaním cielenej osvety na základe série profesných prednášok, školení,
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workshopov a alších špecializovaných podujatí týkajúcich sa problematiky nástrojov
finan ného manažmentu a moderných metód finan nej analýzy vrátane predik ných,
ur ených práve pre predstavite ov slovenského podnikate ského sektora.
Danú problematiku je potrebné záujemcom zo slovenského podnikate ského sektora
priblíži nenásilnou a zrozumite nou formou, samozrejme s dôrazom na poskytnutie
relevantných informácií za ú elom povzbudenia, potrebnej informa nej podpory a získania
dôvery slovenských manažérov ku využívaniu aj tých náro nejších, modernejších
a progresívnejších metód finan nej analýzy vrátane predik ných, s exaktnejšími, presnejšími
a spo ahlivejšími výstupmi.
Môj konkrétny návrh je venovanie vä šieho priestoru moderným metódam finan nej
analýzy vrátane predik ných prostredníctvom zaradenia špecializovaných prednášok na
konferencii CoMatTech poriadanej každoro ne Materiálovotechnologickou fakultou STU.
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6. Na aký ú el využívate predik né metódy finan nej analýzy?
Štruktúra odpovedí na
6. otázku
finan né plánovanie
tvorba podnikate ských
plánov
koncepcie rozvoja
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Obr. 11 Kolá ový diagram štruktúry odpovedí na 6. otázku
Komentár
Ku zodpovedaniu otázky . 6 bolo potrebné vedie , na aký ú el sú vo firme využívané
výsledky predik ných metód finan nej analýzy.
Pomerne ve ké percento dotazovaných firiem (ako vidie aj z kolá ového diagramu) –
až 63,83% nevyužíva v sú asnosti predik né metódy finan nej analýzy na žiadny ú el
nako ko ich nevyužíva vôbec.
Tento skutkový stav tkvie v nízkej znalosti predností využívania výsledkov
predik ných metód finan nej analýzy na rôzne ú ely v rámci firmy, charakteristickej pre
slovenské podnikate ské prostredie. Prí ina vyplýva z nedôvery slovenských manažérov
k využívaniu výsledkov predik ných metód finan no-ekonomickej analýzy a v ich mienke, že
na Slovensku to aj tak nemá podstatnejší význam, nako ko tu trhové prostredie nefunguje
resp. funguje len ve mi slabo.
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o sa týka vyhodnotenia konkrétneho ú elu, na ktorý jednotlivé firmy (používajúce
predik né metódy finan nej analýzy) tieto metódy využívajú, najvä šie percentuálne
zastúpenie má oblas finan ného plánovania (34,04% všetkých opýtaných). Nasleduje tvorba
podnikate ských plánov (29,79% opýtaných) a koncepcie rozvoja spolo nosti (19,15%
opýtaných).
94,12% z firiem využívajúcich predik né metódy finan no-ekonomickej analýzy využíva
tieto metódy na ú el finan ného plánovania, o sa samozrejme dá predpoklada nako ko
práve oblas finan ného plánovania je hlavným a najpodstatnejším ú elom využívania
predik ných metód finan nej analýzy. Túto skuto nos hodnotím ve mi kladne.
alším o akávaným ú elom využitia predik ných metód finan nej analýzy je tvorba
podnikate ských plánov. Na tento ú el využíva predik né metódy 82,35% zo všetkých firiem
využívajúcich predik né metódy finan nej analýzy, o je tiež pomerne dobrý výsledok.
Firmy využívajúce predik né metódy finan nej analýzy tieto najmenej využívajú pre
ú el tvorby koncepcií rozvoja, konkrétne tak iní 52,94% zo všetkých firiem využívajúcich
predik né metódy finan nej analýzy.
Napriek tomu, že sa jedná o nadpolovi nú vä šinu, vidím tu slabšie miesto
a spomínanú skuto nos bude potrebné napravi lepšou informovanos ou slovenského
podnikate ského sektora o možnostiach využitia predik ných metód finan nej analýzy.
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7. Osved ilo sa Vám používanie predik ných metód v praxi?
Štruktúra odpovedí na
7. otázku
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Obr. 12 Kolá ový diagram štruktúry odpovedí na 7. otázku
Komentár
K relevantnému zodpovedaniu otázky . 7 bolo potrebné pozna význam pojmu
„predik né metódy finan nej analýzy“. Nutná bola adekvátna znalos výsledkov použitia
predik ných metód finan no-ekonomickej analýzy vo vlastnej podnikovej praxi, samozrejme
len u respondentov, ktorých sa týka používanie predik ných metód finan nej analýzy a ktorí
tieto predik né metódy finan nej analýzy využívajú v praxi.
Viac ako polovica respondentov (až 63,83 % opýtaných) nepoužíva predik né metódy
finan nej analýzy z dôvodov, ktoré som už pri zodpovedaní predchádzajúcich otázok viackrát
uviedla.
Danú situáciu bude nevyhnutné zlepši prostredníctvom vä šej informovanosti
a šírenia osvety oh adom používania a zmysluplného využívania metód finan noekonomickej analýzy (predik ná a retrospektívna finan ná analýza) v podnikovej praxi
v cie ovej skupine slovenských manažérov.
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Všetci v cie ovej skupine respondentov využívajúcich predik né metódy finan nej
analýzy (36,17 % opýtaných) uviedli, že sa im používanie predik ných metód finan noekonomickej analýzy osved ilo v praxi.
Táto skuto nos sved í o tom, že predik né metódy finan nej analýzy nemožno
podce ova , ako to býva v rámci slovenského podnikate ského prostredia zvykom a reálnym
faktom. Predik né metódy finan no-ekonomickej analýzy majú zmysel a opodstatnenie
a zárove majú svoje pevné miesto vo finan nom manažmente podniku každého zamerania
a každej ve kosti (mikro, malý, stredný, ve ký).
O spomínanej skuto nosti vypovedá fakt, že všetci respondenti využívajúci predik né
metódy finan nej analýzy v rámci finan ného manažérstva podniku odpovedali kladne, teda
že používanie predik ných metód v praxi je pre ich podnik ve kým prínosom a má podstatný
význam vo finan nom manažérstve ich podniku.
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8.
o konkrétne Vám prináša používanie predik ných metód vo finan nom
manažérstve?
Štruktúra odpovedí na
8. otázku
vä šiu istotu vo finan nom
plánovaní
zabránenie neo akávaným
finan ným problémom
nemá ve ký prínos
nepoužívame predik né
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Obr. 13 Kolá ový diagram štruktúry odpovedí na 8. otázku
Komentár
K relevantnému zodpovedaniu otázky . 8 bolo nevyhnutné pozna význam pojmu
„predik né metódy finan nej analýzy“. Nutná bola tiež adekvátna znalos výsledkov
používania predik ných metód finan no-ekonomickej analýzy vo vlastnej podnikovej praxi a
o konkrétne respondentom toto používanie predik ných metód vo finan nom manažérstve
podniku prináša.
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Viac ako polovica respondentov (až 63,83 % opýtaných) však predik né metódy
finan nej analýzy vôbec nepoužíva z dôvodov, ktoré som už pri zodpovedaní
predchádzajúcich otázok viackrát uviedla.
Spomínaní respondenti samozrejme uviedli ako odpove iné – nepoužívame predik né
metódy finan nej analýzy.
Zostávajúci respondenti používajú predik né metódy finan nej analýzy a všetci z nich
zárove uvádzajú, že predik né metódy finan nej analýzy im prinášajú vä šiu istotu vo
finan nom plánovaní (36,17 % všetkých opýtaných; 100 % z respondentov využívajúcich
predik né metódy finan nej analýzy).
Vä šina respondentov používajúcich predik né metódy finan nej analýzy odpovedala,
že využívanie predik ných metód finan nej analýzy im pomáha zabráni neo akávaným
finan ným problémom (27,66 % všetkých opýtaných; 76,47 % z respondentov využívajúcich
predik né metódy finan nej analýzy).
Ako potešujúci fakt vyvstáva skuto nos , že žiadny z respondentov využívajúcich
predik né metódy finan nej analýzy v rámci dotazníka neuviedol, že používanie predik ných
metód finan nej analýzy nemá pre finan ný manažment jeho podniku ve ký prínos. To je
ve kým prís ubom do budúcnosti.
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9. Realizovali ste už konkrétne opatrenia na základe používania predik ných metód
finan nej analýzy?
Štruktúra odpovedí na
9. otázku
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Obr. 14 Kolá ový diagram štruktúry odpovedí na 9. otázku
Komentár
K relevantnému zodpovedaniu otázky . 9 bolo nevyhnutné pozna význam pojmu
„predik né metódy finan nej analýzy“. Nutná bola adekvátna znalos možných konkrétnych
opatrení zrealizovaných na základe výsledkov používania predik ných metód finan noekonomickej analýzy vo vlastnej podnikovej praxi.
Viac ako polovica respondentov (až 63,83 % opýtaných) vôbec nepoužíva predik né
metódy finan nej analýzy v rámci finan ného manažmentu svojho podniku.
Za dobrý výsledok považujem roz lenenie odpovedí v rámci zvyšných 36,17 % respondentov
využívajúcich výsledky predik ných metód finan nej analýzy nasledovne:
- až 34,04 % respondentov ( o tvorí vlastne 94,11 % tejto cie ovej skupiny) odpovedalo
áno, teda realizovali už konkrétne opatrenia na základe používania predik ných metód
finan nej analýzy;
- 2,13 % respondentov ( o tvorí 5,89 % tejto cie ovej skupiny) odpovedalo nie, to
znamená že zatia nerealizovali žiadne konkrétne opatrenia na základe používania
predik ných metód finan nej analýzy.
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Z hore uvedenej skuto nosti priamo vyplýva, že ve ká vä šina respondentov
používajúcich predik né metódy finan nej analýzy
už má skúsenosti s realizáciou
konkrétnych opatrení, ku ktorým dospeli na základe využívania predik ných metód finan nej
analýzy.
Nasledovnú skuto nos bude potrebné napravi lepšou informovanos ou subjektov
slovenského podnikate ského sektora o možnostiach využívania predik ných metód finan nej
analýzy okrem iného aj na realizáciu konkrétnych opatrení vyplývajúcich z ich používania a
zabezpe ujúcich finan nú stabilitu podniku.
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10. Prinieslo Vám zavedenie týchto opatrení o akávané výsledky?
Štruktúra odpovedí na
10. otázku
áno
nie
nepoužívame predik né
metódy FA

'!" %

Po et respondentov

Percento respondentov

16
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34,04 %
2,13 %

30

63,83 %
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Obr. 15 Kolá ový diagram štruktúry odpovedí na 10. otázku
Komentár
K relevantnému zodpovedaniu otázky . 10 bola nevyhnutná znalos používania
predik ných metód finan nej analýzy v praxi a zárove znalos možnosti realizácie
konkrétnych opatrení v praxi vyplývajúcich z používania spomínaných metód.
Na základe zodpovedania tejto otázky jednotlivými respondentmi som prišla
k zisteniu, že viac ako polovica respondentov (až 63,83 % opýtaných) vôbec nepoužíva
predik né metódy finan nej analýzy v rámci finan ného manažmentu svojho podniku.
Ako relatívne dobrý výsledok považujem roz lenenie odpovedí v rámci zvyšných 36,17 %
respondentov využívajúcich výsledky predik ných metód finan nej analýzy nasledovne:
-

až 34,04 % respondentov ( o tvorí vlastne 94,11 % tejto cie ovej skupiny) odpovedalo
áno, teda zavedenie konkrétnych opatrení na základe používania predik ných metód
finan nej analýzy spomínaným respondentom prinieslo o akávané výsledky;
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-

2,13 % respondentov ( o tvorí 5,89 % tejto cie ovej skupiny) odpovedalo nie, teda
bu
zatia nerealizovali žiadne konkrétne opatrenia na základe používania
predik ných metód finan nej analýzy alebo im realizácia týchto opatrení nepriniesla
žiadne o akávané výsledky.

Z hore uvedenej skuto nosti priamo vyplýva, že ve ká vä šina respondentov
využívajúcich predik né metódy finan nej analýzy má kladné skúsenosti so zavedením
konkrétnych opatrení, ku ktorým dospeli na základe využívania predik ných metód finan nej
analýzy a zavedenie týchto opatrení im prinieslo o akávané výsledky.
Nasledovnú skuto nos navrhujem napravi lepšou informovanos ou a vä šou
dôverou subjektov slovenského podnikate ského sektora vo využívanie predik ných metód
finan nej analýzy ako aj v realizáciu konkrétnych opatrení vyplývajúcich z ich používania.
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11. Aké prípadné problémy evidujete pri používaní predik ných metód finan nej
analýzy?
Štruktúra odpovedí na
11. otázku
obtiažnos metódy (metód)
nedostatok informácií
problematická interpretácia
vypo ítanej hodnoty
ukazovate a
rizikovos vstupných
informácií
iné
nepoužívame predik né
metódy FA
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Obr. 16 Kolá ový diagram štruktúry odpovedí na 11. otázku
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Komentár
K relevantnému zodpovedaniu otázky . 11 bola nevyhnutná znalos používania
predik ných metód finan nej analýzy v praxi a znalos problémov, ktoré môžu vyvsta pri
používaní týchto metód.
Na základe zodpovedania otázky . 11 jednotlivými respondentmi je zrejmé, že viac ako
polovica respondentov (až 63,83 % opýtaných) vôbec nepoužíva predik né metódy finan nej
analýzy v rámci finan ného manažmentu svojho podniku.
Roz lenenie odpovedí v rámci zvyšných 36,17 % respondentov využívajúcich výsledky
predik ných metód finan nej analýzy je nasledovné:
-

4,26 % respondentov ( o tvorí vlastne 11,76 % tejto cie ovej skupiny) odpovedalo, že
najvä ším problémom pri používaní predik ných metód finan nej analýzy je
obtiažnos tejto metódy resp. týchto metód;

-

14,89 % respondentov ( o tvorí 41,18 % tejto cie ovej skupiny) odpovedalo, že
najvä ším problémom pri používaní predik ných metód finan nej analýzy je
nedostatok informácií potrebných k používaniu týchto metód;

-

12,77 % respondentov ( o tvorí 35,29 % tejto cie ovej skupiny) odpovedalo, že
najvä ším problémom pri používaní predik ných metód finan nej analýzy je
problematická interpretácia vypo ítanej hodnoty ukazovate a;

-

21,28 % respondentov ( o tvorí 58,82 % tejto cie ovej skupiny) odpovedalo, že
najvä ším problémom pri používaní predik ných metód finan nej analýzy je
rizikovos vstupných informácií potrebných k efektívnemu používaniu týchto metód.

Z hore uvedenej skuto nosti vyplýva, že v rámci skupiny respondentov využívajúcej
predik né metódy finan nej analýzy až 58,82 % trápi pri využívaní týchto metód práve
rizikovos vstupných informácií potrebných k používaniu týchto metód.
alšou pomerne ve kou skupinou, konkrétne 41,18 % cie ovej skupiny respondentov
využívajúcich predik né metódy finan nej analýzy, sú respondenti, ktorí uviedli, že najvä ším
problémom pri používaní predik ných metód finan nej analýzy je nedostatok informácií
potrebných k používaniu týchto metód.
Nie o vyše tretiny respondentov (35,29 %) z cie ovej skupiny respondentov
využívajúcich predik né metódy finan nej analýzy trápi problematická interpretácia
vypo ítanej hodnoty ukazovate a v rámci používanej predik nej metódy (metód).
Najmenej respondentov, a to 11,76 % cie ovej skupiny respondentov využívajúcich
predik né metódy finan nej analýzy, je nespokojných s obtiažnos ou nimi používanej
predik nej metódy (metód).
Na základe uvedených faktov je pod a môjho názoru potrebné neustále zdokona ova ,
prispôsobova a približova jednotlivé predik né metódy finan nej analýzy konkrétnym
potrebám ich kone ných cie ových užívate ov, pri om by sa malo jedna najmä
o zjednodušenie výpo tu indexov, zjemnenie hodnotiacej stupnice a zníženie nárokov na
vstupné informácie potrebné k používaniu týchto metód.
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12. Z ktorých útvarov podnikového manažmentu získavate vstupné informácie pre
výpo et indexov predik ných metód?
Štruktúra odpovedí na
12. otázku
útvar riadenia
finan ný útvar
útvar kontrolingu
útvar nákupu
výrobný útvar
útvar predaja a odbytu
útvar marketingu
útvar logistiky
iné útvary - útvar
informa ného systému
nepoužívame predik né
metódy FA

Po et respondentov

Percento respondentov

1
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5
1
0
3
0
0
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27,66 %
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0%
6,38 %
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Obr. 17 Kolá ový diagram štruktúry odpovedí na 12. otázku
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Komentár
K relevantnému zodpovedaniu otázky . 12 bola nevyhnutná orientácia v rámci
útvarov, z ktorých by eventuálne mohli by získavané vstupné informácie pre výpo et
indexov predik ných metód a znalos relevantných útvarov, z ktorých sú v každom
konkrétnom podniku tieto vstupné informácie naozaj získavané.
Na základe zodpovedania otázky . 12 jednotlivými respondentmi je zrejmé, že viac
ako polovica respondentov (až 63,83 % opýtaných) vôbec nepoužíva predik né metódy
finan nej analýzy v rámci finan ného manažmentu svojho podniku.
Roz lenenie odpovedí v rámci zvyšných 36,17 % respondentov využívajúcich výsledky
predik ných metód finan nej analýzy je nasledovné:
-

2,13 % respondentov ( o tvorí vlastne 5,88 % tejto cie ovej skupiny) odpovedalo, že
vstupné informácie pre výpo et indexov predik ných metód získava z útvaru riadenia;

-

27,66 % respondentov ( o tvorí 76,47 % tejto cie ovej skupiny) odpovedalo, že
vstupné informácie pre výpo et indexov predik ných metód získava z finan ného
útvaru;

-

10,64 % respondentov ( o tvorí 29,41 % tejto cie ovej skupiny) odpovedalo, že
vstupné informácie pre výpo et indexov predik ných metód získava z útvaru
kontrolingu;

-

2,13 % respondentov ( o tvorí 5,88 % tejto cie ovej skupiny) odpovedalo, že vstupné
informácie pre výpo et indexov predik ných metód získava z útvaru nákupu;

-

6,38 % respondentov ( o tvorí 17,65 % tejto cie ovej skupiny) odpovedalo, že vstupné
informácie pre výpo et indexov predik ných metód získava z útvaru predaja a odbytu;

-

2,13 % respondentov ( o tvorí 5,88 % tejto cie ovej skupiny) odpovedalo, že vstupné
informácie pre výpo et indexov predik ných metód získava z iného útvaru – útvar
ISO (informa ného systému).

Z hore uvedenej skuto nosti vyplýva, že v rámci skupiny respondentov využívajúcej
predik né metódy finan nej analýzy až 76,47 % získava vstupné informácie pre výpo et
indexov predik ných metód z finan ného útvaru.
Druhou najvä šou skupinou, konkrétne 29,41 % cie ovej skupiny respondentov využívajúcich
predik né metódy finan nej analýzy, sú respondenti, ktorí získavajú vstupné informácie pre
výpo et indexov predik ných metód z útvaru kontrolingu.
17,65 % cie ovej skupiny respondentov využívajúcich predik né metódy finan nej analýzy
získava vstupné informácie pre výpo et indexov predik ných metód z útvaru predaja
a odbytu.
Z ostatných útvarov podnikového manažmentu získava vstupné informácie pre
výpo et indexov predik ných metód už len zanedbate né percento respondentov.
Na základe uvedených faktov sú samozrejme najvhodnejšími útvarmi pre získavanie
vstupných informácií pre výpo et indexov predik ných metód v prvom rade finan ný útvar,
prípadne útvar kontrolingu.
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13. Sú útvary podnikového manažmentu schopné poskytnú Vám všetky požadované
vstupné informácie?
Štruktúra odpovedí na
13. otázku
áno
nie
nepoužívame predik né
metódy FA
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Percento respondentov
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Obr. 18 Kolá ový diagram štruktúry odpovedí na 13. otázku
Komentár
K relevantnému zodpovedaniu otázky . 13 bola nevyhnutná znalos používania
predik ných metód finan nej analýzy ako aj všetkých potrebných požadovaných vstupných
informácií k predik ným metódam využívaným jednotlivými firmami.
Na základe zodpovedania otázky . 13 jednotlivými respondentmi je zrejmé, že viac
ako polovica respondentov (až 63,83 % opýtaných) vôbec nepoužíva predik né metódy
finan nej analýzy v rámci finan ného manažmentu svojho podniku.
Roz lenenie odpovedí v rámci zvyšných 36,17 % respondentov využívajúcich výsledky
predik ných metód finan nej analýzy je nasledovné:
-

17,02 % respondentov ( o tvorí vlastne 47,06 % tejto cie ovej skupiny – takmer
polovica) odpovedalo, že útvary podnikového manažmentu sú schopné poskytnú im
všetky požadované vstupné informácie;
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-

19,15 % respondentov ( o tvorí vlastne 52,94 % tejto cie ovej skupiny) odpovedalo,
že útvary podnikového manažmentu nie sú schopné poskytnú im všetky požadované
vstupné informácie.

Z hore uvedeného vyplýva, že nie o menej ako polovica respondentov z cie ovej
skupiny respondentov využívajúcich predik né metódy finan nej analýzy má všetky potrebné
požadované vstupné informácie, ktoré im poskytli príslušné útvary podnikového manažmentu.
alšou skupinou tvorenou nie o vyše polovicou respondentov z cie ovej skupiny
respondentov využívajúcich predik né metódy finan nej analýzy, sú respondenti, ktorí
nedisponujú všetkými potrebnými požadovanými vstupnými informáciami, teda bu
používajú konkrétne tie predik né metódy finan nej analýzy, ktoré sú ve mi náro né na
vstupné informácie a príslušné útvary podnikového manažmentu nie sú schopné im ich
poskytnú alebo môže by problém v innosti samotných útvarov podnikového manažmentu,
ktoré tieto požadované vstupné informácie poskytujú.
Je potrebné a nevyhnutné zlepši
innos príslušných útvarov podnikového
manažmentu poskytujúcich požadované vstupné informácie ku využívaniu predik ných
metód finan nej analýzy, spo ívajúcu vo vedení ú tovnej a finan nej evidencie.
Zárove je potrebné a odporú am využíva len tie predik né metódy finan nej
analýzy, ktoré nie sú ve mi náro né na vstupné informácie nako ko u niektorých metód býva
naozaj ve kým problémom všetky tieto požadované vstupné informácie reálne získa .
Preto je žiadúcim javom pri tvorbe nových metód predik nej finan nej analýzy okrem
iných úprav a vylepšení zníži nároky na vstupné informácie.
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14. Aké základné nedostatky vykazujú súbory informácií pre využitie predik ných
metód?
Štruktúra odpovedí na
14. otázku
neaktuálnos
nepresnos
irelevantnos
iné - neevidujeme
iné - neúplnos
iné - forma spracovania
(úprava)
nepoužívame predik né
metódy FA

Po et respondentov

Percento respondentov
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Obr. 19 Kolá ový diagram štruktúry odpovedí na 14. otázku
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Komentár
K relevantnému zodpovedaniu otázky . 14 bola nevyhnutná znalos používaných
predik ných metód finan nej analýzy a znalos súboru informácií potrebných k využívaniu
konkrétnych predik ných metód, ktoré firma používa, o do formy tak aj do obsahu.
Na základe zodpovedania otázky . 14 jednotlivými respondentmi je zrejmé, že viac
ako polovica respondentov (až 63,83 % opýtaných) vôbec nepoužíva predik né metódy
finan nej analýzy v rámci finan ného manažmentu podniku.
Roz lenenie odpovedí v rámci zvyšných 36,17 % respondentov využívajúcich výsledky
predik ných metód finan nej analýzy je nasledovné:
-

8,51 % respondentov ( o tvorí vlastne 23,53 % tejto cie ovej skupiny) odpovedalo, že
im prekáža najmä neaktuálnos získaného súboru vstupných informácií pre využitie
nimi používaných predik ných metód;

-

29,79 % respondentov ( o tvorí vlastne 82,35 % tejto cie ovej skupiny) odpovedalo,
že im prekáža najmä nepresnos získaného súboru vstupných informácií pre využitie
nimi používaných predik ných metód;

-

2,13 % respondentov ( o tvorí vlastne 5,88 % tejto cie ovej skupiny) odpovedalo, že
im prekáža najmä irelevantnos získaného súboru vstupných informácií pre využitie
nimi používaných predik ných metód;

-

2,13 % respondentov ( o tvorí vlastne 5,88 % tejto cie ovej skupiny) odpovedalo, že
neeviduje žiadne nedostatky, ktoré by vykazovali súbory vstupných informácií pre
využitie nimi používaných predik ných metód;

-

19,15 % respondentov ( o tvorí vlastne 52,94 % tejto cie ovej skupiny) odpovedalo,
že im prekáža najmä neúplnos získaného súboru vstupných informácií pre využitie
nimi používaných predik ných metód;

-

2,13 % respondentov ( o tvorí vlastne 5,88 % tejto cie ovej skupiny) odpovedalo, že
im prekáža najmä nevhodná forma spracovania (úprava) získaného súboru vstupných
informácií pre využitie nimi používaných predik ných metód.

Zosumarizovaním hore uvedených informácií som dospela k zisteniu, že naj astejšími
a najviac frekventovanými nedostatkami v rámci súborov vstupných informácií pre využitie
predik ných metód, sú práve ich nepresnos (29,79 % všetkých respondentov) a neúplnos
(19,15 % všetkých respondentov).
Práve na tieto nedostatky je potrebné sa zamera
a rieši
spomínanú
problematiku najmä v rámci príslušných útvarov finan ného riadenia a kontrolingu
zodpovedných za databázu údajov, z ktorých sa neskôr generujú súbory vstupných informácií
potrebných ku využívaniu zvolených predik ných metód finan nej analýzy.
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15. Máte možnos získava
(automatizovane)?
Štruktúra odpovedí na
15. otázku
áno
nie

súbor informácií z podnikového informa ného systému
Po et respondentov

Percento respondentov

25
22

53,19 %
46,81 %

Obr. 20 Kolá ový diagram štruktúry odpovedí na 15. otázku
Komentár
K relevantnému zodpovedaniu otázky . 15 bola nevyhnutná znalos možností
a úrovne automatizácie podnikového informa ného systému.
53,19 % respondentov uvádza, že má možnos automatizovane získava súbor informácií
z podnikového informa ného systému.
46,81 % respondentov uvádza, že nemá možnos automatizovane získava súbor informácií
z podnikového informa ného systému.
Z hore uvedených faktov následne vyplýva, že percentuálny pomer respondentov,
ktorí majú možnos automatizovane získava súbor informácií z podnikového informa ného
systému ku respondentom, ktorí túto možnos nemajú, je 53,19 : 46,81.
Je zrejmé, že takmer polovica respondentov túto možnos , ktorá by mala by v dnešnej dobe
už samozrejmos ou, nemá.
Z analýzy tohto faktu vyplýva, že situácia na Slovensku zatia nie je práve
najpriaznivejšia o sa týka úrovne automatizácie, informatizácie a technického zabezpe enia
podnikov. Je potrebné vyvinú dostato né úsilie na zlepšenie spomínaného pretrvávajúceho
nepriaznivého stavu prostredníctvom zavádzania nových informa ných a komunika ných
technológií ako aj modernizáciou dátovej a komunika no-technologickej infraštruktúry
v jednotlivých podnikoch.
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16. Ste vybavení pre automatizované spracovanie získaných súborov informácií?
Štruktúra odpovedí na
16. otázku
áno
nie

Po et respondentov

Percento respondentov

30
17

63,83 %
36,17 %

Obr. 21 Kolá ový diagram štruktúry odpovedí na 16. otázku
Komentár
K relevantnému zodpovedaniu otázky . 16 bola nevyhnutná znalos možností
a úrovne automatizácie podnikového informa ného systému.
63,83 % respondentov uvádza, že disponuje patri ným vybavením nevyhnutným pre
automatizované spracovanie získaných súborov informácií pre využitie predik ných metód
finan nej analýzy.
36,17 % respondentov uvádza, že nedisponuje potrebným vybavením nevyhnutným pre
automatizované spracovanie získaných súborov informácií pre využitie predik ných metód
finan nej analýzy.
Z hore uvedených faktov vyplýva, že pomer respondentov disponujúcich potrebnou
vybavenos ou nevyhnutnou pre automatizované spracovanie získaných súborov informácií
ku respondentom, ktorí potrebnou vybavenos ou nedisponujú, je 63,83 : 36,17.
Vä šina respondentov má teda možnos spracováva získané súbory informácií pre
využitie predik ných metód finan nej analýzy automatizovane.
Samozrejme, je nevyhnutné na alej pracova na tom, aby aj zvyšné percento respondentov
dosiahlo patri nú úrove technickej vybavenosti a automatizácie.
Z analýzy spomínaného faktu vyplýva, že situácia na Slovensku zatia nie je práve
najpriaznivejšia o sa týka úrovne automatizácie, informatizácie a technického zabezpe enia
podnikov. Je potrebné vyvinú dostato né úsilie na zlepšenie spomínaného pretrvávajúceho
nepriaznivého stavu prostredníctvom zavádzania nových informa ných a komunika ných
technológií ako aj modernizáciou dátovej a komunika no-technologickej infraštruktúry
v jednotlivých podnikoch.
69

Dizerta ná práca: Návrh využitia predik ných metód finan no-ekonomickej analýzy ako nástroj manažérstva
podnikových financií

17. Umož uje Vám sústava kriteriálnych vz ahov jednotlivých predik ných metód
konkrétne zhodnoti finan nú situáciu podniku?
Štruktúra odpovedí na
17. otázku
áno
nie
nepoužívame predik né
metódy FA
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Obr. 22 Kolá ový diagram štruktúry odpovedí na 17. otázku
Komentár
K relevantnému zodpovedaniu otázky . 17 bola nevyhnutná znalos sústavy
kriteriálnych vz ahov využívaných predik ných metód, znalos používania týchto
kriteriálnych vz ahov a v kone nom dôsledku aj znalos ich efektivity v rámci zhodnotenia
konkrétnej finan nej situácie podniku a zárove jej predikcie do budúcnosti.
Na základe zodpovedania otázky . 17 jednotlivými respondentmi je zrejmé, že viac
ako polovica respondentov (až 63,83 % opýtaných) vôbec nepoužíva predik né metódy
finan nej analýzy v rámci finan ného manažmentu svojho podniku.
Roz lenenie odpovedí v rámci zvyšných 36,17 % respondentov využívajúcich výsledky
predik ných metód finan nej analýzy je nasledovné:
-

36,17 % respondentov ( o tvorí 100 % tejto cie ovej skupiny) odpovedalo, že sústava
kriteriálnych vz ahov používaných predik ných metód im umož uje konkrétne
zhodnoti finan nú situáciu podniku a predikova jej stav do budúcnosti;

-

žiadny respondent z tejto cie ovej skupiny respondentov používajúcich predik né
metódy finan nej analýzy neuviedol, že sústava kriteriálnych vz ahov využívaných
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predik ných metód mu neumož uje konkrétne zhodnoti finan nú situáciu podniku
a predikova jej stav do budúcnosti.
Z hore uvedeného vyplýva skuto nos potvrdzujúca fakt, že respondenti používajúci
predik né metódy finan nej analýzy sú spokojní so štruktúrou kriteriálnych vz ahov
konkrétnych predik ných metód, ktoré využívajú a sústava týchto kriteriálnych vz ahov im
umož uje a pomáha správne zhodnoti finan nú situáciu podniku a zárove aj predikova jej
stav do budúcnosti.
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18. Ako je organiza ne zabezpe ená distribúcia výsledkov použitia predik ných metód
finan nej analýzy v manažérstve podniku?
Štruktúra odpovedí na
18. otázku
cez útvar finan ného
plánovania
cez útvar kontrolingu
cez útvar riadenia
iná – vrcholové vedenie
nepoužívame predik né
metódy FA
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Obr. 23 Kolá ový diagram štruktúry odpovedí na 18. otázku
Komentár
K relevantnému zodpovedaniu otázky . 18 bola nevyhnutná znalos organiza ného
zabezpe enia distribúcie výsledkov použitia predik ných metód finan nej analýzy
v manažérstve podniku dotazovaných.
Na základe zodpovedania otázky . 18 jednotlivými respondentmi je zrejmé, že viac
ako polovica respondentov (až 63,83 % opýtaných) vôbec nepoužíva predik né metódy
finan nej analýzy v rámci finan ného manažmentu svojho podniku.
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Roz lenenie odpovedí v rámci zvyšných 36,17 % respondentov využívajúcich výsledky
predik ných metód finan nej analýzy je nasledovné:
-

25,53 % respondentov ( o tvorí 70,59 % tejto cie ovej skupiny) odpovedalo, že
v rámci manažérstva podniku je distribúcia výsledkov použitia predik ných metód
finan nej analýzy zabezpe ená prostredníctvom útvaru finan ného plánovania;

-

10,64 % respondentov ( o tvorí 29,41 % tejto cie ovej skupiny) odpovedalo, že
v rámci manažérstva podniku je distribúcia výsledkov použitia predik ných metód
finan nej analýzy zabezpe ená prostredníctvom útvaru kontrolingu;

-

2,13 % respondentov ( o tvorí 5,88 % tejto cie ovej skupiny) odpovedalo, že v rámci
manažérstva podniku je distribúcia výsledkov použitia predik ných metód finan nej
analýzy zabezpe ená prostredníctvom útvaru riadenia;

-

2,13 % respondentov ( o tvorí 5,88 % tejto cie ovej skupiny) odpovedalo, že v rámci
manažérstva podniku je distribúcia výsledkov použitia predik ných metód finan nej
analýzy zabezpe ená iná – prostredníctvom vrcholového vedenia podniku.

Z hore uvedeného vyplýva skuto nos , že naj astejšie respondenti distribuujú
výsledky použitia predik ných metód finan nej analýzy prostredníctvom útvaru finan ného
plánovania (až 25,53 % všetkých dotazovaných a 70,59 % cie ovej skupiny respondentov
používajúcich predik né metódy finan nej analýzy).
Pomerne ve ká skupina respondentov, konkrétne 10,64 % všetkých dotazovaných a zárove
29,41 % cie ovej skupiny respondentov používajúcich predik né metódy finan nej analýzy,
distribuuje výsledky použitia predik ných metód finan nej analýzy prostredníctvom útvaru
kontrolingu.
Z analýzy stavu získaného prostredníctvom dotazovania je zrejmé, že v rámci
slovenského podnikate ského sektora je v manažmente podnikov najviac zaužívaná
distribúcia výsledkov použitia predik ných metód finan nej analýzy prostredníctvom útvaru
finan ného plánovania, druhým naj astejšie využívaným je útvar kontrolingu.
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19. Máte záujem zvolenú predik nú metódu (metódy) finan nej analýzy používa aj
v budúcnosti?
Štruktúra odpovedí na
19. otázku
áno
nie
nepoužívame predik né
metódy FA
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Obr. 24 Kolá ový diagram štruktúry odpovedí na 19. otázku
Komentár
K relevantnému zodpovedaniu otázky . 19 bola nevyhnutná podrobná a obsažná
znalos výhod ale aj nevýhod zvolenej predik nej metódy (metód) finan nej analýzy
používanej (používaných) v rámci finan ného manažmentu podniku.
Na základe zodpovedania otázky . 19 jednotlivými respondentmi je zrejmé, že viac
ako polovica respondentov (až 63,83 % všetkých opýtaných) vôbec nepoužíva predik né
metódy finan nej analýzy v rámci finan ného manažmentu svojho podniku.
Roz lenenie odpovedí v rámci zvyšných 36,17 % respondentov využívajúcich výsledky
predik ných metód finan nej analýzy je nasledovné:
-

36,17 % respondentov ( o tvorí 100 % tejto cie ovej skupiny) odpovedalo, že má
záujem zvolenú a v rámci finan ného manažmentu svojho podniku využívanú
predik nú metódu (metódy) finan nej analýzy používa aj v budúcnosti;

-

žiadny respondent z tejto cie ovej skupiny respondentov používajúcich predik né
metódy finan nej analýzy neuviedol, že nemá záujem zvolenú a v rámci finan ného
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manažmentu svojho podniku využívanú predik nú metódu (metódy) finan nej analýzy
používa aj v budúcnosti.
Na základe uvedených faktov je možné tvrdi , že všetci respondenti používajúci
predik né metódy finan nej analýzy sú spokojní s predik nou metódou (metódami) finan nej
analýzy, ktorú (ktoré) si zvolili a ktorú (ktoré) využívajú v rámci finan ného manažmentu
svojho podniku na ú ely zhodnotenia momentálnej finan nej situácie svojho podniku
a zárove aj predikcie jej stavu do budúcnosti.
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20. Máte záujem vyskúša niektorú inú metódu (metódy) zo skupiny predik ných metód
finan nej analýzy (ktorú)?
Štruktúra odpovedí na
20. otázku
áno
nie
nerelevantné, nepoužívame
žiadnu predik nú metódu FA

"

,

Po et respondentov

Percento respondentov

7
10

14,89 %
21,28 %

30

63,83 %

'!" %

'

%

(

)*

Obr. 25 Kolá ový diagram štruktúry odpovedí na 20. otázku
Komentár
K relevantnému zodpovedaniu otázky . 20 bola nevyhnutná znalos efektivity, výhod
a nevýhod ako aj stup a vypovedacej schopnosti a úspešnosti predikcie zvolenej a používanej
predik nej metódy v rámci finan ného manažérstva podniku dotazovaných respondentov ako
aj orientácia v ostatných druhoch predik ných metód, ich vypovedacej schopnosti, úspešnosti
predikcie, výhodách a nevýhodách.
Na základe zodpovedania otázky . 20 jednotlivými respondentmi je zrejmé, že viac
ako polovica respondentov (až 63,83 % všetkých opýtaných) nepoužíva žiadnu predik nú
metódu finan nej analýzy v rámci finan ného manažmentu svojho podniku.
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Roz lenenie odpovedí v rámci zvyšných 36,17 % respondentov používajúcich predik né
metódy finan nej analýzy je nasledovné:
-

14,89 % respondentov ( o tvorí 41,18 % tejto cie ovej skupiny) uviedlo, že má záujem
vyskúša niektorú inú metódu (metódy) zo skupiny predik ných metód finan nej
analýzy, konkrétne záujem bol o Indexové metódy IN 01 a IN 05 (4 respondenti)
a o model INFA (3 respondenti);

-

21,28 % respondentov ( o tvorí 58,82 % z tejto cie ovej skupiny) uviedlo, že nemá
záujem vyskúša niektorú inú metódu (metódy) zo skupiny predik ných metód
finan nej analýzy, títo respondenti sú spokojní so zvolenou a momentálne používanou
predik nou metódou (metódami) v rámci finan ného manažérstva svojho podniku.

V rámci skupiny respondentov používajúcich predik né metódy finan nej analýzy vo
finan nom manažmentu svojho podniku nadpolovi ná vä šina z nich nemá záujem vyskúša
niektorú inú metódu (metódy) zo skupiny predik ných metód finan nej analýzy a je spokojná
so zvolenou a momentálne používanou predik nou metódou (metódami).
Zvyšná as respondentov (nie o menej ako polovica skupiny respondentov
používajúcich predik né metódy finan nej analýzy vo finan nom manažmentu svojho
podniku) zas naopak má záujem vyskúša niektorú inú metódu (metódy) zo skupiny
predik ných metód finan nej analýzy.
Najvä ší záujem zo strany jednotlivých respondentov bol prejavený o indexové metódy IN01
a IN05, na druhom mieste sa umiestnil model INFA.
Podotýkam, že indexové metódy IN01 a IN05 ako aj model INFA (patriaci do skupiny
pyramídových sústav ukazovate ov), sú v sú asnosti naozaj v pomere ku svojej náro nosti
jedny z najlepších a najvhodnejších predik ných metód v rámci podmienok slovenského
podnikate ského prostredia.
Samozrejme, existujú aj výkonnejšie a progresívnejšie metódy predik nej finan nej
analýzy na vyššom stupni vývoja a s lepšou vypovedacou schopnos ou, ale tie sú vzh adom
ku svojej vysokej náro nosti na výpo tovú techniku reálne použite né len pre zanedbate né
minimálne percento respondentov (model Learning Vector Quantiser, Systém hodnotenia BP14).
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21. V om vidíte prekážky (plného) uplatnenia metód predik nej finan nej analýzy vo
Vašom podniku?
Štruktúra odpovedí na
21. otázku
personál
technika
organizácia
iné - špecifiká a podmienky
slovenského prostredia trhu
iné - nevidím prekážky
iné - príliš malá firma
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Obr. 26 Kolá ový diagram štruktúry odpovedí na 21. otázku

Komentár
K relevantnému zodpovedaniu otázky . 21 bola potrebná znalos všetkých aspektov
firemného prostredia a okolitého podnikate ského prostredia, nako ko otázka vyžadovala
analýzu slabých lánkov firmy prípadne ostatných lánkov, ktoré bránia plnému uplatneniu
metód predik nej finan nej analýzy používaných v rámci firiem jednotlivých respondentov.
Ve ké percento respondentov uviedlo v rámci odpovede na túto otázku zárove
viacero možností, o zna í že vo svojej firme resp. prostredí kde podniká eviduje viacero
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slabých miest, ktoré následne bránia plnému rozvinutiu a uplatneniu predik ných metód
finan nej analýzy v ich vlastnom podniku.
Ako vidno už z grafu, najvä ší po et respondentov (80,85 % opýtaných) uviedol práve
personál ako podstatnú prekážku plného uplatnenia metód predik nej finan nej analýzy vo
svojom podniku.
Druhou najvä šou prekážkou pod a odpovedí jednotlivých respondentov (konkrétne
72,34 % opýtaných) sú špecifiká a podmienky slovenského tržného prostredia ako vonkajší
faktor, teda slabo rozvinuté podnikate ské a tržné prostredie na Slovensku.
Pomerne ve ké percento respondentov (31,91 %) uvádza ako prekážku plného
uplatnenia metód predik nej finan nej analýzy vo svojom podniku vlastnú firemnú
organizáciu.
27,66 % respondentov uviedlo techniku, to znamená úrove technickej vybavenosti ich
podniku (vybavenie výpo tovou technikou, úrove informa ných a komunika ných
technológií...) ako dôležitú prekážku plného uplatnenia metód predik nej finan nej analýzy
vo svojom podniku.
2,13 % respondentov zo všetkých opýtaných uviedlo ako prekážku plného uplatnenia metód
predik nej finan nej analýzy vo svojom podniku možnos príliš malá firma.
2,13 % respondentov zo všetkých opýtaných nevidí prekážky plného uplatnenia metód
predik nej finan nej analýzy vo svojom podniku.
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22. o navrhujete zmeni (vylepši , zdokonali ) v rámci Vami používanej metódy
(metód) predik nej finan nej analýzy?
Štruktúra odpovedí na
22. otázku
zjednoduši výpo et indexov
zjemni stupne hodnotenia
zníži nároky na vstupné
informácie zníži nároky na
vstupné informácie
iné - špecializovaný software
iné - upresnenie interpretácie
hodnôt vypo ítaných
ukazovate ov
iné - konsolidovanos
výstupov (reportingu)
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Obr. 27 Kolá ový diagram štruktúry odpovedí na 22. otázku
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Komentár
K relevantnému zodpovedaniu otázky . 22 bola nevyhnutná dôkladná znalos
používanej predik nej metódy (metód) v rámci finan ného manažérstva podniku jednotlivých
dotazovaných respondentov.
Bola potrebná znalos špecifík, silných a slabých stránok používanej predik nej metódy
(metód), znalos ich vypovedacej schopnosti a úspešnosti predikcie, znalos spôsobu výpo tu
indexov, nárokov na vstupné informácie a rozsahu intervalov determinujúcich stupne
hodnotenia.
Na základe zodpovedania otázky . 22 jednotlivými respondentmi je zrejmé, že viac
ako polovica respondentov (až 63,83 % všetkých opýtaných) nepoužíva žiadnu predik nú
metódu finan nej analýzy v rámci finan ného manažmentu svojho podniku.
Roz lenenie odpovedí v rámci zvyšných 36,17 % respondentov používajúcich predik né
metódy finan nej analýzy je nasledovné:
-

10,64 % respondentov ( o tvorí 29,41 % tejto cie ovej skupiny) požaduje zjednoduši
výpo et indexov predik ných metód finan nej analýzy používaných v rámci
finan ného manažmentu ich podniku;

-

17,02 % respondentov ( o tvorí 47,06 % z tejto cie ovej skupiny) požaduje zjemni
stupne hodnotenia v rámci rozsahu intervalov determinujúcich stupne hodnotenia
u nimi používaných predik ných metód finan nej analýzy;

-

23,40 % respondentov ( o tvorí 64,71 % z tejto cie ovej skupiny) požaduje zníži
nároky na vstupné informácie potrebné ku používaniu zvolených predik ných metód
finan nej analýzy;

-

2,13 % respondentov ( o tvorí 5,88 % z tejto cie ovej skupiny) požaduje zavies
špecializovaný software cielene prispôsobený pre používanie a vyhodnocovanie
zvolených predik ných metód finan nej analýzy;

-

2,13 % respondentov ( o tvorí 5,88 % z tejto cie ovej skupiny) požaduje upresnenie
interpretácie hodnôt vypo ítaných ukazovate ov v rámci jednotlivých intervalov
determinujúcich stupne hodnotenia;

-

4,26 % respondentov ( o tvorí 11,76 % z tejto cie ovej skupiny) požaduje docieli
lepšiu konsolidovanos výstupov (reportingu) pri používaní nimi zvolených
predik ných metód finan nej analýzy v praxi v rámci finan ného manažérstva ich
podniku.

Z hore uvedených faktov vyplýva, že najvä šie percento respondentov požaduje zníži nároky
na vstupné informácie potrebné ku používaniu zvolených predik ných metód finan nej
analýzy.
Druhá najvä šia skupina respondentov požaduje zjemnenie stup ov hodnotenia v rámci
rozsahu intervalov determinujúcich stupne hodnotenia u nimi používaných predik ných
metód finan nej analýzy.
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Nasleduje požiadavka na zjednodušenie výpo tu indexov predik ných metód finan nej
analýzy používaných v rámci finan ného manažmentu podniku jednotlivých respondentov;
alej požiadavka docielenia lepšej konsolidovanosti výstupov (reportingu) a zhodne o sa
týka percenta respondentov na tom sú – požiadavka zavedenia špecializovaného softwaru
cielene prispôsobeného pre používanie a vyhodnocovanie zvolených predik ných metód
finan nej analýzy a požiadavka upresnenia interpretácie hodnôt vypo ítaných ukazovate ov
v rámci jednotlivých intervalov determinujúcich stupne hodnotenia.
Samozrejme pri vývoji nových predik ných metód finan nej analýzy resp. pri výbere,
ktoré z predik ných metód finan nej analýzy by mali by v rámci finan ného manažmentu
podniku používané, malo by ís v prvom rade najmä o docielenie o najlepšej vypovedacej
schopnosti predik ných metód v oblasti predikcie úrovne finan ného zdravia podniku, o
najvyššej presnosti rozlíšenia podnikov a umožnenie hlbokého, komplexného preh adu.
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23. otázka
Ako vidíte pripravenos študentov a absolventov univerzít (vysokých škôl) v rámci
moderných metód finan nej analýzy vrátane predik ných?

Teória
Štruktúra odpovedí na
23. otázku
ve mi dobrá
dobrá
priemerná
slabá
ve mi slabá

Prax
Štruktúra odpovedí na
23. otázku
ve mi dobrá
dobrá
priemerná
slabá
ve mi slabá

Po et respondentov

Percento respondentov

4
35
8
0
0

8,51 %
74,47 %
17,02 %
0%
0%

Po et respondentov

Percento respondentov

1
0
8
31
7

2,13 %
0%
17,02 %
65,96 %
14,89 %

Schopnos interpretácie v rámci manažérstva podniku
Štruktúra odpovedí na
Po et respondentov
23. otázku
ve mi dobrá
0
dobrá
2
priemerná
2
slabá
20
ve mi slabá
23

Percento respondentov
0%
4,26 %
4,26 %
42,55 %
48,94 %
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Obr. 28 Kolá ový diagram štruktúry odpovedí na 23. otázku ( as Teória)

Prax

" +%
#

#

#
" +%

%
#

Obr. 29 Kolá ový diagram štruktúry odpovedí na 23. otázku ( as Prax)
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Schopnos interpretácie v rámci manažérstva podniku

" +%
%
" +%

#

#
#

#

Obr. 30 Kolá ový diagram štruktúry odpovedí na 23. otázku ( as Schopnos interpretácie
v rámci manažérstva podniku)

Komentár
K relevantnému zodpovedaniu otázky . 23 bola potrebná znalos situácie a úrovne
vzdelávania v rámci slovenských univerzít (vysokých škôl) špecializujúcich sa na vzdelávanie
v oblasti ekonómie a manažmentu ako aj vedomosti o reálnom sú asnom stave znalostí
študentov a absolventov týchto škôl (ako teoretických tak aj praktických a schopnosti
interpretácie týchto znalostí v rámci manažérstva podniku).
Samozrejme, hodnotenie úrovne študentov (absolventov) slovenských univerzít (vysokých
škôl) špecializujúcich sa na vzdelávanie v oblasti ekonómie a manažmentu jednotlivými
respondentmi bude vždy do zna nej miery subjektívne a tento fakt sa nedá nijako odstráni
resp. minimalizova .
Odpovede jednotlivých respondentov na otázku . 23, as Teória boli nasledovné:
Najviac respondentov zastáva názor, že úrove znalostí študentov a absolventov
našich univerzít a vysokých škôl ekonomického zamerania je v oblasti dobrá (celkom tak
odpovedalo 74,47 % respondentov).
17,02 % dotazovaných respondentov sa zhodlo na názore, že úrove znalostí študentov a
absolventov našich univerzít a vysokých škôl ekonomického zamerania je v oblasti teórie
priemerná.
Najmenšia vzorka dotazovaných (8,51 % respondentov) uvádza v oblasti teórie ve mi
dobrú úrove znalostí študentov a absolventov našich univerzít a vysokých škôl
špecializujúcich sa na vzdelávanie v oblasti ekonómie a manažmentu.
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Odpovede jednotlivých respondentov na otázku . 23, as Prax boli nasledovné:
Najviac respondentov zastáva názor, že úrove znalostí študentov a absolventov
našich univerzít a vysokých škôl ekonomického zamerania je v praxi slabá (celkom tak
odpovedalo 65,96 % respondentov).
17,02 % dotazovaných respondentov sa presne rovnako ako v asti Teória zhodlo na názore,
že úrove znalostí študentov a absolventov našich univerzít a vysokých škôl ekonomického
zamerania je v praxi priemerná.
14,89 % respondentov uvádza ve mi slabú úrove znalostí študentov a absolventov našich
univerzít a vysokých škôl ekonomického zamerania v praxi.
2,13 % dotazovaných respondentov sa priklá a k názoru, že úrove znalostí študentov
a absolventov našich univerzít a vysokých škôl ekonomického zamerania je v praxi ve mi
dobrá.
Odpovede jednotlivých respondentov na otázku . 23, as Schopnos interpretácie v rámci
manažérstva podniku boli nasledovné:
Najviac respondentov (48,94 % dotazovaných respondentov) zastáva názor, že úrove
znalostí študentov a absolventov našich univerzít a vysokých škôl ekonomického zamerania je
v oblasti Schopnosti interpretácie v rámci manažérstva podniku ve mi slabá.
42,55 % respondentov uvádza slabú úrove znalostí študentov a absolventov našich univerzít
a vysokých škôl ekonomického zamerania v oblasti Schopnosti interpretácie v rámci
manažérstva podniku.
4,26 % dotazovaných respondentov sa zhodlo v názore, že úrove znalostí študentov a
absolventov našich univerzít a vysokých škôl ekonomického zamerania je v oblasti
Schopnosti interpretácie v rámci manažérstva podniku dobrá.
4,26 % dotazovaných respondentov uvádza priemernú úrove znalostí študentov a
absolventov našich univerzít a vysokých škôl ekonomického zamerania v oblasti Schopnosti
interpretácie v rámci manažérstva podniku.
Zo spomínaných faktov následne vyplývajú tieto skuto nosti – dotazovaní respondenti
majú vo všeobecnosti pomerne vysokú mienku o teoretických vedomostiach študentov
a absolventov univerzít a vysokých škôl ekonomického zamerania v oblasti používania
moderných metód finan nej analýzy vrátane predik ných.
V prevažnej miere hodnotia pripravenos
študentov a absolventov v rámci
teoretických vedomostí o používaní moderných metód finan nej analýzy vrátane predik ných
ako dobrú.
Oh adom aplikácie týchto teoretických znalostí a skúseností študentov a absolventov
našich univerzít a vysokých škôl ekonomického zamerania v praxi to však už pod a mienky
dotazovaných respondentov vyzerá horšie.
V prevažnej miere hodnotia pripravenos študentov a absolventov v rámci používania
moderných metód finan nej analýzy vrátane predik ných v praxi ako slabú.
o sa týka schopnosti interpretácie teoretických znalostí a skúseností študentov a absolventov
našich univerzít a vysokých škôl v rámci manažérstva podniku, tam vyzerá pod a mienky
dotazovaných respondentov situácia najhoršie.
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V prevažnej miere jednotliví dotazovaní respondenti hodnotia pripravenos študentov
a absolventov v rámci schopnosti interpretácie moderných metód finan nej analýzy vrátane
predik ných v rámci manažérstva podniku ako ve mi slabú.
Podotýkam, že s názorom prevažnej miery dotazovaných respondentov v rámci
hodnotenia pripravenosti študentov a absolventov našich univerzít a vysokých škôl v rámci
každej z troch oblastí – Teória, Prax a Schopnos interpretácie v rámci manažérstva podniku
súhlasím.
Môj subjektívny názor: Teória – dobrá pripravenos ; Prax – slabá pripravenos
a Schopnos interpretácie v rámci manažérstva podniku – ve mi slabá pripravenos teda
korešponduje s názorom vä šiny dotazovaných respondentov.
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2.2.2 Závery analýzy sú asného stavu problematiky
Závery analýzy sú asného stavu problematiky obsahujú zhrnutie teoretických
poznatkov publikovaných v odbornej literatúre, ako aj zhrnutie výsledkov dotazníkového
výskumu o využívaní predik ných metód finan no – ekonomickej analýzy v rámci finan ného
manažmentu podniku dotazovaných respondentov, predstavujúcich vzorku vybraných,
prevažne priemyselných podnikov so sídlom a miestom podnikania na území Slovenskej
republiky.

Zhrnutie záverov z analýzy teoretických poznatkov v oblasti dizertácie
Metódy bodového hodnotenia, tzv. bonitné modely
Bonitné modely sa snažia bodovým ohodnotením stanovi bonitu hodnoteného
podniku. V sú asnosti existuje množstvo metód bazírujúcich na tomto postupe. Ich
nevýhodou je, že sú ve mi silne závislé na kvalite spracovania databázy pomerových
ukazovate ov v odvetvovej skupine porovnávaných firiem. Hlavnou výhradou, ktorá sa vo i
týmto metódam uplat uje, je skuto nos , že stupnica bodov je ovplyvnená kvalitou, resp.
záujmami expertov, a preto je subjektívna.
alším problémom zostáva fakt, že vä šina sústav ú elovo vybraných ukazovate ov
(kam patria bonitné a bankrotné modely) pracuje s výskumami ekonomických podmienok,
ktoré nie sú identické so slovenským ekonomickým prostredím. To teda znamená, že by sme
pri využívaní týchto modelov mali by opatrní pri interpretácií výsledkov.
Tamariho rizikový index
Nevýhodou Tamariho modelu z r.1966 je potreba znalosti hodnôt ukazovate ov
ostatných podnikov v obore. Finan ný analytik je teda odkázaný na znalos potrebných
údajov o ostatných podnikoch v obore, ktoré nemusia by dostupné.
alšou nevýhodou uvedenej metódy je najmä jej zd havos , nie úplne jednozna ná
vypovedacia schopnos a spo ahlivos v dôsledku zna nej subjektivity tejto metódy.
Skuto nos ou je, že stupnica bodov je ovplyvnená kvalitou, resp. záujmami jej tvorcu, a preto
je subjektívna. Závery, získané pomocou tejto metódy, sú ovplyvnené subjektívnym názorom
a skúsenos ami jej tvorcu.
Kralickov rýchly test
Už na prvý poh ad je zrejmé, pre o sa táto metóda nazýva „rýchly test“. Je to preto, že
pracuje s malým po tom ukazovate ov (len 4 ukazovatele) a jednoduchou stupnicou. Používa
sa teda v prípadoch, ktoré nevyžadujú hlboký, komplexný poh ad. Používa sa v prípadoch,
ke posta uje rýchla orientácia na stanovenie statusu podniku.
Nie je výhodná tam, kde však potrebujeme obraz firmy plastický, objektívny a reálny.
Jej spo ahlivos nie je ve mi vysoká.
Skuto nos ou je, že stupnica bodov je ovplyvnená kvalitou, resp. záujmami jej tvorcu,
a preto je subjektívna. Závery, získané pomocou tejto metódy, sú ovplyvnené subjektívnym
názorom a skúsenos ami jej tvorcu.
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Postup Weinricha
Oproti metóde Rýchly test je to už „rozvinutejšia“ metodika s trochu vyššou
spo ahlivos ou. Stále však pre u všeobecne platí, ako pre každú z metód bodového
hodnotenia, skuto nos nie úplne jednozna nej vypovedacej schopnosti a spo ahlivosti
v dôsledku zna nej subjektivity tejto metódy, nako ko stupnica bodov je ovplyvnená kvalitou,
resp. záujmami jej tvorcu, a preto je subjektívna. Závery, získané pomocou tejto metódy, sú
ovplyvnené subjektívnym názorom a skúsenos ami jej tvorcu.
Metóda RSW
Patrí do skupiny bonitných modelov. Nevýhodu metódy RSW možno pozorova
v tom, že sa nedá klasifikova jeden podnik samostatne (ako napr. pomocou Kralickoveho
Quicktestu). Finan ný analytik je tak odkázaný na znalos potrebných údajov o ostatných
podnikoch v skupine, ktoré nemusia by dostupné.
K použitiu metódy RSW je potrebná výpo tová technika, lebo ru ný prepo et by bol v tomto
prípade príliš zd havý.
Ur itú podobnos v metodike možno pozorova v Tamariho modeli z roku 1966.
Argentiniho model
Argentiniho model tiež patrí do skupiny bonitných modelov predik nej finan nej analýzy.
Nevýhodou tohto modelu je, že sa iba iasto ne opiera o kvantifikované finan né informácie,
ktoré sú k získaniu exaktných výsledkov ve mi podstatné a dôležité, nako ko vznikol na základe
empirického výskumu, na základe diskusie s bankami, podnikate mi a používate mi informácií.
Nevýhodou sú chýbajúce presnejšie štatistické definície. alšou nevýhodou tejto metódy je jej
nižšia spo ahlivos a subjektívnos v dôsledku už spomínanej zna nej empirickej podstaty tejto
metódy.
Matematicko – štatistické metódy
Jednorozmerná diskrimina ná analýza
Nevýhodou jednorozmernej diskrimina nej analýzy (napr. Beaverova jednorozmerná
diskrimina ná analýza) je nižšia presnos rozlíšenia podnikov medzi prosperujúce resp.
neprosperujúce.
Jednorozmerná diskrimina ná analýza nezískala významnejšie miesto v predik ných
finan ných analýzach. Jej nevýhodou je predovšetkým nejednozna nos , pretože umož uje
hodnoti firmu na základe jedného ukazovate a ako neprosperujúcu (bankrotujúcu), pod a
iného ukazovate a je zase radená medzi prosperujúce. Je pravdou, že niektoré ukazovatele
majú dobrú schopnos prognózova vývoj finan nej situácie len v spojení s inými
ukazovate mi a pri ich izolovanom vnímaní je táto schopnos minimálna ( i podstatne
menšia). Toto viedlo k zavedeniu dvoj- a viacrozmernej diskrimina nej analýzy do finan nej
predikcie.
Dvojrozmerná diskrimina ná analýza
Nevýhodou dvojrozmernej diskrimina nej analýzy je takisto nie úplne posta ujúca
presnos rozlíšenia podnikov medzi prosperujúce resp. neprosperujúce (na popis situácie
podnikov sú použité dva ukazovatele). alšou nevýhodou dvojrozmernej diskrimina nej
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analýzy je neschopnos odhali nelineárne súvislosti v údajoch, teda nie je schopná rieši
prípady, ktoré si vyžadujú rozlíšenie na nelineárnom riešení.
Viacrozmerná diskrimina ná analýza
Táto metóda vykazuje nízku chybovos a poskytuje pomerne presné rozlíšenie
podnikov do skupiny prosperujúcich resp. neprosperujúcich (na popis situácie podnikov je
použitých viac ukazovate ov), avšak jej nevýhodou je neschopnos odhali nelineárne
súvislosti v údajoch, teda nie je schopná rieši prípady, ktoré si vyžadujú rozlíšenie na
nelineárnom riešení. Pozornos sa obracia na aplikáciu neurónových sietí.
Metódy multikriteriálneho hodnotenia
Medzi metódy multikriteriálneho hodnotenia spadajú všetky z radu indexových metód
IN ako aj model INFA. Nevýhodou indexových metód IN a modelu INFA je neschopnos
odhali nelineárne súvislosti v údajoch, teda neschopnos rieši prípady, ktoré si vyžadujú
rozlíšenie na nelineárnom riešení, takisto ako u metód viacrozmernej diskrimina nej analýzy.
o sa týka modelu INFA, jeho alšou nevýhodou je, že nedáva úplne jednozna né výsledky a
použivate musí vynaloži ur ité úsilie pre zoznámenie sa s týmto systémom a pochopenie
jeho koncep ného rámca a možností.
Neurónové siete
Zatia najprogresívnejšie z postupov používaných pri analýze finan nej situácie
podnikov a jej prolongácii do budúcnosti. Ich najvýznamnejšou prednos ou je schopnos
odhali nelineárne súvislosti v údajoch ( o lineárna diskrimina ná analýza nie je schopná)
a schopnos u i sa.
Nevýhodou je výrazne vyššia náro nos na výpo ty, vyžaduje si ve mi výkonný PC.
Praktická aplikácia je výpo tovo ve mi náro ná.

Závery kritickej analýzy teoretických poznatkov
Na základe záverov kritickej analýzy najviac rozšírených (najpoužívanejších) ú elovo
vytvorených sústav ukazovate ov (modelov) zostavených za ú elom posúdenia finan nej
situácie podniku a jej predikcie som jednotlivé modely zoradila na základe presnosti ich
vypovedacej schopnosti a na základe toho, ako náro né úlohy sa dajú prostredníctvom nich
rieši (vi tab.11).
Modely sú zoradené postupne od najlepšieho, najpresnejšieho a najprogresívnejšieho
k tomu s najmenšou vypovedacou schopnos ou a presnos ou predikcie, bez oh adu na
náro nos a zložitos výpo tov a množstvo údajov, ktoré sú pre úspešné použitie tej-ktorej
metódy potrebné.
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Zoradenie, usporiadanie a formalizácia metód
Tab. 12 Usporiadaný súbor predik ných metód finan no-ekonomickej analýzy
Poradie

Názov metódy
Neurónové siete

Ukazovate
•
•

1.

2.

3.

4.

Viacrozmerná
diskrimina ná
analýza a metódy
multikriteriálneho
hodnotenia
(metódy
matematickej
štatistiky)

•
•
•
•
•
•

Learning Vector
Quantiser (LVQ)
Systém hodnotenia
BP – 14

•

- najprogresívnejšie zo
všetkých predik ných metód
finan no-ekonomickej
analýzy

- v prípadoch vyžadujúcich
najvyššiu presnos
rozlíšenia podnikov
a hlboký, komplexný
poh ad
- v prípadoch vyžadujúcich
IN – indexy
presné rozlíšenie podnikov
model INFA
do skupiny prosperujúcich
Index bonity
resp. neprosperujúcich (na
Altmanova
popis situácie podnikov je
metodika
použitých viac
Tafflerov bankrotný
ukazovate ov)
model
Beermanova
diskrimina ná
funkcia

Dvojrozmerná
diskrimina ná
analýza
(metóda
matematickej
štatistiky)

Jednorozmerná
diskrimina ná
analýza
(metóda
matematickej
štatistiky)

Oblas (ú el) využitia

Beaverova
jednorozmerná
diskrimina ná
analýza

- odstránenie subjektívnosti
bodových metód
- v prípadoch, kde posta uje
nižšia presnos rozlíšenia
podnikov medzi
prosperujúce resp.
neprosperujúce (na popis
situácie podnikov sú použité
dva ukazovatele)
- odstránenie subjektívnosti
bodových metód
- nezískala významnejšie
miesto v predik ných
finan ných analýzach
- v prípadoch, ke posta uje
pomerne nízka presnos
rozlíšenia podnikov medzi
prosperujúce resp.
neprosperujúce (na popis
situácie podnikov je použitý
len jeden ukazovate )
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Metódy bodového
hodnotenia

•
•
•
•
•

5.

Metóda RSW
Tamariho rizikový
index
Postup Weinricha
Kralickov rýchly
test
Argentiniho model

- odstránenie subjektívnosti
bodových metód
- v prípadoch nevyžadujúcich
hlboký, komplexný poh ad
a ke posta uje rýchla
orientácia na stanovenie
statusu podniku
- získané závery sú
ovplyvnené subjektívnym
názorom a skúsenos ami
tvorcov
- u niektorých z týchto metód
sa nedá klasifikova jeden
podnik samostatne, nutnos
znalosti potrebných údajov
o ostatných podnikoch
v skupine

Zhrnutie záverov z analýzy sú asného stavu uplat ovania teoretického
poznania v praxi a ohrani enie problémov na riešenie
Výstupom analýzy sú asného stavu uplat ovania teoretického poznania v praxi sú
závery týkajúce sa nedostatkov jednotlivých predik ných metód finan nej analýzy
a problémov vyvstávajúcich z používania predik ných metód finan no-ekonomickej analýzy
v rámci finan ného manažmentu podniku dotazovaných respondentov.
Z vyhodnotenia výsledkov uskuto neného dotazníkového výskumu vyplýva fakt, že
v sú asnej dobe je jednozna ne potrebné ba skôr nevyhnutné používa predik né metódy
finan no-ekonomickej analýzy a momentálne najviac rozšírenou a najpoužívanejšou
predik nou metódou finan no-ekonomickej analýzy v rámci dotazovaných slovenských
podnikov, najmä z oblasti priemyslu, tvoriacich reprezentatívnu vzorku slovenského
podnikate ského sektora, je Altmanova metodika (ktorá je metódou viacrozmernej
diskrimina nej analýzy), za ou nasledujú v poradí Kralickov rýchly test (spadajúci pod
metódy bodového hodnotenia) a pyramídový model INFA (predstavite metódy
multikriteriálneho hodnotenia).
Naj astejšie problémy vyvstávajúce z implementácie predik ných metód finan nej
analýzy v rámci finan ného manažérstva podniku dotazovaných respondentov sú, na základe
vyhodnotenia dotazníkového výskumu, a v poradí ako ich uvádzam, práve rizikovos
a nedostatok vstupných informácií potrebných k používaniu vybranej predik nej metódy
(metód) finan nej analýzy (potrebné vstupné údaje o vlastnom a ve akrát kvantum údajov aj
o ostatných podnikoch v odbore), problematická interpretácia vypo ítanej hodnoty
ukazovate a v rámci používanej predik nej metódy (metód) finan nej analýzy a obtiažnos
používanej predik nej metódy (metód) finan nej analýzy najmä v súvislosti s vyššími
nárokmi na výpo et indexov tejto metódy (metód).
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Samozrejme, spomínané naj astejšie problémy vyskytujúce sa v rámci implementácie
predik ných metód finan nej analýzy možno prisúdi predik ným metódam v sú asnosti
s najvä šou frekvenciou používania, teda najmä už spomenutým Altmanovej metodike a
Kralickovmu rýchlemu testu. Nako ko však Kralickov rýchly test nie je metódou náro nou na
vstupné informácie a ani výpo tová as nie je zložitá, naopak je metódou globálnou, rýchlo
uskuto nite nou a jednoduchou, pretože pracuje len so štyrmi finan nými ukazovate mi
a jednoduchou bodovou stupnicou, je zrejmé že sa naj astejšie problémy pri implementácií
uvádzané respondentmi budú týka najmä Altmanovej metodiky. Kralickovho rýchleho testu
sa môže týka len požiadavka zjemnenia stup ov hodnotenia aj ke práve v rámci tejto
metódy to nenadobudne príliš ve ký význam. Kralickov rýchly test je metóda síce rýchla ale
sama o sebe nie je ve mi presná a nemá príliš vysokú vypovedaciu schopnos oh adom
rozlíšenia podnikov medzi prosperujúce alebo neprosperujúce takže samotné zjemnenie
hodnotiacej stupnice tu ve mi nepomôže.
Je potrebné a nevyhnutné neustále zdokona ova , prispôsobova a približova
jednotlivé novo vyvíjané predik né metódy finan nej analýzy konkrétnym potrebám ich
kone ných cie ových používate ov. Malo by sa jedna najmä o zjednodušenie výpo tu
indexov, zjemnenie hodnotiacej stupnice, zníženie nárokov na vstupné informácie potrebné
k používaniu predik ných metód finan no–ekonomickej analýzy a samozrejme v neposlednej
rade aj o zlepšenie vypovedacej schopnosti v oblasti predikcie úrovne finan ného zdravia
podniku, dosiahnutie o najvyššej presnosti rozlíšenia podnikov a docielenie hlbokého,
komplexného poh adu.
Práve predik né metódy finan no-ekonomickej analýzy, ktoré boli dotazovanými
respondentmi uvedené v najvä šej miere ako tie, ktoré by mali záujem využíva v budúcnosti,
konkrétne indexové metódy IN01 a IN05 a pyramídový model INFA (všetko predstavitelia
metód multikriteriálneho hodnotenia), už z ve kej asti sp ajú hore uvedené predpoklady t.j.
nižšie nároky na vstupné informácie, menej náro ný proces výpo tu zodpovedajúcich indexov
a hodnotiaca stupnica s jemnejším lenením umož ujúca presnejšiu a lepšiu interpretáciu
vypo ítanej hodnoty ukazovate a.
Práve index IN05 má najlepšiu vypovedaciu schopnos oh adom zhodnotenia finan ného
zdravia podniku a predikcie jeho finan nej situácie do budúcnosti konkrétne práve pre oblas
priemyselných podnikov a jeho alšou výhodou je, že spája ako poh ad verite a tak aj poh ad
vlastníka.
Ke že s ve kou pravdepodobnos ou môžeme predpoklada výraznú podobnos
eských tržných podmienok slovenským, nastáva predpoklad úspešnej aplikácie indexových
metód IN01 a IN05 a pyramídového modelu INFA priamo v slovenských priemyselných
podnikoch.
alšie podstatné prekážky plného uplatnenia predik ných metód finan no –
ekonomickej analýzy v rámci podnikovej praxe vidia dotazovaní respondenti v najvä šej
miere vo vlastnom personále firmy, v špecifikách a podmienkach slovenského prostredia trhu
(slabo rozvinuté podnikate ské a tržné prostredie na Slovensku), vo vlastnej firemnej
organizácií ako aj v úrovni technickej vybavenosti svojho podniku (vybavenie výpo tovou
technikou, úrove informa ných a komunika ných technológií...).
Ako vidno, tieto skuto nosti bude potrebné zmeni a vylepši , aby bolo možné
pristúpi k plnohodnotnému využívaniu predik ných metód finan nej analýzy v rámci
finan ného manažmentu podnikov na Slovensku. Momentálne kvalitnejšiemu
a plnohodnotnejšiemu využívaniu predik ných metód finan no–ekonomickej analýzy vo
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finan nom manažmente slovenských podnikov bránia ako vonkajšie (slabo rozvinuté
podnikate ské a tržné prostredie na Slovensku), tak aj vnútorné faktory (firemný personál,
vlastná firemná organizácia, úrove technickej vybavenosti firmy ako vybavenie výpo tovou
technikou, úrove informa ných a komunika ných technológií at ).
Na zlepšení stavu týchto faktorov ako vonkajších tak aj vnútorných bude potrebné ešte
v patri nej miere popracova . Zlepšenie vnútorných faktorov (vnútrofiremných) ostáva
v plnej kompetencii jednotlivých subjektov slovenského podnikate ského sektora (firiem).
ažšie to už bude s nápravou vonkajšieho faktora predstavovaného úrov ou podnikate ského
a tržného prostredia na Slovensku, nako ko táto sa odvíja od prosperity, ekonomických
a hospodárskych faktorov a ukazovate ov celého štátu, nielen od snahy a vnútornej motivácie
jednotlivých samostatných podnikov (firiem, inštitúcií).
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3.

Formulácia cie ov, vo ba metód a postupu riešenia

V nadväznosti na predošlé úvahy, je primárnym cie om mojej doktorandskej
dizerta nej práce stanovenie kritérií výberu pre návrh mechanizmu vo by vhodnej predik nej
metód (metód) a vytvorenie algoritmu (vývojového diagramu) a na jeho základe po íta ového
programu (špecializovaného softwaru) postupu vo by vhodnej predik nej metódy (metód)
finan no-ekonomickej analýzy vo ne dostupného na internete pre jednotlivé subjekty
slovenského podnikate ského sektora.
Všeobecne platným cie om spracovania tejto dizerta nej práce je najmä:
• prezentova základný súbor poznatkov o sú asnom stave problematiky
dizertácie, publikovaných v odbornej literatúre a charakterizujúcich sú asnú
prax (finan ného) manažérstva podnikov;
• prezentova analýzu teoretických poznatkov o sú asnom stave problematiky
dizertácie v súvislosti s faktami, ktoré som zistila v rámci vykonaného
dotazníkového výskumu;
• prezentova
analýzu výskumu praktických skúseností vyplývajúcich
z využívania predik ných metód finan nej analýzy v praxi podnikového
manažmentu;
• na rtnú základné tézy a teoretické východiská pre návrh riešenia problémov
v danej oblasti, konkrétne navrhnú mechanizmus vo by vhodnej predik nej
metódy (metód) finan nej analýzy prostredníctvom vytvorenia algoritmu
(vývojového diagramu) a následne vytvori
po íta ový program
(špecializovaný software) postupu vo by vhodnej predik nej metódy (metód)
vo ne dostupný na internete.
Vychádzajúc z formulovaných úvah možno primárny (globálny, syntetický) cie
a zárove výsledok mojej dizerta nej práce formulova ako:
Analýza, teoretické rozpracovanie a návrh mechanizmu vo by vhodnej predik nej
metódy (metód) prostredníctvom vytvorenia algoritmu (vývojového diagramu) a na jeho
základe po íta ového programu (špecializovaného softwaru) postupu vo by vhodnej
predik nej metódy (metód) finan no-ekonomickej analýzy, ktorý bude pre jednotlivé
subjekty slovenského podnikate ského sektora vo ne dostupný na internete.
V tejto súvislosti bude tiež potrebné zmeni tradi né ponímanie predik ných metód
finan no-ekonomickej analýzy a vidie ho v kontexte s celkovou stratégiou podniku ako aj
sú asným vývojom vedeckého skúmania a praxe finan ného manažérstva podnikov.
Dôvodom pre návrh tejto témy dizerta nej práce je fakt, že napriek mnohým
nesporným výhodám predik ných metód finan no-ekonomickej analýzy, nie sú tieto metódy
u nás asto využívané, frekvencia ich využívania je pomerne nízka, mnohokrát sú využívané
nevhodné predik né metódy a spravidla sú používané nesystémovo.
Tento postreh je uvádzaný nielen autormi mnohých publikácií, ale priamo vyplýva aj
z výsledkov mojich teoretických a hlavne praktických skúseností z dotazníkového výskumu,
ktorý som previedla na vzorke 47 dotazovaných respondentov predstavujúcich vybraných
zástupcov slovenských prevažne priemyselných podnikov.
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Dotazník bol konkrétne zameraný na preskúmanie frekvencie a stup a využívania
predik ných metód finan nej analýzy útvarom finan ného manažmentu dotazovaných
podnikov so sídlom na území Slovenskej republiky.
iastkové (parciálne) ciele riešenia zvolenej témy dizerta nej práce sú odvodené
z formulácie globálneho (primárneho) cie a práce a možno ich formulova nasledovne:
• sumarizácia, prehodnotenie a prípadná úprava obsahu základných pojmov
a definícií z danej oblasti;
• zber, triedenie a analýza informácií o sú asnom stave problematiky dizertácie
a formulácia (hierarchické usporiadanie) problémov na riešenie;
• formulácia základných hypotéz (východísk) pre riešenie problematiky (ciele,
metódy, postup riešenia);
• predikcia formy a obsahu budúcich (o akávaných) výstupov riešenia
problematiky;
• formulácia úvah o potrebe a možnostiach realizácie verifikácie výstupov
riešenia témy dizerta nej práce v podmienkach manažérstva (priemyselných)
podnikov SR.
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4. Návrh využitia predik ných metód finan noekonomickej analýzy ako nástroj manažérstva podnikových
financií
Z vyhodnotenia výsledkov dotazníkového výskumu priamo vyplýva, že je možné
vybra z existujúcej škály predik ných metód finan no-ekonomickej analýzy vhodné
predik né metódy použite né pre potreby slovenských podnikov v rámci slovenského
prostredia trhu, ktoré nepotrebujú už žiadnu následnú úpravu a vylepšenie.
Nako ko spektrum už existujúcich predik ných metód finan nej analýzy je pomerne
široké, je potrebné vyvinú algoritmus (mechanizmus výberu) a následne po íta ový
program (špecializovaný software) vo ne dostupný na internete pre výber najvhodnejších
predik ných metód finan no-ekonomickej analýzy za ú elom ich efektívneho a zmysluplného
praktického využitia v rámci finan ného manažmentu slovenských priemyselných podnikov.
Vyvinutie algoritmu výberu a následne po íta ového programu vo forme
špecializovaného softwaru pre výber vhodnej predik nej metódy finan no-ekonomickej
analýzy, ktorý bude pre záujemcov zo slovenského podnikate ského sektora vo ne dostupný
na internete, je cie om a hlavným vedeckým prínosom mojej doktorandskej dizerta nej práce.

4.1

Teoretické východiská riešenia

Konkrétne najvhodnejšie metódy prognózovania finan nej situácie podniku boli
vybraté na základe relevantných kritérií pre praktické použitie vo viacerých priemyselných
podnikoch, pôsobiacich v slovenských tržných podmienkach.
Najvhodnejšie predik né metódy – indexové metódy IN05 a IN01, spadajúce pod
metódy multikriteriálneho hodnotenia, sú tými najvhodnejšími práve z dôvodu vysokej
presnosti rozlíšenia podnikov do skupiny prosperujúcich resp. neprosperujúcich, vysokej
presnosti prolongácie finan nej situácie podnikov do budúcnosti s vykázaním o najmenšej
chybovosti, a zárove pri ich vysokej presnosti pomerne nízkej náro nosti na výpo ty,
vstupné údaje a potrebu poznania finan ných ukazovate ov aj iných podnikov v odvetví.
Dôvodom, pre o neboli za najvhodnejšie vybrané metódy neurónových sietí, ktoré vykazujú
najvyššiu presnos predikcie a efektívnos , je práve ich vysoká náro nos na výpo ty
vyžadujúca si ve mi výkonný PC a technické zázemie na ve mi vysokej úrovni, o však býva
v podmienkach slovenských, a nielen priemyselných podnikov dos ve kým problémom.
Indexové metódy IN01 a IN05 (ktorý je aktualizáciou a vylepšením indexu IN01
pod a testov na dátach priemyselných podnikov z roku 2004) boli vyvinuté v susednej eskej
republike na základe testov na dátach priemyselných podnikov. eské prostredie trhu je
svojim charakterom a vlastnos ami ve mi blízke práve tomu slovenskému.
Na základe hore uvedených skuto ností a faktov vykazujú indexové metódy IN05 a IN01
pomerne vysokú spo ahlivos vypovedacích schopností pri ich aplikácií v slovenských
tržných podmienkach pre potreby odvetvovej štruktúry priemyselných podnikov SR,
tvoriacich cie ovú skupinu, pre ktorú v rámci mojej dizerta nej práce vyberám najvhodnejšie
predik né metódy finan no-ekonomickej analýzy.
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Ako úplne najvhodnejšia bola v tejto súvislosti vybraná metóda IN05 a ako druhá
najvhodnejšia metóda IN01, ktorá je o nie o staršia a metóda IN05 je vlastne jej novšou
a vylepšenou verziou.

4.2 Vo ba metódy predikcie vývoja finan no-ekonomickej situácie
podniku
Kritéria výberu pre návrh mechanizmu vo by vhodnej predik nej metódy
Na základe charakteristiky a kritickej analýzy súboru metód prognózovania finan nej
situácie podniku v súvislosti s odpove ami respondentov (ako vybraných zástupcov
slovenských prevažne priemyselných podnikov) poskytnutými v rámci predloženého
dotazníka som vypracovala zoznam kritérií výberu pre návrh mechanizmu vo by vhodnej
predik nej metódy (metód) pre potreby prognózovania finan nej situácie podnikov so sídlom
na území Slovenskej republiky a operujúcich v rámci slovenského prostredia trhu.
Samozrejme pri koncipovaní hierarchického usporiadania kritérií výberu vhodnej
predik nej metódy (metód) som brala do úvahy faktor predstavujúci praktické obmedzenia,
a to metodické, technické, personálne a organiza né, ktoré existujú v rámci každého podniku
a nemalou mierou sa podie ajú a kooperujú pri výbere najdôležitejších kritérií výberu vhodnej
predik nej metódy (metód).
Hierarchické usporiadanie kritérií výberu v súvislosti s existujúcimi praktickými
obmedzeniami
Na prvom mieste je ur ite práve presnos , spo ahlivos a efektívnos vybranej
predik nej metódy (metód) finan nej analýzy. Najdôležitejším a základným kritériom pre
výber predik nej metódy (metód) je samozrejme presnos rozlíšenia podnikov do skupiny
prosperujúcich resp. neprosperujúcich a presnos prolongácie finan nej situácie podnikov do
budúcnosti s vykázaním o najmenšej chybovosti.
Túto podmienku ve mi dobre sp ajú matematicko-štatistické metódy viacrozmernej
diskrimina nej analýzy, ktoré hne po metódach neurónových sietí vykazujú najvyššiu
presnos , efektívnos a spo ahlivos .
Umelé neurónové siete je súhrnný pojem pre skupinu postupov z oblasti umelej inteligencie,
pri om niektoré z nich sa dajú dobre využi ako klasifika né systémy. Aplikácie vo finan nej
analýze a pri klasifikácií podnikov sú relatívne nové, prvé sa objavili až v devä desiatych
rokoch 20. storo ia. Umelé neurónové siete sú obrazom resp. modelom biologických
neurónových sietí a vytvárajú systém na spracovanie informácií. Podobne ako udský mozog
pozostávajú z buniek (neurónov), ktoré sú vzájomne spojené a vo forme signálov vysielajú
a prijímajú informácie. V danej súvislosti je podstatná ich schopnos u i sa, pri om na
základe informácií o prosperujúcich a neprosperujúcich podnikoch (musí ich však by ve mi
ve ké množstvo – tisíce) sa nau ia ich rozlišova . Dôležitým dôsledkom je schopnos
rozlišova aj v prípade nelineárnych vz ahov [20]. Ve kou nevýhodou umelých neurónových
sietí je ich prílišná obtiažnos a ve mi vysoká miera náro nosti na výpo ty a vstupné
informácie.
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Práve presnos , spo ahlivos a efektívnos sú vlastnosti, ktoré od zvolenej
a používanej predik nej metódy finan nej analýzy najviac o akávame, a teda predstavujú jej
najdôležitejšiu a prvoradú vlastnos ako aj hlavný ú el, pre ktorý bola predik ná metóda
vyvinutá a pre ktorý je v rámci finan ného manažmentu jednotlivých podnikov a firiem
využívaná.
O požiadavke potreby používania o možno najpresnejšej, najspo ahlivejšej a najefektívnejšej
predik nej metódy finan nej analýzy u dotazovaných respondentov v rámci vykonaného
dotazníkového výskumu sved í aj fakt, že 17,02 % z nich požaduje zjemni stupne hodnotenia
v rámci rozsahu intervalov determinujúcich stupne hodnotenia u nimi používanej predik nej
metódy (metód) finan nej analýzy, a tým vlastne používanú predik nú metódu (metódy)
vylepši v oblasti presnosti, spo ahlivosti a efektívnosti.
Cie ový stav a hlavný ú el je nájs predik nú metódu finan nej analýzy s o najvyššou
presnos ou, spo ahlivos ou a vypovedacou schopnos ou.
Na druhom mieste je v súvislosti s existujúcimi praktickými obmedzeniami v rámci
jednotlivých subjektov slovenského podnikate ského sektora obtiažnos a pracnos vybranej
predik nej metódy finan nej analýzy. Je tým myslená miera náro nosti na výpo ty.
Ako som zistila v rámci dotazníkového výskumu prevedeného na vzorke 47 subjektov
predstavujúcich vybrané podniky v rámci slovenského podnikate ského sektora, sú asná
technická vybavenos nie je práve najlepšia, nako ko až 27,66 % respondentov uvádza
techniku, to znamená úrove technickej vybavenosti ich podniku (vybavenie výpo tovou
technikou, úrove informa ných a komunika ných technológií...) ako dôležitú prekážku
plného uplatnenia metód predik nej finan nej analýzy vo svojom podniku.
Predik né metódy finan nej analýzy s vysokou náro nos ou a obtiažnos ou vyžadujú vysokú
úrove technického vybavenia (vysoká úrove vybavenia výpo tovou technikou, vysoká
úrove informa ných a komunika ných technológií).
Takisto ve a podnikov má problém v rámci svojho vlastného personálu (80,85 %
respondentov) a vlastnej vnútrofiremnej organizácie (31,91 % respondentov) i už pri
zavádzaní používania alebo pri samotnom používaní predik ných metód finan nej analýzy,
takže zavádzanie resp. používanie príliš obtiažnej predik nej metódy by nebolo ve mi ú elné.
Tieto problémy s používaním predik ných metód finan nej analýzy v rámci finan ného
manažérstva sú spojené najmä s nechu ou personálu ako aj firemnej organizácie za a
s predik nými metódami finan nej analýzy pracova , osvoji si ich a zvyknú si na ich
používanie ako bežnú sú as finan nej stratégie podniku. Prevažuje tu nechu a automatické
zavrhnutie nie oho nového, však na o ke sme doteraz fungovali aj bez používania
predik ných metód finan nej analýzy.
Preto je potrebné, aby vybraná a používaná metóda (metódy) predik nej finan nej
analýzy nebola príliš zložitá, pracná a obtiažna, o by automaticky hne personál firmy
znechutilo, a v súvislosti s týmto faktom by nastal problém aj s celou vnútrofiremnou
organizáciou.
Prílišná obtiažnos a ve mi vysoká miera náro nosti na výpo ty a vstupné informácie
vyžadujúca si ve mi výkonný PC je ve kou nevýhodou neurónových sietí, ktoré vykazujú
najvyššiu presnos , efektívnos a spo ahlivos v rámci celého súboru existujúcich
predik ných metód finan nej analýzy.
Cie ový stav je nájs predik nú metódu finan nej analýzy s nie príliš vysokou obtiažnos ou
a pracnos ou.
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Na tre om mieste v rámci kritérií výberu vhodnej predik nej metódy finan nej analýzy
sa nachádza náro nos vybranej predik nej metódy finan nej analýzy na vstupné informácie.
Niektoré predik né metódy finan nej analýzy vyžadujú totiž pomerne ve ké množstvo
vstupných informácií, ktoré majú používatelia týchto metód astokrát problém zohna a ak
ich aj zoženú, nemusia zodpoveda realite, sú zavádzajúce a nepresné.
Z vyhodnotenia dotazníkového výskumu vyplynulo, že až 23,40 % respondentov požaduje
zníži nároky na vstupné informácie potrebné ku používaniu zvolených predik ných metód
finan nej analýzy.
Cie ový stav je nájs predik nú metódu s nie príliš vysokými nárokmi na vstupné informácie.
Na štvrtom mieste sa nachádza rýchlos s akou je možné dospie k relevantným
záverom v súvislosti s používaním vybranej predik nej metódy finan nej analýzy.
Samozrejme aj rýchlos je dôležitá požiadavka na vybranú predik nú metódu finan noekonomickej analýzy a takisto dôležité kritérium výberu.
Radím ju až na štvrté miesto, nako ko je síce dôležitá ale v porovnaní s predchádzajúcimi
troma kritériami nehrá až takú dôležitú úlohu pri výbere vhodnej predik nej metódy finan noekonomickej analýzy. asto však rýchlos zvolenej predik nej metódy finan nej analýzy
priamo súvisí s jej obtiažnos ou a pracnos ou. ím obtiažnejšia a pracnejšia je zvolená
a používaná predik ná metóda finan nej analýzy, tým dlhšie samozrejme trvá kým sa
zrealizuje.
Žiadny z respondentov v rámci vykonaného dotazníkového výskumu neuvádza požiadavku
potreby zvýšenia rýchlosti s akou je možné dospie ku h adaným výsledkom za použitia ním
zvolenej a používanej predik nej metódy finan nej analýzy.
Cie ový stav je nájs predik nú metódu finan nej analýzy, ktorá je v praxi pomerne rýchlo
a jednoducho použite ná a na základe ktorej sa dá pomerne rýchlo dospie ku h adaným
výsledkom.
Výsledné hierarchické usporiadanie kritérií výberu vhodnej predik nej metódy (metód)
finan no-ekonomickej analýzy
1. miesto 2. miesto 3. miesto 4. miesto -

o najvyššia možná presnos , spo ahlivos a efektívnos
o najnižšia možná obtiažnos a pracnos
o najnižšia možná náro nos na vstupné informácie
o najvyššia možná rýchlos použitia

Na základe akceptovania a plného rešpektovania všetkých hore uvedených kritérií
vyplývajúcich z vyhodnotenia požiadaviek jednotlivých respondentov v rámci predloženého
dotazníka aj v spojitosti s teoretickými východiskami je jednozna ne najvhodnejšou
predik nou metódou finan no-ekonomickej analýzy pre potreby priemyselných podnikov SR
indexová metóda IN05 ako najnovšia a najprogresívnejšia z radu indexových metód
vyvinutých Inkou a Ivanom Neumaierovými v eskej republike. Index IN05 je aktualizáciou
a vylepšením indexu IN01 pod a testov na dátach priemyselných podnikov z roku 2004.
Druhou najvhodnejšou sa javí už spomínaná indexová metóda IN01, ktorá je spojením
indexových metód IN95 a IN99. Index IN01 vznikol diskrimina nou analýzou vzorku 1915
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eských podnikov z priemyslu, rozdelených na skupinu 583 podnikov tvoriacich hodnotu,
skupinu 503 podnikov v bankrote alebo tesne pred bankrotom a 829 ostatných podnikov.
Indexové metódy IN05 a IN01 vychádzajú ako jednozna ný ví az aj z algoritmu
postupu vo by vhodnej predik nej metódy finan no-ekonomickej analýzy uvedeného nižšie
a tvoriaceho jeden z hlavných výstupov tejto dizerta nej práce. V prípade odpovedí na
kladené otázky v rámci algoritmu výberu v spojitosti s možnos ami, ktoré sú preferované
priemyselnými podnikmi SR ( o bolo striktne potvrdené odpove ami na jednotlivé otázky
dotazníka), jasne vychádzajú indexové metódy IN05 a IN01 ako najvhodnejšia vo ba pre
odvetvovú oblas priemyselných podnikov podnikajúcich a majúcich sídlo v Slovenskej
republike.
Vybrané predik né metódy finan no-ekonomickej analýzy – index IN05 a IN01 sú
bankrotnými modelmi spadajúcimi pod súbor metód multikriteriálneho hodnotenia. Bankrotné
modely sú sústavy nieko kých pomerových ukazovate ov, ktorým sú priradené váhy,
a ktorých vážený sú et dáva skóre, pod a ktorého sa usudzuje, i je podnik náchylný
k finan nej tiesni a úpadku, alebo je bankrot ve mi nepravdepodobný, respektíve sa skóre
nachádza v šedej zóne, t.j. v intervale, kde sa nedá jednozna ne rozhodnú
o pravdepodobnosti bankrotu. Bankrotné modely majú užívate ov informova o tom, i je
v doh adnej dobe firma ohrozená bankrotom, pri om sa vychádza z faktu, že každá firma,
ktorá je ohrozená bankrotom, už ur itý as pred touto udalos ou vykazuje symptómy, ktoré sú
pre bankrot typické. K naj astejším symptómom patria problémy s bežnou likviditou, výškou
istého pracovného kapitálu a problémy s rentabilitou celkového vloženého kapitálu.
Bankrotné modely vznikajú pomocou diskrimina nej analýzy, ktorá spracováva široké
spektrum pomerových ukazovate ov za dve rovnako po etné skupiny firiem: firmy krátko
pred dokonaným bankrotom a firmy bankrotom neohrozené.
Tejto matematicko-štatistickej metóde sa zveruje:
• výber ukazovate ov sved iacich o finan nej tiesni z ve kej množiny ukazovate ov,
zavedených v praxi;
• priradenie váh zvoleným ukazovate om;
• výpo et skóre pre každý podnik;
• zistenie intervalu, v ktorom sa pohybuje skóre bankrotujúcich podnikov.
Ekonomická úvaha pri výbere ukazovate ov nemá v algoritme miesto (na rozdiel od
bonitných modelov).
Následne na alších stranách uvediem algoritmus (vývojový diagram) postupu vo by
vhodnej predik nej metódy (metód) finan no-ekonomickej analýzy (obr. 31).
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Obr. 31 Algoritmus vo by
vhodnej predik nej metódy
(metód) finan no-ekonomickej
analýzy

ZA IATOK

VSTUP
Základné údaje o firme/
inštitúcií

Používate alebo máte záujem používa
niektorú(-é) z predik ných metód FA ?

nie

K

áno

Máte záujem
o používanie niektorej(-ých)
najprogresívnejších predik ných metód
FA s najvyššou presnos ou rozlíšenia
podnikov ?

nie

2

áno

Ste ochotní pracova
s metodou(-ami) vysoko náro nými na
výpo ty a vyžadujúcimi ve mi
výkonný PC ?

nie

2

áno
Ste ochotní
pracova s metódou (-ami)
vysoko náro nými na informácie
o ostatných prosperujúcich
a neprosperujúcich podnikoch
v odbore ?

nie

2

áno
Doporu ená predik ná metóda
Model LVQ (Learning Vector Quantiser)
Systém hodnotenia BP-14

1
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2

Máte
záujem o používanie
predik nej metódy (metód) matematickej
štatistiky, ktoré nie sú vzh adom ku svojej vysokej
presnosti, efektívnosti a spo ahlivosti príliš
náro né na vstupné
informácie?

áno

nie

Máte
záujem používa niektoré iné, menej
presné matematicko-štatistické metódy predik nej
finan nej analýzy?

nie

3
áno
Doporu ené predik né metódy
• Predik né metódy dvojrozmernej diskrimina nej
analýzy
• Beaverova jednorozmerná diskrimina ná analýza

Máte
záujem o používanie
metód vykazujúcich najvyššiu presnos predikcie finan nej situácie v rámci
predik ných metód matematickej štatistiky
v špecifických podmienkach eského
a slovenského prostredia
trhu?

nie
Doporu ené predik né metódy
•
•
•
•

áno

Máte záujem
pracova s najnovšími a
najrozšírenejšími modelmi v rámci
predik ných metód multikriteriálneho
hodnotenia ?

áno
Doporu ené predik né metódy
• Index IN05
• Index IN01

1

Index bonity
Altmanova metodika
Tafflerov bankrotný model
Beermanova diskrimina ná funkcia

1
nie

Doporu ené predik né metódy
• Index IN99
• Bankrotný model IN95 „Index dôveryhodnosti“
• Model INFA alebo špeciálna verzia modelu
INFA pre finan né podniky

1
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3

Máte záujem používa
zna ne subjektívne predik né metódy
finan nej analýzy ?

nie

K

áno

Máte
záujem o používanie

rýchlej a jednoduchej predik nej metódy
(metód) s nie príliš vysokou
spo ahlivos ou?

áno

nie

Máte
záujem o používanie
subjektívnej predik nej metódy (metód) s o nie o
vyššou spo ahlivos ou ?

nie

Doporu ené predik né metódy
• Kralickov rýchly test
• Argentiniho model

áno

1

Máte znalos relevantných
finan ných informácií o ostatných
podnikoch v odbore ?

nie

áno
Doporu ené predik né metódy

1

• Tamariho rizikový index
• Postup Weinricha
• Metóda RSW

VÝSTUP
Tla doporu ených
predik ných metód

1
K

KONIEC

Doporu ené predik né metódy
• Postup Weinricha
• Metóda RSW

1
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4.3 Návrh postupu implementácie vybranej metódy do systému
(finan ného) manažérstva podniku
Z vývojového diagramu (algoritmu) uvedeného v predchádzajúcej kapitole je zrejmé,
že najoptimálnejšími a najvhodnejšími predik nými metódami finan nej analýzy pre použitie
v rámci prevažne priemyselných podnikov (mikro, malých, stredných, ve kých) so sídlom na
území Slovenskej republiky, na ktoré bol orientovaný môj výskum, sú indexové metódy IN05
a IN01.
alšími, ve mi dobre použite nými, aj ke v už o nie o menšej miere a tiež staršími, sú
indexové metódy - IN99 a bankrotný model IN95 „Index dôveryhodnosti“ ako aj model
INFA, o tiež vyplýva z vývojového diagramu (algoritmu) postupu vo by vhodnej predik nej
metódy finan no-ekonomickej analýzy pre potreby prevažne priemyselných podnikov (mikro,
malých, stredných, ve kých) so sídlom na území Slovenskej republiky.
Zvolené najoptimálnejšie a najvhodnejšie predik né metódy (v prvom rade indexové
metódy IN05 a IN01) sú najbližšie nielen eskému ale aj slovenskému prostrediu trhu a jeho
špeciálnym podmienkam.
Všetky indexové metódy z rodiny modelov IN patriace do skupiny bonitných
a bankrotných indexov ako aj model INFA (bežný aj špeciálny len pre finan né podniky,
ktoré majú úplne rozdielne finan né výkazy) boli postupne vytvorené a otestované Inkou
a Ivanom Neumaierovými na dátach priemyselných (finan ných) podnikov (rádovo tisíc
a viac) v podmienkach eskej republiky.
Novšie indexové metódy z rodiny modelov IN sú akýmsi zdokonaleným a vylepšeným
nadviazaním na pôvodné a staršie modely IN.
Navrhované riešenie, týkajúce sa konkrétneho výberu indexových metód IN05 a IN01,
vyplývajúce z vyvinutého algoritmu postupu vo by vhodnej predik nej metódy finan noekonomickej analýzy, predstaveného v rámci predchádzajúcej kapitoly, bolo potvrdené aj
prostredníctvom výsledkov vykonaného dotazníkového výskumu (konkrétne v rámci
odpovedí na 3. a 20. otázku dotazníka) na vzorke prevažne priemyselných podnikov (mikro,
malých, stredných, ve kých) so sídlom na území Slovenskej republiky.
Z výsledkov vykonaného dotazníkového výskumu totiž jasne vyplýva, že dotazovaní
respondenti majú v budúcnosti najvä ší záujem o používanie a implementáciu indexových
metód IN05 a IN01 v rámci finan ného manažmentu svojho podniku a potvrdzujú aktuálnos
a potrebu aplikova tieto metódy pri praktickom riešení svojho finan ného plánovania
a prognózovania.
Takisto, ale v o nie o nižšej miere dotazovaní respondenti prejavili do budúcnosti záujem aj
o používanie modelu INFA (bu bežnej alebo špeciálnej verzie pod a finan ného alebo
nefinan ného zamerania podniku).
Prednostný záujem respondentov o používanie indexových metód IN05 a IN01 je vo
ve kej miere opodstatnený, nako ko práve tieto metódy sú jedny z najnovších, najlepších
a najprogresívnejších predik ných metód finan no-ekonomickej analýzy.
Samozrejme, vždy až po neurónových sie ach, ktorým patrí jednozna né prvenstvo v oblasti
progresivity a presnosti predikcie, nako ko majú schopnos rozlišova aj v prípade
nelineárnych vz ahov a schopnos odhali nelineárne súvislosti v údajoch. Ich nevýhodou
však je, že sú príliš náro né na techniku, PC a vstupné informácie o ostatných prosperujúcich
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a neprosperujúcich podnikoch v odbore, o ich iní ažko použite nými v praxi a tým pádom
nedostupnými pre vä šinu slovenských podnikov.
o sa týka postupu implementácie vybraných indexových metód IN05 a IN01 do
systému finan ného manažérstva podniku z poh adu vlastnej firemnej organizácie ako takej,
pomerne ve ké percento respondentov – až 31,91 % uvádza ako prekážku plného uplatnenia
metód predik nej finan nej analýzy vo svojom podniku vlastnú firemnú organizáciu. To
znamená, že nemajú vytvorené potrebnú, vhodnú a spo ahlivo fungujúcu firemnú štruktúru,
na základe ktorej by mohli úspešne implementova vybranú predik nú metódu (metódy)
predik nej finan nej analýzy. Bude potrebné vytvori vhodnú a spo ahlivo fungujúcu
štruktúru firemnej organizácie otvorenú a prístupnú používaniu zvolených predik ných metód
finan no-ekonomickej analýzy.
Techniku a úrove technickej vybavenosti svojho podniku (vybavenie výpo tovou
technikou, úrove informa ných a komunika ných technológií...) uvádza 27,66 %
respondentov ako dôležitú prekážku plného uplatnenia metód predik nej finan nej analýzy vo
svojom podniku. Na základe tejto zistenej skuto nosti bude potrebné spravi predmetné
opatrenia v jednotlivých podnikoch a zlepši úrove vybavenosti podnikov výpo tovou
technikou, informa nými a komunika nými technológiami.
Je potrebné a nevyhnutné nezabudnú na udský faktor - personál, ktorý hrá jednu z
najdôležitejších úloh pri používaní a implementácií zvolenej predik nej metódy (metód)
finan no-ekonomickej analýzy, nako ko najvä ší po et respondentov – až 80,85 % opýtaných
uviedol práve personál ako podstatnú prekážku plného uplatnenia metód predik nej finan nej
analýzy vo svojom podniku. V podnikoch treba zavies nevyhnutné opatrenia smerujúce ku
zmene myslenia a názorovej orientácie firemného personálu a k navodeniu otvorenosti
a prístupnosti personálu používaniu a implementácií predik ných metód finan noekonomickej analýzy. Je známym faktom, že celá firma stojí práve na schopnostiach, lojalite
a výkonnosti svojich zamestnancov, teda personál firmy je základom, na ktorom celá firma
stavia.
Takisto informa ná základ a jednotlivých firiem, z ktorej by bolo možné erpa
dôležité a nevyhnutné informácie, je ve mi chatrná a slabá a odráža úrove a skutkový stav
prevládajúci v celom podnikate skom sektore SR.
Úlohou bude tento prevládajúci stav zmeni k lepšiemu, aby firmy mali k dispozícií kvalitnú
a širokú informa nú základ u, a to nielen v rámci svojej vnútrofiremnej organizácie ako takej,
ale aj v širšom rámci celej infraštruktúry podnikate ského sektora na Slovensku, z ktorej by
mohli erpa hodnoverné a kvalitné informácie a zárove sa o u mohli oprie pri samotnej
implementácií zvolenej predik nej metódy (metód) finan no-ekonomickej analýzy.
Týka sa to najmä informácií oh adom správnej interpretácie a možností využitia zvolenej
predik nej metódy (metód) finan no-ekonomickej analýzy, ktorých správne pochopenie je
ve mi dôležité práve z h adiska ur enia (stanovenia) momentálnej finan nej situácie podniku,
analýzy podnikate ského rizika, vývoja finan nej situácie podniku do budúcnosti a prípadnej
korekcie negatívnych tendencií tohto vývoja.
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5.

Hodnotenie prínosov riešenia témy dizerta nej práce

Obsah a ciele prínosov riešenia témy tejto doktorandskej dizerta nej práce sú:
Vytvorenie algoritmu postupu vo by vhodnej predik nej metódy a na jeho základe
po íta ového programu vo forme špecializovaného softwaru vo ne prístupného na internete,
ktorého úlohou bude u ah i zástupcom zo slovenského podnikate ského sektora, prevažne
z odboru priemyselnej výroby, majúcim záujem o používanie predik ných metód finan noekonomickej analýzy, výber tej správnej a pre nich o možno najvhodnejšej predik nej
metódy (metód) finan no-ekonomickej analýzy pre použitie v rámci finan ného manažmentu
ich podniku.
Metódy hodnotenia prínosov doktorandskej dizerta nej práce budú vykonané formou
špeciálneho dotazníka, ktorý bude predložený zástupcom slovenského podnikate ského
sektora, majúcim záujem o používanie predik ných metód, prevažne z odboru priemyselnej
výroby a bude monitorova ich spokojnos s využívaním špecializovaného softwaru pre
vo bu vhodnej predik nej metódy finan no-ekonomickej analýzy, vyvinutého v rámci mojej
doktorandskej dizerta nej práce.
S predložením tohto dotazníka vybraným respondentom z okruhu všetkých záujemcov
o používanie predik ných metód, ktorí na ich výber využili špecializovaný software pre vo bu
vhodnej predik nej metódy finan no-ekonomickej analýzy, vo ne dostupný na internete a
vyvinutý v rámci mojej doktorandskej dizerta nej práce, sa ráta v asovom období 1 rok od
spustenia predmetného softwaru.

5.1 Hodnotenie prínosov pre obohatenie poznatkovej základne
odboru dizertácie
V rámci svojej doktorandskej dizerta nej práce v súlade s formulovanými cie mi
riešenia som sa snažila vyh ada , vytriedi a zosumarizova teoretické poznatky z oblasti
predik ných metód finan no-ekonomickej analýzy, kriticky ich prehodnoti a navrhnú
možnosti zdokonalenia princípov a praktickej uplatnite nosti vybraného súboru predik ných
metód finan no-ekonomickej analýzy podnikov.
V predchádzajúcej (4.) kapitole dizerta nej práce som prezentovala návrhy na
zdokonalenie princípov, postupu vo by a praktického využitia predik ných metód finan noekonomickej analýzy.
Prínosy prezentovaných riešení pre obohatenie poznatkovej základne priemyselného
manažérstva možno zhrnú nasledovne:
zostavenie (ohrani enie, výber) súboru metód využite ných pre predikciu
(prognózovanie) finan ného hospodárenia (finan ného zdravia) podniku;
kritická analýza podstaty a základných princípov uplat ovania (uplatnite nosti)
jednotlivých predik ných metód finan no-ekonomickej analýzy podnikov;
charakteristika obmedzení (bariér), resp. predpokladov uplatnenia (využitia)
jednotlivých predik ných metód finan no-ekonomickej analýzy podnikov;
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zostavenie poradia vhodnosti (hierarchické usporiadanie) jednotlivých
analyzovaných predik ných metód finan no-ekonomickej analýzy z h adiska ich
využite nosti v podmienkach podnikov SR;
návrh algoritmu vo by (kritéria, postup) konkrétnej predik nej metódy finan noekonomickej analýzy pre konkrétny ú el (oblas ) použitia.
Konštrukciu algoritmu (vývojového diagramu) výberu vhodnej predik nej metódy
(metód) a na jeho základe po íta ového programu (špecializovaného softwaru) s konkrétnym
výstupom – odporu ením vhodnej predik nej metódy (metód) finan no-ekonomickej analýzy
a zárove pripojením špeciálnych teoretických a praktických poznatkov prislúchajúcich ku
každej z odporú aných predik ných metód finan no-ekonomickej analýzy, som vytvorila
zosumarizovaním a vytriedením dostupných informácií o jednotlivých predik ných metódach
finan no-ekonomickej analýzy, získaných štúdiom odbornej literatúry venujúcej sa
problematike predik ných metód finan no-ekonomickej analýzy, ako aj vyhodnotením
výsledkov dotazníkového výskumu a ich konzultáciami s viacerými (finan nými) manažérmi
prevažne priemyselných podnikov SR.

5.2 Hodnotenie prínosov pre praktický výkon manažérstva
podniku
Dnes sa už riadenie podniku (firmy, inštitúcie) nezaobíde bez komplexného poh adu
na podnikovú finan nú výkonnos , na analýzu podnikate ského rizika, na vývoj finan nej
situácie podniku do budúcnosti a s ou spojenú prípadnú korekciu negatívnych tendencií
tohto vývoja.
Záujemcovia o používanie predik ných metód zo strany slovenského podnikate ského
sektora boli doteraz dezorientovaní a nevedeli sa zorientova v spleti rôznych druhov
predik ných metód finan no-ekonomickej analýzy, nako ko nemali žiadny správny podklad
resp. sofistikovaný návod ako toto dôležité rozhodnutie urobi .
Výsledky riešenia témy dizerta nej práce môžu by využité pri praktickej realizácií
aktivít (finan ného) manažérstva podniku v týchto smeroch:
•
•

•
•

odporú aný súbor (predvýber) predik nej metódy (metód) finan no-ekonomickej
analýzy pre podniky pôsobiace na území SR;
analýza bariér aplikácie predik nej metódy (metód) finan no-ekonomickej analýzy
a návrh možných úprav princípov jednotlivých predik ných metód finan noekonomickej analýzy pre zjednodušenie ich uplatnenia (využitia) v praxi
podnikového manažérstva (finan ného manažérstva);
návrh postupu (vývojový diagram /algoritmus/ postupu) výberu vhodnej
predik nej metódy (metód) finan no-ekonomickej analýzy pre konkrétne
podmienky a ú el jej (ich) využitia;
spracovanie a sprístupnenie špecializovaného softvérového produktu pre výber
a implementáciu predik nej metódy (metód) finan no-ekonomickej analýzy
v podnikoch SR;
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•

formulácia nárokov na personálne, informa né, technické a organiza né
zabezpe enie výberu a využitia (implementácie) predik nej metódy (metód)
finan no-ekonomickej analýzy v oblasti finan ného manažérstva podniku.

Ako praktický prínos riešenia témy dizerta nej práce možno ozna i aj využite nos
prezentovaných návrhov riešení pri tvorbe programov podnikového vzdelávania manažérov,
resp. pre obohatenie a doplnenie obsahu výu by na vysokých a stredných školách
zabezpe ujúcich vzdelávanie v odbore priemyselného inžinierstva.

5.3

Súhrnné hodnotenie prínosov riešenia témy DDiP

Hlavný cie mojej doktorandskej dizerta nej práce, a to vytvorenie algoritmu postupu
vo by vhodnej predik nej metódy a na jeho základe po íta ového programu (špecializovaného
softwaru) vo ne prístupného na internete bol splnený a je dôležitým výsledkom a hlavným
prínosom mojej doktorandskej dizerta nej práce.
Na základe skonštruovaného algoritmu (vývojového diagramu) postupu vo by vhodnej
predik nej metódy som vytvorila špecializovaný software – po íta ový program vo ne
dostupný na internete (formát html), pomocou ktorého si budú môc záujemcovia zo
slovenského podnikate ského sektora jednoducho a zrozumite ne prostredníctvom
jednotlivých nadväzujúcich krokov vybra (zvoli ) pre nich najvhodnejšiu predik nú metódu
príp. metódy finan no-ekonomickej analýzy pre používanie v rámci finan ného manažmentu
svojho podniku v rámci podmienok slovenského prostredia trhu za ú elom analýzy
podnikate ského rizika a praktického riešenia finan ného plánovania a prognózovania
finan nej situácie podniku (prosperujúci, neprosperujúci) do budúcnosti.
Po íta ový program výberu vhodnej predik nej metódy (metód) finan noekonomickej analýzy funguje vo webovskom prostredí (formát html) a ako som už spomínala,
bude vo ne dostupný na internete pre záujemcov z radov slovenského podnikate ského
sektora (prevažne oblas priemyselnej výroby) o výber pre nich najvhodnejšej metódy
(metód) predik ne orientovanej finan nej analýzy.
Postup výberu vhodnej predik nej metódy (metód) pre predmetný podnik (firmu,
inštitúciu) bude nasledovný:
Záujemca o výber vhodnej predik nej metódy (metód) finan no-ekonomickej analýzy
bude ma po vstupe do programu k dispozícií sériu otázok nadväzujúcich na seba v logických
krokoch (logickej postupnosti) vychádzajúcich z konštrukcie algoritmu (vývojového
diagramu) výberu vhodnej predik nej metódy (metód) finan no-ekonomickej analýzy,
nako ko celý po íta ový program bol vyvinutý na práve na základe tohto algoritmu
(vývojového diagramu).
Záujemca má možnos odpoveda na jednotlivé otázky bu áno alebo nie a na
základe štruktúry svojich odpovedí sa nakoniec dostane až k výstupu po íta ového programu,
ktorý pozostáva z konkrétnej (konkrétnych) odporú aných predik ných metód finan noekonomickej analýzy, ktoré sú vhodné pre používanie v rámci finan ného manažmentu jeho
podniku (firmy, inštitúcie).
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Zárove má záujemca možnos po kliknutí na každú z odporú aných vhodných
predik ných metód finan no-ekonomickej analýzy dozvedie sa základné informácie o jej
požiadavkách, štruktúre, funkcii, princípe fungovania, výhodách, nevýhodách a možnostiach
použitia. Všetky spomínané údaje (informácie) budú zobrazené v rámci súboru vo formáte
pdf.
Môže sa sta , že na základe štruktúry svojich odpovedí na jednotlivé logicky
nadväzujúce otázky sa záujemca nedostane k výstupu po íta ového programu
pozostávajúcemu z odporú anej vhodnej predik nej metódy (odporú aných vhodných
predik ných metód) finan no-ekonomickej analýzy pre používanie v rámci finan ného
manažmentu jeho podniku (firmy, inštitúcie), ale výstup bude: „ akujeme za Váš záujem.
Ve a š astia pri riadení Vašej firmy.“ Vtedy nebolo bohužia možné vyhovie štruktúre
požiadavok tohto konkrétneho záujemcu, resp. tento záujemca neprejavil záujem o používanie
predik nej metódy (metód) finan no-ekonomickej analýzy pri finan nom riadení jeho
podniku (firmy, inštitúcie).
Doposia na Slovensku nebol k dispozícií žiaden hodnoverný postup, i už vo forme
algoritmu alebo kvalitného softwaru, ako si vybra tú správnu a vhodnú predik nú metódu.
Dnes sa už riadenie podniku nezaobíde bez komplexného poh adu na podnikovú finan nú
výkonnos a jej predikciu do budúcnosti a potenciálni záujemcovia o používanie predik ných
metód zo strany slovenského podnikate ského sektora boli doteraz dezorientovaní a nevedeli
sa kvalifikovane orientova v spleti rôznych druhov predik ných metód finan noekonomickej analýzy, nako ko nemali žiadny správny podklad resp. sofistikovaný návod ako
toto dôležité rozhodnutie urobi .
Preto je vytvorenie takéhoto špecializovaného softwaru obrovským prínosom pre prevažne
priemyselné podniky pôsobiace a majúce sídlo na území Slovenskej republiky, tvoriacim
zárove vedecký výstup mojej doktorandskej dizerta nej práce.
Pri tvorbe algoritmu (vývojového diagramu) postupu vo by vhodnej predik nej
metódy boli samozrejme zoh adnené viaceré dôležité faktory výberu tej správnej
a najvhodnejšej predik nej metódy pre každý (mikro, malý, stredný, ve ký) z odvetvovej
štruktúry priemyselných podnikov so sídlom na území Slovenskej republiky. Takisto som
brala oh ad na náro nos jednotlivých metód v zmysle rozsahu potrebných vstupných
informácií ako aj potreby poznania finan ných ukazovate ov iných podnikov v odvetví, alej
na mieru náro nosti metód na výpo ty, mieru náro nosti na výkonnos techniky a PC, mieru
subjektivity metód, mieru vhodnosti používania v podmienkach slovenského prostredia trhu
at .
Vychádzajúc z algoritmu postupu výberu a berúc do úvahy podmienky slovenského
prostredia trhu a reálne podmienky podnikania na Slovensku, najvhodnejšími predik nými
metódami pre vä šinu podnikate ských subjektov na Slovensku sa stávajú indexové metódy,
konkrétne metódy IN05 a IN01, ktoré sú v zahrani í ve mi populárnymi a v praxi rozšírenými
metódami.
Indexové metódy IN05 a IN01 získavajú teda jasné prvenstvo nielen v echách ale aj na
Slovensku, za nimi nasledujú model IN99 a bankrotný model IN95 „ Index dôveryhodnosti“
ako aj model INFA, o jasne vyplýva z vývojového diagramu (algoritmu) postupu vo by
vhodnej predik nej metódy finan no-ekonomickej analýzy pre potreby prevažne
priemyselných podnikov (mikro, malých, stredných, ve kých) so sídlom a miestom
podnikania na území Slovenskej republiky.
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Je zrejmé, že sa na Slovensku nájdu podniky (podnikate ské subjekty), ktoré sa
nerozhodnú pre žiadnu z hore uvedených indexových metód ani pre model INFA a rozhodnú
sa radšej pre úplne inú predik nú metódu na základe algoritmu (vývojového diagramu)
postupu vo by vhodnej predik nej metódy finan no-ekonomickej analýzy a prislúchajúceho
po íta ového programu vo forme špecializovaného softwaru (html). Tieto podniky však
vzh adom na podmienky slovenského tržného prostredia ako aj iné spolupôsobiace faktory
ur ujúce kritéria výberu blízke slovenským podmienkam (slovenskej realite) budú tvori
minimálne percento zo všetkých podnikov rozhodujúcich sa pre používanie správnej a
najvhodnejšej predik nej metódy (metód) finan nej analýzy v rámci svojho finan ného
manažmentu pre potreby praktického riešenia finan ného plánovania a prognózovania.
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6.

Záver

Žijeme na prahu nového tisícro ia. Hoci dvadsiate storo ie prinieslo rozvoj mnohých
pokrokových koncepcií a prístupov, v sú asnosti je jasné, že s týmito prístupmi do budúcnosti
nevysta íme. Dnešný dynamický vývoj ekonomických štruktúr nazna uje, že právo na
existenciu budú ma len tie subjekty, ktoré vedia rýchlo a pružne jedna . Takáto flexibilita je
podmienená disponibilitou k ú ových informácií o reálnej situácií, v ktorej sa podnik
nachádza, poprípade informáciami o vývoji podniku v budúcnosti. Informácie o reálnej
situácií , v ktorej sa podnik nachádza a zárove informácie o vývoji podniku v budúcnosti sú
pre podnik ve mi dôležité a relevantné, najmä z h adiska v asného predchádzania rôznym
finan ným problémom a ažkostiam, do ktorých by sa podnik mohol dosta .
Podnikom hrozí zánik z nieko kých finan ných dôvodov:
• pre platobnú neschopnos ,
• pre predlženie,
• prevzatím (takeover).
Zánikom podniku je ohrozený manažment, zamestnanci aj externí partneri, ktorí by
všetci radi spoliehali na finan nú analýzu, najmä na využitie jej predik ných metód, ako na
nástroj v asného varovania. Výstraha by mala prís s takým predstihom, aby sa manažment
mohol ešte pokúsi úpadok odvráti , a aby sa vlastníci, veritelia a obchodní partneri mohli
chráni pred nepriaznivými následkami.
Podstatou finan nej analýzy je teda snaha o kontinuálne vyhodnocovanie finan ného
zdravia firmy, i už z poh adu finan nej minulosti, najmä však z poh adu predpovedania
budúcnosti. A tu sa už jedná o využitie predik ne zameranej finan nej analýzy, tzv. finan nej
analýzy ex ante.
Takýto typ finan nej analýzy (finan ná analýza ex ante) je relatívne novou oblas ou
finan ného manažmentu; vznikla až v osemdesiatych rokoch minulého storo ia. Jej vznik
vyvolala práve snaha predvída finan ný vývoj v podnikoch a na tomto základe predchádza
vážnejším poruchám a finan nému kolapsu. Za priekopníkov budovania predik ných
finan ných analýz sú pokladaní M. Tamari, V.H. Beaver a E.J. Altman.
Podnikový systém a jeho fungovanie je možné vyjadri prostredníctvom ve kého
množstva finan ných a nefinan ných charakteristík. Najkoncentrovanejším obrazom
fungovania podniku je jeho obraz v podobe podstatných údajov zo základných ú tovných
výkazov (súvahy a výsledovky). Ú tovný poh ad na podnik je deskripciou (opisom, popisom)
všetkých pe ažne vyjadrite ných transakcií, ktoré sa v danom podniku v danom období udiali,
pri om všetky údaje sú vzájomne prepojené a tvoria systém. Tento obraz je nielen
špecializovaným finan ným poh adom, ale, a to predovšetkým, tiež poh adom
celopodnikovým. Finan né údaje (a to nielen finan ného, ale tiež vnútropodnikového alebo
manažérskeho ú tovníctva) sú východiskom pre finan nú analýzu [22].
V sú asnej dobe, o ktorej sa hovorí ako o ére novej ekonomiky, je pri hodnotení
výkonnosti podnikov kladený stále vä ší dôraz na „ doplnenie“ finan ných indikátorov
nefinan nými ale z h adiska koncepcie prístupu sú stále preferované a uprednost ované
paralelné ukazovate ové sústavy.
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Využitie predik ných metód finan nej analýzy pri predpovedaní finan ného zdravia
podniku je ve mi prospešné a efektívne, môže sa tým predís mnohým ažkostiam, ako
v sú asnosti, tak aj v budúcnosti. Malo by sa samozrejme jedna o použitie najdokonalejších
z týchto metód, ktoré máme v sú asnosti k dispozícii, s najlepšou schopnos ou posúdenia
finan nej situácie podnikov a jej predikcie, ako sú matematicko-štatistické metódy
využívajúce viacrozmernú diskrimina nú analýzu, metódy multikriteriálneho hodnotenia
a metódy umelých neurónových sietí.
Verím, že hlavný cie tejto doktorandskej dizerta nej práce, a to vytvorenie algoritmu
postupu vo by vhodnej predik nej metódy a na jeho základe vyvinutie po íta ového programu
vo forme špecializovaného softwaru vo ne prístupného na internete, ktorý je zárove
dôležitým výsledkom a hlavným prínosom mojej doktorandskej dizerta nej práce, prispeje
tiež nemalou mierou ku zlepšeniu situácie, ktorá v oblasti analýz a predikcie finan nej
situácie momentálne na Slovensku prevláda.
Nako ko dnes sa už riadenie podniku nezaobíde bez komplexného poh adu na podnikovú
finan nú výkonnos a jej predikciu do budúcnosti, potenciálni záujemcovia o používanie
predik ných metód z radov slovenského podnikate ského sektora prevažne priemyselného
zamerania, sa budú kone ne môc kvalifikovane zorientova v spleti rôznych druhov metód
predik nej finan nej analýzy a vybra si z nich tú správnu a najvhodnejšiu (najvhodnejšie) pre
používanie a implementáciu v rámci finan ného manažérstva svojho podniku.
Umožní im to práve spomínaný špecializovaný software, vyvinutie ktorého bolo hlavným
cie om a vedeckým prínosom mojej doktorandskej dizerta nej práce.
Na záver považujem za potrebné poznamena , že popisované metódy a spôsoby
prognózovania finan nej situácie podniku nemožno považova za dokonalé. Sú tak ako
všetko okolo nás pozna ené neustálymi zmenami a vývojom. Už dnes sa mnohí odborníci
zamýš ajú nad tým, ako by bolo možné sú asné chápanie predik ných metód finan noekonomickej analýzy zdokonali , smerujúc ku skúmaniu finan no-ekonomických aspektov
podniku v súlade s neekonomickými a nefinan nými aspektmi v celistvom hodnotovoorientovanom systéme. Takýto systém bude využíva synergiu všetkých aspektov, ako
finan ných, tak aj nefinan ných so zdokonaleným systémom neurónových sietí, príp. so
zdokonalenými metódami viacrozmernej diskrimina nej analýzy alebo multikriteriálneho
hodnotenia, ím sa teória aj prax posúdenia finan nej situácie podnikov a jej predikcie
posunie znovu o krô ik bližšie k dokonalosti.
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