
 
Univerzita J. Selyeho – Selye János Egyetem 

Ekonomická fakulta – Gazdaságtudományi Kar 
 
 

 

 
 
 
 

„Inovačný potenciál,  inovačné podnikanie a podnikateľské 
siete“ 

 
 

Monografický zborník vedeckých prác 
 
 

2013 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         Gazdaságtudományi Kar 
                                                          Ekonomická Fakulta   

  



 

 

Univerzita J. Selyeho v Komárne – Selye János Egyetem 
Ekonomická fakulta – Gazdaságtudományi Kar 

 

 
„Inovačný potenciál,  inovačné podnikanie a podnikateľské siete“ 

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 
dostáva sa Vám do rúk monografický zborník vedeckých prác kolektívu autorov 
z domácich a zahraničných univerzít, ktorí sa vo svojom výskume zaoberajú 
problematikou inovačného potenciálu, inovačným podnikaním a podnikateľskými 
sieťami vo viacerých kontextoch.  
 Žiada sa uviesť, že v stredoeurópskom priestore sa tejto problematike 
výraznejšie doteraz pozornosť nevenovala, hoci inovácie ako také sú predmetom 
záujmu viacerých odborníkov. Odhaľovanie a následné skúmanie nových možností 
organického rastu podnikateľských subjektov a zisťovanie ich inovačného potenciálu 
je nesporne nielen interesantné, ale pre ďalší úspešný rozvoj trhovej ekonomiky aj 
žiaduce. 
 Monografický zborník vedeckých prác je výstupom z výskumného projektu 
VEGA 1/0381/13 s názvom „Hodnotenie inovačného potenciálu podnikateľskej siete v 
ranných etapách jej fungovania“, ktorý sa rieši na Ekonomickej fakulte Univerzity J. 
Selyeho v Komárne. Cieľom stretnutia odborníkov v jednej publikácii bolo vytvorenie 
teoretických a metodologických východísk k riešeniu uvedenej problematiky.  
 Vedecké práce prezentujú okrem teoretických prístupov aj príklady dobrej 
skúsenosti s ich využívaním v praxi a prinášajú podnety ku skúmaniu, analýze a 
hodnoteniu inovačného potenciálu špecificky pre malé a stredné podniky. Je 
potešiteľné, že záujem o spoluprácu v tejto výskumnej oblasti prejavili odborníci 
z viacerých slovenských (SPU Nitra, UMB B. Bystrica, EU Bratislava, UCM Trnava, TUKE 
Košice) a zahraničných univerzít (VŠE Praha, Szent István University Gödöllő, 
University of Pécs, University of Miskolc, Sting Brno). Veríme, že spolupráca 
zúčastnených strán sa bude naďalej prehlbovať. 
 
 
 
        Ing. Renáta Machová, PhD.         Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD. 
 vedúca výskumného projektu VEGA      zástupca vedúcej výskumného projektu VEGA 
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FOREWORD 

 

Dear Colleagues, 

This is a collective volume of scientific papers written by authors from Slovak 
universities and universities abroad as well.  In their research they all deal with 
innovation potential, innovative forms of doing business and with business 
networks.  

 It must be pointed out that innovation in the business sector has not been 
given much attention in Central Europe in spite of the fact that a number of 
scholars in the region have been dealing with it. The finding and subsequent 
analysis of new opportunities for the further growth of businesses and the 
assessment of their innovation potential is not only interesting, but it is also 
necessary in order to ensure the improvement of market economy. 

 This collective volume of scientific papers is the final output of the VEGA 
1/0381/13 research project called Evaluation of the Innovation Potential of a 
Business Network in its First Phase" (Hodnotenie inovačného potenciálu 
podnikateľskej siete v ranných etapách jej fungovania).  The project has been 
implemented by the Faculty of Economics at J. Selye University in Komárno, 
Slovakia. The aim of publishing the papers of different scholars in one volume 
was to establish a theoretical and methodological background for the research of 
the above mentioned field.  

 Not only do the papers deal with the theoretical background, they also 
present examples of best practice and serve as a basis for the research, analysis 
and evaluation of the innovation potential of mainly SMEs. It is our pleasure that 
researchers from several Slovak (SPU Nitra, UMB B. Bystrica, EU Bratislava, UCM 
Trnava, TUKE Košice) and foreign universities (VŠE Praha, Szent István 
University Gödöllő, University of Pécs, University of Miskolc, Sting Brno) took 
part in the project. We believe that there will be even closer cooperation between 
them in the future. 

 

Ing. Renáta Machová, PhD.     Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD. 
   Head of Grant VEGA    Deputy of Head of Grant  VEGA 
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Abstract 

Enterprise selection is a sensible field of supply chain management and benchmarking as well. 

Exploring performance risks of a supplier in advance, it requires a sophisticated approach. 

Each indicator describing performance-oriented risk, it is a part of the liability-oriented risk 

management. Therefore the classic set of indicators should be filtered in order to find out, 

which indicators are able to support exploring lack of information on future performances of 

an analyzed supplier.  
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Introduction 

In earlier decades, supplier selection is overwhelmingly dominated by price and quality 

considerations (Exhibit One). These items are placed on the first place. Most selection 

methods try to rank the suppliers from the best to the worst and to choose the appropriate 

supplier(s) (Aydın et al, 2010). 

No Items 

1 Net price 

2 Delivery 

3 Quality 

4 Production facilities and capacity 

5 Geographic location 

6 Technical capability 

7 Management and organization 

8 Reputation and position in industry 

9 Financial position 

10 Performance history 

11 Repair service 

12 Attitude 

13 Packaging ability 

14 Operational controls 

15 Training aids 

16 Bidding procedural compliance 

17 Labour relations record 

18 Communication system 

19 Reciprocal arrangements 

20 Impression 

21 Desire for business 

22 Amount of past business 

23 Warranties and claims 



Source: Weber,Ch.A., Current, J.R. and Benton, W.C. 1991. Vendor selection 

criteria and methods. European Journal of Operational Research, 50, pp. 2-18 

 Today, it has become recognized that selection of suppliers being a multi-step and multi-

dimensional process. Gaonkar and Viswanadham (2007) pointed out that the risk level in the 

selection process has different levels (strategic, operational and tactical) and the extent of 

problems is also diverse.  

Exhibit Two: Levels and extent of risk 

Level of risk Extent of risk

Strategic Deviations

Operational Disruptions

Tactical Disasters  

 

Source: Gaonkar, R. S. and Viswanadham, N. 2007. Analytical Framework for the 

Management of Risk in Supply Chains. IEEE Transactions on Automation Science & 

Engineering; Vol. 4 Issue 2, pp. 265-273. 

Ravindran et al. (2010) emphasizes that “most manufacturers are continuously seeking 

their supplier base around the world and look or an opportunity to significantly reduce supply 

chain costs. Singular emphasis on supply chain cost, however, can make the supply chain 

brittle and more susceptible to the risk of disruptions”. The cited authors propose a two steps 

model including multicriteria supplier selection models incorporating supplier risk. The 

proposed model covers the following two steps outlined on ..Exhibit Four. 

Exhibit Three: Two steps supply chain model 

 

Case (2010) believes that „the downturn in new build projects since the late 1970s 

means that currently there are few organizations with extensive experience in building nuclear 

power plants - vendors have lost much knowledge and skills as experienced experts have 

retired. ” (Exhibit Five) This situation means that more and more difficult to find good 

suppliers.  

Several authors points out that the lack of safety culture in many cases is the cause of 

many problems. Among others it is relevant to refer to Odewald. 

 Oedewald (2010) believes that „the requirements for safety culture, documentation and 

handling of deviations did not make complete sense to all parties. From their point of 

Step One: Prequalification of 

suppliers using various multi-

objective ranking methods 

 

Step Two: Selection of short 

listed suppliers using a multi-

objective optimisation model. 



view OL3 (Finland) site was just a construction site where they did their normal 

construction jobs”. 

 Oedewald (2010) also points out that “there existed lots of documentation and 

multiple channels and for describing the quality requirements (i.e. materials, methods, 

different parameters, tolerances etc.) to the parties in the supply chain. However, the 

forums for discussing the rationale behind the quality requirements especially with the 

shop floor workers were insufficient”  

 „In 2008 a former employee of one of the companies working at the OL3 construction 

site reported publicly his worries on the safety culture and quality of welding works” 

(Oedewald, 2010). 

 „The nuclear safety focus was not evident to the OL3 project network. Most 

subcontractors involved in had no background in the nuclear industry. They were not 

familiar with the industry specific regulations nor did all of them understand the 

hazards and accident mechanisms of nuclear power production” (Oedewald, 2010). 

Welborn (2010) draws attention to that few company “have developed mature risk 

management programs to deal with supplier failures”.  

Detailed assessment of several past and current nuclear new build ventures and in-depth 

discussions with more than 30 industry members across the nuclear supply chain indicate 

several factors that led to cost overruns. These could have been mitigated by the owner and/or 

suppliers if proper management had been applied. They are: 

 “start of construction before design completion (including unchanged 

imposed by owner) 

 insufficient incorporation of regulatory requirements into design and lack 

of reliability of licensing process  

 insufficient schedule integration and communication between suppliers and 

owner 

 lack of strategic and operational planning by the owner (processes, 

activities, milestones) 

 insufficient control and progression of the new build project (time, costs, 

quality) 

 poor interface definition and management between involved parties 

(including language handling) 

 hesitant implementation of countermeasures for identified risks and 

constraints 

 lack of timely provision of suitably qualified and experienced staff (owner 

and suppliers)” (von Bechtolsheim, 2010). 

The BAA project has accumulated the following experiences (Brady et al., 2006): 

 Not a single UK based project of that size had been delivered on time and 

budget. 

 Using integrating team working rather than transfer risk to its supplier. 

 Implementing external benchmarking to select the new suppliers. 

 



The Arthur D. Little (von Bechtolsheim, 2010) study reveals that countries and utility 

companies planning a nuclear new build should heed the following lessons: 

 A well-structured and thoroughly organized approach specifying activities, 

roles and responsibilities.  

 Especially for joint-venture new build projects, owners need to define 

effective decision-making, steering and governance mechanisms.  

 Owners should not overestimate their own skills and management 

capabilities and their ambitions should be realistic.  

 Deciding on the reactor technology too early cuts negotiating power and 

strategic flexibility. Procurement needs to be subject to as much 

competition as possible while closely considering technology selection and 

licensing needs.  

 Just signing one or more delivery contracts for the plant (e.g. EPC 

contracts) is not sufficient.  

 Nuclear new build is not only about selecting the right technology and 

signing a contract.  

Aim and methods 

Approaches like liability-oriented /L-O/ or performance-oriented /P-O/ analyses use indicators 

to evaluate objects in an n-dimensional way. Differences between these approaches can be 

observed towards each aspect of them as follows: 

 indicators (some of the indicators can be used in a common way, but several indicators 

will only be used within one approach) 

o commonly used indicators:  

 variable = volume of references (physical in piece and/or financial in 

EURO),  

 rule = more references have only one object (e.g. enterprise), more 

chance can be assumed, through that way an enterprise will be able to 

work liability-oriented and/or performance-oriented.  

 argumentation = previous success can be interpreted as a basis of the 

future success in each approach (like L-O and/or P-O) 

o indicators only for L-O:  

 variable = amount of lawyers (described in this part) 

 rule = most of them is the amount of lawyers, typical way is the 

liability-orientation in the enterprise 

 argumentation = in a case of a P-O analysis, rules cannot be formulated 

to this variable, because the lawyers will/can never help in the real 

construction tasks  



o indicators only for P-O:  

 variable = this type of variable cannot exist. 

 rule = this type of variable cannot exist. 

 argumentation = L-O behavior means a more voluminous set of 

phenomena, than the P-O variable-set. Therefore each variable, which 

is used to describe performance-orientation, is useful to characterize 

liability-orientation based on well-prepared risk management in the 

same time. Each aspect, being able to support realization of 

performances (like amount of staff for a given position) should always 

be prepared/managed. Hence, the preparation of performance-oriented 

aspects is a layer for liability-orientation (e.g. quality assurance in 

general). 

 weighting of indicators: 

o same weighting for L-O and P-O: It is possible for important variables/rules 

(like K.O. criteria when availability of appropriate certified competencies is 

assured.). 

o different weighting: in case of an L-O score card, variables/rules : having an 

indirect influence to liability: like preparation competencies – see the previous 

example) should mostly be hold as less important factors and vice versa: high 

amount of lawyers is very important to detect L-O behaviors. 

 weighting of variable levels: 

o linear weighting: variables having measured values in the background they can 

be transformed to score values based on linear functions. 

o non-linear weighting: variables having measured values in the background they 

can be transformed to score values based on non-linear functions (e.g. 

progressive logics). 

o arbitrary weighting: levels of non-measurable variables (like levels of working 

culture) will mostly be evaluated in an instinctive way, where the differences 

between two levels cannot be derived in an argumentation-oriented way. 

 aggregation of impacts of variables: 

o additive models: additive models prescribe scores for each (already partial) 

useful competency (levels of variables) and the scores will be aggregated in 

form of addition. Negative scores can (thought) reduce the result, but one 

aspect cannot be arbitrary dominant. 

o multiplicative models: these models behave seemingly the same according to 

definition of scores, but the aggregation will be realized in form of 

multiplication. Therefore a zero value can ruined the total impact of previous 

variable (e.g. K.O. criteria). 



o hybrid (or graphical) models: if the scores can be visualized in a well-

interpretable way (e.g. radar-charts), then it is also possible to create a 

graphical aggregation process (e.g. surface of polygons in the radar-chart). 

 equivalents between variables and their levels: 

o clear systems: scores can be aggregated in one process, where each unique 

impact can be seen. In this case the overlapping of variable-contents can lead to 

distortions. In ideal case, the variable should be defined without any 

overlapping (e.g. addition of manual defined scores based on amount of staff-

positions, machines, financial frames, etc.) 

o multilayer systems: raw scores can be aggregated which is based on a 

multilayered system, where the equivalents between two arbitrary input 

information units cannot be traced in an easy way. Multilayered aggregations 

lead quasi always to overlapped keyword-structures. For example the unique 

elements describe financial situation that will be aggregated in a separate way, 

also as elements of the other intermediate phenomena (like: HR, IT, QA, etc.). 

The previous analyzes can be summarized as follows: 

 raw variables and rules for scoring can be detected in the literature 

 groups can be built from raw variables 

 new variables can be created based on raw variables 

 variable-levels can be scored 

 variables and groups can be weighted 

 scores can be aggregated – each step can be done in an arbitrary (expert-driven) way 

This manual-controlled approach got described in its totality that can be used in a unique form 

of potential analysis.  

To finalize a score card (based on the principles of the potential analysis) requiring as follows:  

 identifying the row variable 

 deriving new variables based on them 

 creating groups of them 

 weighting raw/new variable and groups 

 setting scores for levels of variables/semi-aggregated group-values 

 aggregating scores 

 



Results and discussion 

The potential analysis will be introduced based on a case study about H5 success report. This 

demo is based on the following steps: 

 Identifying attributes (how can be founded and interpreted a new attribute): The 

previous outlined logic of potential analysis needs variables/rules. Attributes about 

subcontractors in a supply chain in case of nuclear or similar complex projects) can be 

identified through text analyses 

 Using multiple phenomena (about dangers of indirect weightings): Each group of 

phenomena stands for a complex rule a miniature simulation system. The level 

combination of the components in a group should always lead to an output value 

characterizing the group. The output value has to declare the probability of realization 

each performance layer on time and on budget. Each component in each group has a 

logical connection to the output level (c.f. direct proportionality = + = the more/the 

more, inverse proportionality = - = the more/the less). First, groups for potential 

analyses will be defined by experts based on human intuition. Later, it is possible to 

make analyses, where groups and their components will be optimized (c.f. similarity 

analyses). Each identified attribute itself is a group. The measurement problems show 

that these attributes can be observed approximately in diverse way. Therefore each 

identified attribute can be described multilayered.  

 Weighting groups and their components (conscious influencing equivalents I.) First, 

weights will be set in a manual way based on expert opinions. Later, it is possible to 

create staircase functions, which make possible to calculate optimal weights and 

scores for levels of (in the background of already weighted) components. Staircase 

functions are optimized equivalence systems. 

 Weighting group components (conscious influencing equivalents II.: Scoring is the 

basement of equivalences. Reduced scores (caused through disadvantages of particular 

variables) should be rewarded through advantages in a case of other variables. 

However, this reward is not always possible, if arbitrary scores set too wide 

differences between levels of attributes. Scores can be defined also in an optimized 

way. Manual setting of scores will be made as follows: 

 The easiest logics for scoring give more and more points (5>4>3>2>1) according 

to subgroups (like quintiles, etc.). 

 Scoring can be executed in a non-linear way (like definition of progressive 

functions between real inputs and their scores). 

 Scoring components (conscious influencing equivalents III.: If scores are given in case 

of each attribute then the aggregation of them by group and later for all groups can be 

executed at once. The groups can be seen as a type of dimensions for evaluation. These 

groups are the axes of radar charts. The area of these polygons in radar charts can be 

calculated as a holistic index for risk/suspicion.Manuel-driven creating potential 

analyses (score cards) need decisions about each parameter of the consideration graph. 

Quasi the same output can be derived based on similarity analyses and a real data asset 

(OAM = object-attribute matrix, where objects are observed entities e.g. enterprises, 

attributes are descriptors of these objects).  

 Creating potential analysis (completing score cards): If scores are given in case of 

each attribute then the aggregation of them by group and later for all groups can be 

executed at once. The groups can be seen as a type of dimensions for evaluation. These 

groups are the axes of radar charts. The area of these polygons in radar charts can be 



calculated as a holistic index for risk/suspicion. Manuel-driven creating potential 

analyses (score cards) need decisions about each parameter of the consideration graph. 

Quasi the same output can be derived based on similarity analyses and a real data asset 

(OAM = object-attribute matrix, where objects are observed entities e.g. enterprises, 

attributes are descriptors of these objects).  

Attribute analysis/score card modelling 

To identify attributes is not a complicated process. In each success report an 

appropriate phrase/expression can be explored during the first reading phase. As a problem it 

is very frequently, that the identified phenomena are highly aggregated. It means that the 

phenomena cannot be described with a unique/raw attribute (question). The essences of these 

impact factors can only be tackled, if a lot of simple/raw inputs (c.f. public information items 

from balance sheets, history records on companies, inventory, etc.) will be used processing a 

content-specific risk indicator. As a parallel solution it is to select the most relevant raw 

inputs. On the one hand this way is indeed risky, but on the other hand through this simplified 

short listing can be carried out a very easy way (c.f. easy workflow). 

Exhibit Four: Key items of risk analysis 

Attributes 

 

Indices 

* General information 

* Assets 

* etc. 

* Brand index 

* Stability index 

* etc. 

Source: Authors‘ own research 

Appropriate attributes are always bounded to such question, which can be answered through 

previous defined option-list. Attributes can also be classified and described as follows: 

o general information about companies (e.g. name, brand, owners) 

o assets of the companies (e.g. special machines, licenses) 

o competencies (e.g. human resources, references) 

o management skill (e.g. competency list, monitoring) 

o finances (e.g. capital, credit) 

o special skill (e.g. price-performance level, planning quality) 

o task-oriented attributes (e.g. prestige, holistic) 

As high aggregated inputs are the indicators. These indicators describe special layers of risks:  

o a brand-index could be created on basis of an dynamic of market-share analysis in 

financial and physical levels, quality assurance measurements, … 

o a stability-index could be created on basis of owner changes and connections between 

legal and natural persons according their ownership level in companies, … 

o an innovation-index could be created on basis of licenses, development potentials, …  

o an equipment-index could be created on basis of inventories, … 

o a reaction potential index could be created on basis of sub-contractor structure, … 

o a pricing-index could be created on basis of competitive price analysis, where brand-

values can be detected, as a sing for hidden stability of core business, … 

o a reference-index could be created on basis of detailed pictured previous projects, … 

o an HR-index could be created on basis of HR-statistics, … 

o a financial index could be created on basis of balance sheets, … 



o a realization-index could be created on basis of task-distribution data, … 

o a planning quality index could also be created on basis of experiences using appropriate 

methodologies, … 

o a management index could be prepared on basis of organization attributes, … 

Conclusion 

You will find below useful recommendations on usage of Demo scorecard MODELING with 

selected information sources from Hungary: 

 

 First, based on the above outlined process, the same steps should be followed in case 

of each stress test indicator.  

 Secondly, it is necessary to create an aggregation model, where the inputs pro object 

are the partial risk indices, their direction-vector expects the rule: the higher – the 

more ideal. 

 Thirdly, the best object at least will be in the n-dimensional score system, which has 

the highest norm-value and vice-versa. 

 Fourthly, therefore the short listing and the deeper analysis followed the same 

methodology.  

 Fifthly, the attributes for short listing won’t be selected according to their relevance, 

but according to their availability, which make possible a quick and easy pre-selection 

in an automated way.  

 Sixthly, public information units should be used for short listing. Use of questionnaires 

(with special information) should only be implemented in case of short listed 

companies. 

 Finally, a lot of partial risk indices will be generated based on public and queried 

information units. 

The highlighted keywords and the comments show that following attributes of stress testing 

(risk management) are necessary: 

 handling with multidimensional factors, 

 building and integrating parallel models, 

 being able to create an ideal as benchmark for 

selecting/ranking/classifying/clustering/evaluating objects (like enterprises, 

products, services, etc.), 

 each thinkable aspect (where data are available) should be integrated (c.f. 

environment, traceability, networking, substitution possibilities, etc.), 

 only cost-oriented optimizing is not sophisticated enough to describe risks, 

 it should be made clear differences between future-orientation (c.f. avoiding risks) 

and solution-orientation (how can be solved a problem, how can be minimized 

potential delays). 
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Abstrakt  

Cieľom príspevku je poukázať na v súčasnosti, keď celé ľudstvo zápasí s problémami 

spoločensko – ekonomickej krízy, vysoko aktuálnu tému, ktorou je  problematika 

uplatňovania nového spôsobu myslenia v personálnom manažmente s cieľom je poukázať 

na skutočnosť, že rozvoj personálu nie je spojený  len s predstavou ekonomického rastu, ale 

musí smerovať k naplneniu významných sociálnych cieľov, ako napr. zlepšenie kvality života 

(súkromného aj pracovného), zlepšenie príležitostí na kvalitnejšie vzdelanie, zdravie, atď. 

Príspevok sa venuje problematike využívania nástrojov etického riadenia v personálnom 

manažmente v priemyselných podnikoch na Slovensku.  

Kľúčové slová 
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Abstract 

The aim of this paper is to point out that all humankind is struggling with problems of 

social-economic crisis nowadays as a high current topic which is the application of a new way 

of thinking in personnel management in order to highlight the fact that the development of 

staff is not only associated with the economic growth, but it must work towards to the 

fulfillment of social objectives, such as improving of life's quality (private and work), 

improving education opportunities, health, etc. This paper deals with the problem of utilizing 

the tools for ethical management in personnel management in industrial enterprises in 

Slovakia.  
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Úvod 

 Systémy práce s ľuďmi sa prispôsobujú požiadavkám doby a do praxe sa zavádzajú 

nové moderné formy práce s ľuďmi. Z klasickej personalistiky sa stalo riadenie ľudských 

zdrojov, ktoré využíva moderné metódy a postupy marketingu.  Všetko to súvisí so zmenou 

stratégie – výrobkovo zamerané firmy sa transformujú na marketingovo alebo zákaznícky 

orientované, často medzinárodné spoločnosti.  

Výsledky a diskusia 

 Personálny manažment definuje hodnoty filozofie prostredníctvom systému 

stabilných zásad, pravidiel a opatrení, ktorými sa usmerňuje správanie sa zamestnancov 

pri napĺňaní zámerov a cieľov podniku.  

Všeobecným cieľom personálneho manažmentu je zabezpečiť, aby organizácia bola 

schopná prostredníctvom zodpovedne vybraných zodpovedných zamestnancov úspešne plniť 

stanovené ciele. Práve človek je rozhodujúcou hnacou silou podnikového mechanizmu a na 

jeho práci a pracovnom správaní záleží, či bude podnik úspešný a konkurencie schopný. 

Pozornosť  v problematike udržateľného rozvoja ľudských zdrojov je treba zamerať na 

sociálny pilier. Dôraz treba klásť na také kritériá, ako sú zabezpečenie ochrany zdravia ľudí  a 

zabezpečenie optimálneho rozvoja ľudských zdrojov (vo všetkých životu prospešných 

oblastiach), ako aj ich vzdelávanie, (HCS model 3E).  

Manažérskou etikou sa spravidla rozumie kriticko-normatívna reflexia riadenia podniku 

jeho manažmentom. Manažérska etika je teda etika riadenia, ktorej úroveň ovplyvňuje nielen 

kvalitu rozhodovania, ale aj kvalitu a rozvoj medziľudských vzťahov. Pre každého manažéra 

plní dvojakú funkciu, a to poskytuje mu základnú normatívnu orientáciu vo vzťahu k 

ostatným ľuďom, s ktorými prichádza do kontaktu a zároveň mu poskytuje návod na 

sebareflexiu, sebakontrolu a samoreguláciu vlastného správania sa.  

Vrcholoví manažéri sú neodvratne konfrontovaní s etickými problémami nezávisle od 

toho, kde sa organizácia nachádza a akú má štruktúru, alebo aká je jej veľkosť a komplexnosť 

jej operácií. Niekedy sú požiadavky zodpovedného rozhodovania jednoduché a jasné, 

napríklad ak určité rozhodnutie nekompromisné a viditeľné predchádza nespravodlivosti či 

násiliu voči osobám vnútri organizácie či v jej vonkajšom prostredí. Mnohokrát sú však 

požiadavky zodpovedného rozhodovania menej jasné. Riadiaci pracovník potrebuje využívať 

správny spôsob uvažovania o morálnych implikáciách jednotlivých rozhodnutí, resp. mal by 

sa oň usilovať, a to je vyjadrenie perspektívy určitého problému a všetkých alternatív riešenia, 

ktoré sú k dispozícií z etického hľadiska.  

Strategický prístup k etickému riadeniu 

Moderný strategický manažment musí prijať etické riadenie ako súčasť manažmentu vo 

všetkých činnostiach a procesoch. 

Cielené zavádzanie etického riadenia do podnikania je možné len aplikáciou etických 

princípov, nástrojov a metód. Jedná sa najmä o spracovanie a zavedenie etických kódexov, 

etických vzorov, etického a sociálneho auditu a zapracovanie etických princípov do programu 

výchovy a vzdelávania podniku. 



Autori [9] uvádzajú nasledovné etické nástroje riadenia: 

• tradičné nástroje etického riadenia 

-etický kódex, 

-etické vzory, 

-výcvik a vzdelávanie v oblasti podnikateľskej etiky. 

• moderné nástroje etického riadenia 

-etický a sociálny audit, 

-úrad ombudsmana pre etiku vo firme, 

-etické výbory. 

Etický kódex  

Etický kódex [8] podniku formuluje to, čo podnik očakáva od svojich zamestnancov v 

súlade s etikou, keď sa títo ocitnú v zložitej, alebo neistej situácii. Opisuje všeobecný 

hodnotový systém, etické princípy, špecifické zásady a pravidlá, ktoré sa firma pokúša 

uplatňovať. V jednoduchosti môžeme etický kódex charakterizovať ako písomný dokument, 

ktorým firma deklaruje základné etické princípy svojho správania a ktorý musia rešpektovať 

všetci zamestnanci v podniku. Treba zdôrazniť, že ak podnik verejne vyhlasuje etické 

správanie a konanie, jeho manažment a ostatní zamestnanci musia v to predovšetkým veriť. Je 

úplne nepostačujúce, keď sú iba presvedčení, že im "etické" správanie prinesie výhody vo 

vzťahu k verejnosti. 

Význam etického kódexu firmy spočíva v tom, že objasňuje, aké správanie organizácia 

očakáva od zamestnancov v rôznych situáciách a zároveň dáva najavo, že zámerom a 

očakávaním organizácie je vštepiť personálu etické dimenzie svojej politiky a činnosti. Žiaden 

etický kódex neupravuje riešenie všetkých možných variantov situácii v existencii a činnosti 

firmy. Jeho normy však môžu byť nápomocné pri tvorbe úsudkov a vedomia jednotlivcov v 

špecifických situáciách. Zatiaľ čo oblasti zahrnuté do etického kódexu firmy sa menia v 

závislosti od odvetvia, v ktorom firma podniká, treba zdôrazniť, že celkový výpočet 

tematických okruhov etického kódexu, ktoré možno vo všeobecnosti aplikovať v 

podnikateľskom manažmente, zahŕňa nasledovné momenty [8]: 

• elementárna česť a rešpektovanie práva, 

• bezpečnosť a kvalita produkcie, 

• ochrana zdravia a bezpečnosť na pracovisku, 

• konflikty záujmov, 

• postupy pri prijímaní do zamestnania, 

• statočnosť predaja a marketingových praktík, 

• finančné spravodajstvo, 

• vzťahy s dodávateľmi, 

• oceňovanie, účtovníctvo, uzatváranie zmlúv, 

• podniková špionáž, využívanie vnútorných informácií, 

• korupcia (úplatky), 

• získavanie a využívanie informácií o iných, 

• bezpečnosť z hľadiska ochrany záujmov firmy,  



• politické aktivity, 

• ochrana ŽP, 

• intelektuálny majetok, informácie o majetku.  

Klady podnikového etického kódexu podľa [8] sú: 

• Podáva súhrnný obraz o morálnych problémoch, špecifických pre podnik. 

• Je pomocným faktorom pri vštepovaní zamestnancom na všetkých úrovniach 

podniku, vedomie zodpovednosti, potrebu rozmýšľať o svojich skutkoch v morálnych 

pojmoch a rozvíjať hodnoty príslušné ich postaveniu. 

        •Zámerným obchádzaním niektorých všeobecných základných etických 

          princípov  vytvára priestor pre vhodnejšiu morálnu spoluprácu ľudí. 

• Väčšia konkrétnosť morálnych noriem kódexu pozitívne zvyšuje možnosť ich 

jednoznačného výkladu a aplikácie. 

• Kódex môže plniť významnú podnecujúcu a výchovnú funkciu. 

• Účinne pomáha v obťažných situáciách, kedy treba rýchlo, primerane a 

účinne reagovať. 

• Formulácie podnikového morálneho kódexu sú zväčša stručné, ľahko 

pochopiteľné a prístupné pre každého zamestnanca. 

• Je dokumentom, na ktorý sa zamestnanci môžu odvolať, kedykoľvek sa od 

nich žiada, aby konali v rozpore s jeho obsahom. 

Zápory podnikového etického kódexu podľa [8] sú:  

• Podnikový etický kódex nemôže byť činiteľom v situácií, keď sa do konfliktu 

dostanú dve kladné morálne hodnoty. 

• Niekedy nie je citlivým ukazovateľom stavu etickej hladiny v podniku. 

• Kódex nepostihuje problematickosť etického rozhodovania a hodnotenia v 

prípadoch, keď problém zasahuje mimo dosah podniku.  

• Diskutabilná zostáva otázka, nakoľko je užitočný etický kódex u malých 

podnikov, resp. rodinných podnikov s pevnou firemnou kultúrou, fungujúcou 

predovšetkým na základe neformálnych vzťahov. 

Etické vzory  

Etický vzor [9] je konkrétny vzor pre konanie a vystupovanie jednotlivcov (skupín), 

ktoré sú v podniku najviac uznávané z hľadiska tvorivosti, pracovitosti, iniciatívy, atď. Etický 

vzor je z tohto pohľadu motivujúcim faktorom pre ostatných. Prostredníctvom etických 

vzorov môžeme upevňovať a presadzovať princípy štandardy etického jednania a správania 

sa. Ako príklad môžeme z histórie manažmentu uviesť niektoré významné osobnosti: Emil 

Škoda, Tomáš Baťa. 

Výcvik a vzdelávanie v oblasti podnikateľskej etiky  

Výcvik a vzdelávanie môže mať externý alebo interný charakter. Jeho podstata spočíva v 

systematickom a trvalom prehlbovaní vedomostí pracovníkov, pričom za vhodné sa považujú 



najmä prakticky zamerané programy vzdelávania. Výcvik je zameraný na preverenie 

základných poznatkov z podnikateľskej etiky, na využitie etického kódexu v bežnej praxi, na 

presadzovanie etických princípov a pod. 

Autori [9] uvádzajú nové prístupy vo výcviku a vzdelávaní v oblasti podnikateľskej 

etiky: 

- Learning by doing (učenie praxou) – je metóda, ktorá sa využíva k osvojeniu 

nových znalostí a skúseností v rámci pracovnej činnosti. Základom tohto prístupu je 

získavanie praktických skúseností formou stáže na jednotlivých úrovniach podnikovej 

hierarchie, 

- e – Learning – je metóda založená na využívaní počítačovej techniky a internetu 

tak pri výučbe, ako aj pri individuálnom štúdiu. 

Firmy takýmto spôsobom vzdelávajú svojich pracovníkov. Výhodou je, že môže ísť o 

klasické kurzy, pravidelné vzdelávanie, prípadne preverovanie získaných vedomostí. Táto 

forma vzdelávania je prístupná všade tam, kde je dostupné pripojenie k internetu. Náklady na 

túto formu vzdelávania sú nižšie, ako u klasických foriem. 

Vzdelávanie a výcvik pracovníkov v oblasti podnikateľskej etiky môže byť súčasťou 

celoživotného vzdelávania pracovníkov. 

Etický a sociálny audit  

Etický a sociálny audit predstavuje jeden z najnovších a najkomplexnejších nástrojov 

etického riadenia.  

Zaraďujeme ho od skupiny nefinančných auditov. Etický a sociálny audit skúma, akým 

spôsobom boli dosiahnuté výsledky podnikateľskej činnosti so zameraním na 

nasledovné ciele [9] : 

-kontrola riadenia, 

-transparentnosť pre všetky participujúce skupiny v podnikaní, 

-analýza sociálnej klímy v podniku. 

Podľa autorov [9] by kvalitný etický a sociálny audit mal priniesť nasledovné 

pozitíva: 

- vytvorenie konsenzu medzi skupinami participujúcimi na podnikaní, 

- odhalenie rozporov medzi etikou a morálkou medzi nástrojmi a metódami etického 

  riadenia, 

-pomáha zdokonaľovať podnikateľskú stratégiu, 

- pomáha obmedzovať stresové a krízové situácie v podniku, atď. 

Kvalita vykonaného auditu závisí od osoby audítora. Etický a sociálny audit môže 

byť vykonaný dvoma spôsobmi [9] : 

1. vnútorným (interným) auditom, ktorý vykoná poverená osoba, alebo oddelenie vo 

vnútri podniku, 

2. externým auditom, ktorý vykoná najatý audítor. 

 

 

 

 



Úrad ombudsmana pre etiku vo firme  

V organizačnej štruktúre riadenia [9] je vytvorená funkcia firemného ombudsmana, ktorý 

sa zameriava na rovnováhu a harmóniu záujmov všetkých zúčastnených skupín, 

participujúcich na podnikaní. Zvláštnu pozornosť treba venovať riešeniu krízových situácií v 

oblasti pracovných vzťahov zamestnávateľ – zamestnanec – zákazník. 

Etické výbory 

Etické výbory [9] vystupujú ako poradné orgány štatutárnych orgánov podniku, pričom sú 

tu zastúpení odborníci z oblasti podnikateľskej etiky z akademickej obce, ale aj odborníci z 

praxe.  

Nevyhnutným predpokladom vplyvu etických výborov pri zavádzaní etiky do podnikania 

je kvalita komunikačného systému. Kvalitný komunikačný systém môže v oblasti podnikovej 

etiky a podnikovej kultúry pomôcť pri odstraňovaní bariér a riešení etických problémov. 

Podniková etika 

Podniková etika v oblasti personálneho manažmentu sa zaoberá vzťahmi a prístupom 

zamestnávateľov k zamestnancom, postavením a podmienkami práce zamestnancov. 

Presadzuje základné etické princípy, ako pravda, spravodlivosť, objektívnosť, rovnoprávnosť, 

individuálna sloboda. Podstatou je presadzovať a garantovať také postavenie, ktoré rešpektujú 

základné ľudské práva a etické princípy spoločenského spolužitia. Riadi sa prostredníctvom 

etických kódexov. 

Etiku v tomto zmysle slova chápeme ako spravodlivosť postupov použitých pri 

rozhodovaní v personálnej oblasti [8] , ako aj charakteristiku samotných rozhodnutí. Existuje 

mnoho účastníkov zainteresovaných na pravidlách a postupoch, podľa ktorých sa upravuje 

výška platu, prijímanie do zamestnania, prepúšťanie alebo povýšenie, a samozrejme i na 

dôsledkoch týchto postupov. Etiku rozhodovania v tejto oblasti posudzujú zamestnanci, 

vedenie podniku, vládne inštitúcie i spoločnosť. Meranie etiky je menej prepracované ako 

meranie efektívnosti. Podobne ako efektívnosť, aj etika môže byť posudzovaná z pohľadu 

organizácie alebo z pohľadu zamestnancov. Na úrovni organizácie sa môže prejavovať 

počtom zamestnaných príslušníkov menšín a pomerom medzi ich počtom v organizácii a na 

trhu práce celkovo, ako aj tým, či ju ľudia považujú za dobré miesto k práci. Z pohľadu 

zamestnancov je obvykle hodnotená na základe poznania postojov alebo miery sťažnosti 

zamestnancov.  

V krajinách s trhovou ekonomikou je etika podnikania témou, ktorá je na vzostupe. 

Dodržiavanie etických zásad a princípov tu patrí k determinantom úspešného podnikania. 

Stále viac podnikov deklaruje, že svoje podnikateľské aktivity budú rozvíjať v súlade s 

vysokou morálkou a zodpovednosťou, [8].  

Súčasná manažérska teória rieši z tohto hľadiska najmä nasledujúce problémy [8]: 

• proces tvorby etických štandardov – kto a ako ich určuje, 

• obsah a význam etického kódexu organizácie – predpoklady jeho uplatňovania v 

praxi, 

• ako definovať prístupy k sociálnej zodpovednosti organizácie, charakter správania 

sa (sociálna povinnosť, sociálna odozva, sociálna citlivosť), 



• ako zladiť ekonomické záujmy so súčasnými prioritami v starostlivosti o životné 

prostredie. 

 

V súčasnosti existujú rôzne názory na sociálnu zodpovednosť v podnikaní. Sociálna 

zodpovednosť ako sociálna povinnosť je prezentovaná tými, čo tvrdia, že podnik je povinný 

vytvárať zisk, čím prispieva aj spoločnosti. Sociálne zodpovedné je teda každé také správanie, 

ktoré je v súlade s platnými zákonmi. Tento názor umožňuje zamieňať legálnosť za 

zodpovednosť. Sociálna povinnosť ako sociálna odozva je vyjadrením uznania 

prevažujúcich sociálnych a etických noriem a ich rešpektovanie v podnikateľskej praxi. 

Podniky reagujú aj svojimi dobrovoľníckymi akciami na aktuálne potreby spoločnosti, a 

prekračujú tak niekedy aj požiadavky zákonov. Sociálna zodpovednosť ako sociálna 

citlivosť vystihuje najvyšší stupeň sociálnej zodpovednosti, lebo takáto zodpovednosť 

znamená anticipovať budúce, najmä sociálne problémy. Príkladom sú rôzne verejnoprospešné 

aktivity, zamerané na budúce potreby spoločnosti. 

 

Záver 

Sociálna zodpovednosť akceptuje plnenie úloh podnikania z hľadiska miesta a funkcie v 

spoločnosti, čiže možno povedať, že hlavným problémom je otázka spoluúčasti na 

celospoločenskom vývoji krajiny. 

Akceptovanie spoločenskej zodpovednosti sa v praxi prejavuje najmä podporou pre 

prijímanie eticky zodpovedných rozhodnutí na všetkých úrovniach manažmentu. Dôležitým 

predpokladom pre úspešné uplatňovanie spoločenskej zodpovednosti je viditeľná oddanosť 

top manažmentu, ako aj podpora ostatných pracovníkov firmy, čo v konečnej súvislosti vedie 

k zmene myslenia všetkých zúčastnených na tomto procese. 
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Abstrakt  

 Príspevok pojednáva o efektoch veľkosti podniku na inovačnú aktivitu, ktoré nie sú 

v ekonómii nové. V zásade stoja oproti sebe dve základné názorové koncepcie preferujúce 

buď malé a stredné podniky alebo veľké podniky ako kľúčových nositeľov inovačnej aktivity. 

Výsledky výskumu realizovaného v podmienkach ôsmych priemyselných odvetví v 

Slovenskej republike naznačujú existenciu pozitívneho štatisticky významného vzťahu medzi 

veľkosťou podniku a inovačnou aktivitou, ktorý sa však prejavuje silnejšie v prípade malých 

a stredných podnikov, pričom môže nadobúdať aj nelineárny charakter.     

Kľúčové slová 

veľkosť podniku, inovačná aktivita, odvetvie,  malé a stredné podniky, veľké podniky 

Abstract 

 The paper discusses the effects of firm size on innovation activity that is not new in 

economics. In principle there are standing opposite each other two basic concepts of notions 

preferring either small and medium enterprises or large enterprises as  key bearers of 

innovation activity. Results of research realized in conditions of eight industries within Slovak 

republic indicate existence of positive statistically significant relation between firm size and 

innovation activity that is manifested stronger in case of small and medium enterprises while 

it may acquire also nonlinear nature.    
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Úvod, cieľ a metodika 

Úvahy o efekte veľkosti podniku na inovačnú aktivitu nie sú v ekonómii ničím novým. 

V literatúre sa možno stretnúť s dvoma základnými typmi argumentov vysvetľujúcimi vzťah 

medzi veľkosťou a inovačnou aktivitou, pričom oba krajné názorové prúdy sú podložené aj 

mnohými empirickými zisteniami. Aghion a Tirole (1994) dokonca považujú testovanie tohto 

vzťahu za druhú najtestovanejšiu hypotézu v oblasti ekonomiky odvetví, hneď po testovaní 

hypotézy vzťahu medzi veľkosťou podniku a ziskovosťou.  

Na strane jednej sú za inovatívnejšie považované veľké podniky, ktoré generujú viac 

finančných aj technických zdrojov, v dôsledku výraznejšieho efektu úspor z rozsahu sú 

spôsobilé lepšie rozložiť riziko inovačného zlyhania, absorbovať náklady súvisiace 

s inovačnou aktivitou, udržiavať vedecko-výskumnú základňu, resp. vynakladať zdroje na 

najímanie profesionálov a kvalifikovaných zamestnancov v rozmanitých oblastiach. Na tomto 

základe formuloval svoje myšlienky najmä Schumpeter (1961, 1964), ktorý bol 

obdivovateľom veľkých korporácií a považoval ich za motory technologického pokroku.  

Na druhej strane sú za primárnych nositeľov inovačnej aktivity považované malé 

a stredné podniky, predovšetkým v dôsledku svojej pružnosti spojenej so schopnosťou 

rýchlejšie prijímať rozhodnutia týkajúce sa nových ambicióznych projektov, menšej 

byrokracie a lepšej schopnosti prijímať a implementovať nevyhnutné zmeny, v dôsledku čoho 

dokážu lepšie reagovať na trhové výzvy (Dean, Brown, Bamford, 1998). V uvedenom zmysle 

napríklad Ferencz a Dugas (2012) uvádzajú, že malé a stredné podniky hrajú čím ďalej, tým 

dôležitejšiu úlohu pri vytváraní a zavádzaní inovácií. V podobnom duchu, vychádzajúc zo 

záverov Európskej komisie, Véghová, Machová a Mura (2012) konštatujú, že malé a stredné 

podniky hrajú podstatnú úlohu v hospodárskom raste, v súdržnosti spoločnosti, ako aj vo 

vytváraní pracovných miest, pričom sú hlavným zdrojom inovácií a nevyhnutné pri udržiavaní 

a zvyšovaní zdrojov.              

Hoci každý z uvedených prístupov má aj empirickú podporu, vychádzajúc zo záverov 

systematických kvantitatívnych prehľadov, ako aj vlastných zistení Damanpour (2010) 

uvádza, že priemerná korelácia medzi veľkosťou a inováciou sa pohybuje na úrovni 0,32 

(p˂0,05). Ďalšia, rozsiahlejšia meta-analýza preukázala slabšiu, ale štatisticky významnú 

rovnako pozitívnu priemernú koreláciu medzi veľkosťou a inováciou na úrovni 0,15 (p˂0,05) 

(Camison-Zornoza, Lapiedra-Alcami, Segarra-Cipres, Boronat-Navarro, 2004). Mnohí autori 

ďalej skúmali aj relatívny efekt veľkosti na produktové a procesné inovácie osobitne, pričom 

vo všeobecnosti možno konštatovať, že veľkosť má významnejší pozitívny vzťah 

k procesným než produktovým inováciám (Fritsch, Meschede, 2001).       

Vychádzajúc z vyššie uvedeného je cieľom príspevku verifikovať existenciu vzťahu 

medzi veľkosťou podniku a inovačnou aktivitou v podmienkach vybraných odvetví 

Slovenskej republiky.  

Analýza bola realizovaná za obdobie rokov 2008-2012 v podmienkach nasledujúcich 

ôsmych priemyselných odvetví v Slovenskej republike v členení podľa klasifikácie 

ekonomických činností SK NACE Rev. 2.: výroba potravín a nápojov (kód divízie 10 a 11), 

výroba chemikálií a chemických produktov (20), výroba výrobkov z gumy a plastu (22), 

výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov (23), výroba kovových konštrukcií 

okrem strojov a zariadení (25), výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov 

(26), výroba strojov a zariadení (28) a výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov (29). 

Vzhľadom na dostupnosť vstupných dát boli do výskumu zaradené tie priemyselné odvetvia, 



ktoré sú zároveň zahŕňané do štatistických zisťovaní o výskume a vývoji realizovaných 

Štatistickým úradom Slovenskej republiky. 

Klasifikácia podnikov podľa veľkosti vychádzala z Odporúčania Komisie európskych 

spoločenstiev zo 6. mája 2003, ktoré sa týka definície mikro, malých stredných podnikov 

(2003/361/ES)
2
, podľa ktorej do kategórie mikro, malých a stredných podnikov (MSP) patria 

podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 

miliónov eur a/alebo celková ročná bilančná hodnota nepresahuje 43 miliónov eur. Na základe 

uvedeného odporúčania bolo osem skúmaných odvetví zaradených do dvoch skupín podľa 

priemerného počtu zamestnancov jedného podniku v odvetí (E_A) a priemerných tržieb za 

vlastné výkony a tovar jedného podniku v odvetví (T_A). Okrem toho sme pracovali aj 

s ukazovateľom počtu podnikov etablovaných v odvetví (F). Prvú skupinu tvorili odvetvia, 

kde priemerný podnik v skúmanom odvetví spadal do kategórie malých a stredných podnikov 

(MSP_O) a druhú skupinu tvorili odvetvia, kde priemerný podnik v skúmanom odvetví patril 

do kategórie veľkých podnikov (VP_O). 

Tab. 1 Rozdelenie odvetví zaradených do výskumu do dvoch skupín   

MSP_O  

Odvetvia s priemerným podnikom 

spadajúcim do kategórie MSP podnikov 

VP_O 

 Odvetvia s priemerným 

podnikom spadajúcim do kategórie 

veľkých podnikov 

10+11 výroba potravín a nápojov 

20 výroba chemikálií a chemických produktov 

22 výroba výrobkov z gumy a plastu 

23 výroba ostatných nekovových minerálnych 

výrobkov 

25 výroba kovových konštrukcií okrem strojov 

a zariadení 

28 výroba strojov a zariadení  

26 výroba počítačových, elektronických 

a optických výrobkov 

29 výroba motorových vozidiel, návesov 

a prívesov 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

V empirických prácach býva inovačná aktivita vyjadrená buď vstupnými ukazovateľmi 

(výdavky na výskum a vývoj, počet výskumných a vedeckých pracovníkov) alebo výstupnými 

ukazovateľmi (počet patentov, licencií a pod.), pričom každý z ukazovateľov má určité 

nedostatky (Zemplinerová, 2010). Z dôvodu dostupnosti dát sme pre potreby tohto príspevku 

na vyjadrenie inovačnej aktivity použili vstupné ukazovatele, a to priemerný počet 

zamestnancov výskumu a vývoja jedného podniku vo fyzických osobách (R&D_E_A), 

priemerný počet zamestnancov výskumu a vývoja jedného podniku v FTE (v človekorokoch) 

(R&D_E*_A) a priemerné výdavky na výskum a vývoj jedného podniku v tis. EUR 

(GERD_A). 

Zamestnanci výskumu a vývoja sú osoby pracujúce priamo vo výskume a vývoji, ako 

aj zamestnanci poskytujúci priame služby výskumu a vývoju, ktorí vykonávali počas roka 

výskumnú a vývojovú činnosť, resp. priame služby výskumu a vývoju v rozsahu minimálne 

200 hodín. Zamestnanci výskumu a vývoja sa vykazujú jednak vo fyzických osobách podľa 

stavu k 31.12. a takisto v prepočte na ekvivalent plnej pracovnej doby (FTE – Full time 

                                                 
2
 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_sk.pdf 



ekvivalent) v človekorokoch. FTE za zamestnanca sa určí ako podiel súčtu odpracovaných 

hodín venovaných vedecko-výskumnej činnosti v sledovanom roku a hodnoty 2000, kde 2000 

znamená ročnú pracovnú kapacitu zamestnanca v hodinách. Výdavky na výskum a vývoj 

zahŕňajú celkový objem výdavkov vynaložených v organizácii na aktivity výskumu a vývoja, 

teda sú to vnútorné výdavky, pričom sa zahŕňajú bežné a kapitálové výdavky. Z výdavkov 

vynaložených mimo organizácie sa zahŕňajú len tie výdavky, ktoré slúžia na podporu 

vnútorného výskumu a vývoja. Odpisy budov, strojného technického zariadenia a vybavenia 

sú zo štatistického sledovania vnútorných výdavkov na výskum a vývoj vylúčené
3
. 

Základné vstupné dáta charakterizujúce skúmané odvetvia z hľadiska veľkosti 

podnikov (tržby za vlastné výkony a tovar, počet zamestnancov a  počet podnikov) boli 

čerpané z Ročeniek priemyslu a vstupné dáta o inovačnej aktivite týchto odvetví (počet 

zamestnancov výskumu a vývoja vo fyzických osobách, počet zamestnancov výskumu a 

vývoja v človekorokoch a výdavky na výskum a vývoj) boli čerpané z Ročeniek vedy 

a techniky Slovenskej republiky vydávaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky. 

Na spracovanie získaných dát boli použité vybrané štatistické metódy, a to popisné 

charakteristiky (priemer, štandardná odchýlka, atď.), t-test rovnosti priemerov, korelačná 

a regresná analýza. Na štatistické spracovanie dát bol použitý štatistický softvér SAS
®
 

Enterprise Guide
®
. 

Výsledky a diskusia 

Skôr ako pristúpime k výsledkom vlastnej analýzy vzťahu medzi veľkosťou a 

inovačnou aktivitou, uvádzame popisné charakteristiky jednotlivých ukazovateľov, s ktorými 

sme pracovali osobitne za obe skúmané skupiny odvetví.  

Tab. 2 Popisné charakteristiky jednotlivých ukazovateľov za skupinu MSP a VP  

Premenná Priemer Štand. odch. Medián Minimum Maximum 

 
MSP_O 

E_A 138,256 34,963 136,209 74,705 194,284 

T_A 17939,736 11586,444 14414,950 5744,385 52305,644 

F 189,300 103,152 179,000 48,000 386,000 

R&D_E_A 1,207 1,078 0,644 0,085 3,292 

R&D_E*_A 0,877 0,770 0,523 0,082 2,229 

GERD_A 33,681 26,269 28,871 3,412 81,548 

 
VP_O 

E_A 376,808 118,079 364,538 228,631 534,974 

T_A 111709,639 29783,557 97525,270 84278,207 175633,215 

F 89,900 25,057 90,000 65,000 117,000 

R&D_E_A 1,966 0,771 2,050 0,710 3,184 

R&D_E*_A 1,403 0,630 1,231 0,503 2,453 

GERD_A 148,226 149,957 56,464 16,435 405,859 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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 podľa metodických vysvetliviek Štatistického úradu Slovenskej republiky k jednotlivým 

ukazovateľom z Ročeniek vedy a techniky v Slovenskej republike 



Z uvedených charakteristík je zrejmý rozdiel v jednotlivých ukazovateľoch medzi 

skupinou odvetví s prevažujúcimi malými a strednými podnikmi na strane jednej a skupinou 

odvetví s prevažujúcimi veľkými podnikmi na strane druhej. Opodstatnenosť rozdelenia 

skúmaných odvetví do uvedených dvoch skupín a existencia rozdielu medzi nimi bola aj 

štatisticky overovaná. Testovala sa štatistická významnosť rozdielu medzi dvoma 

priemernými hodnotami skúmaných premenných za sledované skupiny odvetví. Existencia 

štatisticky významných rozdielov na hladine významnosti 0,1 potvrdzuje opodstatnenosť 

rozdelenia odvetví do spomínaných dvoch skupín na základe rozdielov priemerov, čo je 

obsahom nasledujúcej tabuľky. Ak by bola hladina významnosti stanovená prísnejšie (0,05), 

v prípade premennej R&D_E*_A by rozdiel priemerov nebol považovaný na základe 

získaných výsledkov za štatisticky významný. 

Tab. 3 T-test rovnosti priemerov za vybrané premenné 

T-test rovnosti priemerov za premennú R&D_E_A 

Method Variances DF t Value Pr >|t| Equality of Variances 
Pooled Equal 38 2,05 0,0472 Method Num DF Den DF F Value Pr >|t| 

Satterthwaite Unequal 21,695 2,42 0,0242 Folded F 29 9 1,96 0,2917 

T-test rovnosti priemerov za premennú R&D_E*_A 

Method Variances DF t Value Pr >|t| Equality of Variances 
Pooled Equal 38 1,95 0,0585 Method Num DF Den DF F Value Pr >|t| 

Satterthwaite Unequal 18,742 2,16 0,0441 Folded F 29 9 1,49 0,5425 

T-test rovnosti priemerov za premennú GERD_A 

Method Variances DF t Value Pr >|t| Equality of Variances 
Pooled Equal 38 4,10 0,0002 Method Num DF Den DF F Value Pr >|t| 

Satterthwaite Unequal 9,185 2,40 0,0392 Folded F 9 29 32,59 <,0001 

T-test rovnosti priemerov za premennú F 

Method Variances DF t Value Pr >|t| Equality of Variances 
Pooled Equal 38 -2,99 0,0048 Method Num DF Den DF F Value Pr >|t| 

Satterthwaite Unequal 36,491 -4,86 <,0001 Folded F 29 9 16,95 0,0001 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 Vzhľadom na to, že sa potvrdila opodstatnenosť skúmania jednotlivých skupín odvetví 

osobitne, v nasledujúcom kroku sa realizovala korelačná analýza zvlášť pre jednotlivé skupiny 

odvetví. Za účelom analýzy vzťahu medzi veľkosťou podniku a inovačnou aktivitou bol 

využitý Pearsonov korelačný koeficient, ktorý vyjadruje silu lineárnej štatistickej závislosti 

dvoch číselných premenných, pričom jeho hodnoty sa pohybujú v intervale <-1,1>.  Na 

interpretáciu hodnôt korelačného koeficientu bola použitá škála podľa Hendla (2006), ktorý 

definuje pásma závislosti takto: 

- slabá závislosť – absolútna hodnota korelačného koeficientu je z intervalu <0,1;0,3); 

- stredná závislosť – absolútna hodnota korelačného koeficientu je z intervalu <0,3;0,7); 

- silná závislosť – absolútna hodnota korelačného koeficientu je z intervalu <0,7;1,0>. 

 Korelačná tabuľka uvádza okrem hodnôt Pearsonovho korelačného koeficientu aj 

hodnotu Spearmanovho korelačného koeficientu, ktorý môže okrem iného naznačovať aj 

existenciu inej ako lineárnej závislosti.  

 

 



Tab. 4 Výsledky korelačnej analýzy za skupinu odvetví s priemerným MSP 

 R&D_E_A R&D_E*_A GERD_A  R&D_E_A R&D_E*_A GERD_A 

 Pearsonov korelačný koef. Spearmanov korelačný koef.
 

E_A 0,7480 
*** 

0,7449 
*** 

0,6998 
*** 

 0,7780 
*** 

0,7517 
*** 

0,7321 
*** 

T_A 0,6798 
*** 

0,7163 
*** 

0,6182 
*** 

 0,5551 
*** 

0,5533 
*** 

0,5595 
*** 

F -0,5434 
*** 

-0,5652 
*** 

-0,5185 
*** 

 -0,5802 
*** 

-0,5590 
*** 

-0,4962 
*** 

 

***, **, *
 označujú hladinu významnosti 0,01; 0,05; 0,1. 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Tab. 5 Výsledky korelačnej analýzy za skupinu odvetví s priemerným VP 

 R&D_E_A R&D_E*_A GERD_A  R&D_E_A R&D_E*_A GERD_A 

 Pearsonov korelačný koef. Spearmanov korelačný koef.
 

E_A 0,3859 
 

0,3497 
 

0,7635 
** 

 0,3697 
 

0,1758 
 

0,7091 
** 

T_A 0,6265 
* 

0,6840 
** 

0,7413 
** 

 0,5878 
* 

0,5758 
* 

0,6364 
** 

F 0,4018 
 

0,2893 
 

0,7751 
*** 

 0,1662 
 

-0,1416 
 

0,6462 
** 

 

***, **, *
 označujú hladinu významnosti 0,01; 0,05; 0,1. 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Z výsledkov vyplýva, že kým v skupine odvetví s priemerným malým a stredným 

podnikom s rastom počtu zamestnancov a rastom tržieb rastie aj inovačná aktivita podnikov 

meraná prostredníctvom počtu zamestnancov vo výskume a vývoji a prostredníctvom 

výdavkov na výskum a vývoj, pri odvetviach s priemerným veľkým podnikom už tento vzťah 

v niektorých prípadoch nie je taký výrazný. Menej štatisticky významných zistení však môže 

byť spôsobených aj malých počtom odvetví zaradených do skupiny VP_O. Vyššie hodnoty 

Spearmanovho korelačného koeficientu v prípade niektorých vzťahov môžu indikovať aj 

existenciu nelineárnych závislostí. Zaujímavým môže byť zistenie, že pri zvyšujúcom sa počte 

podnikov v odvetví sa ukazovatele inovačnej aktivity pri odvetviach s priemerným malým 

a stredným podnikom zhoršujú, kým pri odvetviach s priemerným veľkým podnikom je vzťah 

opačný.  

Tieto výsledky naznačujú, že vzťah medzi veľkosťou a inovačnou aktivitou je silnejší 

v prípade malých podnikov a s rastom ich veľkosti vzťah postupne slabne. Tieto zistenia do 

určitej miery korešpondujú s výsledkami starších empirických štúdií Scherera (1965), ktorý 

analyzoval vzťah medzi veľkosťou podniku a počtom vedecko-výskumných zamestnancov 

a zistil, že inovačná aktivita rastie viac než proporcionálne s veľkosťou podniku do určitého 

bodu a následne je tento vzťah negatívny alebo neexistuje. Tým naznačuje, že medzi 

veľkosťou podniku a inováciami môže existovať nelineárny vzťah. Podobne Kamien 

a Schwartzová (1975) vo svojom prehľade empirických prác konštatujú, že inovačná aktivita 

zrejme rastie s veľkosťou podniku do určitého bodu a potom sa ustáli alebo klesá. 

K obdobným záverom dospela aj Zemplinerová (2010).  

Existenciu vzťahu medzi veľkosťou podniku a inovačnou aktivitou sme následne 

overovali aj hlbšie, a to kombinovaným efektom štrukturálnych premenných ako priemernej 

veľkosti podniku meranej cez priemerný počet zamestnancov, priemerných tržieb a počtu 

podnikov v odvetví na inovačnú aktivitu, prostredníctvom regresnej analýzy, ktorej výsledky 

sú zobrazené v tabuľkách 6 a 7.  



Tab. 6 Výsledky regresnej analýzy pre MSP_O - Odvetvia s priemerným podnikom 

spadajúcim do kategórie MSP podnikov 

 Odhad 

parametra 

Štandardná 

odchýlka 

T-štatistika P-hodnota Koeficient 

determinácie (R
2
) 

Model 1: vysvetľová premenná R&D_E_A 

Regresná konštanta -1,365 0,738 -1,85 0,0758 - 

E_A 

T_A 

F 

0,016 

3,240E-8 

-8,790E-11 

0,005 

1,400E-8 

1,626E-10 

3,44 

2,32 

-0,54 

0,0200 

0,0286 

0,5933 

- 

- 

- 

Hodnoty modelu    <,0001 0,6391 

Model 2: vysvetľová premenná R&D_E*_A 

Regresná konštanta -2,337 0,768 -3,04 0,0053 - 

E_A 

T_A 

F 

0,015 

3,598E-8 

0,003 

0,004 

1,028E-8 

0,002 

3,91 

3,50 

1,81 

0,0006 

0,0017 

0,0826 

- 

- 

- 

Hodnoty modelu    <,0001 0,6977 

Model 3: vysvetľová premenná GERD_A 

Regresná konštanta -68,483 31,144 -2,20 0,0370 - 

E_A 

T_A 

F 

0,512 

9,314E-7 

0,077 

0,155 

4,169E-7 

0,058 

3,30 

2,23 

1,32 

0,0028 

0,0343 

0,1979 

- 

- 

- 

Hodnoty modelu    <,0001 0,5734 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Tab. 7 Výsledky regresnej analýzy pre VP_O - Odvetvia s priemerným podnikom spadajúcim 

do kategórie veľkých podnikov  

 Odhad 

parametra 

Štandardná 

odchýlka 

T-štatistika P-hodnota Koeficient 

determinácie (R
2
) 

Model 1: vysvetľová premenná R&D_E_A 

Regresná konštanta 5,113 2,108 2,43 0,0515 - 

E_A 

T_A 

F 

-0,017 

-2,842E-8 

6,030E-10 

0,006 

2,284E-8 

2,461E-10 

-2,59 

-1,24 

2,45 

0,0409 

0,2597 

0,0498 

- 

- 

- 

Hodnoty modelu    0,0453 0,7140 

Model 2: vysvetľová premenná R&D_E*_A 

Regresná konštanta -1,106 0.717 -1,54 0,1741 - 

E_A 

T_A 

F 

-0,012 

3,482E-8 

0,036 

0.005 

9.430E-9 

0,019 

-2,34 

3,69 

1,92 

0,0580 

0,0102 

0,1033 

- 

- 

- 

Hodnoty modelu    0,0363 0,7352 

Model 3: vysvetľová premenná GERD_A 

Regresná konštanta -508,640 152,048 -3,35 0,0155 - 

E_A 

T_A 

F 

-1,628 

4,49E-6 

8,549 

1,119 

0,200E-6 

4,018 

-1,45 

2,25 

2,13 

0,1960 

0,0657 

0,0775 

- 

- 

- 

Hodnoty modelu    0,0186 0,7898 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

V prezentovaných regresných modeloch boli postupne ako vysvetľované premenné 

stanovené jednotlivé ukazovatele reprezentujúce inovačnú aktivitu podnikov osobitne pre 

skupinu odvetví s priemerným podnikom spadajúcim do kategórie MSP a osobitne pre 

skupinu odvetví s priemerným podnikom spadajúcim do kategórie VP. Vo všetkých prípadoch 

sú modely celkovo štatisticky významné (P-hodnota menšia ako 0,1 resp. 0,05), hoci 



v jednotlivých modeloch nie sú vždy všetky premenné významné. Modely dokážu vysvetliť 

viac ako 57 % variability vysvetľovanej premennej (R
2
 > 0,57). 

Záver 

Naše výsledky preukazujú existenciu pozitívneho štatisticky významného vzťahu 

medzi veľkosťou podniku a inovačnou aktivitou, ktorý sa však prejavuje silnejšie v prípade 

malých a stredných podnikov, pričom môže nadobúdať aj nelineárny charakter. Potenciálnu 

nelinearitu možno vysvetliť protichodnými tendenciami jednak v podobe výhody veľkých 

podnikov pri generovaní zdrojov určených na inovácie, ale na druhej strane v podobe výhody 

malých podnikov v motivácii k inováciám a menšej byrokratizácii.       

Možno teda predpokladať, že inovačná aktivita bude rásť s veľkosťou podniku, avšak 

len po určitú hranicu a potom môže tento trend stagnovať alebo dokonca klesať, čo evokujú aj 

zistené výsledky za skupinu odvetví s priemernými veľkými podnikmi. Naše závery 

naznačujú, že pre stimuláciu inovačnej aktivity predovšetkým v podmienkach malých 

a stredných podnikov je pozitívnym zoskupovanie trhových síl, a tým znižovanie počtu 

konkurujúcich si podnikov v zmysle hesla „spolupracuj dnes, súťaž zajtra“.   
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Abstrakt  

Problematika financovania firiem predstavuje v súčasnosti veľmi aktuálnu 

problematiku. Veľké množstvo podnikov zápasí s problémom financovania svojho ďalšie 

rastu, predkladaný článok sa preto venuje problémom voľby financovania podnikania na 

Slovensku. V prvej časti sa venujeme súčasnému stavu financovania podnikov na Slovensku 

a v zahraničí, ako aj bariéram pri získavaní finančných prostriedkov. Druhá časť je venovaná 

prieskumu využívania netradičných foriem financovania prostredníctvom dotazníkovej 

metódy, na základe ktorej bolo zistené, v akých typoch podnikov na Slovensku sa tieto formy 

financovania nevyužívajú dostatočne a prečo.  

Kľúčové slová 

Firma, financovanie, finančné zdroje, financovanie firmy.  

Abstract 

Business issues related to financing are currently very topical issue. A large number of 

enterprises have difficulties in financing their further growth, which is why contribution deals 

with problems of financing options business in Slovakia. First part gives an overview of 

present state of financing in Slovakia and in the world, as well as barriers during financial 

means obtaining. Second part is based on research that was conducted using questionnaires, 

according which we found out in what type of Slovakian firms there are not sufficiently used 

alternative forms and why.  
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Company, funding, financial sources, financing of the firm. 
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Úvod, cieľ a metodika 

 

Nejeden podnik sa už stretol s problémom nedostatku vlastných finančných zdrojov a 

bol už nútený pri svojej činnosti využiť aj niektorý z externých zdrojov. Prevažne MSP majú 

problémy s financovaním ich činnosti a nedostatočným prístupom ku kapitálu čo je značným 

problémom pre ich ďalší rozvoj. 

Problematika financovania podnikateľskej činnosti je v súčasnosti veľmi aktuálna. Aj 

keď podnik môže na financovanie svojej činnosti využiť viaceré možnosti ako si obstarať 

finančné prostriedky, nie je to až také jednoduché a je k nim obmedzený prístup. 

Prevažná väčšina podnikov siaha po „tradičných“ externých formách financovania bez 

toho aby mali prehľad a vedeli aj o iných, výhodnejších formách financovania. Hlavnou 

príčinou je vo veľkej miere konzervatívnosť podnikateľov a zároveň nedostatok informácií 

o iných možnostiach. 

V súčasnosti majú podniky veľmi dôležité zastúpenie na trhu. V prevažnej miere však 

práve MSP sú dôležitým ekonomickým faktorom a prispievajú k výraznému rastu slovenskej 

ekonomiky. Založenie podniku ako aj jeho rozvoj si vyžaduje nemalé množstvo kapitálu, 

ktoré je potrebné do nich vložiť. [4] 

 Na financovanie svojej činnosti dnes podniky využívajú rôzne zdroje. Okrem vlastných 

– interných zdrojov financovania, ktoré často nestačia na pokrytie činnosti, podniky využívajú 

aj externé zdroje. Problém s financovaním má veľké množstvo podnikov, hlavne pri 

 financovaní svojho ďalšieho rastu a to aj napriek tomu, že sa neustále zvyšuje aktivita 

komerčných bánk. 

Mnohé z podnikov pri externých zdrojoch dávajú prednosť úverom a lízingom avšak 

finančné prostriedky môžu dnes už získať viacerými spôsobmi tzv. moderné financovanie a 

osobitné financovanie, ktoré oproti úverom a lízingom poskytujú mnohé výhody.  

Podniky sa stretávajú s mnohými prekážkami pri financovaní svojej činnosti. Jednotlivé 

podniky potrebujú na financovanie svojej činnosti v každej fáze životného cyklu rozdielne 

množstvo kapitálu. Obzvlášť toto tvrdenie platí pri MSP.  

Na začiatku svojho vývoja sú závislé na neformálnych finančných zdrojoch, začiatkom 

expanzie nadobúdajú význam aj externé zdroje. Ak tieto externé zdroje nie sú dostupné môže 

to mať značný vplyv na vývoj podniku. Najdôležitejším externým zdrojom je pre podniky 

bankové financovanie. Pre podniky je teda podstatné dostať sa k finančným zdrojom, ktoré 

môžu použiť na svoju činnosť.  

Hlavnými dôvodmi prečo podniky nevyužívajú možné finančné zdroje pri svojej činnosti 

sú napríklad malé množstvo finančných zdrojov poskytovaných pre SZČO a start-up podniky, 

neexistencia kooperácie medzi podnikmi, malé množstvo domácich úverov s garanciami 

poskytnutých podnikom. [2] 

 

 



Mnohí autori v súčasnosti riešia problematiku financovania podnikov nakoľko táto téma 

bude neustále aktuálna vzhľadom na to, že mnoho podnikov má nedostatočné množstvo 

vlastného kapitálu na financovanie svojej činnosti a preto sú nútené často siahať aj po cudzích 

zdrojoch. 

 Podľa Beinera súvisí preferencia externých zdrojov financovania s veľkosťou daného 

podniku. Väčšie podniky zvyšujú svoje externé zdroje vo forme akciového kapitálu 

v dôsledku informačnej asymetrii a nahrádzajú ho cudzím kapitálom. [1] 

Naopak Harris a Raviv zastávajú názor, že nie len veľkosť ale aj majetková štruktúra je 

podstatná pri výbere zdrojov financovania. Čím majú podniky viac hmotných aktív, tým viac 

sa môžu zadlžiť.  Táto skutočnosť sa je odôvodnená rozdielmi medzi morálnym opotrebením 

majetku podniku či už dlhodobého nehmotného alebo hmotného. Či už ide o dlhodobý alebo 

obežný majetok reálna trhová hodnota DNM klesá rýchlejšie ako trhová hodnota HM. [6] 

 Podľa Titmana a Wesselsa súvisí zadlženosť takisto s veľkosťou daného podniku. 

Vzhľadom na to, že podniky produkujú v dostatočnej miere zisk, tým je aj ich úverová bonita 

vyššia a stávajú sa pre bankové inštitúcie menej rizikovými. [8] 

Väčšina autorov sa prikláňa k tvrdeniu, že podniky preferujú externé zdroje v závislosti 

od ich veľkosti. Je však potrebné podotknúť, že nie len ich veľkosť rozhoduje o využití resp. 

nevyužití cudzích zdrojov. Aby podnik racionálne rozhodoval o svojich finančných 

prostriedkov je potrebné aby si zvolil vhodnú finančnú stratégiu. Kvalitné vypracovanie 

finančnej stratégie podniku je veľmi významným činiteľom, ktorý ovplyvňuje výsledok 

hospodárenia podniku. Nesprávne naplánovanie môže podnik doviesť až ku krachu.  

 K moderným nebankovým formám financovania podnikov patria: 

a. venture kapitál – je rizikovým kapitálom, ktorý profesionálne spoločnosti poskytujú 

pre štart, rozvoj a transformáciu súkromných firiem, ktoré sú schopné demonštrovať 

potenciál rastu a zároveň nie sú na burze kótované. Relatívne vysoké riziká sa 

investorovi kompenzujú vysokým potenciálom návratnosti investícií. Investor 

zároveň spolupracuje s vlastníkom a manažmentom firiem, ktorý im prináša 

obchodné a manažérske know- how. [5] 

b. private equity – predstavuje podobnú formu financovania ako venture kapitál. 

Rozdiel medzi nimi je v tom, že pri tejto forme financovania nie je manažérska 

asistencia investora nevyhnutná a zároveň to, že tento kapitál sa využíva 

v špecifických situáciách ako napr. reštrukturalizácia spoločnosti, pri potrebe financií 

pri akvizícii alebo výmene vlastníkov. Private equity spoločnosť pomáha firmám 

dostať sa z problémov a následne hľadá kupcu, ktorému by svoj podiel so ziskom 

predala, ide o tzv. „exit stratégiu private equity investora“. 

c. mezanínový kapitál – financovanie na podporu manažmentu podnikov, ktoré majú 

svoj vlastný kapitál veľmi nízky a preto si nemôžu vziať úver. Táto forma 

financovania sa realizuje špecializovanými spoločnosťami. Je to tzv. prechod medzi 

VK a CK. Poskytovateľovi mezanínu sa pravidelne vyplácajú úroky z vlastného 

vkladu v rámci podnikania, ale stáva sa zároveň dočasným spolumajiteľom. Ak by 

došlo ku krachu dlžníka, investor môže prevziať nad krachujúcou spoločnosťou 

kontrolu. [9] 



d. business angels kapitál - obchodnými anjelmi sú vlastne individuálni investori, 

ktorí hľadajú vhodné príležitosti na zhodnotenie vlastného voľného kapitálu. Táto 

forma financovania je rozšírená hlavne v USA. Sieť obchodných anjelov poskytuje 

služby zamerané na kontaktovanie potenciálnych investorov s MSP. Podiel 

obchodných anjelov závisí od toho, ako investor vníma hodnotu MSP a koľko je 

ochotný investor investovať. Partnerstvo, ktoré je výhodné aj na strane obchodného 

partnera aj na strane podnikateľa môže viesť k zvyšujúcej sa pridanej hodnote 

spoločnosti v budúcnosti, nakoľko záujem oboch strán je spoločný. V Európe 

financovanie pomocou obchodných anjelov existuje už pomerne dlho. Novým 

prvkom je vytvorenie siete organizácií podporujúcich obchodných anjelov, čiže 

Business Angel Network (BAN), ktoré sa od roku 1998 združili do European 

Business Angel Network. [3] 

Cieľom výskumu bolo zistenie, do akej miery podniky na Slovensku využívajú 

netradičné metódy financovania svojej činnosti. Pre tento účel bol prevedený dotazníkový 

prieskum. Táto metóda bola vybraná ako najvhodnejšia na základe toho, že nebol potrebný 

osobný kontakt a získali sme potrebné množstvo údajov. Realizovaný prieskum mal  

identifikovať, ktoré podniky a v akej miere využívajú moderné spôsoby financovania svojej 

činnosti. O vyplnenie dotazníka sme požiadali respondentov prostredníctvom mailov.  

 Súbor skúmaných podnikov je zložený z náhodne vybraných 89 podnikov v rámci 

jednotlivých regiónov Slovenska, ktoré realizujú svoju činnosti na území SR, čím bol získaný 

všeobecný pohľad na danú problematiku. Dotazník bol pripravovaný v mesiaci október 2012 

a následne bol realizovaný od novembra 2012 až do januára 2013. 

Výsledky a diskusia 

  V dotazníkovom prieskume najväčšie zastúpenie mali z hľadiska veľkosti MSP (40 

malých a 18 stredných podnikov) a mikro podniky (25). Naopak, prieskumu sa zúčastnilo 

najmenej veľkých podnikov (2) a živnostníkov (4), čím sa zachovala štruktúra výberovej bázy 

vo vzťahu k štruktúre základného súboru (Tab. 1).  

Tab. 1    Počet analyzovaných podnikov z hľadiska právnej formy  (zdroj: čiastkové 

výstupy výskumu – vlastné spracovanie) 

Právna forma spoločností počet podnikov % vyjadrenie 

akciová spoločnosť 6 7 

spoločnosť s ručením obmedzeným 69 78 

fyzická osoba/živnostník 12 13 

verejná obchodná spoločnosť 0 0 

komanditná spoločnosť 0 0 

družstvo 2 2 

 

Z hľadiska právnej formy mali najväčšie zastúpenie spoločnosti s ručením obmedzeným 

78% a fyzické osoby/živnostníci 13%. Naopak, ani jeden podnik neuvádza právnu formu 

verejná obchodná spoločnosť a ani jedna komanditná spoločnosť sa prieskumu nezúčastnila.  

Majoritné zastúpenie predstavovali podniky Žilinského kraja - 16,8% a Nitrianskeho 

kraja - 15,7% a naopak najmenej podnikov sa zúčastnilo s pôsobnosťou v Trenčianskom -



10,1% a Banskobystrickom kraji - 9%. Najväčší počet podnikov podľa odvetvia bol z oblasti 

priemyslu - 29,2%, podiel podnikov s orientáciou na stavebníctvo predstavoval 22,5%.  

Naopak podniky zamerané na ubytovanie a stravovanie a zároveň dopravu, informácie 

a komunikácie mali zastúpenie do 5%. 

Pri prieskume sa zisťovalo, či podniky využívajú aj možnosti získania financií 

prostredníctvom moderných externých foriem financovania ako napr. tollingové financovanie, 

mezanínové financovanie, private equity a i. Tieto formy sú veľmi málo známe, väčšina 

podnikov o týchto formách ani nepočula (Tab. 2).  

Tab. 2    Netradičné formy financovania vo vybraných podnikoch (zdroj: 

čiastkové výstupy výskumu – vlastné spracovanie) 

Forma financovania počet respondentov %  vyjadrenie 

tollingové financovanie 0 0 

mezanínový kapitál 0 0 

private equity 3 3,4 

rizikový kapitál 7 7,7 

projektové financovanie 24 27 

business angels 2 2,25 

nie, nepočul som 53 59,5 

 

Z vybraných podnikov až 59,5% nepočulo o možnosti financovania svojej činnosti 

prostredníctvom týchto foriem financovania, najviac podnikov - 27% v minulosti počulo 

o projektovom financovaní, 7,7 % podnikov zaregistrovalo informácie o rizikovom kapitáli, 

3,4 % o private equity, 2,25 % už počulo o business angels. Ani jeden z podnikov ešte 

nepočul o tollingu a mezanínovom kapitáli. Podniky, ktoré počuli už o možnosti získať zdroje 

aj takouto formou sa prevažne rozhodli nevyužiť túto formu financovania až na 22,2 %, 

z ktorých 19,4 % využilo projektové financovanie a 2,8% business angels. 

Ani jeden z podnikov nepotreboval možnosť podpory svojho financovania externými 

zdrojmi tollingovým financovaním, mezanínovým financovaním, private equity, rizikovým 

kapitálom a ani iným moderným financovaním. Následne boli zisťované príčiny nevyužívania 

moderných foriem financovania (Tab. 3).  

Najčastejšou príčinou prečo podniky o takúto možnosť nemali záujem bol dôvod, že to 

nebolo potrebné, 5,6% podnikov nepotrebovalo využiť takúto formu vzhľadom na to, že majú 

dostatok vlastných zdrojov, ďalších 5,6% podnikov vôbec nepozná tieto formy financovania.  

Ďalším z dôvodov prečo podniky túto možnosť nevyužili bola konzervatívnosť 

majiteľov podniku a tak isto pre nich nie sú zaujímavé. Naopak podniky, ktoré túto možnosť 

využili označili za hlavný dôvod výhodné podmienky a potreba zlepšiť situáciu v podniku. 

 

 

 

 

 



Tab. 3   Dôvod nevyužívania netradičných foriem financovania v podniku (zdroj: 

čiastkové výstupy výskumu – vlastné spracovanie) 

Dôvody nevyužitia 
počet 

respondentov 

% 

vyjadrenie 

nebolo to potrebné 21 23,6 

interné smernice to nedovoľujú 1 1,1 

veľké riziko 1 1,1 

problémy s financovaním prostredníctvom bánk 2 2,25 

málo informácií o týchto možnostiach 4 4,5 

veľké investície do nových projektov 3 3,4 

sú zaťažujúce 1 1,1 

nepoznáme tieto formy 5 5,6 

úverové zaťaženie 1 1,1 

dostatok vlastných zdrojov 5 5,6 

sme súčasťou koncernu a financovanie je kryté 

materskou firmou 
1 1,1 

nie sú pre nás zaujímavé 4 4,5 

majitelia sú konzervatívni 2 2,25 

postačí aj úver 2 2,25 

nie sú to bežné formy financovania 5 5,6 

investujem len keď si na to zarobím 2 2,25 

neuviedli dôvod 25 28,1 

dôvody využitia 
počet 

respondentov 

% 

vyjadrenie 

výhodné podmienky 3 3,4 

na zlepšenie situácie podniku 1 1,1 

 

Záver 

 Prieskum, ktorého hlavným zámerom bolo priblížiť problém financovania podnikov 

prostredníctvom alternatívnych metód, priniesol odpovede na otázku, aké netradičné formy 

financovania podniky využívajú a ktoré nie, ako aj zistenie príčin ich nevyužívania.   

Zaujímavá je skutočnosť, že aj napriek veľkému počtu možností, ktoré dnes podniky 

môžu pri svojom financovaní využiť je, že väčšina podnikov preferuje „staré“ známe 

možnosti prostredníctvom bánk. V súčasnosti je bankové financovanie najdôležitejším 

zdrojom pre získanie finančných prostriedkov pre podniky. Netradičné formy sú doposiaľ na 

Slovensku veľmi málo využívané a zostávajú prevažne v teoretickej rovine aj napriek tomu, 

že majú viacero výhod.  

Dôvod, ktorý podniky vo svojich odpovediach uviedli je konzervatívne správanie 

majiteľov podnikov ako aj nedostatočná informovanosť o týchto možnostiach. Veľa podnikov 

považuje za hlavný dôvod nevyužitia týchto možností časovú a administratívnu náročnosť ako 

aj korupciu v tejto oblasti. Dokonca aj etablované a úspešné podniky musia čeliť rôznym 

výzvam pri vstupe na miestny ale aj národný kapitálový trh. Kľúčom je nadobudnutie 

rovnováhy medzi úverovým financovaním a financovaním prostredníctvom iných externých 

zdrojov. Netradičné formy doposiaľ v najväčšom zastúpení uprednostnili mikro a malé 



podniky s právnou formou s.r.o., ktoré v minulosti využili jednu z foriem externého 

moderného financovania. 

Financovanie podnikov bude neustále aktuálnou a dôležitou témou nakoľko efektívne 

hospodárenie s vlastným kapitálom a zároveň získavanie finančných zdrojov sú pre 

vykonávanie podnikateľskej činnosti veľmi dôležité.  Preto by sa podniky mali rozhodnúť, 

ktorý zdroj je pre nich ten pravý, a ktorý prinesie podniku očakávaný úžitok. Ak budú 

s finančnými prostriedkami nakladať racionálne, môžu si tým zvýšiť svoju konkurenčnú 

schopnosť.  
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Abstrakt  

Význam malých  a stredných podnikov je čoraz vyššia v každej vyspelej ekonomike. 

Ich spoločenský prínos sa odzrkadľuje v ich schopnosti stabilizovať spoločnosť a garantovať 

slobodné uplatnenie sa občanov. Schopnosť malých a stredných podnikov rýchlo sa 

prispôsobiť neustále sa meniacim trhovým požiadavkám vyžaduje neustále zdokonaľovanie, 

inováciu. Inovatívne malé a stredné podniky sa výrazne podieľajú na tvorbe nových výrobkov, 

technológií, služieb a v spolupráci s veľkými podnikmi ich flexibilita umožňuje pomerne 

rýchlo zaviesť inovácie do praxe. 

Kľúčové slová 

Malé a stredné podniky (MSP), výhody MSP, nevýhody MSP, inovácia, inovatívny podnik. 

Abstract 

Importance of small and medium-sized enterprises is increasingly higher in developed 

economy. Their societal benefits is reflected in their ability to stabilize the company and 

guarantee free exercise of citizens. The ability of SMEs to adapt quickly to constantly 

changing market demands requires constant improvement, innovation. Innovative SMEs are 

significantly involved in the development of new products, technologies, services and in 

cooperation with large enterprises their quickly introduce innovation into practice.  

Key words 

Small and medium-sized enterprises (SMEs), advantages of SMEs, disadvantages of SMEs, 

innovation, innovative enterprise.  
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fungovania“, ktorý sa rieši na Ekonomickej fakulte Univerzity J. Selyeho v Komárne. 



Úvod, cieľ a metodika 

Význam malých a stredných podnikov je čoraz väčšia nielen na Slovenku, ale aj 

v ostatných vyspelých trhových ekonomikách. Podnikanie v malých a stredných podnikoch je 

charakteristické aj svojou flexibilitou, možnosťou rýchleho prispôsobenia sa neustále sa 

meniacim trhovým požiadavkám, čo si však vyžaduje neustálu pozornosť, zdokonaľovanie, 

inovácie.  

Cieľom príspevku je hľadanie teoretických inovačných možností, inovačného 

potenciálu malých a stredných podnikov na Slovensku. Pri zvolení metodiky a metódy 

výskumu pre dosiahnutie stanoveného cieľa sme si ako prvotné stanovili preskúmanie 

sekundárnych zdrojov vo forme odbornej literatúry a realizovaných výskumov zaoberajúcich 

sa definovanou problematikou. 

V podstate aj malý a stredný podnik je možné charakterizovať cez svoju podnikateľskú 

činnosť. V tejto súvislosti P.Drucker hovorí o podnikateľskej činnosti ako o tvorivej aktivite, 

ktorá sa uskutočňuje v konkurenčnom prostredí trhového hospodárstva. (Majková M., 2008) 

Vymedzením podniku ako komplexného objektu, ktorý je predmetom skúmania 

viacerých vedných disciplín sa zaoberal aj G. Wöhe, ktorý podnik považoval za plánovite 

organizovanú hospodársku jednotku, v ktorej sa zhotovujú a predávajú vecné statky a služby. 

(Majdúchová H.-Neumannová A., 2008) 

Vzhľadom na pozitívny príspevok malých a stredných podnikov na ekonomiky štátu sa 

venuje čoraz väčšia pozornosť ich významu. Často sa považujú za hlavný prvok revitalizácie 

ekonomiky vzhľadom na ich flexibilitu a adaptabilitu k novým podmienkam. Prínosy malých 

a stredných podnikov možno členiť do dvoch skupín: 

a) spoločenské prínosy, 

b) ekonomické prínosy. 

Spoločenský prínos malých a stredných podnikov sa odzrkadľuje v ich schopnosti 

stabilizovať spoločnosť a garantovaní slobodného uplatňovania sa občanov (podnikateľov). 

Sú vlastne protipólom ekonomickej a právnickej moci. Medzi spoločenské prínosy týchto 

podnikov patrí aj reprezentácia miestneho trhu, reprezentujúc tak miestny kapitál a efekty 

z podnikania zostávajú v danom regióne, resp. štáte Poskytuje pracovné miesta, často sa 

zapájajú do miestnych charitatívnych akcií a tak prispejú k vytváraniu sociálnej klímy, 

k uplatneniu rôznych spoločenských skupín obyvateľstva, k udržaniu zdravého životného 

prostredia a oživovaniu historických centier miest. Za dôležitý ekonomický prínos malých a 

stredných firiem sa považuje ich protimonopolné postavenie. Sú nositeľmi mnohých drobných 

inovácií, adaptácií na meniace sa potreby spotrebiteľov. Charakteristickým znakom (a vlastne 

aj ekonomickým prínosom) malých a stredných podnikov je ich flexibilita, prispôsobenie sa 

meniacim sa skutočnostiam, podmienkam. Tvoria nedeliteľnú súčasť ekonomiky štátov, 

nakoľko majú už okrem spomínaných výhod aj významný podiel na tvorbe pridanej hodnoty 

a v tejto súvislosti aj na tvorbe hrubého domáceho produktu a zamestnanosti. Pomáhajú 

stabilizovať hospodársku činnosť. (Šúbertová E., 2009) 

V rozvinutých krajinách, napr. v Nemecku a Japonsku boli pre malé a stredné podniky 

položené základy ich legislatívy v 50-tych, 60-tych rokoch 20. storočia. V tejto súvislosti je 

veľmi významná tzv. Boltonská správa z roku 1971 (Veľká Británia), ktorá zmenila postoj 

k malým a stredným podnikom, nakoľko išlo určitým spôsobom o obnovu tradícií malého 



a stredného podnikania po druhej svetovej vojne. Definícia podnikov, podnikateľov 

a podnikania v troch základných charakteristikách  je známa ako boltonská: (Strážovská Ľ., 

2007; Chikán A., 2004) 

1. malé a stredné podniky majú relatívne malý podiel na trhu a prakticky nemôžu 

žiadnym spôsobom výraznejšie ovplyvniť trh; 

2. malé a stredné podniky sú riadené vlastníkmi (podnikateľmi, rodinami vlastníkov, 

resp. spoluvlastníctvom) a nie sprostredkovane cez formálnu štruktúru manažmentu; 

3. malé a stredné podniky sú nezávislé podniky, netvoria časť väčšieho podniku. 

O význame malých a stredných podnikov sa na Slovensku začalo viacej uvažovať až 

po ekonomickej transformácií v roku 1989. Ich rozvoj bol podmienený postupným rozpadom 

štátnych podnikov v prvej vlne privatizácie, návratom majetku občanom v rámci reštitúcií 

a tiež liberalizáciou obchodných vzťahov. 

S účinnosťou od 1. januára 2005 platí odporúčanie Európskej komisie 2003/361/EC, 

ktorú museli uplatniť aj inštitúcie na Slovenku. Cieľom zmenenej kategorizácie bolo zvýšiť 

šance  podnikov na získanie dotácií zo štátnych a štrukturálnych fondov na podporu malého  a 

stredného podnikania, podpora inovácie a zlepšenie prístupu k výskumu a vývoji a 

zohľadnenie rôznych vzťahov medzi podnikmi. 

Nové delenie prinieslo okrem iného aj nový pojem, pojem mikropodnik – „kategória 

malých podnikov obzvlášť dôležitých pre rozvoj podnikania a vznik pracovných príležitostí“. 

Mikropodnik sa definuje ako podnik, ktorý „zamestnáva menej ako 10 osôb a ktorého ročný 

obrat a/alebo celková ročná bilančná hodnota nepresahuje 2 milión eur.“ (Odporúčanie 

komisie 2003/361/ES, 2003) 

Kvantitatívne kritéria pre kategorizáciu malých a stredných podnikov v EÚ od 

1.1.2005 sú. 

a) počet pracovníkov (zamestnancov); 

b) ročný obrat; 

c) ročná bilančná suma. 

Pri počte pracovníkov je potrebné držať sa hraničných hodnôt, avšak malý a stredný 

podnikateľ si môže vybrať, či bude spĺňať maximálnu hodnotu stanovenú buď pre ročný 

obrat, alebo pre ročnú bilančnú sumu, nakoľko nemusí spĺňať obe kritéria (jednu hraničnú 

hodnotu môže prekročiť bez toho, aby stratil svoje postavenie). Ak počas dvoch po sebe 

idúcich referenčných rokoch podnik prekročí maximálne hodnoty pre počet pracovníkov 

a finančné ukazovatele, stratí príslušné postavenie v kategórií malého a stredného podniku, 

a postúpi do novej kategórie. 

 

 

 

 

 

 



Tabuľka 1 : Kvantitatívne kritéria pre kategorizáciu malých stredných 

podnikov v EÚ od 1.1.2005 

 
Počet 

zamestnancov 

Ročný obrat 

(mil.€) 

Ročná bilancia 

(mil.€) 

Mikropodnik do 10 2 2 

Malý podnik do 50 10 10 

Stredný podnik do 250 50 43 

Zdroj: Nová definícia malých a stredných podnikov (2006) 

 

Vzhľadom na obmedzené kapitálové možnosti malé a stredné podniky sú 

ovplyvniteľnejšie výkyvmi na trhu. Ich schopnosť reakcie na zmeny musí byť pružnejšia, čo 

sa často považuje za konkurenčnú výhodu malých a stredných podnikov. Pružnosť malých 

a stredných podnikov je daná predovšetkým nezaťaženou existenciou rozsiahleho 

investičného majetku a tak zmena predmetu činnosti nevyžaduje také rozsiahle prebudovanie 

výrobnej základne ako u veľkých podnikov. Za výhodu malých a stredných podnikov sa 

považuje aj ich potenciál pracovníkov, nakoľko tí sú univerzálnejšie zameraní ako pracovníci 

veľkých podnikov. Skúmaná skupina podnikov je zdrojom nových technológií a inovácií, čo 

vyplýva z toho, že autori nových vynálezov sú zvyčajne nezávislí zlepšovatelia alebo malé 

podniky. A. Chodasová uvádza nasledovné najznámejšie dôvody prečo sú malé a stredné 

podniky nositeľmi inovácií: (Chodasová A.-Bujnová D., 2008) 

1. Je v nich menej reštriktívnych organizačných prvkov a väčší priestor na 

individuálnu iniciatívu. 

2. Inovácia je podmienkou prežitia na trhu. 

3. Manažéri malých technologických podnikov sú viac zainteresovaní na realizácii 

inovácie ako vo veľkých podnikoch. 

4. Pre veľké podniky je častá inovácia nevýhodná. 

5. Pracovníci vedy a výskumu vo veľkých podnikoch majú tendenciu sa špecializovať, 

v malých sú viac univerzálni. 

Nevýhody podnikania v malých a stredných podnikov podľa A. Chodasovej je možné 

členiť do dvoch oblastí, a to do oblasti výroby a marketingu. Výrobu týchto podnikov 

charakterizuje nízka koncentrácia a málo možností na rozširovanie výroby, preto (najmä malé 

podniky) nemôžu kupovať potrebné suroviny a polotovary s takou zľavou (prípadne takým 

rabatom) ako veľké podniky. S týmto faktom súvisí aj to, že sú vylúčené z podnikania, ktoré 

vyžaduje veľké investície, nakoľko majú ťažkosti so získaním cudzieho kapitálu, a je 

obmedzená ich možnosť ďalšieho rozvoja. Skutočnosť, že malé a stredné podniky  v oblasti 

marketingu tiež nemajú dostatočné prostriedky na reklamu a propagáciu, sa prejavuje v tom, 

že oveľa ťažšie ovplyvňujú zákazníkov. Prekážky, ktoré stoja v ceste rozvoja malých a 

stredných podnikov podľa A. Chodasovej môžeme členiť na externé a interné. Externé bariéry 

sú dané podnikateľským subjektom zvonku formou opatrení hospodárskej politiky, 

nedostatkami v právnych predpisoch, nerozvinutým trhovým prostredím. Interné bariéry 

vychádzajú z podstaty podnikateľského subjektu, ktoré môže podnikateľ vhodným riešením 

danej situácie riešiť, prípadne odstrániť. Za najčastejšie interné bariéry patrí nedostatočná 

motivácia pri rozvoji podnikania; obava  rizika spojená s jeho existenciou; nízka úroveň 



odborných znalostí a skúseností a nedostatok vlastného kapitálu. (Chodasová A.-Bujnová D., 

2008) 

Inovácie a inovačná činnosť umožňuje podnikom prispôsobovať sa neustále sa 

meniacim nárokom zákazníkov a stavia firmy, ktoré inovácie dlhodobo prevádzajú do 

konkurenčnej výhody oproti iným  účastníkom podnikateľskej súťaže 

Pre pojem inovácia existuje mnoho vysvetlení a definícií. Najstaršie vysvetlenie z nich 

pochádza od Schumpetera z 30-tych rokov 20. storočia. Schumpeter rozlíšil päť aspektov 

inovácií, ktoré sú: (Goffin K.-Mitchell R., 2005) 

1. uvedenie na trh produkt, ktorý je nový pre zákazníka alebo je z vyššej kvality, ako 

bol v minulosti,  

2. produkčné metódy, postupy, ktoré sú nové pre určité priemyselné odvetvie. 

Nemusia byť založené na úplne nových vedeckých poznatkoch, môžu byť 

aplikované napríklad v iných odvetví,  

3. nájdenie nových trhov,  

4. použitie nových zdrojov výroby,  

5. nové formy konkurencie, súperenia, ktoré vedia k reštrukturalizácii daného 

odvetvia.  

Veľmi podobné tejto definícii je vysvetlenie Michaela Portera, ktorý ešte dodá, že 

inovácie vznikajú tak zo znalostí organizácie, ako aj z formálneho výskumu a vývoja. ( Goffin 

K.-Mitchell R., 2005) 

Inovatívne malé a stredné podniky majú veľmi dôležité postavenie v ekonomike každej 

krajiny, nakoľko sa výrazne podieľajú na tvorbe nových výrobkov, technológií, služieb a v 

spolupráci s veľkými podnikmi ich flexibilita umožňuje pomerne rýchlo zaviesť inovácie do 

praxe. Kačírková ujasňuje, že malé inovatívne podniky začali vznikať a rozvíjať sa 

predovšetkým v povojnovom období. Gregová spresňuje, že inovatívne podnikanie sa stalo 

typickým iba v 70. až 80. rokoch minulého storočia, keď sa formovali nové vedné odvetvia. 

(Kačírková M., 2007; Gregová E.,2009) 

Odborníci sa zhodujú na tom, že inovatívny podnik je malý alebo stredný podnik 

podporujúci nové myšlienky a nápady, ktoré transformuje prostredníctvom inovácie na nové 

výrobky a služby, ktoré potom uvádza na trh. Potvrdzuje to aj Dupaľ, ktorý dodá, že hlavným 

predmetom podnikania je realizovanie projektu nového výrobku, nových technológií a služieb 

až do podoby komerčnej zrelosti a ich uvedenie na trh. (Dupaľ A., 1997) 

Gregová inovatívne podnikanie vidí nielen vo vytvorení nového tovaru, alebo nových 

služieb, technológií, ale aj vo vytváraní doteraz neznámych, nepoužívaných metód organizácie 

výroby a riadenia prostredníctvom využitia tradičných faktorov výroby a ich nových 

kombinácií. (Gregová E. 2009) Charakteristickým znakom inovatívneho podnikania je 

dôsledné premietanie progresívnych znalostí do činnosti všetkých časti podniku, aby sa tak 

umožnilo dosiahnuť vysokú mieru pridanej hodnoty výrobkov alebo služieb, vo vyššej kvalite 

avšak za prijateľnejšie ceny ako tie, ktoré ponúka konkurencia. (Švejda P., 2007) 

 

 



Výsledky a diskusia 

Po preskúmaní základnej odbornej literatúry vzťahujúcej sa na danú problematiku, 

postupujeme ku skúmaniu sekundárnych zdrojov na základe analýzy Štatistického úradu SR 

a Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania. 

Z výskumu, ktorý uskutočnila Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného 

podnikania v roku 2006 na výberovej vzorke 1000 podnikov s cieľom zmapovania inovačnej 

kapacity malých a stredných podnikov vyplýva, že trvalá inovačná aktivity je súčasťou 

dlhodobej podnikateľskej stratégia skúmaných malých a stredných podnikov. 

 

Graf 1: Rozdelenie názorov opýtaných podnikateľov o tom, či je, alebo nie je 

trvalá inovačná aktivita súčasťou dlhodobej podnikateľskej stratégie firmy (údaje v %) 

Zdroj: Inovačná kapacita malých a stredných podnikov, (2007) 

Z hore uvedeného prieskumu tiež vyplýva, že v rámci inovácií skúmané firmy vylepšili 

v priebehu posledných rokov najmä už existujúcu technológiu (skutočnosť je charakteristická 

pre malé a stredné podniky podnikajúcich v priemyselnej výrobe a v stavebníctve. Čo sa týka 

produktov oslovených firiem, je charakteristické najmä vylepšenie už existujúceho produktu 

firmy z hľadiska užívateľskej hodnoty (charakteristické na stredné podniky). Predstavitelia 

podnikov, ktorí uviedli, že realizovali inovačnú aktivitu na technológiach alebo produktoch, 

zároveň konkretizovali, že ich produkt alebo technológia nemá žiadnu formu ochrany 

autorských práv a tiež nie sú prví, ktorí by ju zaviedli v rámci sektora alebo celého Slovenska. 

Zástupcovia opýtaných firiem, ktorí preukázali inovačné aktivity, konkretizovali prínos 

zavedených inovácií najmä vo zvýšení obratu firmy a kvality produkcie. 



 

Graf 2: Konkretizovanie prínosu zavedenia inovácií (údaje v %) 

Zdroj: Inovačná kapacita malých a stredných podnikov (2007) 

Z publikácie Štatistického úradu Slovenskej republiky s názvom Inovačná aktivita 

podnikov v Slovenskej republike 2008-2010 vyplýva, že inovačná aktivita je priamo úmerná 

ich veľkosti. Podiel podnikov s inovačnou aktivitou v priemysle a vo vybraných službách 

podľa veľkosti podnikov znázorňuje nasledujúci graf. 

 

Graf 3: Podiel podnikov podľa veľkostnej kategórie s inovačnou aktivitou v 

priemysle a vo vybraných službách (2008-2010) 

Zdroj: Inovačná aktivita podnikov v Slovenskej republike 2008-2010 (2012) 

Na základe už spomenutého výskumu je možné skonštatovať, že viac úspešných 

inovácií sa zrealizovalo v stredných podnikoch v odvetví priemyslu. Podniky s úspešnou 

inováciou je možné rozdeliť do troch skupín na základe toho, či zaviedli iba inováciu 

produktu, len inováciu procesu, alebo súčasne oboje, t.j. inováciu produktu a procesu. Pod 

inováciou produktu rozumieme zavedenie nového alebo výrazne zdokonaleného produktu na 

trh, ktorý môže byť nový len pre podnik alebo nový aj pre trh. Podiel podnikov, ktoré zaviedli 

inováciu produktu, ktorý je nový aj pre trh (nielen pre skúmaný podnik) predstavuje 62,8 % z 

celkového počtu podnikov s inováciou produktu v priemysle a vybraných službách. Dôležitým 

ukazovateľom inovačnej aktivity podniku je podiel tržieb za predaj inovatívnych produktov 

z celkových tržieb v podniku, čo v stredných priemyselných podnikoch predstavuje 43,20%, 



čo sa považuje za obzvlášť výrazný údaj. Čo sa týka výdavkov na inovácie (výdavky 

vzťahujúce sa k vedeckým, technologickým a komerčných krokom), v priemysle 73,75% 

výdavkov na inovácie sa zo štrukturálneho hľadiska vzťahovalo na zaobstaranie strojov, 

zariadenia a softvéru (vo vybraných službách je tento podiel 62,37%), 16,36% na vnútorný 

výskum a vývoj, 7,02% na vonkajší výskum a vývoj a iba 2,87% na zaobstaranie ostatných 

vonkajších znalostí. Vzhľadom na budúcnosť je možné skonštatovať, že malé priemyselné 

podniky preukázali čoraz intenzívnejšiu inovačnú aktivitu, z čoho sa dá predpokladať ich 

ekonomický rast. 

Záver 

 Zhodnotenie významu malých a stredných podnikov, ich výhod a nevýhod oproti 

veľkým podnikov už nie je postačujúce pre ich trvalý vývoj. Pre dynamický a udržateľný 

rozvoj je nutné neustále sa prispôsobiť meniacim sa trhovým podmienkam, čo znamená medzi 

ostatnými hľadanie a implementáciu nových nápadov, názorov, postupov, atď., čo znamená 

neustálu inovačnú činnosť podniku. Inovácie tak predstavujú kľúčový nástroj trvalého rastu 

firmy a tiež efektívnej konkurencie, firemného rastu, ale aj transformácie podniku. 

Monitorovanie a skúmanie inovačného potenciálu malých a stredných podnikov je preto čoraz 

dôležitejšie.  
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Abstrakt  

 Cílem práce je analyzovat dopady inovačních aktivit firem na jejich finanční ukazatele 

u projektů financovaných z Operačního programu Podnikání a inovace. Analýza je provedena 

na veřejně přístupných datech. Hodnocené jsou podniky, které získaly a vyčerpaly podporu 

z Operačního programu v letech 2008 a 2009, hodnocení je provedeno s odstupem času. 

Výsledky podniků jsou sorvnávány s průměrnými hodnotami v ČR na počátku i ve výsledku.  

Kľúčové slová 

inovace, finanční podpora, finanční výsledky 

Abstract 

The aim is to analyze the impact of innovation activities of companies on their 

financial indicators for projects financed from the Operational Programme Enterprise and 

Innovation. The analysis is performed on publicly available data. Reviews are companies that 

have received support and exhausted from the Operational Programme between 2008 and 

2009, evaluated by hindsight. Corporate results are compared with average values in the 

Czech Republic at the beginning and in the result.  
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Úvod, cieľ a metodika 

  V souladu se Synkem (Synek, a další, 2007 str. 152) lze tvrdit, že podnik snažící se 

udržet a upevnit svoje postavení na trhu, musí realizovat vhodnou inovační politiku. V 

současném globálním konkurenčním prostředí vzrůstá tlak na podnik a tím roste i důležitost 

inovačních aktivit a inovací. S růstem důležitosti inovací pro ekonomický růst roste také 

pozornost, jaká je věnována indikátorům pro sledování výkonu inovací. Inovace a inovační 

aktivity jsou v České republice podporovány mimo jiné skrze Operační program Podnikání a 

inovace (dále OPPI). Z tohoto Operačního programu mohou žadatelé získávat prostředky na 

inovační aktivity a je otázkou, jak se takto získané prostředky projeví ve finančních výkazech 

dotovaných firem. 

Cílem práce je analyzovat dopady inovačních aktivit firem na jejich finanční ukazatele 

u projektů financovaných z Operačního programu Podnikání a inovace. Analýza bude 

provedena na veřejně přístupných datech se všemi omezeními z toho vyplývajícími – 

především tedy nedostupnost finančních ukazatelů vztahujícímu se ke konkrétnímu 

inovačnímu projektu.  

V práci nejprve uvedeme popis inovací a jejich důležitosti v současné ekonomice, 

následně krátce popíši současné přístupy k měření finančních dopadů inovací, dále již bude 

uveden v této práci použitý přístup, popis dat a výsledky. V závěru budou shrnuty výsledky, 

komentovány limitující faktory analýzy a implikace pro další možný výzkum.  

Pokud vyjdeme z důležitosti inovací, dostává se do popředí měření jejich dopadů. Je 

široce uznáváno, že inovace mají vliv na finanční výkonnost firmy (Hult, a další, 2004). 

Podobně, pokud vyjdeme z definicí uvedených výše, nalezneme přímo či nepřímo stanovené 

dopady do finanční výkonosti firmy, které jsou definicemi apriori předpokládány. Ačkoliv 

panuje tedy napříč vědeckými pracemi shoda na tom, že inovace mají dopad na výkonnost 

firmy, panují velké odlišnosti v tom, jakým způsobem se inovace projeví (Choi, a další, 2009), 

uvádí se: 

1. Přímý vliv – inovace vede přímo k výkonnosti 

2. Přímý mezi typem inovace (produktové, procesní, manažerské) a výkonností firmy – 

výkonnost je dosažena přes specifické inovace spíše než přes inovace obecně. 

3. Přímý vliv mezi inovací a výkonností firmy se zprostředkujícími proměnnými – 

inovační proces, organizační struktura a prostředí organizace mají různou úroveň vlivu na 

výkonnost firmy. 

4. Nepřímý vliv inovací na výkonnost firmy přes zprostředkující proměnné – 

schopnost, opakování činností a vhodnost hrají zprostředkující roli mezi inovací a výkonností. 

V souladu s bodem čtyři, tedy místo vysvětlení výkonnosti firmy přímo inovacemi, je 

důležité, jaká je shoda mezi interními zdroji firmy pro inovace a externím prostředím a to 

teprve vede k výkonnosti. Výkonnost firmy je tak ovlivněna celou řadou dalších faktorů, 

mimo inovační kapacity (kultura, interní procesy, externí faktory), inovacemi samotnými 

(produktovými, procesními či organizačními)  a konkurenceschopností (náklady, životní 

cyklus, kvalita, dodací lhůty…) (Choi, a další, 2009). 



Na základě tohoto nyní preferovaného přístupu můžeme vyvodit závěr o měření 

inovací – dopady inovací (nejen) na finanční výkonnost budou těmito zprostředkujícími 

proměnnými zkreslené. Jak je teda finanční výkonnost inovací měřena? Vyjdeme z rešerše 

literatury a následně se vyjádříme k využitelnosti zmíněných metod. 

Ve své práci uvádí Bigliardi (Bigliardi, 2013) dopad inovací především na vyšší tržby a 

růst firmy, dále na růst a udržení vysoké rentability. Ve svém empirickém výzkumu zařadila 

ukazatele ROI (return on investment), růst tržeb, provozní náklady, tržní podíl, produktivitu a 

ROA (return on assets).  

Choi (Choi, a další, 2009) měří dopad inovací pomocí tržního podílu, růstem výnosů, 

čistým ziskem, likviditou a produktivitou. 

Nicméně oba provedli své výzkumy pouze dotazováním manažerů místo reálných dat z 

účetních závěrek. V tomto je tedy tato práce odlišná a díky tomu, že čerpá informace právě z 

účetních závěrek, je eliminováno vychýlení výzkumu z hlediska malé návratnosti dotazníků a 

hlavně subjektivitě odpovědí, jejich zkreslení díky nedostatečným vědomostem dotazovaných, 

záměrnému chybnému vyplnění apod. 

Aas (Aas, a další, 2011) uvádí jako vhodná měřítka rentabilitu - ROA, ROE (return on 

equity), ROCE (return on capital employed), ROS (return on sales). Dále BEP (basic earning 

power)  jako provozní zisk dělený aktivy, tudíž obdoba rentability aktiv. Dále uvádí 

produktivitu práce jako tržby dělené počtem zaměstnanců. Aas také počítá jak s tímto 

relativním ukazatelem, tak s jeho růstem, výše uvedení autoři u některých ukazatelů uváděli 

růst, jinde pouze statické hodnoty. 

Více ukazatelů poskytla práce (Sawang, 2011), která na základě své vlastní rešerše 

literatury zkoumala jak finanční, tak nefinanční indikátory. I když souhlasíme s tím, že 

finanční ukazatele nepostihují všechny důležité aspekty dopadu inovací, pro tuto práci nejsou 

relevantní a uvádíme tedy pouze ty finanční: ROI, různé varianty příspěvku na úhradu, tržby a 

růst tržeb, návratnost a doba návratnosti, cash flow a produktivita práce. 

Cainelli (Cainelli, a další, 2004) měří výkonnost firmy pomocí tří ukazatelů - 

průměrného ročního růstu tržeb a zaměstnanců a průměrné roční úrovně produktivity práce. 

V české literatuře se měřením inovací zabývá např. zmíněný Pitra (Pitra, 2006 str. 

326), který ukazatele (označené jako nejčastější ukazatele finanční analýzy) dělí takto: 

1. Konkurenční schopnosti organizace 

1.1. Výdělečná síla organizace (EBIT/aktiva) 

1.2. Rentabilita tržeb (čistý zisk/tržby z prodeje) 

1.3. Likvidita ((peněžní zásoba + prodejná oběžná aktiva)/krátkodobé závazky) 

1.4. Zadluženost (dlouhodobé úvěry/stálá aktiva) 

2. Hospodaření organizace 

2.1. ROI (EBIT/investiční náklady) 

2.2. Doba návratnosti investice (investiční náklady/(čistý zisk + odpisy)) 



2.3. ROCE (EBIT/celkový kapitál) 

2.4. ROE (čistý zisk/vlastní kapitál) 

3. Finanční efekty z investic 

3.1. Obrat provozního kapitálu (roční tržby/průměrný provozní kapitál) 

3.2. Ziskovost (EBIT/tržby z prodeje) 

3.3. Celková výnosnost (rozdělený čistý zisk/objem prodeje) 

Dále uvádí také důležitost sledování trendu těchto ukazatelů a interpretaci korelace 

mezi těmito ukazateli. Trend má mít dlouhodobý charakter a nárůsty prodeje a ziskových 

marží, které dále zmiňuje, nesmí být pouze dočasné.  

Jako poslední uvedeme formální autoritu - OECD (OECD, 2006) uvádí jako metriku 

pouze tržby. 

Podle našeho názoru se různé typy inovací mohou finančně projevit na růstu tržeb, 

poklesu nákladů např. u procesních inovací, ale i jejich nárůstu prostřednictví odpisů v delším 

období. Dále na přidané hodnotě, produktivitě práce a dalších odvozených relativních 

ukazatelích. Ačkoliv může existovat korelace i u dalších ukazatelů, přímá kauzalita tam je již 

v menším měřítku. Jestliže v souladu s dělením inovací OECD (OECD/EUROSTAT, 2005) 

budeme zkoumat kauzalitu, tak produktová a marketingová inovace by se měla projevit v 

tržbách, procesní a organizační spíše v nákladech.   

Další otázkou je časový interval měření a případný odstup času při měření. Cainelli 

(Cainelli, a další, 2004) jednoduše použil data, která byla dostupná a hodnotil dopad inovací z 

let 1993 - 1995 na ekonomické indikátory z let 1996 – 1998. Aas uvádí, že efekt z inovací se 

může projevit až po výrazném zpoždění. Tím pádem nemusíme zachytit finanční efekty z 

inovací ihned po kompletaci inovace. Nicméně se ohrazují proti tříletému intervalu Cainelliho 

a považují ho za příliš dlouhý – se zdůvodněním, že mezitím mohla firma uvést do chodu 

další inovace, které by finanční indikátory následně zkreslily. Proto Aas ve své studii hodnotí 

dopad inovací z let 2004 – 2006 a měří finanční efekty v letech 2006 – 2007 s uvedením, že 

měří dopad následující rok po inovačních aktivitách ve firmě. 

V naší analýze byly z výše uvedených vybrány tyto indikátory:  

  ROE = čistý zisk/vlastní kapitál 

  Tržby = Tržby za prodej zboží + Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 

  Růst tržeb 

  Přidaná hodnota 

  Podíl přidané hodnoty na tržbách = přidaná hodnota/(Tržby za prodej zboží + 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb). 

 Pro ROE a přidanou hodnotu byl také využit jejich růst, vypočítaný dle vzorce: 

meziroční rozdíl hodnot (t_1-t_0) dělený absolutní hodnotou předcházejícího roku (abs(t_0 )). 



Vzhledem k použitým datům nebyly některé indikátory zmíněné v rešerši literatury v 

práci použity, ačkoliv by jejich použití jistě bylo zajímavé. Jedná se o produktivitu práce, 

která nebyla použita, protože v datasetu chyběla informace o počtu pracovníků, dále veškeré 

ukazatele, které obsahovaly ukazatele, které se vztahují pouze ke konkrétnímu inovačnímu 

projektu – jako jsou tržby z inovace, zisk z inovovaných produktů, jejich počty apod., tato 

data nebyla dostupná.  

Výsledky a diskusia 

Pro získání souboru podniků, které byly podpořeny z OPPI byly využity veřejně 

přístupné stránky agentury CzechInvest.   Z důvodu sledování dlouhodobých efektů byly 

zvoleny ty podniky, které dotaci OPPI vyčerpaly v letech 2008 a 2009. Celkem se jednalo o 

117 firem, pro které byly z uvedených stránek získány identifikační údaje, rok proplacení a 

proplacená částka dotace. 

V druhém kroku byla podle identifikačních čísel organizací získána data z účetních 

závěrek z období 2008 – 2012 s využitím databáze Albertina a Report. Získaná data obsahují 

všechny položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty. 

Bohužel ne pro všechny firmy z původního souboru byly data dostupná, dále proběhlo 

standardní čištění datasetu, kdy byla odstraněna nekompletní data. Pro jednotlivé firmy v 

datasetu proběhl výpočet ukazatelů ROE, růstu ROE, tržeb a jejich růstu, přidané hodnoty 

(PH) a jejího růstu a podílu přidané hodnoty na tržbách. Výsledky byly agregovány pomocí 

jednoduchého aritmetického průměru. Vzhledem k tomu, že vliv inovací předpokládáme větší 

u firem, kde byla podstatnější velikost dotace, byl ještě vypočítán podíl proplacené dotace na 

aktivech společnosti v roce proplacení. Pro celý takto získaný dataset byla provedena popisná 

statistika, kterou shrnuje tabulka níže. 

Tabulka 1 Popisná statistika souboru 

Ukazatel Podíl 

dotace/aktiva 

Růst 

PH 

Růst ROE ROE Růst 

tržeb 

Tržby 

(v tis. Kč) 

Stř. hodnota 0,1089 0,1828 5,7035 0,0495 0,0966 221726 

Chyba stř. 

hodnoty 

0,0110 0,0644 4,0506 0,0255 0,0319 17328 

Medián 0,0769 0,0687 0,0551 0,0822 0,0460 117043 

Směr. odchylka 0,1100 1,0279 64,6835 0,4839 0,5013 322788 

Rozptyl výběru 0,0121 1,0566 4183,953 0,2342 0,2513 104192127355 

Špičatost 2,9149 101,75 220,93 157,57 20,76 22,6760 

Šikmost 1,7554 8,7080 14,5074 -10,8902 3,3154 3,9649 

Minimum 0,0010 -1,6098 -71,1738 -7,3746 -0,9935 182 

Maximum 0,520 13,139 998,041 0,872 4,138 3029669 

Součet 11,0039 46,6163 1454,3968 17,8312 23,8595 76939015 

Počet 101 255 255 360 247 347 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z tabulky vidíme, že data jsou daleko od možnosti označit je jako normální, pouze u 

podílu dotace/aktiva se špičatost blíží normálnímu rozdělení, ale šikmost 1,7 nám sděluje 

vychýlení odlehlých hodnot směrem vpravo od průměru. Nicméně ostatní indikátory jsou již 



od normálního rozdělení vzdáleny více a pro statistické hodnocení by pravděpodobně bylo 

vhodnější použít některou z metod transformace na normální rozdělení. 

Vzhledem k tomu, že nebylo možné získat kontrolní soubor stejných firem bez dotací, 

budeme hodnotit hlavně vývojové trendy a srovnávat s průmyslem jako celkem a vývojem 

HDP v České republice (dále ČR). 

Vzhledem k tomu, že jsou získané firmy spíše průmyslového charakteru, tak uvádíme 

také průměrné ROE průmyslu získané ze stránek Ministerstva průmyslu a obchodu Finanční 

analýzy podnikové sféry průmyslu a stavebnictví.  Bohužel další indikátory ministerstvem v 

těchto analýzách zpracovávány nejsou, takže ostatní indikátory takto srovnávány nejsou. 

Tržby z prodeje a vůbec kondice firem je také ovlivňována situací ekonomiky, proto také 

projevy inovací ve finančních indikátorech budou v této analýze vychýleny právě dopadem 

finanční krize a vývojem HDP v ČR. 

Souhrnné výsledky výpočtů jednotlivých ukazatelů přibližuje následující tabulka. 

Tabulka 2 Souhrnné výsledky indikátorů.  

Souhrnné výsledky (tis. Kč) 2008 2009 2010 2011 

aritmetický průměr podílů PH na tržbách 46% 67% 94% 117% 

aritmetický průměr ROE 6% -5% 7% 13% 

aritmetický průměr tržeb (tis. Kč) 211255 201230 213239 258470 

aritmetický průměr přidané hodnoty (tis. Kč) 58354 67845 71657 72316 

suma podílu přidané hodnoty na tržbách 24,37 92,05 109,05 62,56 

aritmetický průměr růstu ROE 0 -116% 1422% 137% 

aritmetický průměr růstu PH 0 -0,1% 16% 34% 

aritmetický průměr růstu tržeb 0 -11% 15% 19% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Nejdříve si povšimněme rostoucích trendů u hlavních sledovaných indikátorů – u 

tržeb, přidané hodnoty, podílu přidané hodnoty na tržbách a ROE. Veličiny rostou po celé 

sledované období. Vzhledem k záměru práce bychom již nyní mohli hodnotit dopad inovací 

na finanční indikátory jako růst přidané hodnoty v produktech firem, což jistě může být 

důsledek inovací a zároveň nárůst podílu produktů s vyšší přidanou hodnotou na tržbách 

společnosti, tedy že společnost prodává více těchto inovovaných produktů. Pokud bychom 

mohli vyloučit dopady ostatních faktorů, byl by to jistě velmi žádaný dopad inovací – nicméně 

jestliže neznáme podrobnosti inovačních projektů, jako tedy jaké jsou tržby pouze z 

inovovaných produktů atd., tak toto s jistotou tvrdit nelze. Obdobně, jak bylo zmíněno výše, 

chybí kontrolní skupina podniků, kde by mohly být odlišnosti potvrzeny.  

ROE a tržby po celé sledované období sice nerostly, ale v posledních letech lze jejich 

vývoj za rostoucí trend považovat. Důležité je také zmínit velmi výrazné nárůsty ROE, 

zejména v roce 2010, tedy v roce následujícím po poklesu HDP ČR. Výrazný byl také pokles 

ROE v roce 2009, kdežto pokles tržeb v tomto roce tak výrazný nebyl. Částečně by šlo tedy 

usuzovat na výraznou procykličnost vybraného souboru firem. Vývoj růstu HPD ČR a ROE 

průmyslu shrnuje následující tabulka, pro přehlednost je zde uvedeno také ROE zkoumaných 

firem podpořených z OPPI. 



Tabulka 3 Vývoj ROE ČR průmyslu, HDP a ROE zkoumaných firem.  

  2008 2009 2010 2011 

ROE z MPO - průmysl 12% 10% 11% 12% 

ROE OPPI 6% -5% 7% 13% 

CZE růst HDP z Eurostatu 3,1% -4,5% 2,5% 1,8% 

Zdroj: vlastní zpracování, EUROSTAT, MPO 

ROE zkoumaného souboru firem je v prvním zkoumaném roce na polovině hodnoty 

ROE průmyslu, výchozí pozice v době inovací byla tedy horší pro zkoumané firmy. Následují 

rok, kdy došlo k poklesu HDP v ČR, je ROE dokonce záporné, ovšem v dalších letech již 

dochází k růstu a poslední sledovaný rok ROE sledovaných firem překonává ROE průmyslu v 

ČR. Je tedy tato rostoucí rentabilita vlastního kapitálu u inovativních firem důsledkem právě 

inovací? Opět to z důvodů uvedených výše nemůžeme tvrdit s jistotou, nicméně pokud toto 

srovnáme s růstem přidané hodnoty a jejího podílu na tržbách, zdá se tento dopad již jako 

částečně inovacemi vysvětlitelný. 

Zde se poprvé dostáváme do problémů s rozdělením dat. V popisné statistice jsme 

zjistili, že data výpočtů nejsou normálně rozložena a především záporný koeficient šikmosti 

ukazuje, že extrémní hodnoty jsou menší než průměr, tudíž průměr je vychýlen směrem dolů. 

Pro zpřehlednění této situace byly zkonstruovány histogramy ROE pro jednotlivé roky jak 

souhrnné, tak také histogramy podle jednotlivých let od poskytnutí dotace (celkem 10 

histogramů).  

Z histogramů (respektive tabulky četností v excelovém souboru) plyne, že 54 záznamů 

leží v intervalu nad 12 %, kdežto jen 35 záznamů v intervalu menším, než tato hodnota ROE 

průmyslu. V souboru firem tak existují firmy, které mohly implementovat inovace výrazně 

úspěšněji, než ostatní v souboru, ale také než firmy v ČR. Toto bylo potvrzeno následnou 

analýzou, kdy byl sledován vývoj firem, které měly ROE v roce poskytnutí dotace vyšší, než 

průměr průmyslu. Vývoj ROE těchto firem (nazvány outperformers) v relaci k ROE průmyslu 

a ROE celého souboru shrnuje následující graf.  

 

Obr. 1 Srovnání ROE s outperformers.  



Zdroj: vlastní zpracování 

Z grafu vidíme ještě zvýrazněné chování celého základního souboru – křivka má stejný 

vývojový trend, nicméně prudčeji klesá (až k -23 %) či roste (poslední sledovaný rok k 21 %). 

To by mohlo ukazovat například na vyšší stupeň provozní páky v těchto podnicích, pro 

potvrzení by bylo nutné toto analyzovat na změnách tržeb a zisku, v ROE působí samozřejmě 

ještě vliv změn vlastního kapitálu. Tudíž pokud měly tyto podniky v roce 2009 velkou ztrátu, 

mohl jim tak výrazně klesnout vlastní kapitál a i při malém zisku v roce následujícím mohly 

dosáhnout na větší hodnoty ROE. 

Pokud podle ROE rozdělíme firmy v roce poskytnutí dotace na kvartily, můžeme 

sledovat rozdíl mezi těmi nejlepšími (1. kvartil) a nejhoršími (4. kvartil). Pomocí 

dvouvýběrového t-testu bylo testováno, zda se na hladině významnosti 5 % liší jejich 

průměry. S využitím statistického softwaru Minitab 16 se ani v jednom roce nepodařilo rozdíl 

prokázat, že průměr ROE pro 1. kvartil je menší průměr ROE pro 4. kvartil.  

Záver 

 Cílem práce bylo analyzovat dopady inovačních aktivit firem podpořených z OPPI na 

jejich vybrané finanční ukazatele.  

Díky provedeným souhrnným výpočtům lze částečně tvrdit, že inovace se projeví na 

růstu podílu přidané hodnoty na tržbách. Z trendové analýzy také vyplynul zajímavý závěr o 

ROE, kdy sledované dotované firmy měly horší výchozí pozici vůči průměru průmyslu ČR, v 

roce 2009 v ROE významně poklesly, ale v posledním roce průměr průmyslu již překonaly. 

Růst ROE, tržeb i přidané hodnoty byl vyjma poklesu v roce 2009 kladný, takže pro tyto 

veličiny lze konstatovat rostoucí trend. Vzhledem k hodnocení dopadu inovací by bylo 

příhodné toto interpretovat jako jejich vliv. Inovace tedy v dlouhodobém horizontu přispívají 

k růstu tržeb, ROE, přidané hodnoty a podílu přidané hodnoty na tržbách. Nicméně tento 

závěr má řadu omezení. Především se jedná o vliv zprostředkujících proměnných 

komentovaných v rešerši literatury, externí faktory a zkreslení datasetu. Dále v analýze nebyla 

použita kontrolní skupina podniků, které dotaci nezískaly a neinovovaly, případně další - 

nezískaly dotaci a inovovaly. Dále nejsou dostupná finanční data vztahující se pouze k 

inovovaným produktům či inovačním projektům (jejich tržby, úspora nákladů apod.). Závěr o 

dlouhodobém dopadu inovací tedy v tomto případě, kdy nemáme odlišená data z inovačních 

projektů a ostatní, učinit nelze – vliv neinovovaných produktů na finanční ukazatele bez 

kontrolní skupiny firem nelze ani odhadovat, jediné vodítko byl v tomto případě vývoj růstu 

HDP ČR. 

Pro další výzkum je tedy vhodné zaměřit svou pozornost právě na získání kontrolních 

skupin podniků a dat přímo z inovačních aktivit. Dále by bylo vhodné zaměřit se na bližší 

analýzu vývoje ROE, tržeb a vývoje podílu přidané hodnoty na tržbách. S využitím srovnání s 

podniky, které vůbec neinovovaly, lze prokázat vliv inovací, při srovnání s podniky, které 

inovovaly bez dotace, pak vliv dotace. Vhodné také je zvolit některou z metod transformace 

na normální rozdělení a výpočet a použití mediánů pro data výpočtů s vysokou variabilitou. 
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Abstrakt  

Malé a stredné podniky sú nútené v dnešnom svete turbulentných zmien rýchlo meniť 

svoje dlho zažité postupy, keďže dochádza k skracovaniu jednak času pre rozhodovanie, ako i 

životnosti produktov, striktne sa dbá na generovanie pridanej hodnoty, čo sa nezaobíde bez 

uplatňovania inovácií a inovatívnych postupov ako rozhodujúceho faktora zvýšenia 

konkurencieschopnosti a zvyšovania efektivity podnikateľských aktivít v tomto segmente 

podnikania. Príspevok analyzuje význam malých a stredných podnikov pre ekonomiku Českej 

republiky, predstavuje segment MSP z hľadiska ich inovačného potenciálu a prináša obraz 

o tom, ako vyzerá súčasný stav využívania inovácií v českých malých a stredných podnikoch. 

Kľúčové slová 

Inovácie, inovačný potenciál, malé a stredné podniky, Česká republika. 

Abstract 

Small and medium-sized enterprises are forced in today's turbulent world changes 

quickly change their long-ingrained practice, since there is a second, shortening the time for 

decision making, as well as product lifecycle strictly observed for generating added value, 

which can not be done without the application of innovation and innovative practices as the 

determining factor of increasing competitiveness and improving the efficiency of business 

activities in this business segment. The paper analyses the importance of SMEs to the 

economy of the Czech Republic, presents the SME segment in terms of their innovation 

potential and provides a picture of how it looks using the current state of innovation in the 

Czech SMEs. 
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Úvod, cieľ a metodika 

 Svet sa rýchlo mení a malé a stredné firmy musia rýchlo meniť svoje dlho zažité 

postupy. Drvivá väčšina firiem do 250 zamestnancov neprežije v rámci EÚ piaty rok od 

svojho založenia, skracuje sa čas pre rozhodovanie, ako i životnosť produktov; úspech 

v exporte je založený na pridanej hodnote v podobe služby či predaja znalostí, pričom podnik 

musí posilňovať svoj interný znalostný potenciál. Pri výrobe nových výrobkov rastú nároky na 

stále zložitejšie a náročnejšie technológie prinášajúce so sebou potrebu neustálych investícií 

firiem vyšších a vyšších čiastok do inovačných technológií, čo ich núti vyhľadávať 

spoľahlivých strategických partnerov. Pre úspech na dnešných dynamických trhoch je 

inovácia skutočne rozhodujúca. Pri jej absencii je neúspech podniku na trhu vopred daný. 

Súčasné pojatie inovácií znamená nový spôsob využitia existujúcich zdrojov organizácie na 

získanie nových podnikateľských príležitostí, zvýšenie efektivity podnikateľských aktivít.  

Cieľom predkladaného príspevku je analyzovať význam malých a stredných podnikov 

(ďalej „MSP“) pre ekonomiku Českej republiky, predstaviť segment MSP z hľadiska ich 

inovačného potenciálu s uvedením výhod a nevýhod, ktoré so sebou inovácie v MSP 

prinášajú, a na prípadovej štúdii demonštrovať súčasný stav využívania inovácií v českých 

malých a stredných podnikoch. 

Za účelom naplnenia vytýčeného cieľa príspevku sme použili jednak synteticko-

analytickú metódu poznatkov z doteraz publikovaných zahraničných dostupných zdrojov 

(materiály tlačené a dostupné na internete) a tiež sme využili sekundárne zdroje – výsledky 

pôvodného primárneho výskumu Asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov ČR 

a primárneho výskumu citovaného autora.  

Výsledky a diskusia 

Charakteristika a význam malých a stredných podnikov pre ekonomiku Českej 

republiky 

Česká republika ako malá ekonomika nikdy nebude krajinou veľkých korporácií, práve 

naopak – malé a stredné firmy
2
 a ich asociácie budú trvale posilňovať svoju úlohu 

v podnikateľskom prostredí.  

Malé a stredné podniky tvoria zázemie konkurenčnej schopnosti voči svetovým 

vyspelým ekonomikám. Väčšina krajín EU sa v súčasnosti stretáva s problémom hroziacej či 

                                                 

2
 Zaradenie organizačných jednotiek do kategórií MSP sa riadi definíciou MSP, ktorá je upravená 

Nariadením Komisie (ES) č. 70/2001 so zmenou 364/2004 Sb. v Prílohe č. 1, kde za drobného, malého 

a stredného podnikateľa sa považuje podnikateľ, pokiaľ spĺňa nasledovné kritériá: zamestnáva menej než 250 

zamestnancov; jeho aktíva (uvedené v súvahe, pokiaľ vedie účtovníctvo) alebo majetok (v daňovej evidencii) 

neprevýšia korunový ekvivalent čiastky 43 mil. EUR alebo má obrat/príjmy nižšie než korunový ekvivalent 

čiastky 50 mil. EUR. Malý podnikateľ zamestnáva menej ako 50 zamestnancov, aktíva/majetok alebo 

obrat/príjmy neprevyšujú korunový ekvivalent čiastky 10 mil. EUR. Drobný podnikateľ zamestnáva menej než 

10 zamestnancov, aktíva/majetok alebo obrat/príjmy nepresahujú korunový ekvivalent čiastky 2 mil. EUR. 

  

 



reálne vysokej nezamestnanosti. Segment malých a stredných podnikov sa stáva významným 

faktorom, ktorý zabezpečuje pružnosť  ekonomického systému, ktorú dopĺňa spoluprácou 

(predovšetkým subdodávateľskou) s veľkými podnikateľskými organizáciami. V krajinách EU 

sa tieto podniky považujú za veľmi dôležité pre zabezpečenie a rozvoj zamestnanosti. 

Jednotný trh EU je najväčším „vnútorným“ trhom na svete. Už pred rozšírením EÚ v roku 

2004 bolo v tomto ekonomickom zoskupení necelých 19 miliónov malých a stredných 

podnikov. Tie predstavovali asi 99,8 % všetkých podnikov v EÚ a zamestnávali viac ako 74 

miliónov ľudí (z celkového počtu 113 miliónov pracovníkov), tzn. MSP sa podieľali asi 

dvoma tretinami na celkovej zamestnanosti. Ich zásadnou výhodou je, že majú schopnosť 

zamestnať veľké množstvo pracovníkov uvoľňovaných napríklad v rámci reštrukturalizácie 

veľkých podnikov alebo znižovania stavu zamestnancov štátnej (verejnej) správy a služby. 

Vytvárajú zdravé podnikateľské a konkurenčné prostredie, zlepšujú konkurencieschopnosť 

hospodárstva, sú veľmi pružné a prispôsobivé dopytu a zákazníkom. Na druhej strane sú však 

viac ohrozené rastúcimi nákladmi práce, cenami surovín, pretože nedosahujú tak výrazné 

zľavy ako veľké, nadnárodné podniky, organizácie a reťazce. Ich najväčšou nevýhodou je, že 

trpia nedostatkom voľného kapitálu. SWOT analýza malých a stredných podnikov v Českej 

republike jasne naznačuje, že ich silnými stránkami sú pružnosť reakcie na vývoj na trhu, 

znalosť lokálnych trhov a potrieb zákazníkov, prispôsobivosť pracovnej sily, vysoká 

motivácia k výkonu u vlastníkov firiem, kvalitné produkty, vytváranie pracovných miest 

a v neposlednom rade i inovačný potenciál. Slabé stránky, ktorými sa české malé a stredné 

podniky vyznačujú, sú už spomínaní nedostatočná kapitálová vybavenosť (hlavne v prípade 

mikropodnikov  a drobných podnikateľov a samostatne podnikajúcich fyzických osôb), slabý 

dôraz na marketing z dôvodu obmedzených finančných prostriedkov, obmedzené finančné 

prostriedky na technické vybavenie podnikov, ochrana práv duševného vlastníctva, prevaha 

výroby s malou pridanou hodnotou, nedostatočný dôraz na rozvoj ľudských zdrojov 

(podmienený ďalším profesijným vzdelávaním) a nedostatočná vzájomná spolupráca medzi 

malými a strednými podnikmi. Výrazné príležitosti pre české malé a stredné podniky 

spočívajú v rozvoji obchodu (expanzia na zahraničné trhy), benefitoch vyplývajúcich zo 

sieťovania podnikov (klastre), širokej ponuke dotačných programov pre MSP, rozvoji 

výskumu a vývoja v prospech MSP, spolupráci MSP s výskumnými inštitúciami a zvýšení 

podielu MSP na verejných zákazkách. Naopak, sektor MSP v ČR musí čeliť hrozbám ako 

nedostatok kvalifikovaných pracovných síl v technických oboroch, vysoká konkurencia, 

administratívna záťaž podnikania, legislatívne obmedzenia a technické a technologické 

zaostávanie MSP. 

Pozíciu malých a stredných podnikov v Českej republike možno za posledné roky 

charakterizovať ako stabilnú. MSP udržujú podiel na zamestnanosti nad hranicou 60 %, 

podiel na HDP a vývoze okolo 35 % a na pridanej hodnote a celkových investíciách 

realizovaných v ČR nad 50 %. Po vstupe ČR do EÚ sa začala viac posilňovať kvalitatívna 

stránka MSP (ISO 9000/4: 2000/ 2008), ktorá je vyjadrená hlavne konkurencieschopnosťou 

na lokálnom, národnom a medzinárodnom trhu, a to nielen v dôsledku lacnej pracovnej sily, 

ale tiež vyššej efektívnosti podnikateľskej činnosti. Podnikateľské prostredie v ČR je 

vytvorené jednak v oblasti inštitucionálnej infraštruktúry a jednak v oblasti fungovania trhov. 

Na jeho vytváraní sa podieľajú prevažne štátne orgány a inštitúcie, finančné ústavy, 

podnikateľská samospráva a tiež trhové subjekty (reprezentované napr. konkurentmi 

a kooperačnými partnermi). Z hľadiska štruktúry MSP majú najvýznamnejší podiel na 

ekonomike ČR podnikatelia v odvetviach spracovateľského priemyslu, obchodu a služieb. 

Technologická úroveň (zaostávanie za najvyspelejšími svetovými hospodárstvami 

v niektorých odvetviach je vyrovnávaná lacnejšou pracovnou silou a dlhou reálnou pracovnou 



dobou. Rýchle sa však zlepšuje, a to i vďaka automatizácii podnikových procesov. Ponuka 

pracovnej sily svojou kvalifikáciou a lokalizáciou postupne reaguje na potreby trhu, pričom je 

stále viac ľudí ochotných cestovať či sťahovať sa za prácou.   

K otázkam inovačného podnikania a inovačného potenciálu MSP 

Inovačná schopnosť sa v súčasnosti považuje za rozhodujúcu podmienku 

konkurencieschopnosti podnikov, čo zdôrazňujú aj mnohí poprední autori, napr. Jáč, 

Rydvalová a Žižka (2005), Pitra (2006), Švejda (2004; 2007), Košturiak a Cháľ (2008),  

Skarzynski a Gibson (2008), Havlíček (2011), Čichovský (2012) a iní. 

Jednoznačnú nevyhnutnosť inovácií pre podniky dnes ukazuje i prebiehajúca svetová 

ekonomická kríza negatívne sa odrážajúca na chode dnešných podnikov. Schopnosť vývoja 

nových výrobkov, ich uvedenie na trh a získanie tak určitej konkurenčnej výhody môže, podľa 

Žižlavského (2009), prispieť k udržaniu trhového podielu a prečkaniu súčasnej recesie. 

Inovačný potenciál, ktorý je vlastne internou charakteristikou podniku, Pittner a Švejda 

(2004) definujú ako schopnosť podniku za daných okolností efektívne využívať vlastné 

vnútorné zdroje s cieľom skvalitniť, zhospodárniť alebo zefektívniť určitý produkt alebo 

proces. Predstavuje celkovú spôsobilosť podniku (včítane jeho útvarov a zložiek) 

k úspešnému, permanentnému uskutočňovaniu vízie a umožňuje mu flexibilne reagovať na 

podnety, vytvárať a rozvíjať aktivity a s vyššou pridanou hodnotou.   

Inovačná firma je spravidla malý a stredný podnik, ktorého hlavným predmetom 

podnikania je vytvorenie nového výrobku, technológie či služby do komerčnej zrelosti 

a uvedenie na trh. Inovačné podnikanie plní v trhovej ekonomike funkciu urýchľovania 

transferu poznatkov vedy a výskumu do výrobnej praxe a komerčnej zrelosti.  

Začiatky inovačného podnikania a zrod malých inovačných firiem možno hľadať 

v USA, kde sa v 50. rokoch 20. storočia objavili malé firmy výskumníkov a vynálezcov, ktoré 

však rýchlo zaznamenali úpadok, a to v dôsledku úplnej podnikateľskej nepripravenosti, 

neznalosti organizačno-právnych noriem týkajúcich sa podnikania. A tu sa zrodil začiatok 

potreby pripraviť začínajúcich podnikateľov, aby si osvojili základné princípy úspešného 

podnikania priamo v praxi vlastnej firmy (zrod tzv. on the job trainings) s pomocou skúsených 

podnikateľských poradcov. Priestor na realizáciu prípravy a ochrany tohto inovačného 

podnikania vytvorili v tom čase prvé inovačné centrá s inkubátormi. Význam malých 

a stredných podnikov s akcentáciou na inovačné podnikanie bol navyše docenený v 70. rokoch 

20. storočia, kedy sa v západnej Európe objavil problém s veľkosťou firiem, čo vyvolalo 

potrebu zmien v organizačných štruktúrach vtedajších veľkých podnikov a procesov riadenia 

s prehodnocovaním výhod a nevýhod veľkých podnikov. Ako uvádza Skokan (2001) kľúčová 

úloha inovačného malého a stredného podnikania bola potvrdená v ekonomikách najväčších 

konkurentov Európy, napr. USA, kde malé a stredné podniky predstavujú 87 % celkového 

počtu podnikov a v Japonsku, kde majú až 95 % zastúpenie. 

Inovačné malé a stredné podniky sa vyznačujú pružnejším procesom riadenia 

a flexibility vo vzťahu k skracovaniu životných cyklov výrobkov, sú významným inovačným 

faktorom v rozvoji ekonomiky, prispievajú k plneniu programu rozvoja regiónov (napr. 

vytváraním nových pracovných miest, v oblasti tvorby infraštruktúry a pod.). V 80. Rokoch 

20. storočia v USA bolo v oblasti malého a stredného podnikania vytvorených 2,7 mil. 

pracovných miest, zatiaľ čo veľké priemyselné podniky stratili 1,7 mil. pracovných miest).     



Napriek obmedzeniam vyplývajúcim z veľkosti je podiel malých a stredných podnikov 

na inováciách nepopierateľný. David Deakens a Mark Freel (2004, s. 127) uvádzajú, že podľa 

všeobecne uznávaného názoru majú MSP pri inováciách prednosť z hľadiska ich správania, 

ale obmedzenia z materiálneho hľadiska. Tento názor podrobnejšie sumarizuje tabuľka 

základných výhod a nevýhod malých podnikov pri inováciách (Deakins, Freel, 2004): 

 

 

Tabuľka 1 Výhody a nevýhody malých podnikov pri inováciách 

VÝHODY NEVÝHODY 

Manažment 

Nízka byrokracia, vyššia akceptácia rizika, 

podnikateľský manažment, rýchle rozhodovanie 

 

Nedostatok formálnych manažérskych zručností 

Marketing 

Blízkosť k trhom zabezpečuje rýchle reakcie na 

meniace sa požiadavky trhu, môžu dominovať na 

špecifických trhoch 

 

Malý alebo žiadny vplyv na trhu, slabé 

vybavenie pre distribúciu a servis, geografická 

expanzia na trhu môže byť neprimerane nákladná 

Odbornosť pracovných síl 

Značný rozsah prelínania funkcií 

 

Nedostatok zodpovedajúco kvalifikovaných 

špecialistov (čo môže obmedzovať vzťahy 

s vonkajším prostredím), častá neschopnosť 

podporovať formálne výskumné a vývojové 

aktivity 

Komunikácia 

Efektívna a neformálna interná komunikácia 

uľahčuje rýchle interné riešenie problémov 

 

Nedostatok zdrojov a času na tvorbu externých 

technologických prepojení 

Financie 

MSP sa často považujú za efektívnejšie v oblasti 

výskumu a vývoja (t.j. inovácie môžu byť menej 

nákladné) 

 

Problematická dostupnosť externého 

financovania, relatívne vysoké náklady kapitálu, 

spoliehanie sa na krátkodobé úvery, neschopnosť 

rozložiť riziko 

Rast 

Potenciál rastu prostredníctvom stratégií 

orientovaných na medzery na trhu alebo 

diferenciačných stratégií 

 

Zložitá dostupnosť financií pre rast, podnikatelia 

často nie sú schopní zvládnuť rast 

Vládne programy 

Programy podpory inovácií v MSP 

 

Vysoké transakčné náklady spojené s využívaním 

programov, málo zdrojov na spoluprácu, 

nedostatok informácií 



Regulácia 

Niektoré regulačné opatrenia sa menej prísne 

uplatňujú voči malým firmám 

 

Relatívne jednotkové náklady na zabezpečenie 

dodržiavania predpisov sú v malých firmách 

väčšie, systém patentov je neprimerane zložitý a 

nákladný  

Spolupráca 

Flexibilita a rýchle rozhodovanie zvyšuje 

atraktívnosť malých firiem ako partnerov 

 

Asymetria v spolupráci s väčšími partnermi, 

malý alebo žiadny vplyv v dodávateľských 

reťazcoch 

Organizácia 

Menej rutiny a zotrvačnosti 

 

Viac neistoty a vyvolaných nákladov 

Ľudské zdroje 

Plochá organizačná štruktúra a väčšia 

zodpovednosť 

 

Vysoká fluktuácia pracovníkov, málo formálneho 

vzdelávania 

Zdroj: Deakins, D., Freel, M. (2004). Entrepreneurship and Small Firms. Maidenhead: McGraw-Hill 

Education, s. 128. In: Čapková, S. Malé a stredné podniky, inovácie a ich regionálna podpora. s. 81 – 93. In: 

Čapková, S. a kol.: Regionálny rozvoj a inovácie. Regional Development and Innovation. Banská Bystrica: 

Ekonomická fakulta univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2011.  

 

Inovatívne malé a stredné podniky v Českej republike – prípadová štúdia 

Informácie pre nasledujúcu prípadovú štúdiu sme čerpali z dvoch doteraz realizovaných 

empirických výskumov. Prvý uskutočnila Asociácia malých a stredných podnikov 

a živnostníkov ČR (AMSP ČR) s názvom „Analýza postoja firiem v rámci MSP k procesu 

inovácií a ich roli v podnikaní“ v období 9. 5. – 21.5. 2012, kde kľúčové informácie boli 

získavané dopytovaním realizovaným prostredníctvom telefonického rozhovoru na vzorke 

514
3
 malých a stredných podnikov na území celej Českej republiky. Dopytovanými osobami 

boli vždy kompetentné osoby, a to majiteľ alebo konateľ spoločnosti. Druhým zdrojom 

podkladov pre tvorbu prípadovej štúdie boli publikované „Výsledky primárneho výskumu 

úrovne rozvoja inovačného potenciálu výrobných podnikov v Juhomoravskom kraji“ 

(Žižlavský, 2009). Išlo zásadne o výrobné podniky rôznej veľkosti situované 

v Juhomoravskom kraji (ďalej „JMK“), pričom oslovených bolo 250 podnikov s reálnou 

návratnosťou 22,4 %, a to elektronicky ako i osobne štrukturovaným rozhovorom.  

 

Ak budeme skúmať postoj malých a stredných podnikov v Českej republike 

k inováciám a ich vnímanie v rámci firmy, zistíme, že väčšina firiem v rámci segmentu MSP 

má aktívnu skúsenosť s procesom inovácií – až 81 % majiteľov / konateľov uviedlo, že 

realizujú vo svojej spoločnosti príležitostné inovácie. Inovácie sú teda prezentované ako jedna 

zo súčastí malého a stredného podnikania v ČR.  

                                                 

3
 Pôvodná vzorka bola 633 MSP, z ktorej však boli neskôr vylúčené podniky, ktoré inovácie 

nerealizujú. 



Väčšina malých a stredných podnikov realizuje inovácie nárazovo a nepravidelne 

(uvádza to 58 % firiem) – inováciám sa síce venujú, ale proces inovácií neplánujú a neriadia 

na dlhodobej báze. 

Proces inovácií je podnikateľmi vnímaný ako určite dôležitá súčasť ich firmy. Pre 51% 

dopytovaných firiem je inovačný proces kľúčový pre chod spoločnosti, čo sa potvrdilo aj 

v prípade dopytovaných juhomoravských výrobných podnikov, kde väčšina dopytovaných 

podnikov (až 94 %) považuje inovácie za veľmi dôležité pre svoje podnikanie, čo podčiarkuje 

aj fakt, že do citovaného výskumu sa tu zapojili spoločnosti, ktoré sa inováciami intenzívne 

zaoberajú a majú k danej téme „čo povedať“.  

Konkrétnu inováciu zaviedlo v segmente MSP v ČR za posledné dva roky 91 % firiem, 

čím sa potvrdzuje, že segment MSP je veľmi dynamický a firmy sa inováciám aktívne venujú 

a vidia ich zmysel. 

Najčastejšie realizované inovácie za posledné dva roky existencie firmy sú inovácie 

služieb (zaviedlo 72 % firiem), marketingové inovácie (48 % firiem), výrobkové inovácie 

(zaviedlo 37 % firiem). V prípade juhomoravských výrobných podnikov z hľadiska typu 

inovácií
4
 išlo najčastejšie o inovácie výrobkové (32%), následne procesné (30%), naopak, 

najmenej sa uplatňujú inovácie organizačné (len 17 %), čo potvrdzuje všeobecný trend, kedy 

u výrobných podnikov prevažujú produktové a procesné inovácie. Naproti tomu v službách je 

vyšší podiel inovátorov s marketingovou alebo organizačnou inováciou.  

Firmy s históriou do 3 rokov zavádzajú významne viac inovácií v podobe inovácií 

služieb než ostatné (na hladine významnosti 99 %). 

Úplne nové modely  v rámci inovačného procesu boli zavádzané najčastejšie v oblasti 

výrobkovej inovácie (50 % firiem, ktoré zrealizovali inováciu výrobkovú zaviedlo úplne nový 

výrobok). 

V ostatných inovačných oblastiach dominuje modernizácia súčasných modelov 

a procesov, pričom priemer novozavedených modelov a procesov sa v ostatných inovačných 

oblastiach pohybuje okolo 30 %). 

Hlavným dôvodom pre zahájenie inovačných aktivít v juhomoravských výrobných 

MSP bol hlavne nárast tržieb, ktorý sa premietol do rastu produktivity práce a reakcie na 

dopyt zo strany zákazníkov a ďalej inšpirácia konkurenciou, čo prinieslo nárast tzv. 

imitujúcich firiem spomedzi tých, čo inovácie zaviedli.  

Pri skúmaní problematiky zdrojov inovačných myšlienok je potrebné si uvedomiť 

samotnú existenciu nastavenia interných procesov potrebných pre generáciu a ďalší rozvoj 

                                                 

4
Podľa klasifikácie inovácií na: (1) výrobkové inovácie – t.j. nový alebo podstatne zlepšený výrobok 

alebo služba; (2) procesné inovácie – t.j. nová alebo podstatne zlepšená metóda výroby a spracovania produktov, 

logistiky a distribúcie produktov alebo nové podporné činnosti ako sú systémy údržby, nákupu, výpočtovej 

techniky a pod.; (3) organizačné inovácie – t.j. nový alebo podstatne zlepšený systém   riadenia umožňujúci 

lepšie využitie alebo výmenu informácií, znalostí a schopností, zmenu v organizácii práce alebo v externých 

vzťahoch; (4) marketingové inovácie – urobiť nové alebo podstatné zmeny v dizajne alebo balení produktov, 

v metódach predaja alebo podpore produktu (napr. predaj cez internet, franchising, priamy predaj atď.), 

 



inovačných podnetov a myšlienok, t.j. či dokážu firmy inovačné podnety a myšlienky 

identifikovať, uchopiť ich a ďalej spracovať. V prípade inovatívnych výrobných MSP na 

južnej Morave je až 80 % úspešnosť nastavenia interných procesov v podnikoch tak, aby bolo 

možné v nich dané podnety a myšlienky využiť. Výsledky výskumu jednoznačne potvrdzujú, 

že inovačný impulz vychádza jednoznačne v prvom rade od zákazníka, pričom generovanie 

impulzov z radov vlastných zamestnancov a konkurencie ďaleko zaostáva. Na úplnom konci 

sa nachádzalo čerpanie impulzov z odbornej literatúry, konferencií, veľtrhov a výstav.  

Kritérium, ktoré je najdôležitejšie pre riadenie procesu inovácií v inovatívnych MSP 

v rámci celej ČR sú požiadavky zákazníkov, 74 % opýtaných majiteľov/konateľov riadi 

proces inovácií práve podľa potrieb zákazníkov. Ďalším kritériom, ktorý má vplyv na 

intenzitu a pravidelnosť inovácií sú finančné možnosti spoločnosti (podľa toho riadi proces 

inovácií až 64 % firiem). 

Firmy s históriou do 3 rokov plánujú svoje inovácie podľa výnosnosti štatisticky 

významne menej než ostatní (na hladine významnosti 99 %). 

52 % MSP tvrdí, že vynakladá na proces inovácií približne 1 – 10 % zo svojho 

celkového ročného obratu. 

Firmy spravidla netvoria špeciálny tím ľudí, ktorí by sa venovali len procesu inovácií. 

V 13 % českých MSP existuje špeciálny inovačný tím. Inovačné tímy vznikajú častejšie vo 

väčších spoločnostiach, kde sa iba inováciám venuje zväčša majiteľ / konateľ alebo členovia 

vyššieho manažmentu. 

Slabou stránkou juhomoravských výrobných podnikov sa stáva otázka prenosu 

marketingových informácií, ktorej podniky nevenujú dostatočnú pozornosť, pričom firmy 

stavajú zväčša na rutine a praktických skúsenostiach svojich pracovníkov a podľa nich 

nastavujú svoje plánovanie, čo vyústi v problém až potom, ako pracovník odíde. Tento fakt 

ukazuje na stále príliš veľkú závislosť rozvíjania firiem na ľudskom činiteli. 

Menšie firmy, naopak, častejšie spolupracujú s externým subjektom na procese 

inovácií. Skúmané malé a stredné výrobné firmy v Juhomoravskom kraji si veľmi dobre 

uvedomujú aj význam svojho zapojenia do kooperácie s inými externými subjektmi (74 %) pri 

riešení inovačných projektov a sami priznávajú, že bez tejto spolupráce by nebolo možné 

akékoľvek inovácie riešiť, keďže samé vo väčšine prípadov nemajú vlastné výskumné 

a vývojové zariadenia a vzhľadom na súčasnú ekonomickú krízu ani neuvažujú o tom, že by 

sa samé podieľali na ich vzniku a založení. Je možné konštatovať, že väčšina inovácií je 

výsledkom spolupráce s inými podnikmi.  

MSP v rámci celej ČR najviac spolupracujú v oblasti IT, webových aplikácií 

a prezentácií, ďalej si častokrát najímajú poradenské spoločnosti a odborníkov, ďalšou 

dôležitou oblasťou pre spoluprácu je komunikácia, marketing a prezentácia spoločnosti. 

Najčastejšími partnermi pre spoluprácu v prípade juhomoravských výrobných MSP sú jednak 

zákazníci týchto podnikov, následne dodávatelia zariadení, materiálu, súčiastok alebo 

softvéru, ktorí sú súčasťou vlastného dodávateľsko-odberateľského reťazca. Nasledujú vysoké 

školy alebo ostatné inštitúcie vyššieho vzdelávania mimo tohto rámca. Dopytované podniky v 

JMK za najmenej cenného partnera pri inováciách považujú vládu alebo súkromné výskumné 

neziskové organizácie, konzultačné firmy, konkurenčné a iné podniky z rovnakého odvetvia.  



V oblasti zodpovednosti za inovačné aktivity má vždy v MSP v konečnej fáze 

rozhodujúce slovo manažment spoločnosti. Logicky je to dané skutočnosťou, že vedenie firmy 

nesie najväčšiu zodpovednosť za realizované inovačné projekty a preberá na seba riziko 

plynúce z prípadného neúspechu akcie, ktorý sa spätne odráža na akýchkoľvek aktivitách 

podniku. Prevažná väčšina podnikov v JMK (79 %) vyhodnocuje realizované inovačné 

projekty.  

Za najvýznamnejší obmedzujúci faktor svojich inovačných aktivít uviedli dopytované 

malé a stredné podniky v ČR nedostatok finančných prostriedkov v podniku a príliš vysoké 

inovačné náklady a riziká. Hneď druhým najvýznamnejším faktorom bol nedostatok 

kvalifikovaných pracovníkov, ich ovládanie zavedenými firmami a nedostatočné vlastné 

výskumné kapacity.  

V budúcnosti plánujú inovatívne MSP v ČR financovať svoj inovačný proces 

internými zdrojmi, firmy sa plánujú v rámci financovania poliehať na seba a svoje 

hospodárske výsledky. Hoci vnímajú inovačný proces ako dôležitú súčasť svojho podnikania, 

ktorá im tvorí konkurenčnú výhodu na trhu, nechcú sa väčšinou v rámci financovania inovácií 

zadlžovať.  

Bankový úver ako jeden zo spôsobov financovania procesu inovácií pripúšťa 19 % 

MSP v ČR, vo všeobecnosti však treba povedať, že postoj firiem k bankovému úveru je skôr 

odmietavý, pričom niekoľko respondentov spontánne odmietlo odpovedať na konkrétnu 

otázku týkajúcu sa výberu kritérií, podľa ktorých vyberajú úver s tým, že úver určite nechcú 

a nebudú čerpať (asi 6 % z celkovej vzorky respondentov). MSP, ktoré uvažujú o bankovom 

úvere ako jednej z foriem financovania inovácií, by tento úver čerpali najčastejšie v horizonte 

nasledujúcich dvoch rokov (47 % firiem), pričom čerpanie bankového úveru je pre ne 

dôležitým krokom a pred jeho čerpaním chcú mať jasnú predstavu o plánovaných 

investíciách. Výška bankového úveru, ktorý chcú MSP za týmto účelom čerpať, je 1 mil. Kč 

(medián). Hlavné kritériá výberu bankového úveru, ktoré MSP uviedli, boli výška 

pravidelných poplatkov (úrokové sadzby), možnosť predčasného splatenia úveru 

a jednoduchosť a rýchlosť vybavenia finančných prostriedkov.    

Za najmenej obmedzujúci faktor pre inovačné podniky bol označený nedostatok 

informácií o trhoch a technológiách. 

Záver 

 Pre podporu podnikania je nevyhnutné praktizovať tzv. systematické inovácie. 

Systematické inovácie podľa Skokana (2001) spočívajú v cieľavedomom a organizovanom 

vyhľadávaní zmien a v systematickej analýze príležitostí, ktoré tieto zmeny môžu vytvárať pre 

ekonomické alebo sociálne inovácie. Systematické inovácie znamenajú sledovanie zdrojov 

inovačných príležitostí, ktoré sa môžu nachádzať jednak vo vnútri organizácie, ale i mimo nej 

alebo mimo odbor. Vo vnútri organizácie to môžu byť nečakaná udalosť, rozpornosť medzi 

realitou a predpokladmi, potreba určitého procesu a zmeny štruktúry odboru alebo trhovej 

štruktúry. Mimo organizácie môžu byť zdrojmi inovácií demografické zmeny, zmeny 

v pohľade na svet, zmeny paradigmatu a nové znalosti vedeckého i nevedeckého charakteru 

(Skokan, 2001).  

 



Našou prípadovou štúdiou sme ukázali, že hoci na jednej strane malé a stredné podniky 

v Českej republike považujú inovácie pre svoje podnikanie za kľúčové, predsa len však 

prevláda ich nárazovité uplatňovanie, určite však nie systematické, čo je dané aj nastaveniami 

jednotlivých systémov MSP a ich stratégií, ktoré sú viac či menej významnými nosičmi 

inovácií v týchto podnikoch. Ukázalo sa, že inovácie nie sú kľúčovým procesom v podniku, 

pričom inovačný proces je skôr založený na transfere technológií než na vlastnom výskume 

a vývoji. Keďže prevláda zameranie na istotu, prejavuje sa nezáujem a neochota vlastníkov 

a vrcholových manažérov podstupovať riziko i v prípade nádejných inovácií. 

Podnikom chýba systematická metodika využívania inovačného potenciálu s pevnou 

väzbou na zákazníka. Pokiaľ chce spoločnosť získavať podnety pre svoj ďalší rozvoj 

a udržiavať si svoje postavenie medzi vrcholovými podnikmi, je potrebná neustála orientácia 

na zákazníka, ktorý by mal byť chápaný ako motor pokroku a v našom prípade sa potvrdil aj 

ako hlavný zdroj inovačných myšlienok. Nevyhnutné je budovať kvalitné väzby medzi 

podnikmi a ich zákazníkmi, napr. podporou pri zavádzaní komunikačných technológií a pod., 

čo podporí cielený zber inovačných podnetov, a to prostredníctvom vlastnej obchodnej siete, 

ako i siete externých spolupracovníkov (autorizovaný predajcovia a pod.). Prax poukázala na 

význam skôr neformálneho zberu inovačných podnetov (napr. v rozhovoroch so servisnými 

technikmi pri montážach, kedy sa zákazník necíti natoľko zviazaný a prezradí aj veci, 

o ktorých by sa inak nezmienil).  

Náklady spojené s riešením inovácií v podniku predstavujú jeden zo základných 

limitujúcich faktorov. Najviac sa podniky snažia využívať  vlastné zdroje, v prípade 

procesných inovácií, kedy je potrebné riešiť nákup drahých technológií, cielene hľadajú 

možných partnerov na zabezpečenie financovania svojich inovačných nákladov. Významným 

bude pre zavádzanie inovácií v mnohých MSP v najbližšej budúcnosti aj bankový úver.  

Ďalším obmedzujúcim faktorom inovácií je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, 

a to nielen vysokoškolsky, ale i stredoškolsky vzdelanej. Alarmujúci stav v nedostatku 

kvalifikovanej pracovnej sily vo výrobe vzhľadom na neustále klesajúci záujem o učňovské 

pozície, ktoré ako na druhej strane prax ukazuje, by boli dobre honorované a potrebné, čo sa 

prejavuje v enormných nákladoch pre firmu za rok na jedného pracovníka na jeho zaučenie 

a zaškolenie.  

Nedostatky sú i v inovačnej kultúre podniku a obmedzenej dostupnosti ku 

kvalifikovanej a technicky vzdelanej pracovnej sile. Spoločnosti sú otvorené externej 

spolupráci. Absentuje komplexné hodnotenie prínosov inovácie, stále prevláda hodnotenie len 

na základe ekonomických ukazovateľov. Keďže tento spôsob je závislý na stanovení 

očakávaných tržieb plynúcich z inovácie, čo je veľmi  problematické hlavne na začiatku 

inovačného procesu, kedy ešte nie je jasné, ako bude hotový produkt vyzerať a kto budú jeho 

cieľoví zákazníci.  

Ako z prípadovej štúdie vyplynulo, inovácie nie sú kľúčovým procesom v českých 

malých a stredných podnikoch, hoci aktívne realizovaný inovačný proces by mal byť 

kľúčovým procesom podniku zabezpečujúcim mu konkurenčné výhody. Ukázalo sa, že 

efektívne využívanie a rozvoj inovačného potenciálu má kladný vplyv na zvyšovanie 

konkurencieschopnosti a výkonnosti podniku. Inovačným aktivitám sa venujú prevažne 

stredné a veľké podniky, ktoré majú dostatok zdrojov, v porovnaní s nimi malé podniky 

(mikropodniky) ich zatiaľ nemajú šancu so svojimi horeuvedenými problémami, s ktorými 

každodenne zápasia, dohnať. 



 

Možno práve toto je priestor a čas na inšpiráciu zahraničnou praxou. Dan Senor a Saul 

Singer popisujú vo svojej publikácii „Start-Up Nation. Príbeh izraelského hospodárskeho 

zázraku“ schopnosti izraelských malých a stredných firiem inovovať a zavádzať nové 

myšlienky v praxi. Je zaujímavé pripomenúť niektoré čísla, ktoré kniha uvádza. „V prepočte 

na osobu boli investície rizikového kapitálu v Izraeli v roku 2008 dvaapolkrát vyššie než 

v Spojených štátoch, viac než tridsaťkrát vyššie než v Európe, osemdesiatkrát vyššie než 

v Číne a tristopäťdesiatkrát vyššie než v Indii. Keď opomenieme Spojené štáty, nájdeme 

medzi titulmi obchodovanými na akciovom trhu NASDAQ viac firiem z Izraela než 

z ktorejkoľvek inej krajiny sveta. Izrael si tiež drží celosvetové prvenstvo v podiele výdavkov 

na výskum a vývoj na HDP.  Podľa indikátorov českého inovačného systému patrí Česká 

republika do kategórie „catching up“, takže ďalej doháňa tie krajiny, ktoré sú v inováciách 

najlepšie. Výdavky na vedu a výskum, či už vo verejnom alebo súkromnom sektore sa 

nachádzajú hlboko pod priemerom EÚ. Tie sú síce len 1,27 % HDP, napriek tomu radia ČR 

za Slovinsko na 2. miesto v poradí nových členských krajín  EÚ. 

Izrael je malá krajina porovnateľná s Českou republikou, avšak úspech izraelských 

manažérskych tímov vo svete je obdivuhodný, hoci, pochopiteľne, nie všetko sa dá aplikovať 

do českého prostredia. Avšak pri pozornom čítaní príbehov izraelských podnikateľov nie je 

možné nepostrehnúť vôľu, húževnatosť a i istú mieru drzosti mieriť na tie najvyššie pozície. 

Jazyková vybavenosť, vzdelanie a priamočiarosť presadzovaná s nezvyčajnou dávkou 

sebavedomia, v kombinácii s technickými zručnosťami sú príkladom, ktorý určite stojí za 

pozornosť(Havlíček, 2013). 
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Abstrakt 

Príspevok sa zaoberá vplyvom inovačného potenciálu a hodnotových inovácií, ktoré 

môžu prispievať ku konkurencieschopnosti podniku na trhu. V úvodnej kapitole sa venujeme 

vymedzeniu pojmov inovácia a inovačný potenciál. Ďalej popisujeme prínosy, ktoré vznikajú 

z využívania inovačného potenciálu a bližšie sa venujeme aj jednotlivým metódam 

hodnotenia inovačného potenciálu. Príspevok obsahuje taktiež vymedzenie hodnotovej 

inovácie, ktoré môžu prispieť k dosiahnutiu lepšej konkurencieschopnosti podniku.  

Kľúčové slová 

Inovácia, inovačný potenciál, hodnotová inovácia, konkurencieschopnosť.    

 

 

Abstract 
 

The paper deals with the influence of innovation potential and value innovations, 

which may bring to the business competitiveness on the market. The introductory chapter 

deals with defining the concepts of innovation and innovation potential. In further describes 

benefits of using the innovation potential and then we focus on the various methods of 

valuation innovation potential. This paper also includes the definition of value innovations 

which can contribute to achieving better competitiveness.   
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Innovation, innovation potential, value innovation, competitiveness............... 
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Úvod  

 

Inovácie možno považovať za konkurenčnú výhodu podniku. Práve inovácie sa 

stávajú hybnou silou a hnacím motorom, prostredníctvom ktorých sa dokážu zvládnuť aj 

náročnejšie požiadavky zo strany zákazníkov, technologický rozvoj či globalizácia. Pre ich 

účinnú elaboráciu je potrebné hodnotenie celkového inovačného potenciálu.  

Cieľom príspevku je priblížiť problematiku inovačného potenciálu  a hodnotových 

inovácií a zdôrazniť ich význam na konkurencieschopnosť podniku.  

K metodickému spracovaniu príspevku boli použité dostupné odborné knižné 

publikácie a materiály. Tieto skutočnosti sú bližšie uvedené v časti literatúra.   

 

1   Inovácia a inovačný potenciál  

 

Inovácie výrazne ovplyvňujú náš život a majú potenciál stať sa hybnou silou budúcich 

príležitostí podniku. Ich viditeľnosť je prítomná v takmer každej ľudskej činnosti. V lokálnom 

a v globálnom kontexte trhu sa môžu predstavovať ako nástroj k udržaniu správneho vývoja 

ekonomiky a zabezpečiť konkurencieschopnosť podniku. V odbornej literatúre sa stretávame 

s viacerými definíciami. Jedna z nich hovorí, že: ,,inovácia je zavedenie/implementácia 

nového alebo značne vylepšeného produktu (výrobku alebo služby), alebo procesu, novej 

marketingovej metódy, alebo novej organizačnej metódy v obchodnej praxi, organizácii práce 

alebo externých vzťahoch.“2  

Každá inovácia by mala priniesť pre zákazníka pridanú hodnotu, ale aj určitú hodnotu 

pre samotnú firmu. V súčasnom období je nesmierne dôležité, aby moderná ekonomika bola 

založená na ,,inovatívnej otvorenej“ spoločnosti. Predpokladá sa, že firmy budú pristupovať 

systémovo k riadeniu inovácií a jednotlivých inovačných procesov.  

 

1.1  Inovačný potenciál 

 

Inovačný potenciál môžeme chápať ako internú charakteristiku inovačného prostredia. 

Ide o prostredie, kde inovácie vznikajú, rozvíjajú sa a realizujú. Termín inovačný potenciál 

predstavuje určitú schopnosť podniku, ako využiť vedomosti a odborné skúsenosti 

zamestnancov k dosiahnutiu vyššej konkurencieschopnosti v podmienkach trhu. Na základe 

hodnotenia štyroch základných daností dokážeme predpokladať existenciu inovačného 

potenciálu. Hovoríme o nasledujúcich: 
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 Miera poznania inovačných potrieb, 

 miera existencie príležitosti inovácií,  

 stupeň inovatívnej kultúry v organizácií,  

 miera motivácie zamestnancov k inováciám.3 

 

Môžeme potvrdiť tvrdenie, že inovačný potenciál je prítomný v každom podniku. Takýto 

inovačný potenciál je možné vyjadriť v percentách, pričom jeho ideálny stav predstavuje 

100%, indikuje skutočný inovačný potenciál podniku. Dosiahnuté výsledky tohto 

percentuálneho odhadu dokážu odkryť slabé stránky inovačného potenciálu alebo výraznú 

inovačnú aktivitu zamestnancov.4 

K zachovaniu dynamického rozvoja inovačného potenciálu je nutné určiť kritické miesta, 

resp. konkurenčnú výhodu. Vo všetkých oblastiach podnikového prostredia sa 

konkurencieschopnosť dá dosiahnuť práve prostredníctvom inovačného potenciálu. Medzi 

významné oblasti podnikového prostredia patria: 

 Výrobky a služby, 

 výrobné (realizačné) procesy, 

 dodávateľské vzťahy, 

 marketing a predaj, 

 organizačný systém riadenia ľudí, 

 finančné riadenie a informačné technológie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.1: Inovačný potenciál podniku. Zdroj: Zaušková – Loučanová, Inovačný manažment, 2008, s. 45. 

 

      Podnik a jeho inovačný potenciál predstavuje určitú mieru inovatívnosti. Tú je možné 

dosiahnuť pri optimálnom využívaní jednotlivých súčastí inovačnej kapacity. Pričom na 

využitie inovačného potenciálu je možné aplikovať viac alebo aj menej zložitý systém 
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riadenia inovačného procesu. Je však potrebné, aby zložitosť tohto systému priamo 

zodpovedala úrovni internej podnikovej kultúry a inovačného potenciálu.   

 

Prínosy z využitia inovačného potenciálu  

Implementácia inovačného potenciálu má svoje prínosy. Tieto výhody by sme mohli 

zhrnúť do nasledujúcich bodov: 

 Zvýšenie konkurenčnej schopnosti podniku, 

 urýchlenie inovácie ponúkaných výrobkov a služieb, 

 pozitívna zmena v kultúre spoločnosti,  

 minimalizovanie strát, ktoré vznikajú nevyužitým existujúceho inovačného potenciálu, 

 zapojenie zákazníkov a obchodných partnerov do inovačného procesu, 

 zlepšenie vzťahov s obchodnými partnermi,  

 zvýšenie pozitívneho imidžu podniku.5   

Prirovnanie inovačného potenciálu k ľudskému intelektu naznačuje úzkosť prepojenia 

medzi podnikom a samotným ľudským kapitálom. Môžeme konštatovať, že ich existencia 

(inovačného potenciálu i ľudského intelektu) nie je zárukou ich úspechu v náročných 

trhových podmienkach. Je preto potrebné, ba priam žiaduce, aby bol potenciál známy, 

využívaný a samozrejme rozvíjaný v správnom smere.  

 

 

1.2  Hodnotenie inovačného potenciálu 

 

 

V tento časti konferenčného príspevku sa zameriame na priblíženie jednotlivých metód, 

ktoré prispievajú k hodnoteniu výkonnosti. Medzi najvýznamnejšie metódy zaradujeme: 

 

 Metódu Balanced Scorecard,  

 audit konkurencieschopnosti podniku, 

 aplikačné postupy poradenských firiem, 

 metodiku spracovania inovačných charakteristík podľa OECD, 

 systém hodnotenia inovačných ukazovateľov podľa EÚ.  

 

 

Metóda Balanced Scorecard  

 

Balanced Scorecard (BSC – ,,bilančná kartička“  alebo ,,systém vyvážených ukazovateľov 

výkonnosti“) je metóda, v ktorej sú inovácie chápané ako interný podnikový proces. Balanced 

scorecard je považovaná za komplexnú metriku. Je strategickým nástrojom riadenia. Môžeme 

konštatovať, že schopnosť byť dostatočne rýchly a efektívny v inovačnom procese je oveľa 

významnejšia ako prípadné zlepšenie v predchádzajúcich procesoch. Medzi ukazovatele 

inovačného potenciálu v metóde balanced scorecard sa uvádzajú:   

 Kompetencie jednotlivých zamestnancov podniku (ich inovačné schopnosti, 

zručnosti), 
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 technologická informačná štruktúra (technológia, databáza, software),  

 celkové prostredie pri činnostiach (proces rozhodovania, delegovanie právomocí, 

motivácia, tímová práca a zodpovednosť).6  

Audit konkurencieschopnosti podniku 

 

Táto metóda opisuje expertné hodnotenie jednotlivých parametrov na dosiahnutie 

stavu v komparácii s konkurenciou a špičkovými podnikmi. Metóda je zákaznícky 

orientovaná, pričom jej praktické uplatnenie nachádza využitie v podnikoch s konkurenčnou 

stratégiou a kvalitou výrobkov.  

Medzi hlavné moduly hodnotenia radíme: riadenie podniku, trhovú pozíciu, výrobky, 

riadenie kvality, inovačnú úroveň a technológie. Samotný modul hodnotenia inovačnej úrovne 

sa skladá z piatych menších podskupín. Tieto podskupiny tvoria: stratégiu inovácií, inovačný 

proces, inovačnú úroveň výrobkov, nové technológie a inovačné prostredie.   

 

 

 

Aplikačné postupy poradenských firiem 

 

Poradenské firmy predstavujú významnú skupinu, ktorá venuje pozornosť inovačnej 

úrovni. Príkladom môže byť prípadová štúdia spoločnosti – ,,Deloitte & Touche.“ Jednou 

z výhod tejto metódy je, že sú podporované rôznymi údajmi, ktoré majú široký záber pôsobnosti.  

 

 

Metodika spracovania inovačných charakteristík podľa OECD 

 

Predstavuje celý súbor smerníc o technických inováciách, ktorý vyšiel z dielne OECD 

a Európskej komisie. Tento manuál obsahuje pokyny, ktoré môžu byť aplikované ako 

ukazovatele inovačného procesu.  

 

 

Systém hodnotenia inovačných ukazovateľov podľa EÚ 

 

Ide o štandardizovaný súbor jednotlivých indikátorov, ktoré pomáhajú hodnotiť inovačnú 

úroveň. Súbor indikátorov sa skladá zo štyroch kategórií:   

 

 Inovačná úroveň ľudských zdrojov, 

 tvorba znalosti,  

 transfer a aplikácie znalostí, 

 financovanie inovácií, výkon a trh. 

 

 

1.3  Hodnotové inovácie  

 

 

Pod pojmom hodnotová inovácia máme na mysli základ stratégie nového odvetvia. 

Hodnotová inovácia sa nezameriava len na súboj s konkurenciou, ale naopak snaží sa 

konkurenciu vyradiť tak, že zákazníkom je podnik schopný poskytnúť hodnoty, 

prostredníctvom ktorých sa otvára nový trhový priestor. Môžeme teda konštatovať, že 
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hodnotová inovácia je viac ako len samotná inovácia. Ide predovšetkým o stratégiu, ktorá sa 

skladá z celého radu činností firmy. Z toho následne vyplýva, že firma by sa mala sústrediť na 

dosiahnutie prírastkov v podobe hodnoty, ktoré sú určené nielen pre zákazníkov, ale i pre 

firmu ako takú.  

 

Tab. č. 1.: Komparácia stratégie súčasného a nového odvetvia  

 
Stratégia súčasného odvetvia Stratégia nového odvetvia 

Súťažte v rámci existujúceho trhového priestoru Vytvorte nový trhový priestor 

Víťazte nad konkurenciou Vyraďte konkurentov z hry 

Využite existujúci dopyt Vytvorte nový dopyt a využite ho 

Voľte medzi hodnotou a nákladmi Prelomte dilemu rozhodovania medzi hodnotou 

a nákladmi 

Uveďte celý systém činnosti firmy do súladu so 

strategickou voľbou diferenciácie alebo nízkych nákladov 

Uveďte celý systém činností firmy do súladu so 

zameraním na diferenciáciu a nízke náklady  

Zdroj: W. Chan Kim – Renée Mauborgne, Strategie modrého oceánu 2005, s. 32.  

 

Odborníci vypracovali koncepciu, v ktorej vyvracajú mýtus, ktorý hovorí o hodnotovej 

inovácii ako o strategickom inovačnom nástroji určený len pre priamy kontakt 

s konkurenciou. Ide o stratégiu maximalizácie novej hodnoty pre zákazníka (stratégia 

modrého oceánu).  

Pôvodne anglické názvoslovie tohto pojmu, Blue Ocean Strategy (stratégia modrého 

oceánu), vyjadruje myšlienku, že podnik môže dosiahnuť vyšší  zisk v nekonkurenčnom trhu 

(tzv. modrom oceáne). Táto skutočnosť sa môže dosiahnuť oveľa jednoduchšie ako tým, že 

budeme súperiť s konkurenciou už na existujúcom trhu. Blue Ocean Strategy vychádza 

z metodického postupu tvorby hodnotových inovácií, pričom sa využíva nový trhový priestor 

pre dopyt. Dôležitú úlohu tu zohráva kreativita spolu s inovatívnym prístupom, ktoré sú 

vhodné pri hľadaní nových príležitostí a trhov. Postup stratégie modrého oceánu sa zameriava 

na vytváranie trhového priestoru, prostredníctvom ktorého sa postupne konkurencia vyradí 

z hry. Označenie modrý oceán predstavuje metaforu, ktorá vyjadruje nové trhové príležitosti 

a nesúťažne trhy.  

 

Z uvedeného vyplýva, že firmy môžu pomocou opísanej stratégie dosahovať 

konkurenčnú výhodu na trhu. Konkurenčnú výhodu by sme mohli poňať ako určitú 

výhodu, ktorá vyplýva z hodnoty, ktorú je podnik schopný vytvárať svojmu cieľovému 

publiku. Jedna z definícií hovorí, že: ,,konkurencieschopnosť predstavuje oblasť 

ekonomických znalostí, ktoré analyzujú skutočnosť a formujú politiky ovplyvňujúce schopnosť 

štátu vytvárať a udržiavať prostredie podporujúce vyššiu tvorbu hodnôt jeho firiem a väčšiu 

prosperitu jeho obyvateľov.“ 7 

 

V náročných trhových podmienkach dosiahnuť, ale predovšetkým udržať si úspech, je 

podmienený viacerými faktormi a podmienkami, ktoré bez kvalitnej stratégie a dávky 

inovácie nemôžu zaručiť požadovaný výsledok.    
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Záver  
 

 

Inovácie v podniku môžu byť považované za budúcnosť v dosahovaní 

konkurencieschopnosti na dynamicky rozvíjajúcom sa trhu. Súčasná náročná trhová situácia 

predznačuje, že úspech môže dosiahnuť iba ten podnikateľský subjekt, ktorý dokáže priniesť 

hodnoty v podobe hodnotových inovácií. Tie sa vnímajú ako čosi viac ako len inovácie. Sú 

stratégiou, ktoré prispievajú k lepšej konkurencieschopnosti podnikov.  
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Abstrakt  

Uvedený príspevok sa zaoberá analýzou súčasného stavu inovačnej výkonnosti SR a jej 

porovnaním s ostatnými členskými štátmi EÚ. Zároveň sa zaoberáme analýzou nástrojov  na 

rozvoj inovačných aktivít na národnej a európskej úrovni, ako aj možnosťami ich 

financovania. 

Kľúčové slová 

Inovačná výkonnosť, inovácia, inovačná stratégia, inovačné vouchre. 

Abstract 

This paper deals with the analysis of current state of Slovak innovation performance. 

We try to compare our current position with other countries within the EU. At the same time 

we analyse the tools destined for the development of innovation activities at the national and 

European level and we identify the possibilities of their funding.  
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Úvod, cieľ a metodika 

 Uvedený príspevok sa zaoberá analýzou súčasnej inovačnej výkonnosti SR, ako 

i našim postavením v európskom i celosvetovom meradle. Zároveň sa zaoberá identifikáciou 

príčin nízkej inovačnej aktivity slovenských podnikov v jednotlivých regiónov, ako i analýzou 

opatrení na národnej a európskej úrovni, ktoré by mali napomôcť podpore inovácií. 

Chápanie inovácie na európskej a národnej úrovni 

Zelená kniha o inovácii vydaná Európskou komisiou (ďalej len „EK“) definuje 

inováciu ako: 

- obnovovanie a zvyšovanie sortimentu výrobkov a služieb a relevantných trhov, 

- vznik nových metód výroby, zásobovania a distribúcie, 

- uvádzanie zmien do riadenia, organizácie práce a pracovných podmienok a do know how 

pracovnej sily. 

 

Na Slovensku je inovácia definovaná v zmysle zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii 

štátnej podpory výskumu a vývoja v znení neskorších predpisov ako: 

 

a) nový alebo zdokonalený výrobok alebo nová alebo zdokonalená služba, ktoré 

sú uplatniteľné na trhu a založené na výsledkoch výskumu a vývoja alebo 

podnikateľskej činnosti, 

b) nový alebo zdokonalený výrobný postup alebo distribučná metóda vrátane 

podstatných zmien techniky, zariadenia alebo softvéru, 

c) nový spôsob organizácie v podnikateľskej praxi podniku, organizácie pracoviska alebo 

vonkajších vzťahov, 

d) prenos poznatkov vedy a techniky do praxe, 

e) nákup súhrnu výrobno-technických a obchodných skúseností (know-how), získavanie 

a prenájom práv z licenčných zmlúv, 

f) zavedenie moderných metód v predvýrobných etapách a v organizácii práce, 

g) zlepšenie kontrolných a skúšobných metód v procese výroby a v službách, 

h) zvýšenie kvality práce a bezpečnosti práce, 

i) zníženie negatívneho vplyvu na životné prostredie, 

j) účinnejšie využívanie prírodných zdrojov a energie. 

 

 S definíciou inovácie sa stretávame nielen v právnych normách či strategických 

dokumentoch na európskej a národnej úrovni, ale i vo viacerých odborných článkoch 

a publikáciách.  

Švejda a kol. (2007) uvádzajú, že „inovácie predstavujú sériu vedeckých, technických, 

organizačných, finančných, obchodných a iných činností, ktorých cieľom je vznik nového 

alebo podstatne zdokonaleného produktu (výrobku, technológie, služby) efektívne 

umiestneného na trh. Jednou z týchto činností je výskum a vývoj.“ 

Vlček (2002) považuje za inováciu „tvorivú ľudskú aktivitu vyvolávajúcu pozitívnu 

zmenu v štruktúre podnikateľských subjektov, ktorá má za následok požadovaný a očakávaný 

pozitívny efekt“. 

 

V súčasnej dobe rozoznávame nasledovné typy inovácií, tzv. 4P inovácií (Tidd, 2007):  

- inovácia produktu – zmena produktu nebo služby,  



-  inovácia procesu – zmena v spôsobe akým sú produkty alebo služby vytvárané a dodávané, 

- inovácia pozície – zmena kontextu, v ktorom sa určité produkty nebo služby uvádzajú na trh, 

- inovácia paradigmy – zmena v základovom mentálnom modeli, ktorý tvorí rámec toho, čo 

organizácia robí.  

Rozlišujeme tie hlavní druhy inovácií:  

- inovácia výrobková (produktová) - tvorí cca 70 % všetkých inovácií,  

- inovácia technologická - cca 28 % všetkých inovácií,  

- inovácia materiálová - cca 2 % všetkých inovácií.  

Kokavcová (2013) poukazuje na prepojenie inovácií so znalosťami a kreativitou. 

Firmy 21.storočia si uvedomujú, že inovatívnymi sa môžu stať vtedy, ak sa tvorivé myslenie 

stane bežnou súčasťou práce celej organizácie a všetkých jej zamestnancov.  

K vzniku inovácií je potrebné vybudovať v organizáciách podnetné, vhodné prostredie, 

dať priestor a istotu ľuďom, ktorí sú ich základným zdrojom (Kokavcová, Theodoulides, 

2007).  

 

Súčasná pozícia SR vo vzťahu k inovačným aktivitám 
 

Jedno z odporúčaní Európskej únie (ďalej len „EÚ“) vzhľadom na súčasnú 

hospodársku situáciu je investovať viac do výskumu, inovácií a podnikania, čo deklaruje 

i v stratégii Európa 2020. Jej cieľom je strategický a integrovaný prístup k inováciám, ktorý 

maximalizuje európske, národné a regionálne programy pre potenciál výskumu a inovácií.  
 

Hlavné ciele Stratégie Európa 2020 Situácia v SR Národný cieľ v Národnom 

programe reforiem do               

r. 2020 

Investovať 3% HDP EÚ do výskumu a 

vývoja 

0,63% (2010) 1% 

Zníženie emisií skleníkových plynov o 

20% oproti úrovniam r. 1990 

-2% (emisie projektované 

do r. 2020 oproti r. 2005) 

             -13% 

20% energie musí pochádzať 

z obnoviteľných zdrojov 

9,8% (2010) 14% 

Zvýšenie energetickej efektívnosti o 20% Neuplatňuje sa Zníženie o 1,6 Mtoe 

75% obyvateľstva vo veku 20-64 r. by 

mala byť zamestnaná 

65,1% (2011) 72% 

Zníženie predčasného ukončenia 

školskej dochádzky pod 10% 

5% (2011) 6% 

Aspoň 40% obyvateľstva vo veku 30-34 

r. s ukončením VŠ alebo rovnocenným 

vzdelaním 

23,4% (2011) 40% 

Znížiť počet osôb ohrozených chudobou 

alebo vylúčením v EÚ aspoň o 20 mil. 

(referenčný rok 2008) 

+1 000 (2011) - 170 000 

 

Tabuľka č. 1 Hlavné ciele stratégie Európa 2020 

Zdroj: Inovačná stratégia SR na roky 2014 – 2020 



V rámci stratégie Európa 2020 prijala EK v októbri 2010 iniciatívu „Únia inovácií“, 

ktorá stanovuje komplexnú inovačnú stratégiu pre Európu zameranú na posilnenie schopnosti 

Európy zabezpečovať inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast, pričom kladie dôraz na 

pojem inteligentná špecializácia (smart specialisation), ako spôsob pre dosiahnutie týchto 

priorít (Inovačná stratégia SR na roky 2014 - 2020).  

 

Na základe dokumentu, ktorý bol vytvorený na národnej úrovni „Inovačná stratégia SR 

na roky 2014 – 2020“ sú najvážnejšie príčiny súčasnej inovačnej aktivity SR najmä: 

 

- pretrvávajúci nedostatok kapitálu, hlavne rizikového, ktorý sa týka najmä podnikateľskej 

sféry. V dôsledku neúspešných pokusov naštartovať podporu rizikového kapitálu z verejných 

zdrojov, absencii kapitálového trhu a nízkemu záujmu súkromných investorov je kapitálové 

financovanie na Slovensku stále málo rozvinuté. K tomu sa pripája nízka miera financovania 

začínajúcich podnikov zo strany bánk prameniaca z asymetricity informácií a konzervatívneho 

hodnotenia rizika. Pretrvávajúce problémy s dostupnosťou vonkajšieho kapitálu naznačuje i 

fakt, že podniky inovujú prevažne z vlastných finančných zdrojov, často nepostačujúcich na 

dotiahnutie inovačného procesu do konečného štádia, t.j. na úroveň produktu 

obchodovateľného na trhu. Ďalej ide  o neochotu bankového sektora poskytovať finančné 

prostriedky osobitne malým a stredným podnikom a nedostatok mladých šikovných ľudí, 

schopných vyvíjať inovácie, 

- skutočnosť, že podnikateľské subjekty nevedia využívať ponúkané príležitosti, o čom svedčí 

aj ich pomerne nevýrazná účasť na inovačných programoch EÚ. 

 

Strategickým cieľom Inovačnej stratégie SR do r. 2020 je zlepšiť schopnosť 

komercionalizovať a adoptovať inovácie a technológie a zaradiť Slovensko medzi úspešné 

priemyselné krajiny 21 storočia. Aby bolo možné dosiahnuť uvedený cieľ, je potrebné 

zdvojnásobiť podiel výdavkov podnikov na inovácie realizované z výsledkov výskumno-

vývojových činností. Ambíciou uvedenej stratégie je zlepšenie pozície SR o 5 priečok 

v ukazovateli inovačnej výkonnosti charakterizovanej indexom SII (Scoreboard Innovation 

Index). Jednotlivé opatrenia formulované v Inovačnej stratégii SR (spolu s vyčíslením 

nákladov na ich realizáciu) detailnejšie popisuje Inovačná politika SR (v súčasnosti na r. 

2011-2013). 

 

Na grafe č. 1 je možné vidieť aktuálnu pozíciu SR spomedzi krajín EÚ (údaje za r. 

2013). I naďalej patríme do skupiny miernych inovátorov, s nepatrným zlepšením oproti roku 

2011 (zo 6. na 8.miesto). Rovnako ako SR si polepšila väčšina európskych krajín, pričom 

najvýraznejšie zlepšenie možno sledovať v prípade Estónska. Inovačným lídrom v rámci EÚ 

i naďalej ostáva Švédsko (silná stránka - ľudské zdroje). Jeho pozícia je podporovaná najmä 

podnikateľskou aktivitou a sektorom vzdelávania. V prípade 9 krajín vrátane napr. Veľkej 

Británie, ČR, Maďarska došlo k zhoršeniu inovačného indexu v porovnaní s predchádzajúcim 

obdobím. 

 

Uvedené hodnotenie inovačnej výkonnosti vychádza z 3 hlavných typov indikátorov 

(aktivátory, aktivity podnikov, výstupy ) a 8 inovačných dimenzií (ľudské zdroje, výskumné 

systémy, financie a podpora, podnikové investície, spájanie a podnikavosť, intelektuálne 

aktíva, inovátori, ekonomické efekty), čo predstavuje spolu 25 rôznych indikátorov.  

 



 
Graf č. 1 Inovačná výkonnosť EU27 v r. 2013  

Zdroj: Innovation Union Scoreboard 2013, Európska komisia 

 

Na základe správy EK (Innovation Union Scoreboard 2013) zvýšená inovačná 

výkonnosť EÚ27 bola podporovaná najmä malými a strednými podnikmi a ich spoluprácou 

s ostatnými subjektami. 

 

 
 

Graf č. 2 Inovačná výkonnosť EU27 v r. 2013 v porovnaní s hlavnými konkurentmi 

Zdroj: Innovation Union Scoreboard 2013, Európska komisia 

 

 Porovnaním inovačného indexu hlavných konkurentov EÚ (Graf č. 2), môžeme 

konštatovať, že súčasnými svetovým inovačným lídrom je Južná Kórea spolu s USA. USA 

dosahuje lepšie výsledky ako EU27 v 7 indikátoroch (najmä však v terciálnom vzdelávaní 

a vo výdavkoch na výskum a vývoj v súkromnom sektore). Južná Kórea je v porovnaní 

s EÚ27 lepšia v 8 indikátoroch (najmä však vo výdavkoch na výskum a vývoj v súkromnom 

sektore). 

  



 

Na základe EÚ inovačného hodnotenia (Innovation Union Scoreboard) sa Slovensko 

v súčasnosti nachádza pod priemerom EÚ27. Z celkovo 25 indikátorov sú našou silnou 

stránkou najmä ľudské zdroje, naopak slabou stránkou sú výskumné systémy a intelektuálne 

aktíva. Vysoký rast bol zaznamenaný najmä v počte PhD. študentov a PCT patentov. Výrazný 

pokles bol zaznamenaný najmä v príjmoch z licencií a patentov zo zahraničia. Ak sa bližšie 

pozrieme na inovačné hodnotenie jednotlivých regiónov, v rámci SR je najlepšie hodnotený 

Bratislavský kraj (mierny inovátor). Ostatné kraje  SR sa ocitli na najnižšej úrovni tzv. 

slabých (modest) inovátorov. 
 

Neuspokojivé postavenie SR v súčasnosti dokresľujú aj ďalšie porovnania v globálnom 

meradle. Napríklad na základe Správy o globálnej konkurencieschopnosti 2012 – 2013, ktorú 

zverejnilo Svetové ekonomické fórum (WEF), Slovensko obsadilo 71. priečku v rebríčku 144 

hodnotených krajín – stali sme sa treťou najmenej konkurencieschopnou ekonomikou EÚ po 

Rumunsku (78. miesto) a Grécku (96.). Podpísali sa pod to najmä naše zlé výsledky v oblasti 

inovácií. Uvedená skutočnosť len potvrdzuje obdobné závery inovačného hodnotenia SR 

v rámci EÚ 27 publikované EK v tomto roku.  

Nízku mieru inovatívnosti malých a stredných podnikov (ďalej len „MSP“) na 

Slovensku konštatuje aj Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (ďalej len 

„OECD“). V správe z r. 2012 vidí príčiny najmä v slabo rozvinutých výskumných aktivitách 

MSP. Výsledky výskumu a vývoja realizovaného v súkromnom sektore sú dlhodobo pod 

priemerom OECD. 

 

Nástroje na rozvoj inovačných aktivít v rámci EÚ a SR 

 

Hlavným nástrojom EÚ na dosiahnutie cieľov Stratégie Európa 2020 je program 

Horizont 2020 zahŕňajúci 3 priority:  

- excelentná veda 

- vedúce postavenie priemyslu 

- spoločenské výzvy. 

 

Nástroje na národnej úrovni, ktoré môžu podporiť inovačné aktivity sú podľa 

Inovačnej Stratégie SR 2014-2020 nasledovné: 

 

1) Inovačné vouchre 

Ide o poskytovanie pomoci „de minimis“ formou nenávratného finančného príspevku z 

prostriedkov štátneho rozpočtu, zameranej na podporu rozvoja inovačných aktivít. Inovačné 

aktivity sú orientované na inovácie produktov, technologických postupov, alebo služieb. 

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 1. októbra 2013 výzvu na predkladanie 

žiadostí o poskytnutie dotácie prostredníctvom „inovačných voucherov“. Ide o nástroj 

vytvorený v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, zameraný na 

zintenzívnenie priamej spolupráce medzi malými a strednými podnikateľmi a vybranými 

vedecko-výskumnými pracoviskami. V rámci uvedenej výzvy je dotáciu možné poskytnúť len 

na projekty, ktoré sa realizujú v rozpočtovom roku 2013. Finančné príspevky budú 

poskytované na základe zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti 

Ministerstva hospodárstva SR (www.siea.sk). 



Celková nominálna hodnota vouchera pre podnikateľské subjekty s počtom 

zamestnancov menej ako 250 je 3 500,- EUR, pre podnikateľské subjekty s počtom 

zamestnancov od 250 je celková nominálna hodnota vouchera 10 000,- EUR.  

 

2) Program typu SBIR 

Úlohou programu bude podporiť a zvýšiť inovačnú výkonnosť MSP, stimulovať výrobkové a 

technologické inovácie, ktoré budú uplatniteľné na trhu, efektívna podpora výskumu a vývoja 

nových inovatívnych technológií a financovanie projektov zameraných na posilnenie vedeckej 

a technologickej základne podnikateľskej sféry. 

 

3) Aktivity Inovačného fondu 

Inovačný fond je neinvestičný fond, ktorý pracuje na princípe revolvingového (návratného) 

financovania. Účelom fondu je podporovať trvalý rozvoj duchovných hodnôt v oblasti vedy, 

výskumu a vývoja a tým urýchliť inovačný rozvoj v SR. Osobitnú pozornosť fond venuje 

podpore rozvojových a koncepčných štúdií, stanovujúcich hlavné oblasti využitia výsledkov 

vedeckých, výskumných a vývojových riešení. Ďalej prispieva k prístupu k domácim a 

zahraničným vedeckým, technickým, ekonomickým a finančným informáciám, podporuje 

ochranu domáceho duševného vlastníctva a know-how slovenských subjektov a rozvoj 

podporných nástrojov technickej politiky. 

 

4) Konferencie a workshopy 

Slúžiace na obojstranné nadväzovanie kontaktov, vzájomné prezentácie činností a hľadanie 

možností spolupráce a vzájomného využívania výstupov a produktov oboch sfér v praktickom 

prostredí a naživo. Primárnou cieľovou skupinou, na ktorú budú informačné aktivity a 

podpora v oblasti inovácií zamerané, bude odborná verejnosť, ktorá má potenciál byť 

nositeľom inovačných aktivít na Slovensku. 

 

Ďalším nástrojom na podporu inovácií na európskej ako i národnej úrovni sú tzv. 

inovačné projekty, ktoré sú realizované na národnej i medzinárodnej úrovni. 

 Podľa Heidenrecha a kol. (2012) sú práve projekty ideálnou organizačnou formou pre 

vytváranie inovácií, pretože dovoľujú dočasné riešenia, ako i  rôzne formy spolupráce 

a komunikácie medzi jednotlivými aktérmi. Projekty sa môžu spoľahnúť na istoty, rutinnú 

činnosť a zdroje, ktoré sú nevyhnutné pri realizácii komplexných úloh, ktoré sú spojené 

s neistotou, čo je typické práve pre inovačné procesy. 

 

Financovanie inovačných aktivít v SR 

Ako už bolo uvedené hlavným nástrojom EÚ na dosiahnutie cieľov Stratégie Európa 

2020 je program Horizont 2020. Navrhované finančné krytie na realizáciu uvedeného 

programu je 87,74 miliárd EUR. 

 

Medzi verejné finančné zdroje spravované sprostredkovateľmi na národnej úrovni 

určené na rozvoj inovačného potenciálu možno zaradiť:  

- prostriedky štátneho rozpočtu (napr. dotácie v pôsobnosti jednotlivých ministerstiev), 

- štrukturálne fondy EÚ, 

- národné programy na podporu výskumu a inovácií.  

 
Investície do výskumu, vývoja a inovácií sa vyznačuje vysokou mierou rizika 

a neistoty, čo redukuje možný počet záujemcov o financovanie inovačných výskumných 



projektov. Nutné je rovnako rozlišovať veľkosť organizácie a jej finančné možnosti. 

V rôznych fázach života podniku je možné voliť z viacerých alternatív financovania 

inovačného procesu. Vzhľadom k zložitosti, ktorú proces inovácie so sebou prináša, sú 

investície do inovácií vždy neisté. Rovnako spravidla neprinášajú ekonomické efekty zo dňa 

na deň. Čím náročnejšie inovácie sú, tým je dlhšie obdobie, počas ktorého sa môže prejaviť 

ich efektívnosť. (Blažek, 2013) 

Záver 

 Ako už bolo uvedené súčasné postavenie SR vo vzťahu k inovačným aktivitám nie je 

aj napriek miernemu zlepšeniu oproti predchádzajúcim rokom uspokojivé. Identifikovaním 

príčin sa venujú rôzne dokumenty, či už na európskej alebo národnej úrovni. Všetky sa 

zhodujú na spoločných príčinách tohto stavu, ktoré spočívajú najmä v slabo rozvinutých 

výskumných aktivitách MSP a ich nedostatočným prepojením so širším inovačným 

prostredím (napr. s akademickým prostredím). Výsledky výskumu a vývoja realizovaného v 

súkromnom sektore sú dlhodobo pod priemerom krajín OECD. Podniky pristupujú 

k investíciám do inovácii opatrne, nakoľko sú to spravidla investície s neistým výsledkom.  

Jednou z hlavných príčin, ktoré sa opakovane objavujú posledné roky v SR, sú 

dlhodobo nízke výdavky verejného i súkromného sektora na výskum a vývoj. V roku 2012 bol 

priemer výdavkov krajín EÚ 27 na úrovni 2,02 % HDP, v SR to je len 0,68 % HDP, pričom 

verejné prostriedky predstavujú 60 % z celkových výdavkov investovaných do vedy 

a výskumu (podľa údajov MH SR). 

Výsledky viacerých štúdii (napr. Tučeková, Z. a kol., 2013) odporúčajú posilnenie 

internacionalizácie MSP. V prípade inovatívnych MSP je často podmienkou vysokého rastu 

schopnosť uspieť na medzinárodných trhoch, čo platí pri malých otvorených národných 

ekonomikách, akou je i slovenská. 

 Aj napriek deklarovanej ambícii zaradiť SR medzi úspešné priemyselné krajiny 

21.stor. v aktuálnej Inovačnej stratégii SR, možno očakávať negatívny dopad konsolidačných 

opatrení vlády SR práve na podporu inovačných aktivít slovenských podnikov v najbližšom 

období. 
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Abstract 

 It is necessary that the decision maker(s) bear throughout knowledge of the problems 

of functioning, that they should give assistance in some situations, and understand the 

situation, also they have to find a way of insuring information in a form of advising or 

personal collaboration. The main aim of it is to gain that kind of information or advice, with 

the help of which, they are able to act appropriately to solve the problems present, and 

directly or indirectly gain some profit. 

 

The forming of judgements relies on some basic heuristic procedure. In complicated 

and risky decisions participants are inclined to over-simplify the problem. Although, it is a 

well-know phenomenon, it was summarized by Daniel Kahneman and Amos Tversky, the 

shared Nobel-prize winners in 2002, in their prospect theory. Prospect theory puts the decision 

maker with the subjective evaluation of probabilities and with the help of the so-called value 

function into the process. In our paper we examine the use of prospect theory in relation to 

organizational effectiveness and counselling. 
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Introduction 

The success, successfulness of organizations has been the subject of evaluation since 

their establishment. The goal, the prospect of success is prevalent in task-solving. In relation 

to successfulness align conservative and revolutionary judgements, continents, origins, 

qualification, and personal suitability that influence not only the judgements, but the work of 

corporations as well. The success of an organization is partly derived from long term 

existence, but part of their success comes from their continuous renewal in the quick and 

global economy. Today, the five hundred most successful companies’ age is 18 years. For 

instance, the Google is an average aged enterprise among the successful ones. Another 

example of successful businesses is the Hungarian Prezi, which appeared in 2006. These 

organizations are typically learner organizations, their actions are characterized by instant 

feedback, prompt alternation of activity. Successful corporations and generally the mechanism 

of prosperous decision-making have been examined from numerous different aspects. 

Excellent summaries have been born, which always emphasised as a lesson that the conditions 

are influenced by the inevitable or compulsive circumstances and personal competencies. 

With regard to the efficiency of an organization, one of the determining factors is the 

learnability of the corporation that stands in connection with the abilities of the human 

resource allocated into the organization.. The requirements and demands formulated in 

connection with the learnability of the corporation also reflect the quality of the task. It is 

generally accepted that knowledge is the most important resource of a corporation. It is 

characteristic to a learning organization that it is able to create independent knowledge on the 

basis of accumulated experience, and to share it with all the members of the organization. 

Learning organizations were introduced by Peter Senge in his work titled The Fifth 

Discipline. With the help of it, he formulated its present sense that was brought to perfection 

by knowledge management. It is necessary that the decision maker(s) bear throughout 

knowledge of the problems of functioning, that they should give assistance in some situations, 

and understand the situation, plus they have to find a way of insuring information in a form of 

advising or personal collaboration. The main aim of it is to gain that kind of information or 

advice, with the help of which, they are able to act appropriately to solve the problems 

present, and directly or indirectly gain some profit. Everything and everybody in the 

organization is concerned.  

 

The organization and counselling 

The expectations that have an indirect or direct impact on the organizations, the 

turbulent economic environment, the necessary/inevitable adaptation to the constantly 

changing environment, the state of contention, the rewarding answers to challenges, 

respectively, for the sake of maintaining and increasing organizational competitiveness, the 

organizations have recourse to consultation services many times. It is observable that in the 

circumstances of uncertainty, the organizational decisions (people) sometimes do not or 

slightly follow the expected predictions of the utility-hypothesis. Scientific achievements of 

psychology are valid in economics as well, as it has been admitted since the 1960’s in 

Hungary.  



In 1968, László Garai (realised that) the decisive motives of the choices of a person are 

derived from the work as a process, in which (s)he uses some former products of society’s 

activity as tools and its product is the result of the subsequent activity. In economic 

psychology are psychic phenomena that not only follow economic processes, but also take 

part in them as active components - corrective or destructive. In a broader sense, he tries to 

give an answer to how does economy influence personality and vica versa: the person 

influenced how does affect the economy. Economics, which together with other sciences 

achieves its results in increasing corporate efficiency, increases its successfulness with 

prospect theory.   

 

Counselling in organizations 

Prospect theory analyses the cognitive aspect of human mistakes and preconceptions, 

explores the work of heuristic, and points out that we are more likely to follow some heuristic, 

rule of thumb in our decisions, rather than rational models of utility. Therefore, we are turning 

our attention to the processes influencing the shaping of conditions.  

Global circumstances reproduce cultural changes, which is observable in counselling 

as well. This contributes to the (internal and external) enrichment of counselling culture, one 

of the determinants of competitiveness. In globalising economy, counselling takes place in 

critical situations by taking each case individually on the basis of different strategic 

viewpoints, by the “settling” of organizational basic activities, and by the outsourcing of 

supplementary activities. According to some, the attractive force of counselling is incarnated 

in the feeling that it is able to break in knowledge gaps: the activity of counselling can be 

accomplished from minimal physical infrastructure practically (one can embark on a business 

with minimal investment), the general professional competencies and the ability to establish 

connections easily are enough to be competent.  

Many other factors are needed, beside physical capital, to run the counselling 

successfully. The most important among them are personal suitability, knowledge, social 

capital and authenticity. Accumulation of considerable knowledge is necessary for counselling 

activity. A great part of it can be gained and enriched by learning and experiences, by 

organizational routines. The most valuable capital is knowledge that becomes embodied in 

counsellors (and their employees). The relation among participants is hierarchical, as in any 

other sector. The “quality” difference between the participants is defined by the accumulated 

explicit and tacit knowledge (out of which experiential knowledge is of crucial importance), 

the advisory independency, secrecy, and social capital.  

In addition to the basic differences, counsellors are differentiated by their scholarly 

background, innovative abilities and creativity. The participants of this sector do their work in 

a standardized, reproducible manner. Most of them strive after looking for the best solutions, 

transmitting it, and learning from the past experiences. Due to these features, innovation is a 

constraint of the market in counselling.  

Counselling has to repeatedly face that people, when prediction and stating, do not 

follow the rules of rational reckoning of expected utility and statistical regularity of 

prediction. The forming of judgements relies on some basic heuristic procedure. This heuristic 

can be described as mental operation or short cuts to decisions. In complicated and risky 



decisions the participants are inclined to over-simplify the problem and instead of analysing 

the situation, as mentioned previously, they rely on their subjective feelings, preconceptions 

and the rule of thumb. Although, it is a well-know phenomenon, it was summarized by Daniel 

Kahneman and Amos Tversky, the shared Nobel-prize winners in 2002, in their prospect 

theory. One discernment/recognition of this theory is that if the person follows its own 

interests, it leads to greater inquiry in the case of understanding the attitude of market, than 

the attempt to translate the pure model of economics into real, practical situations. Prospect 

theory puts the decision maker with the subjective evaluation of probabilities and with the 

help of the so-called value function into the process.  

 

From risk to hazard 

Counselling is a hazardous activity. Risk means revealing all the possible 

consequences of different activities with the definition of their weight and the probability of 

occurrence. The notion of danger stands for the extent of damage of humans, property, society 

or the environment. Decision is an elemental part of leading activity – from a professional 

point of view – choosing from different possible actions. In practice, this function is 

accomplished by the following activities: identification of the problem, arrangements of the 

decision, decision-making, realization, and controlling. 

Every chosen variety of an action has consequences that are esteemed either as positive 

or negative and the result of which is supposedly or actually sure. As opposed to it, risk is an 

uncertain event to be expected, which is evaluated by the decision-maker. At real decisional 

situations the three possible consequences (positive, negative and risk) appear at the same 

time. Among the consequences of a chosen variety of an action, various forms of risk can 

occur simultaneously. Thus, when decide a whole line of advantages, disadvantages and risks 

has to be considered. It is possible that one type of risk appears to be dominating (e.g. 

environmental contamination), but this is rather an exception than a rule. Risk in standard 

language means that the positive or negative consequence of an action has not came about yet, 

but it is likely to take place.  

Risks can be categorized from many points of view. One possible form is the 

following: 

- Identified Risk is a kind of risk that can be identified by different analysing 

techniques. 

- A total sum of acceptable and unacceptable risks. Acceptable Risk is the part of 

identified risk, which is permissible without further reduction. Unacceptable Risk is a 

part of identified risk that has to be stopped or diminished.  

- Total Risk is the total sum of identified and unidentified risks. 

- Unidentified Risk is a kind of risks that cannot be determined. It is an unknown, real 

problem, which is not measurable.  

The analysis of the results of counselling can reveal further, earlier unidentified risks. 

To this type belongs, for instance:  



- Residual Risk, which remains after the whole procedure of risk management. This 

type of risk is sometimes erroneously treated as acceptable risk. Actually, residual risk 

is the sum of/ a complex consisting of acceptable risk and unidentified risk.   

Everyday decisions of people are charged with risk. Revealing this risk and with taking 

the human and material factors into account, counsellors endeavour to establish effective 

decisions. In counselling, one aims at diminish uncertainty and finding rational solution for 

risk management. We stand for the expected utility hypothesis, the utility of individual 

consequences are weighted by their probability. On the basis of this, the offers are compared 

and an attitude in accordance with a rational decision is expected.  

 Nevertheless, it is not carried out as it is postulated by the rational theory hypothesis, 

because people are influenced by many factors. When we take human factor into account, we 

have to face with a multiple risk factor, and the pure objectivity of counselling has come to its 

end. The thinking of people, as well as individual and organizational reactions on risk are 

rooted in culture, so it is less open to improvement, only by publishing more scientific 

knowledge and training. 

The counsellor has to be familiar with the knowledge and experiences, the way of 

thinking, the durability of task-independent attitude of decision makers, their relation to 

rationality, their mechanism of activities and their leadership culture. It is also experienced by 

a counsellor that people do not act “in a right way”, when they have to face risk, uncertainty 

and haphazard events. People are not acquainted with risk, uncertainty and haphazard event in 

the same form as the experiences and science has shaped them. Act of people in these 

situations are illogic, but still, certain normality is observable. Those normalities were 

examined by Kahnemann and Tversky. They forced people to make decisions in experiential 

conditions, than described the “rules” of decisions and the influential factors. 

 

Distraction from rationality 

What kind of distracting factors should be mentioned at counselling that influence 

rationality? The certainty effect is one such factor, when the consequences considered to be 

certain are overestimated as opposed to only probable ones. In positive interpretation, the 

certainty effect leads to preferring risk avoiding. Within some limits, “certain” results are 

preferred as opposed to uncertain ones, even if the certain results’ expected value is 

undoubtedly less than the uncertain ones. There is an example that stands in opposition to this 

as a part of human attitude. Within experiential circumstances, the probability of winning was 

given as very little (1 or 0,5 percent), however, people tend to choose the less probable option, 

if the premium was more, even though its prospective value was less.  

A strong influential factor is the endowment effect of things already possessed and the 

fear of their loss. People tend to value those goods more, which they already have in 

possession, as opposed to those, which they should obtain. Therefore, giving up something 

that is already possessed is always harder than abandon the acquisition of something.  We are 

not attached to those things that have not been ours before, even if we find their acquiring 

desirable. 



In the background of this assessment stands the adherence to the status quo. Deviation 

from the status quo is considered to be hazardous by the majority.  Experiments proved that 

some does not hold on to the things/objects possessed, but the previous decisions made. 

Priority is considered determining by following this logic in business world. Who puts a new 

product on the market, comes out with a very new technology, or who is the first to step on an 

unexplored market, get a vantage-point and the rivals simply cannot make up for it. Even if 

the competitors come up with a much better product or technology, it is very hard or even 

impossible to oust him. The same is the truth for leaders when it is about their power. 

People consistently misinterpret subsequent probabilities in the form of 

representativeness bias. Recent happenings are more influential in decisions than events from 

years ago, so they are apathetic to the volume of patterns in a statistical sense (that is, to the 

sampling universe).  

Anchoring and adjustment also distract reasoning, when decisions are strongly 

influenced by accidental external factors because they are stuck in one’s head as thistles and 

put pressure on choices.  

Wrong conjunction of matters can also divert reasoning, which can be examined, for 

example, in “The Linda Effect” by HR. The conjunction fallacy can essentially distract 

reasoning. For instance, if Linda calls on a headhunter looking for a job, and if his employer 

is explicitly averse to feminists, in the light of this, it does make a difference how strong 

probability is attributed to the fact that the unknown job hunter is a feminist or not.  If the 

headhunter overestimates this fact, he will not invite Linda to a job interview, and perhaps, he 

will introduce a weaker workforce to his employer. Likewise, it does matter, how a target 

group’s volume is estimated, if it cannot be elucidated by a simple telephone interviewing due 

to the hidden preferences.  

Reflection effect also works against reasoning. Its main point is that in the case of 

possible positive outcomes (benefits), people tend to avoid risk because they assume a point 

of view that a bird in the hand is worth two in the bush. In the opposite case, when it is about 

possible negative outcomes (casualties), their attitudes turn to risk taking. Therefore, the 

orders of preference by the choice of alternatives stand as images reflected by a mirror. 

 

Prospects and the “framing” of advices 

In accordance to the knowledge of behavioural patterns deviating from rationality and 

the circumstances, we know, in which cases is one not able to decide reasonably. At the same 

time, analysing the prospects, considering the possibilities, we can reach the optimal 

possibility by using the method, which was called as framing effect by Kahnemann and 

Tversky.  

In the case of uncertainty and risky situations, individual decisions are influenced by 

the way in which the problem of decision is shaped, and by the form of the given information. 

(„framing effect”). It does matter how a decision’s possible outcomes are formed: in a 

negative or in a positive way. Framing effect can be produced by the different amount of 

received information before decision-making, the way of presenting the problem and the 

number of options offered to decision-makers.  These conditions –that are external from the 



point of view of estimating the expected value of offers – can cause differences for 

participants in the evaluation of absolutely similar results (e.g. gambling, show).  

The consequences of framing effect come across not only in a state of uncertainty. 

They are also observable when a reasonable decision has to be made on the basis of certain 

parameters. Nevertheless, people are inclined to irrationally give preference to that decision, 

which is framed in a positively motivating way, as profit. The same business, economic or 

other phenomena can evoke different reactions, and consequently trigger different results, 

owing to different framing. 

The above mentioned give reasons for thorough knowledge of corporate culture, the 

appraisal of persons (management, organization), and cultural features in favour of 

vindicating the framing. Reasoning and prospect theory stand in the crossfire of criticism, 

partly on descriptive, partly on normative basis, but they are indispensable from counselling. 

The counsellor, acknowledging the criticism, focuses on the possible optimal decisions 

and in the possession of fortunately increasing knowledge, with the help of which he is able to 

make his work more effective in framing that fits to the prospected results. 

 

Summary 

Prospect theory is not the most effective phrase. Its main point is that it puts the 

decision-maker with subjective evaluation of probabilities (decision weighting function) and 

with the so-called value function, that is with a double transformation of the function, into the 

model. The most important recognitions of it rest on the criticism of the utility theory. The 

double transformation is necessary due to the irrationality of decision makers; they do not 

bring their decisions according to the probability of occurrence or rather on the grounds of 

utility. Transformation is necessary because both variables, which are standing for the starting 

point of limited rationality in utility theory, the resulting probability and utility, are distorted 

by individuals.  

The hypothetical weight function of decision is based on the fact that decision makers 

are inclined to overestimate the forthcoming events with relatively little probability, but at the 

same time, they play a sure game in the case of bigger probability of events to be expected. 

This means that in the domain of probabilities, no matter of more or less, thus, in every 

decisive situation, decision makers are underestimating. This goes along with that the 

association of probabilities to events are not conjoined on the basis of utility or the classical 

Kolmogoroff axioms. We do not believe that some things can happen to us, too. We are 

inclined to believe that unpleasant things happen only to others. Obviously, it is not 

reconcilable with the axioms of reasonable behaviour.  

The second step of transformation, the conversion of utility into personal value is 

based on the fact that the ground for decision-makers to compare is the “status quo” rather 

than the “zero utility” (Endowment Effect). Taking this into consideration is every movement, 

caused by new alternatives, evaluated. Therefore, the movement can go into positive or 

negative ways. It is noticeable that in profit domain decision makers are risk-avoiding, but 

turn into risk-takers when they step into the domain of loss. It does not meet the rational 

behavioural axioms, neither the rules of utility-based decision making.  



After the transformations, with the knowledge of the weight function of decision and 

the value function, the optimal alternative can looked for, which brings the maximum value 

for the decision maker.  

The throughout knowledge of the decision-making mechanism is crucial for 

counselling to sustain innovativity for small and medium-sized enterprises as one of the 

conditions for business success.  This is established and maintained by the knowledge of 

prospect theory.  
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Abstract 

Concept of positive quality of life can be extended to companies, business networks, 

small and medium size enterprises and clusters as well. It is true so much the more because 

positive quality of life is not a state, that we can possess, neither experience, but activity. 

Application of positive psychology to management science has great importance. Leadership 

focusing on human assets, harmony and self-realization effectively can promote colleagues to 

reach and sustain job-related well-being and organizational performance at the same time. 

Fulfilment of these aims increasingly is not only personal, organizational, but social 

responsibility as well. 

 

Key words 

Leadership, Positive Psychology, Quality of Life, Leadership Model of Positive Psychology 

 

JEL Classification 

J50 

 

 

 

 

 

 

1
  This work was supported by Grant VEGA 1/0381/13. 

 



Introduction, aim and methods 

 In my opinion, the knowledge we have today makes possible to work out general and 

more or less specific models that can be applied to the field of management science. 

 Based on logic above, by the adaption of positive psychology to management science, 

we can create a general, positive psychology-based leadership-model. 

As we know, general model in the strict sense of the word can be applied to each 

occasion, does not exist. Therefore, we have to tailor it to the specific circumstances. In the 

next phase, by the help of process- and system-oriented approaches, we can elaborate 

methodological details of implementation. Through the whole process, we should pay 

attention to separable tasks and responsibilities of scientific researchers, managers and 

workers. Besides, we should not forget, that interests of workers and managers sometimes can 

be different … 

 

Results and discussion 

  As a result of interdisciplinary investigation of management science and positive 

psychology, the general model can be described as follows: 
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Figure 1. 

General model of positive psychology-based leadership 

 

Continuous need for development, organizations are constrained to implement more 

and more efficient and complex systems. Application of positive psychology to management 

science offers a lot of possibilities from this point of view. 

 As a first step, we have to define relevant fields of positive psychology that can be 

adapted to the world of management science. We have to analyse sub-fields of positive 

psychology, that directly or indirectly can be implemented to organizational circumstances. 

From this point of view, the following fields seem to be adequate:subjective well-

being,concept of ”flow”,positive affectivity,positive emotions,emotional 

intelligence,creativity,optimism,settings goals for life,wisdom,happiness,uniqueness 

seeking,forgiveness,empathy and alturism,humor   etc. 

In the next step we have to reveal possibilities of application, building a bridge 

between theory and practice. To ensure permeability we have to integrate and harmonize 

those system-, process- and personal factors, that can lead to complete satisfaction of leaders, 

employees and the whole organization. 

Sustainable organizational development can be obtained only by a 3-dimensional 

harmonization of various organizational levels, working processes, employees and leaders. 

That means, that we have to take into consideration of personal features, organizational 

structure and processes. 

By the help of the general model we can create our organization-specific model for a 

particular case. Having acquainted and accepted it by the managers and employees, we can 

start elaborating details of implementation. 

Successful implementation in a concrete organization can be done only by tailoring. To 

make it easier, we can draw up a process-oriented model. It helps us to detail our further steps 

and particular actions have to be taken in the next phase. 

The following figure gives us a kind of chronological order containing the list of 

comprehensive actions.  
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Figure 2. 

Process-oriented model of positive psychology-based leadership 
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The process usually begins with gathering information by the management about 

positive psychology implementation possibilities. Later, experts give detailed information, 

that the management shares with employees. In case of mutual agreement we can start the 

professional phase. 

 At first we have to perform a detailed, but complete organizational and personal 

analysis to reveal the current situation. 

Organizational analysis should contain a system, a structure and a process analysis, 

that explore specific features of functioning. 

Personal analysis means personal inventory, a complex map of competences, needs, 

attitudes, level of satisfaction, motivation and other relevant features. One of the most 

important part of this phase to gather information about employees’ plans and desires for the 

future. 

 

Conclusion 

 Based on the ”General model of positive psychology-based leadership” on the one 

hand we can tailor and adapt positive psychology to specific organizational circumstances, on 

the other hand we can define personal development paths and actions have to be taken. We 

sketch scheduled personal development and professional programs contributing to the 

success. 

 To hit the target, we have to pay special attention to employee-job harmonization. It 

should be developed by mutual agreement to express everybody’s satisfaction. 

Harmonization of employees’ strengths (and weaknesses) and job-possibilities (and 

barriers) results similarity in expected and real employees’ behavior. It leads to effective 

responses for work requirements, in other words good work performance. 

 Having elaborated the details, we can start implementation. Taking into consideration, 

that structural and personal changes usually requires longer period of time, we are suggested 

to carry out periodical personal and organizational evaluations. 

Outlook and comparison can give us a lot of help to carry out possible corrections and 

further development. In today’s world we are not allowed to have the luxury of acting without 

feedback. 

 Possible fields of application from organizational point of view: personality 

development, leadership development, organizational development, change management, 

performance management, conflict management, problem solving, decision making, team 

work, motivation, communication  etc. 

In connection with successful implementation and sustainable personal and 

organizational satisfaction, we have to underline the role of the leader, who significantly can 

accelerate the whole process by his/her commitment and exemplary behavior. 



Acknowledgement 

This paper was supported by scientific grant VEGA 1/0381/13 called „Hodnotenie 

inovačného potenciálu podnikateľskej siete v ranných etapách jej fungovania“, of the Faculty 

of Economics of the J. Selye University in  Komárno. 

 

Literature 

[1] Avolio, B.J.: Full leadership development: Building the vital forces in   organizations. 

Sage, London, 1999 

[2] Carver, C.S.-Scheier, M.F.: On the self-regulation of behavior. Cambridge University 

Press, New York, 1998 

[3] Carver, C.S.-Scheier, M.F.: Perspectives on Personality. Allyn and Bacon, 1998 

[4] Csíkszentmihályi, M.: Flow, The Psychology of Optimal Experience. Harper Perennial, 

1991 

[5] Diener, E.: Subjective well-being. American Psychologist, 55, 2000 

[6] Eysenck, M.W.: Happiness: Facts and Myths. Erlbaum, East Sussex, 1990 

[7] Fredrickson, B.L.-Branigan, C.: Positive Emotions. Guilford, New York, 2001 

[8] Goleman, D.: Working with emotional intelligence. Bantam Books, New York, 1998 

[9] McCullogh, M.E.-Pargament, K.I.- Thoresen, C.T.: Forgiveness: Theory, research and 

practice. Guilford, New York, 2000 

 

Contact:  

István Kunos, Ph.D. 

Associate Professor, University of Miskolc,  

3515 Miskolc-Egyetemváros, Hungary 

E-mail: szvkunos@uni-miskolc.hu 

 

 



VEREJNÉ PROGRAMY PODPORY INOVÁCIÍ V CESTOVNOM 

RUCHU REGIÓNOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

PUBLIC INNOVATION PROGRAMS IN TOURISM REGIONS OF 

SLOVAK REPUBLIC 
  

 ANDREJ MALACHOVSKÝ –  SIMONA MURÍNOVÁ
1 

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 

___________________________________________________________________________ 

 

Abstrakt  

            Verejná podpora inovácií v cestovnom ruchu je dôležitým stimulátorom pre 

podnikateľské subjekty cestovného ruchu v jednotlivých regiónoch SR. Príspevok sa zaoberá 

vybranými programami podpory a hodnotí rozloženie finančných prostriedkov podľa krajov. 

Zároveň zisťuje vzájomnú závislosť medzi finančnými prostriedkami smerovanými do 

jednotlivých regiónov a vybranými ukazovateľmi rozvoja cestovného ruchu.  

Kľúčové slová 

Inovácie v cestovnom ruchu, programy podpory, regióny, Slovenská republika. 

Abstract 

   Public support of tourism innovation is a significant stimulator for business subjects in 

regions of Slovak republic. The paper deals with the direct support programs of tourism 

innovation and evaluates their regional distribution in the Slovak Republic considering 

especially three programs. In the paper we examine the correlation between financial support 

in the regions and the chosen indicators of tourism development.  
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Tourism innovation, public support, regions, Slovak Republic.  
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Úvod, cieľ a metodika 

 Inováciám sa v súčasnosti prisudzuje dôležitá úloha v teóriach regionálneho rozvoja 

a ekonomického rastu (Asheim, 2006 in Petrakos, Skanyannis, Papadoulis, Anastasiou, 2011; 

Kubičková, Benešová, 2007; Pechlaner, Fischer, Hamman, 2009). Slovenskí autori venujúci 

sa inováciám ako Vyparina (2000), Kováč (2003), Kiseľáková (2006), Zaušková a Loučanová 

(2008), Sabadka (2009) alebo Čapková a kol. (2011) považujú za hlavného nositeľa zmien 

v podobe inovácií podnikateľský subjekt. Podnikateľské subjekty, ktoré inovujú sa podieľajú 

na regionálnom rozvoji, pričom súhrn individuálnych inovácií jednotlivých podnikateľských 

subjektov v regióne predstavuje inovatívnosť daného regiónu.  

Verejnú podporu inovácií môžeme považovať za významný faktor inovovania 

v cestovnom ruchu. Verejná podpora inovácií môže byť priama a nepriama. Priama forma 

podpory inovácií zahŕňa podporu z prostriedkov štátneho rozpočtu, komunitárnych fondov 

a fondov Európskej únie. Jednotlivé programy podpory inovácií sa odlišujú svojím zameraním 

sa na druhy inovácií, ktoré podľa Hjalagerovej (2010) členíme na produktové, procesné, 

organizačné, marketingové a inštitucionálne inovácie, a to aj vzhľadom na ich regionálne 

rozloženie. 

Cieľom state je zhodnotiť smerovanie a regionálne rozloženie verejnej podpory 

inovácií cestovného ruchu na Slovensku ako aj zistenie závislosti medzi finančnou podporou 

a ukazovateľmi rozvoja cestovného ruchu, ako sú tržby ubytovacích zariadení a počet 

prenocovaní v jednotlivých krajoch. Využívame pritom údaje dostupné za rok 2012.  

Materiál tvoria sekundárne údaje získané z výročných správ a dokumentácie týkajúcej 

sa programov podpory inovácií cestovného ruchu na Slovensku a údaje zo Štatistického úradu 

SR o počte prenocovaní a tržbách podnikateľských subjektov poskytujúcich ubytovacie 

služby.  

Pre naplnenie cieľa využívame matematicko-štatistické metódy ako podielové 

vyjadrenie údajov, p-hodnota a Pearsonov korelačný koeficient. P-hodnotou, ktorej hodnota sa 

pohybuje v intervale <0;1> určíme existenciu závislosti medzi skúmanými premennými. 

V prípade ak je p-hodnota menšia ako stanovená hladina alfa 0,05 potvrdíme závislosť. 

Pearsonovým korelačným koeficientom, ktorého hodnota sa pohybuje v intervale <-1;1> 

určíme silu závislosti. Pri spracovaní údajov využívame štatistický program SPSS a MS 

Excel.  

Výberový súbor tvoria programy podpory inovácií cestovného ruchu (tabuľka 1). 



Tabuľka 1 Priama finančná podpora inovácií v cestovnom ruchu na Slovensku 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2013. 

Zameriavame sa najmä na priamu verejnú podporu inovácií cestovného ruchu 

z programov Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a Regionálny operačný program, ako 

aj dotácie podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších 

predpisov, ktoré sledujú údaje finančnej podpory inovácií cestovného ruchu aj za kraje. 

Nedostatok potrebných údajov na regionálnej úrovni považujeme za jeden z kľúčových 

problémov štatistiky cestovného ruchu.  

Výsledky a diskusia 

Podpora inovácií cestovného ruchu z verejných zdrojov sa na Slovensku uskutočňuje 

najmä z operačných programov štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu. Regionálne 

rozloženie finančnej podpory jednotlivých programov poskytuje informácie o jej smerovaní 

do regiónov.  

Charakteristika programov podpory inovácií  

Inovácie cestovného ruchu v krajoch sa môžu priamo podporovať zo štátneho rozpočtu 

alebo štrukturálnych fondov (tabuľka 2).  

Porovnaním výšky zmluvne viazaných prostriedkov do roku 2012 na projekty inovácií 

cestovného ruchu predstavuje operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

(OP KaHR) so 135,12 mil. eur (z toho 91,7 mil. eur pre súkromný sektor) spolu 

s Regionálnym operačným programom (ROP) s 80,8 mil. eur  najväčší zdroj financovania 

inovácií na Slovensku. OP KaHR prispel podporou podnikateľských subjektov k vytvoreniu 

340 pracovných miest a rastu tržieb o 15,4 %. 

Tabuľka 2 Charakteristika programov podpory inovácií cestovného ruchu 

Podporné programy Zameranie inovácií Podmienky  

a obmedzenia 

Prínosy Zmluvne viazané 

prostriedky v € 

Podpora výskumu 

a vývoja 

poskytovaná zo 

štátneho rozpočtu 

cez APVV 

Výskum a vývoj - 

základný, 

priemyselný výkum 

a experimentálny 

vývoj podniku 

- v CR – 

marketingové 

(prieskum trhu) 

- spolupráca 

s výskumnou 

inštitúciou 

- všetky kraje 

- veľké aj malé 

podniky 

- nezistené 9 537 114,00 

Národné programy a 

štátne dotácie 

- Podpora výskumu a vývoja poskytovaná zo štátneho rozpočtu cez APVV 

- Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci 

- Zákon o podpore cestovného ruchu č. 91/2010 Z.z. 

Granty a príspevky 

z fondov EÚ 

- Operačný program konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) 

- Regionálny operačný program (ROP) 

- Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 



Zákon č. 561/2007 

Z. z. o investičnej 

pomoci 

- produktové a 

komplexné 

- veľký podnik 

- všetky kraje 

 

- 40 pracovných 

miest 

- zlepšenie 

ponuky služieb 

3 320 000,00 

Zákon č. 91/2010 

Z.z. o podpore 

cestovného ruchu 

v znení neskorších 

predpisov 

Základný cieľ – 

koordinácia 

cestovného ruchu 

- inštitucionálne 

- produktové, 

procesné, 

organizačné a 

marketingové 

- OOCR, KOCR 

- všetky kraje 

 

- vytvorenie 34 

OOCR, 4 

KOCR 

- kooperatívny 

manažment 

v rôznej miere 

3 281 302,64 

Operačný program 

konkurencieschopn

osť a hospodársky 

rast 

- produktové 

- procesné 

- marketingové 

- MS podniky 

- všetky kraje okrem 

Bratislavského 

- 340 

pracovných 

miest 

- rast tržieb o 

15,41 % 

cca 135 120 000 

Regionálny 

operačný program 

- produktové 

- inštitucionálne 

- marketingové 

- verejný sektor 

- všetky kraje okrem 

Bratislavského 

- 191 podľa 

plánov nových 

a kvalitnejších 

služieb  

80 793 104,24 

Program rozvoja 

vidieka SR 2007 – 

2013 

- produktové 

- marketingové 

- podniky 

a partnerstvá 

- všetky kraje okrem 

Bratislavského 

- nezistené 14 712 859,00 

Zdroj: Spracované podľa www.apvv.sk, www.telecom.gov.sk, výročnej správy OP KaHR 2011, www.mhsr.sk, 

www.sacr.sk, výročnej správy ROP 2011, www.ropka.sk, výročnej správy PPA 2011, www.apa.sk, 2013. 

Za obdobie 2007 až 2012 vynaložil priamo štát zo štátneho rozpočtu na podporu 

inovácií cestovného ruchu na základe zákona o investičnej činnosti a zákona o podpore 

cestovného ruchu cca 6,6 mil. eur. Projekty podporené uvedenými zákonmi vytvorili 40 

pracovných miest, kde sa však nezarátavajú nové pracovné miesta, ktoré sa vytvorili 

vzniknutím 34 oblastných organizácií a 4 krajských organizácií cestovného ruchu. 

Programy podpory inovácií môžu podporovať rôzne druhy inovácií pričom najväčšia 

pozornosť sa upriamuje na produktové, procesné a marketingové inovácie.  

Dotácie podľa zákona o podpore cestovného ruchu 

Zákon o podpore cestovného ruchu je v súčasnosti najväčším zdrojom podpory 

inovácií zo štátneho rozpočtu na Slovensku. Finančná podpora poskytovaná organizáciám 

cestovného ruchu podľa tohto zákona smeruje do regiónov, keďže jej prijímateľmi sú 

organizácie združujúce viaceré subjekty spojené s cestovným ruchom a zvyčajne zahrňujúce 

katastrálne územie aspoň piatich obcí.  

Podľa tohto zákona môžu oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR) a krajské 

organizácie cestovného ruchu (KOCR) registrované na Ministerstve dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR získať dotáciu na svoju hlavnú činnosť. Dotácia sa poskytuje na 



základe predloženého projektu. V roku 2012 sa dotácie poskytli 29 z 31 registrovaných 

OOCR v súhrnnej hodnote 2 962 060,64 € a dvom zo štyroch KOCR v súhrnnej hodnote 319 

242,00 € (tabuľka 3).  

Tabuľka 3 Dotácie pre OOCR, KOCR podľa krajov v € 

Kraj OOCR/KOCR Dotácia Suma za kraje 

Bratislavský 

 

Región Senec 

Bratislavská organizácia cestovného ruchu 

Turizmus regiónu Bratislava 

47 923,00 

394 806,00 

252 108,20 

        694 837,20 

Trnavský 

 

Žitný ostrov – Csallóköz 

Trnava Tourism 

Rezort Piešťany 

55 500,00 

63 179,12 

45 000,00 

        163 679,12 

 

Trenčiansky 

 

Horná Nitra-Bojnice 

Trenčianske Teplice 

5 003,66 

23 000,00 

          28 003,66 

 

Nitriansky Nitrianska organizácia cestovného ruchu 93 045,60           93 045,60 

Žilinský Malá Fatra 

Región Horné Považie 

Klaster Orava 

Organizácia cestovného ruchu Kysuce 

Region Liptov 

Liptovský Ján Turizmus 

Jasná  

Rajecká Dolina 

Žilinský turistický kraj 

153 429,30 

9 525,80 

48 470,40 

21 632,40 

303 838,20 

68 421,60 

274 658,40 

55 300,00 

67 133,80 

1 002 409,90 

 

Banskobystrický 

 

Tutistický Novohrad a Podpoľanie 

Región Banská Štiavnica 

Nízke Tatry Juh 

Dudince 

Stredné Slovensko  

18 777,20 

37 807,00 

77 082,30 

24 300,00 

122 900,05 

        280 866,55 

 

Prešovský 

 

Tatry-Spiš-Pieniny 

Región Vysoké Tatry 

Vysoké Tatry - Podhorie 

Horný Zemplín a Horný Šariš 

Severný Spiš - Pieniny 

26 851,00 

719 923,50 

35 563,50 

17 412,80 

43 854,90 

        843 605,70 

 

Košický 

 

Zemplínska OOCR 

Spiš 

Košice Turizmus  

5 900,00 

11 800,00 

157 154,91 

        174 854,91 

 

Spolu 29 OOCR, 2 KOCR 3 281 302,64 

Zdroj: Spracované podľa www.telecom.gov.sk, 2013. 

Vzhľadom na regionálne rozloženie finančnej podpory (tabuľka 4) najväčšia suma 

dotácií smerovala do Žilinského (30,6 %), Prešovského (25,7 %) a Bratislavského kraja (21,2 

%). Zároveň môžeme konštatovať, že uvedené kraje dosiahli v roku 2012 aj najväčší podiel 

tržieb za ubytovacie služby a počtu prenocovaní v porovnaní s ostatnými krajmi, preto sme 

predpokladali, že medzi uvedenými premennými existuje vzájomná závislosť. Pri výpočte 

závislosti (tabuľka 5) využívame údaje o tržbách za ubytovacie služby a počet prenocovaní za 

rok 2012. 

 

 

 



Tabuľka 4 Dotácie, tržby a počet prenocovaní podľa krajov 

Kraj Dotácie 2012 Tržby za ubytovacie služby 

2012 
Počet prenocovaní 2012 

abs. v % abs. v % abs. v % 
Bratislavský 

Trnavský 

Trenčiansky 

Nitriansky 

Žilinský 

Banskobystrický 

Prešovský 

Košický 

694 837,20 

163 679,12 

     28 003,66 

     93 045,60 

1 002 409,90 

   280 866,55 

   843 605,70 

   174 854,91 

21,2 

5,0 

0,9 

2,8 

30,6 

8,5 

25,7 

5,3 

107 427 039 

  13 872 208 

  13 474 715 

  11 424 401 

  62 842 342 

  30 486 144 

  49 840 758 

  24 730 483 

34,2 

4,4 

4,3 

3,6 

20,0 

9,7 

15,9 

7,9 

    1 961 389 

    1 083 888 

       964 664 

       576 406 

    2 270 966 

    1 341 786 

    2 112 644 

       596 457 

           18,0 

9,9 

8,8 

5,3 

           20,8 

           12,3 

           19,4 

5,5 

Spolu 3 281 302,64            100,0 314 098 090            100,0   10 908 200          100,0 

Zdroj: Spracované podľa www.telecom.gov.sk, portal.statistics.sk, 2013. 

Vypočtom p-hodnoty (0,002) medzi regionálnym rozložením dotácií a tržbami za 

ubytovacie služby sme potvrdili existenciu závislosti medzi skúmanými premennými. 

Pearsonovým testom korelácie (0,905) sa zároveň potvrdila priama silná lineárna závislosť 

medzi regionálnym rozložením dotácií a tržbami za ubytovacie služby.  Priama silná lineárna 

závislosť (0,881) sa potvrdila aj v prípade regionálneho rozloženia dotácií a počtu 

prenocovaní. Na základe vypočítaných hodnôt konštatujeme obojstrannú závislosť medzi 

premennými. Znamená to, že zvyšovaním dotácií v kraji sa bude zvyšovať aj počet 

prenocovaní a suma tržieb za ubytovacie služby a naopak. 

Tabuľka 5 Korelácia finančných prostriedkov podľa zákona o podpore cestovného ruchu 

Premenné Tržby Počet prenocovaní 

 Hodnota 

korelácie 

P-hodnota Hodnota  

korelácie 

P-hodnota 

Dotácie  0,905 0,002 0,881 0,004 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2013. 

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

Hlavným cieľom programu je „zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárskeho rastu 

a zamestnanosti“. Operačný program má vymedzené štyri prioritné oblasti a to 1. inovácie 

a rast konkurencieschopnosti, 2. energetika, 3. cestovný ruch a 4. technická pomoc 

(www.euractiv.sk). 

Pre cestovný ruch sa v období 2007 až 2013 vyhlasili výzvy v rámci opatrenia 3.1. 

Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu a 3.2. Rozvoj informačných služieb 

cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska. Cieľom výziev v rámci opatrenia 3.1. 

Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu bolo podporiť inovovanie ponuky služieb 

resp. produktu cestovného ruchu v stredisku cestovného ruchu. V opatrení 3.2. bola vyhlásená 

iba jedna výzva, ktorej prijímateľom je SACR. 

Vzhľadom na regionálne rozloženie zmluvne viazaných finančných prostriedkov v 

územiach NUTS III (tabuľka 6) patrí k finančne najviac podporovaným Banskobystrický kraj, 

do ktorého smeruje 38,1 %, nasleduje Prešovský (25,6 %) a Žilinský kraj (16,3 %).  



 

Tabuľka 6 Alokácie OP KaHR os 3. cestovný ruch  

Kraj 
Indikatívne alokácie 

zo ŠF v € 

Zmluvne viazané 

prostriedky zo ŠF  

v € 

Podiel zo 

zmluvného viazania 

v rámci prioritnej 

osi v % 

Podiel zmluvne 

viazaných 

prostriedkov 

z alokácie do 

regiónu v % 

Bratislavský 

Trnavský 

Trenčiansky 

Nitriansky 

Žilinský 

Banskobystrický 

Prešovský 

Košický 

- 

16 297 777,00 

16 297 777,00 

16 297 779,00 

24 446 666,00 

24 446 667,00 

24 446 667,00 

24 446 667,00 

- 

336 212,47 

           6 673 426,94             

5 960 827,28                 

14 905 130,67           

34 894 491,24           

23 497 722,72 

           5 423 510,40 

- 

0,4 

7,3 

6,5 

16,2 

38,1 

25,6 

5,9 

- 

2,1 

41,0 

36,6 

61,0 

142,7 

96,1 

22,2 

Spolu       148 680 000,00 91 691 321,72            100,0 62,5 

Zdroj: Spracované podľa výročnej správy OP KaHR 2011, www.mhsr.sk. 

Na základe hodnôt indikatívnych alokácií finančných prostriedkov v kraji, môžeme 

zhodnotiť, že podpora jednotlivých projektov v krajoch nie je rovnomerná a v prípade 

Banskobystrického kraja presiahla o 42,7 % indikovanú alokáciu. Najmenší podiel zmluvne 

viazaných finančných prostriedkov dosiahli projekty z Trnavského kraja a to len 0,4 %.  

Pri porovnaní regionálneho rozloženia podpory a tržieb podnikateľských subjektov 

poskytujúcich ubytovacie a stravovacie služby (tabuľka 7) sledujeme, že kraje, ktoré získali 

najväčšie finančné prostriedky do roku 2012, a to Banskobystrický, Prešovský a Žilinský kraj, 

mali zároveň aj najväčší podiel tržieb. To isté platí aj pre prenocovania.  

Tabuľka 7 Finančné prostriedky OP KaHR, tržby a počet prenocovaní podľa krajov 

Kraj Zmluvne viazané finančné 

prostriedky 
Tržby za ubytovacie 

služby 2012 
Počet prenocovaní 2012 

abs. v

 % 
abs. v

 % 
abs. v % 

Trnavský 

Trenčiansky 

Nitriansky 

Žilinský 

Banskobystrický 

Prešovský 

Košický 

 336 212,47 

6 673 426,94 

5 960 827,28 

14 905 130,67                 

34 894 491,24 

23 497 722,72 

5 423 510,40 

0,4 

7,3 

6,5 

16,2 

38,1 

25,6 

5,9 

13 872 208 

13 474 715 

11 424 401 

62 842 342 

30 486 144 

49 840 758 

 24 730 483 

6,7 

6,5 

5,5 

30,4 

14,8 

24,1 

12,0 

1 083 888 

964 664 

576 406 

2 270 966 

1 341 786 

2 112 644        

596 457 

12,1 

10,8 

6,4 

25,4 

15,0 

23,6 

6,7 

Spolu  91 691 321,72 100,0 206 671 051 100,0 8 946 811 100,0 

Zdroj: Spracované podľa www.mhsr.sk, portal.statistics.sk, 2013. 

Pri výpočte závislosti medzi regionálnym rozložením prostriedkov, tržieb za 

ubytovacie služby a počtom prenocovaní sme zohľadnili regionálne rozloženie finančnej 

podpory iba v siedmich krajoch, do ktorých smerovali finančné prostriedky. Výpočtom p-

hodnoty a korelačného koeficienta (tabuľka 8), ktorého výška pre vzťah podielu zmluvného 

viazania finančných prostriedkov a tržieb v siedmich relevantných krajoch predstavuje 1, 

môžeme pri p-hodnote 0 potvrdiť priamu  silnú lineárnu závislosť.  

 



Tabuľka 8 Korelácia finančných prostriedkov pre OP KaHR 

Premenné Tržby Počet prenocovaní 

 Hodnota 

korelácie 

P-hodnota Hodnota 

korelácie 

P-hodnota 

OP KaHR 1,000 0,000 1,000 0,007 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2013. 

Pri podiele počtu prenocovaní sme na základe korelačného koeficienta 1 dospeli 

k rovnakému záveru. Ak by sme však mali hodnotiť závislosť medzi relevantnými 

premennými aj so zahrnutím Bratislavského kraja, nemôžeme túto závislosť potvrdiť. Údaje 

za Bratislavský kraj považujeme za extrémne hodnoty, ktoré skresľujú výsledok korelácie, 

preto ich neberieme do úvahy. Poukazujú však na to, že výška finančných prostriedkov z OP 

KaHR nie je jediným faktorom ovplyvňujúcim regionálne rozloženie tržieb za ubytovacie 

služby a počet prenocovaní. 

Na základe vypočítaných hodnôt p-hodnoty a korelačného koeficienta konštatujeme 

rovnako ako aj pri dotáciách na základe zákona o podpore cestovného ruchu obojstrannú 

priamu závislosť medzi regionálnym rozložením finančných prostriedkov, tržbami a počtom 

prenocovaní v siedmich skúmaných krajoch.  

Regionálny operačný program 

Hlavným cieľom Regionálneho operačného programu je zvýšiť dostupnosť a kvalitu 

občianskej infraštruktúry a vybavenosti v regiónoch. Na podporu inovácií a rozvoja 

cestovného ruchu je zamerané opatrenie 3.1. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a 3.2. 

Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu. Uvedené opatrenia patria pod prioritnú os 

3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu. Osobitnú 

prioritnú os predstavuje 7. Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013, na ktorú bolo 

vyhlásených šesť výziev v sume 72 082 747,27 €. Výzvy sa však, ako to vyplýva z prioritnej 

osi, zameriavajú na financovanie projektov iba v meste Košice.  

ROP je spolu s OP KaHR v kontexte národného strategického referenčného rámca 

základným nástrojom nenávratnej podpory rozvoja cestovného ruchu a inovácií. Deliaca línia 

medzi obidvoma operačnými programami je definovaná na úrovni prijímateľov tak, že ROP je 

z hľadiska podpory cestovného ruchu zameraný na prijímateľov z verejného sektora a OP 

KaHR je orientovaný na prijímateľov zo súkromného sektora. 

V období 2007 až 2011 sa v rámci opatrení ROP 3.1. a 3.2. vyhlásili spolu tri výzvy, 

ktorých indikatívna alokácia predstavovala 125 235 294,12 €. Výzvy sa zameriavali  na 

podporu kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúry cestovného ruchu na miestnej 

a regionálnej úrovni. Oprávnenými žiadateľmi boli subjekty verejného sektora ako obce, 

mestá, VÚC alebo organizácie štátnej správy. Suma zmluvne viazaných finančných 

prostriedkov pre opatrenia 3.1. a 3.2. predstavovala 80 793 104,24 € (tabuľka 9). Pri 

hodnotení regionálneho rozloženia finančnej podpory ROP berieme do úvahy iba údaje za 

opatrenia 3.2b, ktoré môžeme sledovať podľa jednotlivých krajov. 



Tabuľka 9 Zmluvne viazané finančné prostriedky pre ROP 

Opatrenia Zmluvne viazané prostriedky v 

€ do roku 2011 

Alokácia na obdobie 

2007 až 2013 v € 

Podiel zmluvne viazaných 

prostriedkov z alokácie v % 

3.1.a 

3.1.b 

22 062 936,40 

50 433 178,67 

135 000 000 53,7 

3.2.b 8 296 989,17 55 400 000 15,0 

Spolu 80 793 104,24 190 400 000 42,4 

Zdroj: Spracované podľa výročných správ ROP 2009, 2010, 2011, www.ropka.sk 

Medzi kraje, ktoré získali najväčší objem finančných prostriedkov (tabuľka 10) patrí 

podobne ako aj v prípade OP KaHR Prešovský (20 %), Banskobystrický (19 %) a Žilinský 

kraj (17 %). Za ostatnými krajmi výrazne zaostáva Trenčiansky kraj (4 %). 

Tabuľka 10 Finančné prostriedky ROP 3.2b, tržby a počet prenocovaní podľa krajov 

Zdroj: Spracované podľa www.ropka.sk, portal.statistics.sk, 2013. 

Výpočtom p-hodnoty pri korelácii medzi regionálnym rozložením finančnej podpory 

ROP a tržbami a počtom prenocovaní (tabuľka 11) sme zistili, že závislosť existuje iba medzi 

ROP a tržbami za ubytovacie služby a to priama silná. 

Tabuľka 11 Korelácia finančných prostriedkov pre ROP 3.2b 

Premenné Tržby Počet prenocovaní 

 Hodnota korelácie P-hodnota Hodnota korelácie P-hodnota 

ROP 0,768 0,036 - 0,148 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2013. 

Myslíme si, že korelácia by mohla byť presnejšie vyjadrená, ak by sme mali 

k dispozícii údaje o regionálnom rozložení podpory pre celú ROP.  

Záver 

 Verejná podpora inovácií vo svojej priamej forme prostredníctvom šiestich programov 

podpory sa sústreďuje najmä na podporu produktových, procesných a marketingových 

inovácií. Na základe údajov o regionálnych podieloch finančnej podpory podľa zákona č. 

91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu, operačného programu Konkurencieschopnosť 

a hospodársky rast a Regionálneho operačného programu konštatujeme, že do krajov 

Kraj Zmluvne viazané 

finančné prostriedky 
Tržby za ubytovacie služby 

2012 
Počet prenocovaní 2012 

abs. v

 % 
abs. v

 % 
abs. v % 

Trnavský 

Trenčiansky 

Nitriansky 

Žilinský 

Banskobystrický 

Prešovský 

Košický 

829 698,92 

331 879,60 

1 161 578,48 

1 410 488,16 

1 576 427,94 

1 659 397,83 

1 327 518,27 

10,0 

4,0 

14,0 

17,0 

19,0 

20,0 

16,0 

13 872 208 

13 474 715 

11 424 401 

62 842 342 

30 486 144 

49 840 758 

  24 730 483 

6,7 

6,5 

5,5 

30,4 

14,8 

24,1 

12,0 

1 083 888 

964 664 

576 406 

2 270 966 

1 341 786 

2112 644     

 596 457 

12,1 

10,8 

6,4 

25,4 

15,0 

23,6 

6,7 

Spolu 8 296 989,17 100,0 206 671 051 100,0    8 946 811 100,0 



s najväčším podielom tržieb za ubytovacie služby a počtom prenocovaní smerovala aj 

najväčšia finančná podpora, z čoho sme predpokladali existenciu závislosti medzi 

regionálnym rozložením priamej verejnej podpory, tržbami za ubytovacie služby a počtom 

prenocovaní.  

V prípade finančných podpôr poskytovaných na základe zákona o podpore cestovného 

ruchu a operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast sme mohli potvrdiť 

obojstrannú priamu lineárnu závislosť vo vzťahu k tržbám za ubytovacie služby a počtu 

prenocovaní v jednotlivých krajoch. Znamená to, že so zvyšovaním tržieb za ubytovacie 

služby a počtom prenocovaní v krajoch sa spája aj zvyšovanie finančnej podpory smerujúcej 

do daného kraja a naopak. V prípade Regionálneho operačného programu sme závislosť 

potvrdili iba pri tržbách za ubytovacie služby. 

Myslíme si, že pri smerovaní verejnej podpory inovácií cestovného ruchu do regiónov 

Slovenska môžeme sledovať výraznejšiu podporu inovácií cestovného ruchu v regiónoch 

s rozvinutejším cestovným ruchom, ktorých subjekty zainteresované na jeho rozvoji sú 

úspešnejšie a aktívnejšie pri získavaní dotácií a príspevkov z verejných zdrojov.  
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Abstrakt  

Väčšina podnikateľských subjektov využíva marketing, ale aplikujú ho rôznymi 

spôsobmi. Časť z nich sa prikláňa k tradičným marketingovým postupom, iné sa sústreďujú na 

nové, modernejšie marketingové koncepcie. Environmentálny marketing, ako inovatívny 

marketingový prístup, reaguje na súčasné negatívne vývojové trendy v prírodnom prostredí – 

enormné znečistenie životného prostredia, vyčerpateľnosť a nedostatok surovinových zdrojov, 

vysoké energetické náklady. Mnohé podniky si túto skutočnosť uvedomujú, intenzívnejšie 

vnímajú hodnotu prírodného kapitálu a  svoj podnikateľský prístup dopĺňajú 

o environmentálnu dimenziu. Vychádzajúc z  výsledkov primárneho aj sekundárneho 

skúmania v príspevku definujeme environmentálny marketing a sumarizujeme základné 

požiadavky na zodpovedné marketingové správanie podnikov v environmentálnej oblasti. 

Kľúčové slová 

Spoločensky zodpovedný marketing, environmentálny marketing, environmentálny 

marketingový mix, environmentálny produkt. 

Abstract 

Most of companies use marketing, but they apply it in various ways. Part of companies 

are resorting to traditional marketing approaches, others focus on new, modern marketing 

concepts. The environmental marketing, as an innovative marketing approach, is responding 

to the current negative trends in the natural environment - the enormous environmental 

pollution, lack and exhaustibility of raw materials, high energy costs. Many companies have 

been aware of these facts, they perceive the value of natural capital in more intense way and 

they entrepreneurial approach complement by the environmental dimension. Based on the 

review of theoretical background issues and the results of our own sub-surveys, we define the 

environmental marketing and summarize basic requirements for responsible marketing 

behavior of companies in the environmental field. 

Key words 

Socially responsible marketing, environmental marketing, environmental marketing mix, 

environmental product.  

JEL Classification: M31, M14 
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Úvod, cieľ a metodika 

 Vzrastajúce obavy o budúcnosť planéty mobilizujú jej obyvateľov k aktívnemu 

prístupu k ochrane životného prostredia a odstraňovaniu vzniknutých škôd. Zároveň sú 

motiváciou aj pre podnikateľov, aby sa týmto problémom zaoberali a environmentálne 

aspekty zakomponovali do svojich podnikateľských stratégií. Otázky znečisťovania a ochrany 

životného prostredia sú významné do takej miery, že im venujú osobitnú pozornosť aj 

marketingoví manažéri. Každé svoje rozhodnutie posudzujú aj s ohľadom na jeho dosah na 

životné prostredie. Vytvárajú presvedčivé environmentálne marketingové stratégie, ktoré 

zahŕňajú všetky marketingové aktivity, počnúc vývojom produktu, prípadne obalu, cez jeho 

umiestnenie na trhu, spôsoby jeho používania a spotreby až po prípadnú likvidáciu po 

ukončení jeho životnosti. 

Cieľom príspevku je vymedziť podstatu environmentálneho marketingu a prezentovať 

výsledky prieskumu vnímania environmentálnych marketingových nástrojov spotrebiteľmi. 

V prieskume vychádzame z predpokladu, že spotrebitelia na jednej strane proklamujú svoju 

environmentálnu orientáciu, na druhej strane nedostatočne reagujú na environmentálne 

marketingové podnety podnikov a neprenášajú svoje prezentované environmentálne postoje 

do nákupného správania. Na základe našich zistení v záverečnej časti sumarizujeme základné 

požiadavky na zodpovedné marketingové správanie podnikov v environmentálnej oblasti. 

Pri skúmaní vychádzame z dostupných domácich a zahraničných sekundárnych 

zdrojov, ktoré sa predmetnou problematikou zaoberajú. Primárne údaje sú výsledkom 

vlastného exploratívneho prieskumu. Pri spracovaní informácií používame metódy 

zodpovedajúce cieľu skúmania – analyticko-syntetickú, induktívno-deduktívnu, analógiu, 

generalizáciu a komparáciu.  

Výsledky a diskusia 

Teoretické východiská environmentálneho marketingu 

Marketing plní vzhľadom na životné prostredie dve dôležité funkcie. Pomáha pri 

tvorbe environmentálnych produktov, ktoré sú založené na rovnováhe výkonu, ceny, 

vhodnosti a zlučiteľnosti s princípmi ochrany životného prostredia a  vytvára v spotrebiteľoch 

predstavu, že tieto produkty majú nielen vysokú kvalitu, ale sú aj citlivé vo vzťahu k 

životnému prostrediu (Stead, Stead, 1996). Pokiaľ ide o  označenie marketingu, ktorý 

výraznejšie zohľadňuje environmentálne kritériá, existuje, až na výnimky
2
, určitá voľnosť 

v používaní termínov „zelený“, „ekologický“, „environmentálny“ a „ekomarketing“, s tým, že 

tieto pojmy sú vzájomne zameniteľné.  
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(snaha o obsiahnutie všetkých environmentálnych vplyvov výroby a spotreby produktu). Všetky tieto 

tri typy potom zastrešuje pojmom zelený marketing (Musová, 2013). 

 



 Environmentálny marketing vychádza zo základnej myšlienky spoločenskej koncepcie 

marketingu, ktorá spochybňuje adekvátnosť čistej marketingovej koncepcie v ére 

environmentálnych problémov, nedostatku zdrojov, rýchleho rastu populácie, svetovej inflácie 

a zanedbávania sociálnych služieb, pretože prehliada možné konflikty medzi krátkodobými 

želaniami a dlhodobým blahobytom spotrebiteľa. Jedným z  cieľov marketingového systému 

je aj snaha maximalizovať kvalitu života – kvalitu a kvantitu spotrebiteľských výrobkov 

a služieb a zároveň kvalitu životného prostredia (Musová, 2013).   

 Prvú konferenciu, ktorá sa oficiálne zameriavala na marketing s environmentálnou 

dimenziou, usporiadala Americká marketingová asociácia v roku 1975. Následne bola v roku 

1976 vydaná kniha Ecological Marketing, v ktorej bol definovaný pojem ekologický 

marketing ako implementácia marketingového programu, ktorý je zameraný na 

environmentálne uvedomelý segment trhu (Nervi, 2008).  

 V súčasnosti sa môžeme stretnúť s množstvom definícií environmentálneho 

marketingu. Prikláňame sa k aktuálnej definícii Americkej marketingovej asociácie, podľa 

ktorej environmentálny marketing predstavuje snahu podniku vyrábať, baliť, prezentovať 

a recyklovať produkty spôsobom zohľadňujúcim ekologické otázky. Jej komplexnosť spočíva 

v tom, že neodkazuje len na samotný produkt a jeho „priateľskosť“ k životnému prostrediu 

(vrátane jeho obalu), ale dotýka sa aj procesu jeho distribúcie, prezentácie potenciálnym 

zákazníkom, spôsobov jeho likvidácie, príp. recyklácie po ukončení jeho životnosti.  

 Pročková (In Hanuláková, Pročková, 2001) definuje environmentálny marketing ako 

„také marketingové aktivity, ktoré zohľadňujú environmentálne hľadiská a tie sa stávajú 

súčasťou zodpovedného prístupu firmy k podnikateľskej činnosti a súčasne príležitosťou 

podnikateľského rastu“. Preto sú iniciatívy environmentálneho marketingu obyčajne 

sprevádzané postupnou zmenou firemnej kultúry a spôsobu uskutočňovania podnikateľských 

aktivít firmy, posunom od ústupčivo orientovaného marketingového manažmentu k  

proaktívne orientovanému environmentálnemu manažmentu a marketingovému plánovaniu.  

 Vychádzajúc z definície klasického (bežného) marketingu a z predchádzajúcich  

uvedených definícií, environmentálny marketing charakterizujeme ako proces plánovania, 

implementácie a kontroly vývoja produktu, cenotvorby, prezentácie/komunikácie produktu 

a jeho distribúcie (ktorá zahŕňa aj spätný odber a likvidáciu, resp. recykláciu) pričom by mali 

byť splnené nasledujúce kritériá: 1.) uspokoja sa potreby zákazníka, 2.) podnik naplní svoje 

ciele a 3.) všetky procesy sú environmentálne vhodné (resp. sú kompatibilné s ekosystémom – 

ak aj nie sú pre prírodné prostredie prospešné, aspoň mu neškodia). 

Vnímanie environmentálnych marketingových nástrojov spotrebiteľmi 

Podniky vo svojej marketingovej praxi kombinujú viaceré nástroje, ktorými chcú 

osloviť svojich zákazníkov a vyvolať želanú reakciu z ich strany. Pri snahe ovplyvniť 

správanie environmentálne orientovaných zákazníkov musia zodpovedné podniky obohacovať 

základný súbor nástrojov o environmentálnu dimenziu, ktorá primerane zohľadňuje záujmy 

zákazníkov o ochranu životného prostredia. 

Marketing sa usiluje o to, aby podnik ponúkal produkt, ktorý zodpovedá požiadavkám 

a potrebám zákazníkov, čomu je nevyhnutné prispôsobovať nielen výrobky a služby, ale aj ich 

cenu, spôsob predaja, marketingovú komunikáciu, dizajn, balenie a ďalšie faktory. Detaily 

marketingového mixu spresňujú ponúkajúci, keď sa rozhodujú o stratégii tvorby trhovej 

pozície. Marketingový mix rôzni autori (Kotler, Armstrong, 1990; Kita, 2000; Ďaďo a kol., 



2006; Poliačiková, 2007 a ďalší) definujú ako súbor kontrolovateľných veličín, ktoré 

ponúkajúci (výrobca, predávajúci, poskytovateľ služieb a pod.) spája do celku, aby vyvolal 

želanú reakciu na cieľovom trhu. Marketingovým mixom ponúkajúci ovplyvňujú dopyt po 

svojich produktoch.  

 Vychádzajúc z  dostupných znalostí o spotrebiteľskom správaní (Kulčáková, 

Richterová, 1997; Kita, 2000; Petrovičová, 2006; Kotler, Keller, 2007 a ďalší autori) a vyššie 

uvedených skutočností sa domnievame, že správne zostavený marketingový mix 

s environmentálnou dimenziou by mal byť adekvátnou reakciou na potreby a želania 

spotrebiteľov a mal by zohľadňovať čo možno najviac aspektov ich rozhodovacieho procesu. 

Podniky svojím environmentálnym správaním a ponukou environmentálnych produktov môžu 

významne ovplyvniť nákupné rozhodovanie spotrebiteľov. V konečnom dôsledku rozhoduje 

spotrebiteľ o tom, ako bude reagovať na podnety podniku, či si vyberie environmentálny 

produkt na uspokojenie svojich potrieb, či bude pre neho akceptovateľná cena, aký spôsob 

distribúcie bude preferovať a pod. Našou snahou bolo zistiť, či teda environmentálne 

marketingové správanie podnikov spotrebitelia registrujú, akú pozornosť mu venujú a či ho 

dostatočne pozitívne hodnotia (napríklad preferovaním a nakupovaním environmentálnych 

produktov). 

 V úvodnej etape prieskumu
3
 sme sa zamerali na to, či sa spotrebitelia vôbec zaujímajú 

o životné prostredie a ako sa prejavuje ich environmentálna zodpovednosť. Pri skúmaní 

záujmu o životné prostredie a  postojov k environmentálnym problémom sme zaznamenali 

rôznu škálu postojov – od nadšeného záujmu až po úplnú ľahostajnosť. Skutočný záujem 

o riešenie environmentálnych problémov (s aktívnym prístupom, uprednostňovaním 

environmentálnych produktov, osobnou angažovanosťou pri riešení problémov) prejavilo 

v našom prieskume necelých 9 % respondentov, s miernou prevahou mužov mladších 

vekových kategórií. Približne 13 % opýtaných by sme mohli zaradiť do skupiny, ktorá sa síce 

osobne neangažuje (najmä pre nedostatok času), ale je ochotná takéto svoje správanie 

kompenzovať vyššími príspevkami na ochranu životného prostredia (napríklad v podobe 

akceptovania vyšších cien environmentálnych produktov, príspevkov na podporu 

environmentálnych organizácií a pod.). Najväčšiu skupinu (42 %) tvorili respondenti s tzv. 

selektívnym prístupom, s „priemerným“ environmentálnym správaním. V niektorých 

situáciách sa zaujímajú o problémy, občas nakupujú environmentálne produkty, snažia sa 

aspoň separovať odpad, ich správanie je šetrné vo vzťahu k životnému prostrediu, ale skôr 

príležitostne. Čo vnímame negatívne, to je nedostatočný záujem až ľahostajný prístup 

k ochrane životného prostredia až u takmer 36 % opýtaných. Túto skupinu by sme mohli ešte 

rozdeliť na ľudí, ktorí sa snažia preniesť zodpovednosť za environmentálne otázky na iné 

subjekty (štát, podnikateľské subjekty, iné organizácie), a ľudí, ktorí sa z rôznych dôvodov 

                                                 

3
  Prieskumu sa zúčastnilo celkom 420 respondentov, ktorí boli rozdelení do štyroch vekových 

kategórií, mladí ľudia vo veku 18 ‒ 26 rokov (väčšinou študenti), 27 ‒ 35 rokov (mladí ľudia 

zakladajúci si rodiny), 36 – 50 rokov (tzv. plné hniezda) a viac ako 50 rokov (tzv. prázdne hniezda). 

Najväčší podiel odpovedí sme zaznamenali v mladších vekových kategóriách. Náš zámer mať 

vyrovnané skupiny respondentov z hľadiska pohlavia bol dodržaný – na prieskume sa zúčastnilo 210 

žien a 210 mužov. Prevažovali respondenti s vyšším stupňom vzdelania – ukončeným stredoškolským 

(39 %) a vysokoškolským (51 %). 

 



vôbec nezaujímajú o túto problematiku (10 %) a neuvedomujú si, že v súčasnosti už záleží na 

všetkých, v akom stave budeme mať životné prostredie o niekoľko rokov. 

  Výsledky prieskumu o vplyve rôznych faktorov (vrátane environmentálnych) na nákup 

produktov nám potvrdili výraznú cenovú orientáciu zákazníkov v našich podmienkach, čo 

môže súvisieť aj s pretrvávajúcou krízou a s ňou spojenou rastúcou nezamestnanosťou, 

infláciou, ktoré negatívne ovplyvňujú životnú úroveň mnohých spotrebiteľov. Významným 

vplyvom v súčasnom období je aj odporúčanie známych, predchádzajúce skúsenosti 

s produktom, značka, čiastočne krajina pôvodu. Pôsobeniu produktov na životné prostredie 

venujú spotrebitelia pri svojom nákupnom rozhodovaní minimálnu pozornosť. Za dôvody 

takéhoto „neenvironmentálneho“ správania považujeme nízku životnú úroveň niektorých 

respondentov (v súvislosti so spomínanou prevažujúcou cenovou orientáciou spotrebiteľov), 

zlú informovanosť o problematike, v mnohých prípadoch však ľahostajnosť slovenských 

spotrebiteľov (s ktorou súvisí aj neschopnosť prevziať vlastnú zodpovednosť za stav a kvalitu 

životného prostredia). O niečo pozitívnejšie výsledky boli pri produktoch dlhodobej spotreby 

(elektronika, automobily, nábytok a pod.), ktoré sú cenovo náročnejšie a viac dbáme na to, 

z akých materiálov sú vyrobené (a teda ako dlho nám vydržia), aká je ich energetická 

náročnosť, možnosti likvidácie a pod., tzn. viac si všímame aj environmentálne faktory, resp. 

vplyv nakupovaných produktov na životné prostredie. 

 Súčasťou diferenciácie environmentálneho produktu je hodnotenie a označovanie 

environmentálnych produktov značkami, ktoré informujú spotrebiteľa o vplyve produktu na 

životné prostredie v celom jeho životnom cykle. Podľa nášho prieskumu najznámejšou 

spomedzi environmentálnych značiek bolo práve označenie „Bioprodukt“ (približne 64 % 

opýtaných). Najmenej známym je „Európsky kvet“, ktorý poznalo len 8 % respondentov. 

Značku „Environmentálne vhodný výrobok“ už registrovalo približne 20 % spotrebiteľov. 

Takmer 18 % sa ešte nestretlo s žiadnym environmentálnym označením, resp. si ho nevšimlo.   

Význam obalu, resp. materiálu, z ktorého bol obal vyrobený, bol pre respondentov 

nášho prieskumu rôzny. Väčšiu pozornosť tomuto aspektu venujú kupujúci pri tovaroch 

krátkodobej spotreby, skôr ženy ako muži, najviac respondenti vo veku 27‒35 rokov. Pri 

tovaroch dlhodobej spotreby environmentálne faktory obalu ustupujú do úzadia.  

 Vyššiu cenu environmentálnych produktov v porovnaní s bežnými sú ochotní 

akceptovať len niektorí spotrebitelia (zo segmentov „skutočne zelený“ a „dolárový zelený“). 

Väčšina spotrebiteľov (z ostatných segmentov) však nie je ochotná zaplatiť za produkt viac 

len preto, že je environmentálne vhodný. Spotrebitelia sa často prikláňajú k názoru, že za 

problémy v životnom prostredí zodpovedajú producenti a oni by mali znášať aj náklady na ich 

riešenie.  

Ochota vymeniť doteraz používaný produkt za environmentálne vhodnejší 

(predpokladá sa, že aj cenovo náročnejší) bola jedným zo zaujímavých environmentálnych 

postojov našich respondentov. Cena by podľa nich nemala byť vyššia o viac ako 5 % 

v porovnaní s pôvodne používaným produktom (túto a nižšiu hodnotu uvádzalo vždy okolo 80 

% respondentov v rôznych vekových kategóriách). O niečo vyššiu sumu by boli ochotní 

„obetovať“ respondenti pri nákupe elektroniky (14 %), auta (5‒10-percentné zvýšenie ceny). 

Distribúcii produktov respondenti venujú len malú pozornosť (len necelých 17 % 

respondentov sa zaujíma o to, akú cestu a akým spôsobom prešiel produkt od výrobcu do jeho 

domácnosti). Paradoxom je, že približne 24 %  respondentov spôsob distribúcie niektorých 



produktov zaujíma, ale pri nákupe uprednostnia produkt zo (vzdialenejšieho) zahraničia, 

pretože je lacnejší v porovnaní s domácim (lokálnym) produktom.  

Z výsledkov vlastného prieskumu v oblasti marketingovej komunikácie vyplynulo, že 

spotrebitelia získavajú informácie týkajúce sa environmentálnej problematiky predovšetkým 

z televízie (viac ako 41 %) a z internetu (33 %). Menšiu dôležitosť pripisovali printovým 

médiám (necelých 25 %). Prekvapil nás menší záujem o informácie z osobných zdrojov (od 

známych, priateľov, rodiny) – len necelých 18 % (vo všeobecnosti sa osobné zdroje informácií 

považujú za najdôveryhodnejšie a vidíme ich veľký význam práve v podpore predaja 

environmentálnych produktov). Minimálny záujem prejavovali respondenti o informácie 

v letákoch. 

Teoretické poznatky a výsledky vlastného prieskumu predstavujú dobré východisko na 

záverečnú sumarizáciu zistení a  návrh možností aktívnejšieho využívania environmentálnych 

marketingových nástrojov v podnikateľskej praxi. 

Požiadavky na zodpovedné environmentálne marketingové správanie podnikov 

Každý podnik, ktorý chce byť úspešný vo svojom podnikaní a chce disponovať 

konkurenčnou výhodou, musí už v rámci svojho strategického (marketingového) plánovania 

dôkladne skúmať trh, predovšetkým jeho veľkosť a štruktúru, potreby a požiadavky 

zákazníkov, ich preferencie, spotrebiteľské správanie a trendy, ktoré na trhu vznikajú 

(Minárová, In: Vicen a kol., 2009). 

Zákazník robí v rámci svojho nákupného rozhodovania zásadné rozhodnutia o tom, čo, 

kde, kedy, ako, od koho a v akom množstve bude nakupovať. V rámci procesu rozhodovania 

o nákupe, pri hodnotení ponúkaných alternatív, ktorých je v súčasnosti vo vysoko 

konkurenčnom prostredí obrovské množstvo, si bude vyberať podľa osobných kritérií. 

Predpokladáme, že veľká časť zákazníkov bude mať vo svojom hodnotiacom rebríčku 

zaradené aj environmentálne kritériá. Pre podnikateľské subjekty je to významná príležitosť, 

aby pri tvorbe ponuky brali do úvahy vplyvy svojich aktivít a produktov na okolie a životné 

prostredie potenciálnych zákazníkov a aby sa aj takýmto spôsobom angažovali pri riešení 

environmentálnych problémov. Domnievame sa, že zákazníci takto obohatenú ponuku ocenia 

a zohľadnia to aj pri svojom rozhodovaní. Prirodzene to nemôže platiť pri všetkých 

spotrebiteľoch. Ak vychádzame z nášho predchádzajúceho skúmania, budú uvedeným 

spôsobom (preferovaním produktov s environmentálnou dimenziou) reagovať prevažne 

spotrebitelia s priemernými a vyššími príjmami, so stredným a vyšším vzdelaním, z hľadiska 

veku skôr mladšia a stredná generácia.  

Uvedený model spotrebiteľského správania podporujú aj viaceré aktuálne globálne 

spotrebiteľské trendy. Významný je vplyv trendu „snaha o prosperitu, zdravie a pohodu“, keď 

spotrebitelia preferujú zdravší životný štýl, ktorý zahŕňa starostlivosť o zdravie, fyzickú 

a psychickú pohodu. Zdraviu prospešné produkty nakupujú, pretože si chcú zlepšiť celkovú 

kvalitu života (Môciková, 2007). V súvislosti so životným štýlom sa rozvíja aj trend rastu 

spotrebiteľského a environmentálneho povedomia spotrebiteľov. Spotrebitelia sa stávajú 

náročnejšími a vyžadujú zdravotne neškodné, používateľsky nenáročné, environmentálne 

neškodiace produkty, ktoré sa dajú recyklovať. Od podnikov teda očakávajú spoločensky 

zodpovedné správanie (Kříčková, 2009, s. 5). 

V našich podmienkach sa však pomerne často stretávame s takým správaním 

podnikateľských subjektov v oblasti marketingového manažmentu, ktoré nie je vo vzťahu 



k životnému prostrediu a jeho ochrane primerané a etické. Na základe výsledkov nášho 

skúmania sumarizujeme základné požiadavky na zodpovedné marketingové správanie 

podnikov v environmentálnej rovine nasledovne:  

Kvalitný, bezpečný produkt, zodpovedajúci požiadavkám spotrebiteľov, vyrobený 

z prvotriednych surovín, správne označený a zabalený, by mal byť pre každého ponúkajúceho 

samozrejmosťou. Dnes je podstatné, aby bol celý životný cyklus produktu naplánovaný 

s ohľadom na environmentálne požiadavky. Vplyvy na životné prostredie by mali byť 

zohľadnené vo všetkých fázach životného cyklu produktu. Dôležité je množstvo, kvalita 

a dostupnosť použitých zdrojov, energetická náročnosť výrobného procesu, použitý druh 

a množstvo obalového materiálu (podľa možností recyklovateľného alebo opakovane 

použiteľného), minimalizácia vzniku odpadov z výrobného aj distribučného procesu, vrátane 

spôsobu jeho odstránenia.  

Pri rozhodovaní o produkte považujeme za ťažiskové riešenie nasledujúcich okruhov: 

 bezpečnosť produktu – dostatok informácií o jeho správnom a bezpečnom používaní, aby 

sa spotrebiteľ vyvaroval chýb, ktoré by sa mohli negatívne prejaviť vo zvýšenej spotrebe 

energie, predčasnom opotrebení produktu (a potrebe nahradiť ho novým), hromadení 

nadmerného odpadu a pod.,  

 informácie o produkte – pre kupujúceho bude mať nepochybne význam správne 

označenie produktu, uvedenie všetkých relevantných a „povinných“ informácií na 

produkte, príp. obale; označenie krajiny pôvodu (environmentálne orientovaní 

spotrebitelia budú nepochybne preferovať lokálne produkty); obsah a zloženie produktu 

(osobitne pri potravinách, drogériovom tovare, farmaceutických produktoch); 

z environmentálneho hľadiska tiež významné informácie o spôsobe používania a údržby 

či o možnostiach likvidácie produktu, 

 vplyv produktu na životné prostredie – jeho pôsobenie v jednotlivých fázach jeho 

životného cyklu; materiálová a energetická náročnosť produktu (pri výrobe aj spotrebe); 

použitý obal a možnosti jeho recyklácie; vplyv produktu na vznik odpadov; 

environmentálne označenie produktu atď.). 

Už vo výrobnom procese musí podnik dodržiavať platnú legislatívu v oblasti 

životného prostredia (napríklad sledovať povolené limity chemických prvkov, sledovať 

úroveň emisií, vylúčiť používanie zakázaných látok, minimalizovať odpady resp. ich 

vhodným spôsobom likvidovať). To je však prístup environmentálne pasívneho podniku (tzv. 

legalistického), ktorý je aktívny len v rámci zákonom stanovených požiadaviek. Od 

environmentálne zodpovedného podniku sa očakáva aktivita navyše, proaktívne správanie vo 

všetkých podnikových činnostiach s ohľadom na environmentálne požiadavky smerom do 

vnútorného aj vonkajšieho prostredia podniku. 
 

Cena ako najľahšie prispôsobiteľný prvok marketingového mixu by mala byť 

stanovená tak, aby zohľadňovala ochotu spotrebiteľa zaplatiť ju, aby ju prirodzene, bez 

nátlaku akceptoval. Na druhej strane by mala splniť aj očakávania podniku, podľa nášho 

názoru v podobe dosiahnutia optimálneho, resp. primeraného, nie maximálneho zisku. Časti 

dosiahnutého zisku by sa zodpovedný akcionár mohol vzdať v prospech financovania ďalších 

spoločensky zodpovedných aktivít (napr. podporovaním environmentálnych projektov a 

organizácií).  



Cena environmentálneho produktu a jej výška  je obzvlášť významná vzhľadom na 

prevládajúcu cenovú orientáciu našich zákazníkov. Ekonomická situácia sa vplyvom 

hospodárskej krízy zhoršila, životná úroveň stagnuje, resp. klesá, rastie nezamestnanosť 

a inflácia a spotrebiteľ tieto vplyvy zohľadňuje pri svojom nákupnom rozhodovaní – často je 

nútený obmedziť svoje výdavky a viac šetriť. Navrhujeme podnikom, aby zacielili svoju 

ponuku environmentálnych produktov na tie spotrebiteľské segmenty, ktorých členovia sú 

environmentálne orientovaní a sú ochotní akceptovať aj vyššie ceny environmentálnych 

produktov (tzv. „skutočne zelený“ segment a „dolárový zelený“ segment). Spotrebitelia 

z ostatných segmentov však nie sú ochotní zaplatiť za produkt vyššiu cenu len  kvôli jeho 

environmentálnym vlastnostiam a riešenie environmentálnych problémov sa snažia presunúť 

na podnikateľský sektor (ktorý považujú za pôvodcu problémov) a štát. Z marketingového 

hľadiska vidíme veľký potenciál v segmente tzv. „výhonkov“ a vhodnými marketingovými 

podnetmi (skôr necenovými) by sa ich nákupné rozhodovanie dalo ovplyvniť správnym 

smerom v prospech environmentálne vhodného správania. 

V prípade distribúcie environmentálnych produktov sa nám ako vhodné riešenie javí 

predovšetkým priama distribúcia. Okrem dostupnosti je výhodou aj odborné  poradenstvo „z 

prvej ruky“, pretože výrobca najlepšie pozná ponúkaný produkt a vie o ňom poskytnúť najviac 

informácií. V prípade klasického maloobchodného predaja je dôležité venovať pozornosť 

správnemu umiestneniu a označeniu environmentálnych produktov v regáloch, a to tak, aby 

nezanikli v širokom sortimente ponúkaných produktov (aj takých, ktoré  spomínané 

charakteristiky nemajú). V prípade produktov ekologického poľnohospodárstva a biopotravín, 

environmentálnej kozmetiky sa osvedčilo aj vybudovanie špecializovaných predajní. 

Prikláňame sa aj k ponukám environmentálnych produktov v  internetových obchodoch, 

pretože tento typ predaja má pozitívne účinky na životné prostredie. 

Z hľadiska prepravy produktov výrobcom a distribútorom odporúčame, aby preferovali 

environmentálne vhodnejšie spôsoby prepravy svojich produktov (s nižšími nárokmi na 

pohonné hmoty, s nižšími hodnotami emisií do ovzdušia), samozrejme s ohľadom na 

charakter prepravovaných dodávok a možností výrobcov či prepravcov.  

Pri marketingovej komunikácii environmentálnych produktov je dôležitý výber 

cieľového trhu a spôsobu komunikácie. Prieskum nám potvrdil vyššie environmentálne 

uvedomenie u mladších ľudí s vyšším vzdelaním a priemernými až vyššími príjmami. 

Reklama je finančne náročná, a preto si ju môžu dovoliť len podniky s vyšším rozpočtom na 

marketingovú komunikáciu. Vhodné sú tlačené reklamy v relevantných printových médiách 

(so zameraním na zdravý životný štýl, zdravie, ochranu životného prostredia). Určite 

aktuálnym spôsobom prezentácie produktov (a menej finančne náročným) je reklama na 

internete. Internet využíva na Slovensku aktívne 59,2 % obyvateľov (reprezentatívna štúdia 

TNS Slovakia, 1006 respondentov, máj 2011), asi polovica z nich trávi na internete viac ako 

hodinu denne. Zaujímavo spracované komerčné informácie o ponúkaných environmentálnych 

produktoch pozorný používateľ internetu a sociálnych sietí určite zaregistruje. 

Najefektívnejším spôsobom predaja environmentálnych produktov ostáva osobný 

predaj. Podpora predaja je vhodná pri zavádzaní nových environmentálnych produktov na trh, 

pri informovaní spotrebiteľov o tejto skutočnosti. Ich pozornosť by mohli upútať uvádzacie 

zľavy, neskôr po vyskúšaní produktu (a v prípade spokojnosti s ním) by ich mohli osloviť 

vernostné programy pre zákazníkov, prípadne spotrebiteľské súťaže. Samozrejmosťou pre 

zodpovedný podnik sú dobré vzťahy s verejnosťou, ktoré môžu pozitívne prispievať k 

 vytváraniu  a  podporovaniu environmentálneho povedomia spotrebiteľov. Napriek 



prekvapivému výsledku nášho prieskumu o  význame informácií z osobných zdrojov, vidíme 

veľké možnosti v oblasti komunikácie práve vo využívaní „ústneho podania“ (word of mouth) 

pri podporovaní produktov a podnikov s environmentálnou reputáciou. Marketingová 

komunikácia je zrejme najdiskutovanejším nástrojom marketingového mixu z pohľadu 

dodržiavania etických zásad. Zodpovedný podnik musí dodržiavať relevantnú legislatívu 

upravujúcu rôzne spôsoby marketingovej komunikácie. Dôležité je tiež vyberať si správnych, 

zodpovedných externých partnerov, ktorí si ctia etické zásady platné v oblasti komerčnej 

komunikácie. Pravdivá, čestná, slušná, nezavádzajúca a všetky potrebné informácie 

obsahujúca marketingová komunikácia je predpokladom úspešného predaja 

environmentálnych produktov. 

Záver 

 Rastúca informovanosť o environmentálnych problémoch a ich globálny charakter 

spôsobujú, že významná časť verejnosti považuje stav životného prostredia za závažný 

problém. Napriek tomuto záujmu spotrebiteľov o otázky ochrany životného prostredia prax 

potvrdzuje (a potvrdili to aj výsledky nášho prieskumu), že len malá časť postojov 

spotrebiteľov sa transformuje do kúpyschopného dopytu (z rôznych dôvodov). Výsledky 

nášho skúmania nám tiež potvrdili, že v našich podmienkach vplyv na životné prostredie 

nepatrí medzi najvýznamnejšie faktory ovplyvňujúce nákupné správanie spotrebiteľov.  

Uvedené skutočnosti by sa mohli zdať pre už environmentálne zodpovedné podniky 

demotivujúce. Na jednej strane sa snažia vo svojich každodenných aktivitách uplatňovať 

environmentálne zodpovedný prístup, na druhej strane reakcie cieľového trhu nie sú 

adekvátne vynaloženým snahám. Podnikom odporúčame, aby v svojej environmentálnej 

orientácii zotrvali napriek možnému počiatočnému neúspechu. Predpokladom a cestou 

k dlhodobému úspechu je trpezlivosť, vytrvalosť a konzistentnosť environmentálne vhodného 

správania. Zodpovednou výrobou environmentálne vhodných produktov predávaných za 

primeranú cenu, dostupných pre každého spotrebiteľa, permanentnou komunikáciou 

s verejnosťou o realizovaných environmentálnych aktivitách splnia podniky aj svoju edukačnú 

úlohu a  skôr či neskôr spôsobia pozitívny posun aj v environmentálnom povedomí 

spotrebiteľov.   
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Abstrakt  

R&D výdaje a zaměstnávání R&D pracovníků jsou nutné předpoklady pro 

konkurenceschopnost firem v globalizované ekonomice. Pro českou a slovenskou ekonomiku 

s významným vlivem zpracovatelského průmyslu na exportní výkonnost lze za indikátor 

budoucí konkurenceschopnosti považovat změny obou vstupních ukazatelů inovačního 

chování firem v exportně orientovaných odvětvích s vyšší technologickou náročností.  Cílem 

článku je proto komparace změn v R&D výdajích a v počtu R&D zaměstnanců v 

podnikatelském sektoru, ve zpracovatelském průmyslu a v high-tech  zpracovatelském 

průmyslu. Tato komparace nám umožní identifikovat společné a rozdílné vývojové tendence 

v odvětvích klíčových pro konkurenceschopnost obou ekonomik. 

Klíčová slova 

R&D výdaje, R&D zaměstnanci, podnikatelský sektor, zpracovatelský průmysl, high-tech 

zpracovatelský průmysl. 

Abstract 

R&D expenditures and employment of R&D personnel are key prerequisites for long-

term competitiveness of firms in the globalised economy. For Czech and Slovak economies, 

where the manufacturing industry is of some significance to the export performance, changes 

in R&D expenditures and in the number of R&D personnel in business sector, manufacturing 

industry, and high-tech industry can be an indicator of future competitiveness. The aim of this 

paper is therefore to compare the changes in R&D expenditures and in the number of R&D 

personnel in these sectors, which are essential for competitiveness. 

Key words 

R&D expenditures, R&D personnel, business sector, manufacturing industry, high-tech 

manufacturing industry. 
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Úvod, cíl a metodika 

V podmínkách globalizace je konkurenceschopnost firem v malých otevřených 

ekonomikách stále silněji podmíněna jejich efektivním zapojením do globálních hodnotových 

řetězců. Nezbytným předpokladem pro udržení konkurenční pozice firem je schopnost 

adaptace na neustále se měnící tržní podmínky – stále většího významu proto nabývají 

inovace. Podmínky pro inovační aktivitu i její efekty je možné měřit pomocí vstupních či 

výstupních ukazatelů. Mezi nejčastěji analyzované vstupní ukazatele patří výdaje na výzkum 

a vývoj (R&D výdaje), počet vědeckých a výzkumných pracovníků nebo například rozsah 

venture kapitálu v jednotlivých sektorech a odvětvích ekonomiky. Z výstupních ukazatelů 

jsou při hodnocení inovativnosti zpravidla používány: počet patentů, licencí a inovací, 

bibliometrická analýza, ale také změny nehmotného majetku firmy např. firemního goodwillu. 

Prvním cílem článku je analýza změn dvou vstupních ukazatelů inovační aktivity -R&D 

výdajů a R&D pracovníků – v ČR a na Slovensku. Protože zásadní význam pro 

konkurenceschopnost obou ekonomik má  v podnikatelském sektoru zpracovatelský průmysl 

(ZP), budeme sledovat změny obou ukazatelů právě v tomto odvětví. V odvětvích ZP se 

zaměříme na změny v high-tech zpracovatelském průmyslu (high-tech ZP), protože inovace 

v odvětvích s vysokou technologickou náročností lze pokládat za klíčový předpoklad budoucí 

konkurenční výhody. K analýze změn v inovační výkonnosti použijeme statistická data 

publikovaná Eurostatem, Českým statistickým úřadema Statistickým úřadem SR. Metodu 

komparace budeme aplikovat jak při sledování změn v ukazatelích za sledované období 

(zpravidla za období 2006-12, případně za období 2006-11), tak při sledování meziročních 

změn, změn v podílu daného sektoru na celkových R&D výdajích a změn ve způsobu 

financování R&D výdajů v těchto sektorech (odvětvích). Druhým cílem je popsat, jak je 

důležitost inovací vnímána podnikovou sférou, zejména v kontextu dopadů ekonomické krize. 

Naše závěry se budou v tomto ohledu opírat o výsledky studie společnosti Deloitte [5] 

a o výsledky Globálního inovačního barometru společnosti GE[7]. 

Výsledky a diskuse 

R&D výdaje v podnikatelském sektoru, ve ZP a v high-tech ZP - změny v letech 2006-12 

V malých otevřených ekonomikách s významným vlivem zpracovatelského průmyslu 

na jejich exportní výkonnost mají pro budoucí konkurenceschopnost zásadní význam R&D 

výdaje právě v tomto sektoru. O žádoucí změně orientace konkurenční výhody z nákladové na 

kvalitativní by měl vypovídat nárůst těchto výdajů v odvětvích s vyšší technologickou 

náročností – tj. v odvětvích high-tech zpracovatelského průmyslu. Stěžejní část příspěvku 

proto věnujeme analýze změn R&D výdajů v podnikatelském sektoru, ve ZP a v high-tech 

ZP. Pozornost bude zaměřena nejen na změny v realizaci výdajů v podnikatelském sektoru 

a ve výše zmíněných odvětvích, ale rovněž na zdroje financování. 

Nárůst významu podnikatelského sektoru pro výzkum a vývoj potvrzuje tisková zpráva 

ČSÚ [1]. Jednak došlo k jejich absolutnímu nárůstu (v roce 2012 byly tyto výdaje nejvyšší od 

vzniku ČR), jednak intenzita R&D výdajů v ČR konverguje k průměru EU
2
. Z celkových 

                                                 

2
V roce 2012 dosáhly celkové R&D výdaje na území ČR výše 72,4 mld. Kč. V porovnání s 

Maďarskem jde o hodnotu téměř dvaapůlkrát a se Slovenskem dokonce šestkrát vyšší. Podíl těchto 

výdajů na HDP, tzv. intenzita R&D, dosáhl ve stejném roce 1,9 % a přibližuje se průměru zemí 

EU.Podniky v EU podíl R&D výdajů na HDP od roku 2007 do roku 2011 celkově rovněž zvýšily (z 

1,18 % na 1,27 %). 



výdajů na R&D bylo v ČR v loňském roce 54 % (38,8 mld. Kč) využito v podnikatelském 

sektoru. Největší objem financí byl vynaložen v podnicích pod zahraniční kontrolou (v roce 

2012 se tyto podniky podílely 52 % na R&D výdajích v celém podnikatelském sektoru). Jak 

konstatuje tisková zpráva ČSÚ, podíl podniků pod zahraniční kontrolou na realizaci R&D 

výdajů je v ČR jedním z nejvyšších v EU
3
.  V R&D výdajích v podnikatelském sektoru stále 

dominují průmyslové podniky, a to především v automobilovém a strojírenském průmyslu. V 

posledních letech roste v rámci zpracovatelského průmyslu význam vědy a výzkumu 

realizovaného v elektrotechnickém průmyslu a ve výrobě ostatních dopravních prostředků. 

Kromě průmyslu roste význam R&D i v podnicích působících v oblasti poskytování 

profesních, vědeckých a technických činností a IT služeb. 

I přes absolutní nárůst finančních prostředků věnovaných na výzkum a vývoj, podíl 

těchto výdajů realizovaných v podnikatelském sektoru na celkových R&D výdajích ve 

sledovaném období (2006-12) klesl v obou zemích. V ČR bylo v podnikatelském sektoru ve 

výchozím roce analýzy (rok 2006) realizováno 60 % z celkových  R&D výdajů, na Slovensku 

jen 43 %. V roce 2012 byl podíl podnikatelského sektoru na celkových R&D výdajích nižší 

v ČR o 6 p.b., na Slovensku jen o 2 p.b. oproti výchozímu roku 2006. Relativně klesá 

i význam veřejného sektoru (podíl R&D výdajů realizovaných v tomto sektoru na celkových 

výdajích v obou zemích poklesl, přičemž na Slovensku je v celém sledovaném období tento 

podíl relativně vyšší – v ČR v roce 2012 18 %, na Slovensku 24,5 %). Za pozitivní trend lze 

jistě považovat nárůst podílu R&D výdajů realizovaných na vysokých školách
4
 – v ČR se 

jejich podíl zvýšil z 18,3 % v roce 2006 na 27,5 % v roce 2012, na Slovensku z 24 % ve 

výchozím roce na 34 % v roce 2012. Největší část finančních prostředků na R&D z domácích 

veřejných zdrojů  směřovala právě do veřejných vysokých škol (celkem 11,3 mld. Kč, tj. 42 

%)[1]. I přesto, že firmy ve výzkumech týkajících se efektivity R&D výdajů (podrobněji dále 

v textu), zdůrazňují prospěšnost  spolupráce s vysokými školami, podíl podnikatelských 

zdrojů na financování vědy a výzkumu na vysokých školách a ve veřejném sektoru je v ČR 

stále velmi nízký. Vzhledem k vysokému podílu technických věd a aplikovaného výzkumu 

v českém vysokém školství potenciál vzájemné spolupráce podnikatelského sektoru a VŠ 

evidentně není dostatečně využíván
5
. 

Změna významu zdrojů financování R&D v podnikatelském sektoru, ZP a high-tech ZP 

Při hodnocení podílu jednotlivých zdrojů na financování R&D výdajů lze sledovat 

v ČR a na Slovensku odlišný trend. Zatímco v ČR podíl podnikatelských zdrojů na 

financování R&D výdajů relativně klesá (v letech 2006-11 z 63 % na 54 %), na Slovensku 

dochází ve sledovaném období k absolutnímu i relativnímu nárůstu (z 68 % na 78 %). 

Zatímco v ČR dochází k růstu významu zahraničních zdrojů (zvýšení podílu z 3,4 % v roce 

2006 na 14,7 % v roce 2011), na Slovensku podíl zahraničních zdrojů vzrostl před přijetím 

                                                 

3
Srovnatelný význam mají podniky pod zahraniční kontrolou v Belgii, Rakousku, Irsku a Maďarsku.    

4
V roce 2012 dosáhly v ČR celkové výdaje na veřejný VaV 33,2 mld. Kč, z toho na vysokoškolský 

sektor připadlo 19,9 mld. Kč (60 %). Na vysokoškolském výzkumu mají vysoké zastoupení, kromě 

převažujících technických a přírodních věd, také vědy lékařské a částečně i sociální a zemědělské. V 

případě lékařských věd hraje významnou roli zařazení fakultních nemocnic do vysokoškolského 

sektoru.[1] 

5
Ze soukromých domácích zdrojů bylo sice do VaV investováno celkem 26,3 mld., ale jen necelé 

procento (158 mil. Kč) z této částky směřovalo do vysokých škol.[1] 



eura (z 10,8 % v roce 2006 na 20,6 % v roce 2009), v roce 2011 se vrátil na výchozích 11 %. 

Zahraniční sektor se v obou zemích významně podílí na financování vědy a výzkumu zejména 

ve zpracovatelském průmyslu. R&D výdaje financované ze zahraničí v tomto odvětví vzrostly 

v ČR v letech 2006 – 12 téměř desetkrát, na Slovensku (v letech 2006-10) téměř 630 krát. K 

nejvyššímu nárůstu došlo v souvislosti s přílivem PZI před přijetím eura (v roce 2008 se 

oproti předchozímu roku tyto výdaje zvýšily 192krát). Zahraniční sektor zvyšoval své výdaje 

na vědu a výzkum v uvedeném období také v high-tech sektoru ČR. Tyto výdaje rostly 

rychleji než ve zpracovatelském průmyslu – v letech 2006-12 vzrostly 15krát. K nejvyššímu 

meziročnímu nárůstu došlo v podmínkách ekonomické krize a mírného oživení (v roce 2009 

zahraniční sektor financoval R&D v dvojnásobném objemu oproti roku 2008, v roce 2010 byl 

zaznamenán meziroční nárůst o 23,8 %).  

Zpráva ČSÚ [1] konstatuje, že český výzkum se stává závislým na zahraničním 

financování. Zatímco v roce 2010 podpořil veřejný zahraniční sektor český výzkum 2,2 mld. 

Kč, v loňském roce se jednalo o částku 11,6 mld. Kč. Z toho téměř dvě třetiny (64 %) byly 

směřovány do financování výzkumu na vysokých školách. Do těchto zdrojů patří především 

operační programy strukturálních fondů EU zaměřené na podporu výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací. Celkově je ze zahraničních zdrojů, veřejných i 

podnikatelských, financována více než čtvrtina (26 %) tuzemského R&D. 

 V následujícím textu se zaměříme na analýzu změn R&D výdajů a R&D zaměstnanců. 

Grafické znázornění a tabulkové vyjádření meziročních změn umožní komparaci vývoje 

vybraných ukazatelů R&D v České republice a na Slovensku v letech 2006-11. Komparace 

meziročních změn umožňuje nám porovnat stabilitu R&D v podnikatelském sektoru obou 

zemí.  

Graf 1: Meziroční změny ve výdajích na R&D ve firmách podnikatelského sektoru v ČR 

a SR (v %) 

 

Zdroj: Eurostat. Database. cit. 10.12. 2013 dostupné z: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database


Graf 2: Meziroční změny ve výdajích na R&D ve firmách podnikatelského sektoru v ČR 

a SR (v %) 

 

Zdroj: Eurostat. Database. cit. 10.12. 2013 dostupné z: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database 

Větší stabilitu ve vědeckovýzkumném sektoru v ČR lze konstatovat na základě 

meziročních změn ve výdajích na R&D v podnikatelském sektoru, ale také ve ZP a v high-

tech ZP. Výraznější meziroční změny na Slovensku souvisí jednak se zpožděním přílivu PZI 

do slovenského podnikatelského sektoru, jednak s dopady přijetí eura na rozhodování 

zahraničních investorů (odbourání kurzového rizika je pozitivním faktorem při firemních 

kalkulacích). Dalším důvodem větších výkyvů v případě Slovenska je nižší výchozí základna 

– například v posledním roce konjunktury (v roce 2007) byly výdaje na R&D v 

podnikatelském sektoru v ČR 13,6 krát vyšší, v roce 2011 byl již rozdíl menší (v ČR 9,7 krát 

vyšší než na Slovensku). V obou zemích jsou ve financování R&D významně zastoupeni 

zahraniční investoři, výrazná meziroční změna v celkové výši R&D výdajů na Slovensku v 

roce 2010 (ale také  v počtu subjektů a v počtu zaměstnanců ve R&D – viz další text) je 

bezpochyby ovlivněna právě přijetím eura. Negativní meziroční změny ve R&D výdajích v  

high-tech ZP po roce 2007 jsou v obou zemích v rámci ZP kompenzovány nárůstem výdajů v 

tradičních středně technologicky náročných odvětvích. Zatímco v ČR došlo v letech 2007-11 

k absolutnímu poklesu R&D výdajů v high-tech ZP o téměř 20 %, v důsledku nárůstu výdajů 

ve středně technologicky náročných odvětvích se R&D výdaje ve ZP zvýšily téměř o pětinu.  

Na nárůstu R&D výdajů na Slovensku po roce 2009 se bezpochyby podílelo přijetí eura. Ve 

ZP se R&D výdaje v letech 2007-11 zvýšily o téměř 86 %, v high-tech ZP je patrný pokles 

těchto výdajů v souvislosti s ekonomickou krizí – celkově se R&D výdaje za uvedené období 

zvýšily o 1 %. 

Meziroční změny ve výdajích na R&D v malých, středních a velkých firmách 

podnikatelského sektoru v ČR a SR  

Podrobnější pohled na výdaje na R&D v podnikatelském sektoru umožňují grafy 3 a 4, 

které zachycují meziroční změny ve výdajích v podnicích podle velikosti. 

 



Graf 3: Meziroční změny ve výdajích na R&D ve firmách podnikatelského sektoru v ČR 

podle velikosti (v %) 

 

Zdroj: Eurostat. Database. cit. 10.12. 2013 dostupné z: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database 

Graf 4: Meziroční změny ve výdajích na R&D ve firmách podnikatelského sektoru na 

Slovensku podle velikosti (v %) 

 

Zdroj: Eurostat. Database. cit. 10.12. 2013 dostupné z: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database 

Význam podniků dané velikosti při realizaci R&D výdajů v podnikatelském sektoruje 

patrný z jejich podílu na celkových výdajích. Ve sledovaném období je v obou zemích podíl 

malých podniků na výdajích na R&D stabilní (v ČR na úrovni 7-8 %, na Slovensku jejich 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database


podíl kolísá mezi 7 až 9 %). Podíl středně velkých podniků v ČR se pohybuje mezi 16 až 20 

% - protože v podmínkách krize v důsledku úsporných opatření klesl podíl velkých firem na 

R&D výdajích, význam středně velkých podniků  ve financování R&D v ČR vzrostl. Na 

Slovensku lze konstatovat právě opačný trend – pokles podílu středně velkých firem (o 18 

p.b. mezi roky 2008 a 2009)a nárůst významu velkých firem ve financování R&D  (o 20 p.b. 

mezi rokem 2008 a 2009). Graf 3 ukazuje na stabilní a kladné meziroční změny u malých 

firem v ČR. Tento vývoj vysvětlujeme vyšší tlakem na efektivitu výdajů do R&D v těchto  

firmách. Ve středně velkých a velkých firmách je z meziročních změn patrná větší citlivost 

R&D výdajů na cyklický vývoj. Zvýšenou citlivost spojujeme s nižší efektivností R&D 

výdajů. Nižší efektivnost totiž umožňuje v podmínkách krize přistoupit k úsporným 

opatřením a přitom nepřerušit inovační aktivitu. Důsledkem těchto úsporných opatření je 

v našem grafu větší rozkolísanost meziročních změn. 

R&D pracovníci v podnikatelském sektoru, ve ZP a v high-tech ZP - změny (2006-11) 

Z dotazníkových šetření (výzkum společnosti Deloitte [4], Globální inovační barometr 

[6]) vyplývá, že efektivní využití finančních prostředků  vynaložených na výzkum a vývoj je 

jednoznačně podmíněno dostupností kvalitních R&D pracovníků. V následující části textu 

zmapujeme změny tohoto vstupního ukazatele v podnikatelském sektoru a v odvětvích 

klíčových pro konkurenceschopnost obou zemí – tj. ve zpracovatelském průmyslu (ZP) 

a v high-tech zpracovatelském průmyslu (high-tech ZP). 

Tab. 1: R&D zaměstnanci  v ČR – meziroční změny (v %) 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

zaměstnanci ve R&D 8,9 6,3 3,4 -0,7 4,3 9,3 

zaměstnanci ve R&D (ZP) 14,4 0,3 3,1 3,8 10,8 4,6 

zaměstnanci ve R&D (H-T ZP) 27,2 0,2 -1,8 -6,1 -2,6 0,5 

Zdroj: Eurostat. Database. cit. 10.11. 2013 dostupné z: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database 

Tab. 2: R&D zaměstnanci  na Slovensku – meziroční změny (v %) 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

zaměstnanci ve R&D -10,8 -14,2 1,6 -4,3 23 0,7 

zaměstnanci ve R&D (ZP) -9,1 0,3 31,5 -5,9 23,4 9,7 

zaměstnanci ve R&D (H-T 

ZP) 

-2,1 2 -27,3 -29,3 45 17 

Zdroj: Eurostat. Database. cit. 10.11. 2013 dostupné z: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database 

Absolutní čísla o počtu pracovníků ve R&D ve zpracovatelském průmyslu dokládají 

významný podíl těchto odvětví na R&D v podnikatelském sektoru. V letech 2007-11 došlo k 

nárůstu počtu R&D pracovníků v ZP na Slovensku o 68 %, v ČR o 14 %. Meziroční změny 

ukazatele v high-tech ZP vypovídají o absolutním poklesu  - v ČR o 10 %, na Slovensku o 25 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database


%. Ve ZP obou zemí tedy v inovační aktivitě (měřené ukazateli diskutovanými v tomto 

článku) stále narůstá význam tradičních středně technologicky náročných odvětví
6
. 

V roce nejhlubšího ekonomického poklesu (rok 2009) se snížil počet zaměstnanců ve R&D v 

obou zemích. Scholleová, Nečadová [8] hodnotily dopad ekonomické krize na inovativní 

chování firem v podnikatelském sektoru v ČR v závislosti na převažujícím vlastníkovi a v 

závislosti na velikosti firmy. Výsledky této analýzy potvrzují skutečnost, že s velikostí firmy 

klesá podíl R&D pracovníků na celkovém počtu zaměstnanců – zatímco v malých firmách 

tvoří R&D pracovníci přibližně polovinu zaměstnanců, ve velkých firmách přibližně 4 %. 

Z analýzy rovněž vyplývá, že zahraniční firmy v ČR mají menší podíl R&D zaměstnanců než 

domácí firmy (s výjimkou let 2008 a 2009), protože v ČR jsou zastoupeny především výrobní 

a obchodní jednotky nadnárodních společností, které výzkum a vývoj uskutečňují primárně 

v mateřských firmách. Během krize se ve firmách se zahraničním vlastníkem paradoxně podíl 

R&D pracovníků na celkovém počtu zaměstnanců zvyšoval, protože docházelo k převzetí 

(akvizicím) domácích firem včetně R&D oddělení. Jejich redukce v souladu s firemní strategií 

nadnárodní korporace byla až následujícím krokem. V roce 2009 a 2010 již akviziční aktivita 

klesala (Dealwatch[3]) a konsolidace firem pak vedla k poklesu počtu R&D pracovníků 

v technologicky náročných odvětvích (viz změny v high tech ZP) .  

Absolutně i relativně je největší podíl R&D  pracovníků na R&D  zaměstnancích ve 

ZP ČR soustředěn ve velkých firmách se zahraničním vlastníkem. Zatímco v letech 2008 – 10 

se relativní podíl  R&D pracovníků ve středně velkých firmách ZP mírně zvýšil (z 23 % na 27 

% z celkového počtu v ZP ve sledovaných letech), ve velkých firmách v uvedeném období 

poklesl o 6 p.b. (z 71 % na 65 %). Tento pokles je reakcí firem pod zahraniční kontrolou na 

ekonomickou krizi. Podíl firem pod zahraniční kontrolou na R&D pracovnících v 

podnikatelském sektoru narůstal v období 2005-08 a klesl v období 2008-10, v soukromých 

domácích podnicích v ČR bylo možné sledovat opačný trend[8]. 

Význam R&D výdajů pro firmy a faktory ovlivňující efektivitu R&D výdajů ve firmách– 

výsledky vybraných studií  

Význam R&D pro konkurenceschopnost firem potvrzují průzkumy názorů podniků. 

Studie společnosti Deloitte
7
[4] potvrdila ochotu a potřebu firem, které uskutečňují výzkum a 

vývoj na území České republiky, investovat do výzkumu a vývoje (vČR takto odpovědělo 88 

% dotázaných firem). Více jak 40 % oslovených firem plánuje v následujících 3-5 letech 

navýšit objem R&D  výdajů. Dokument shrnující výsledky výzkumu sice nepopisuje 

strukturu respondentů – podíl investic do R&D na obratu (firmy nejčastěji investují do R&D 

finanční prostředky ve výši 3-5 % svého obratu) ale svědčí o tom, že odpovídaly spíše středně 

velké a velké firmy. Pro vypovídací schopnost výsledků průzkumu je klíčové, jako typy 

výdajů respondenti považují za výdaje související s R&D činnostmi. Za R&D výdaje firmy 

                                                 

6
V podnikatelském sektoru ČR bylo v roce 2012 využito 54 % z celkových výdajů na R&D. Největší 

objem financí byl vynaložen v průmyslových podnicích pod zahraniční kontrolou (především v 

automobilovém a strojírenském průmyslu). V posledních letech roste v rámci zpracovatelského 

průmyslu význam R&D realizovaného v elektrotechnickém průmyslu a ve výrobě ostatních 

dopravních prostředků. 

7
Průzkum společnosti Deloitte  probíhal mezi více než 230 firmami z České republiky, Chorvatska, 

Polska, Slovenska a Maďarska. Více jak dvě čtvrtiny dotázaných středoevropských společnosti (78 %) 

uvedlo, že v následujících letech jejich výdaje na výzkum a vývoj zůstanou stejné, nebo se ještě zvýší. 



nejen vývoj nových produktů, procesů a služeb (86,5 %) ale také podstatnou změnu výrobku, 

technologie či služby (69,2 %) či jejich zdokonalení (75 %). Do oblasti R&D firmy také řadí 

nákup externích služeb nebo práv duševního vlastnictví vyvinutých externě (15,4 % 

dotázaných). Veřejná podpora (přímá i nepřímá) podpora je pro více než 70 % firem stimulem 

pro  zvýšení R&D výdajů. Klíčovým faktorem při rozhodování o nárůstu R&D výdajů je u 50 

% firem dostupnost kvalifikovaných pracovníků v daném oboru. V tomto kontextu je zřejmé, 

že narůstá důležitost efektivní spolupráce podnikatelské sféry se vzdělávacími institucemi, 

zejména s vysokými školami. 

Tento trend konstatuje i nezávislý výzkum Globální barometr inovací
8
[6]. Za zásadní 

zjištění lze považovat změnu v přístupu k inovacím v 21. století. nelze spojovat pouze s 

dopady ekonomické krize. Nejvýznamnější inovace nebudou podle Globálního inovačního 

barometru primárně zaměřeny na zisk, ale povedou především ke kvalitativnímu zlepšení 

životní úrovně - například ke zlepšení kvality zdraví a životního prostředí či zvýšení 

energetické bezpečnosti a přístupu ke vzdělání. Respondenti výzkumu považují za klíčové 

inovátory malé a středně velké podniky a předpokládají, že budou stejně inovativní jako 

dnešní klíčoví inovátoři - velké firmy. Podle 86 % dotázaných manažerů budou úspěšné 

inovace založeny spíše na spolupráci a partnerství více subjektů a budou respektovat potřeby 

místních trhů
9
 . Nutným předpokladem pro uskutečnění inovací je kreativita pracovníků – 69 

% respondentů ve výzkumu z roku 2011 uvedlo, že úspěch inovace spíše zaručí kreativita lidí 

než výhradně vědecký výzkum (58 %). Největším problémem (pro 40 % firem působících v 

ČR)je nestabilita podmínek pro podnikání.Při uplatňování daňových úlev či grantů na výzkum 

a vývoj firmy poukazují na daňovou nejistotu při jejich posuzování finančními úřady či 

jinými orgány. Téměř 30 % firem spatřuje riziko ve správném vymezení činností výzkumu a 

vývoje právě pro tyto účely. Zmíněné problémy rovněž poukazují na nejasnost prováděcích 

předpisů pro uplatnění podpory.[4] 

Předpokladem úspěšných inovací je efektivní využití vložených finančních prostředků. 

Výzkumné studie zaměřené na hodnocení efektivnosti R&D výdajů zpravidla zkoumají 

inovativní chování firem v závislosti na jejich velikosti, na odvětvové klasifikaci, na počtu 

zaměstnanců, ale zkoumají rovněž efektivnost přímé a nepřímé vládní podpory těchto výdajů. 

Analýza Zemplinerové a Hromádkové [10]potvrzuje přímou vazbu inovačních výstupů na 

inovační vstupy (tedy i na R&D výdaje). Z dostupných statistických dat a z analýz efektivity 

R&D výdajů - například Zemplinerová [11] a Zemplinerová, Hromádková [10]  -vyplývají 

                                                 

8
Globální inovační barometr 2013, výzkum společnosti GE mezi 3 000 vrcholnými manažery z 25 

zemí světa, zjistil, že manažeři sice stále vnímají inovace jako strategickou prioritu, ale panuje 

všeobecná nejistota pramenící ze stále rychlejšího a globalizovanějšího ekonomického prostředí. Podle 

statistik sice země střední a východní Evropy zaostávají za lídry v oblasti investic do inovací, ale 

region má vysoký podíl high-tech exportu a přímých zahraničních investic, což je důkazem rostoucího 

významu inovací a hospodářského vývoje.[6]  

9
V souvislosti s rostoucím významem  rozvíjejících se zemí ve světové ekonomice se jednak mění 

charakter globalizace, jednak konkurenční podmínky na globálních trzích a zároveň i charakter 

konkurenční výhody. Nová fáze globalizace (nazývaná globalizace 2.0) je spojena s rostoucím 

významem  také v oblasti spotřeby. S orientací na spotřební trhy rozvíjejících se zemí je spojen 

koncept tzv. disruptive innovation. Tyto inovace jsou orientovány právě na spotřebitele typického pro 

rozvíjející se trhy, který preferuje uživatelsky příjemnou a jednoduchou variantu produktu (procesu) s 

nízkými náklady a nízkou cenou.[12]  

 



následující závěry: u velkých firem je existence samostatných výzkumných oddělení 

pravděpodobnější a vědeckovýzkumné týmy jsou větší, s velikostí firmy klesá podíl R&D 

pracovníků na celkovém počtu zaměstnanců, existence nepřímé úměry mezi velikostí firmy 

a efektivitou inovačních výdajů – tj. v malých firmách s výzkumnou činností je tato činnost 

intenzívnější.  Autorky rovněž konstatují, že možnost podpory inovací z veřejných zdrojů 

vede k nižší efektivitě využití finančních prostředků. Například Scholleová [7] považuje za 

účinnější a efektivnější nepřímou podporu inovujících podniků. Primární úlohou státu by 

mělo být usnadnit a zvýhodnit vlastní inovační aktivitu firem. Za efektivnější lze považovat 

tedy spíše nepřímé formy podpory (daňové zvýhodnění, odstraňování administrativní zátěže, 

zprůhlednění a kultivace podnikatelského prostředí, usnadnění podmínek pro vstup venture 

kapitálu apod.), které umožní inovujícím firmám zvyšovat kapitál vlastní činností, tak aby 

neměly problém financovat svůj další rozvoj z adekvátních prostředků. 

Závěr 

 R&D výdaje jsou důležitým indikátorem budoucí konkurenceschopnosti jak na 

podnikové, tak na makroekonomické úrovni.  V podmínkách ekonomické krize podíl R&D 

výdajů na HDP v EU, ČR i na Slovensku stagnoval. Absolutně R&D výdaje v obou zemích 

vzrostly, jejich podíl realizovaný v podnikatelském sektoru na celkových R&D výdajích ve 

sledovaném období (2006-12) v obou ekonomikách klesl. Relativně klesá i význam veřejného 

sektoru, přičemž na Slovensku je v celém sledovaném období tento podíl vyšší.Za pozitivní 

trend lze považovat nárůst podílu R&D výdajů realizovaných na vysokých školách –míra 

spolupráce podnikatelského sektoru s vysokými školami, měřená podílem podnikatelských 

zdrojů na financování vědy a výzkumu na vysokých školách a ve veřejném sektoru, je v ČR 

ale stále velmi nízká.  V obou ekonomikách je významným zdrojem financování  R&D 

výdajů  zahraniční sektor -ČR došlo v posledních letech k výraznému nárůstu jeho významu - 

podíl podniků pod zahraniční kontrolou na realizaci R&D výdajů  je v ČR jedním 

z nejvyšších v EU. Na růst R&D výdajů na Slovensku po roce 2009 má v případě SR 

významný vliv přijetí eura, které je při firemních kalkulacích a strategickém rozhodování o 

investicích stabilizujícím faktorem. Výraznější meziroční změny v R&D výdajích zde souvisí 

jednak s výrazně nižší výchozí úrovní výdajů ve výchozím roce analýzy, jednak se zpožděním 

přílivu PZI do slovenského podnikatelského sektoru oproti ČR, jednak s dopady přijetí eura 

na rozhodování zahraničních investorů. Negativní meziroční změny v R&D výdajích v  high-

tech ZP po roce 2007 jsou v obou zemích v rámci ZP vykompenzovány zvýšením výdajů v 

tradičních středně technologicky náročných odvětvích. 

Podíl R&D pracovníků na celkovém počtu pracovníků je ve velkých firmách se 

zahraničním vlastníkem menší než ve středně velkých firmách, což jednak souvisí s orientací 

firem se zahraničním vlastníkem na využití nákladové výhody a na činnosti s nižší přidanou 

hodnotou. V roce nejhlubšího ekonomického poklesu (rok 2009) se snížil počet zaměstnanců 

ve R&D v obou zemích. Absolutně i relativně je největší podíl R&D  pracovníků na R&D  

zaměstnancích ve ZP ČR soustředěn ve velkých firmách se zahraničním vlastníkem. 

Ani v ČR, ani v SR se nepotvrzuje trend patrný v některých členských zemích (viz 

dokument Evropské komise Stav Unie inovací 2012), a to pokles investic do výzkumu a 

vývoje v podnikatelském sektoru, zejména v malých a středních podnicích. Tento trend je 

podle zjištění Evropské komise způsoben nízkou důvěrou podniků v budoucí vyhlídky 

evropského hospodářství, a to i přes to, že v rozvahách mnoha společností se hromadí 

hotovostní rezervy.[2] Z pohledu odvětví mnoho zemí zaznamenalo nárůst intenzity výzkumu 

a vývoje v tradičnějších středně technologicky náročných odvětvích. 



Poděkování 

Článek je výstupem výzkumného projektu Zdroje a perspektivy rozvoje evropských 

ekonomik na počátku 21. století v kontextu soudobé globalizace registrovaného na VŠE Praha 

pod evidenčním číslem VŠE IP 300040 a projektu VEGA 1/0381/13 „Hodnotenie inovačného 

potenciálu podnikateľskej siete v ranných etapách jej fungovania“. 
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Abstrakt  

Zmluvy sú najčastejšie dôvodom vzniku obchodnoprávnych vzťahov. Zmluvná sloboda 

podnikateľského subjektu sa považuje za základ slobodného podnikateľského systému. Zmluva 

je pritom nástrojom, ktorý poskytuje obom stranám určitú právnu istotu a chráni ich navzájom 

pred zlým úmyslom druhej strany. Je tak vlastne výsledkom výmeny vynútiteľných prísľubov 

strán. Malé a stredné podniky používajú  na svoju podnikateľskú činnosť vlastné zdroje 

financovania. Vlastný kapitál vložený do podnikania je však pozitívnym signálom predovšetkým 

pre dodávateľov cudzieho kapitálu. Obidva vybrané typy obchodných zmlúv prichádzajú na 

pomoc podnikateľským subjektom i v období krízy. 

Kľúčové slová 

Zmluva o franchisingu, zmluva o tichom spoločenstve, podnikateľ, obchodné zmluvy, 

financovanie. 

Abstract 

Contracts are the most common cause of commercial law relations. Contractual freedom 

undertaking is considered the basis of free enterprise system. The contract is a tool that provides  

both parties a degree of legal certainty and protecting each other from the evil intention of the  

other party. It is actually the result of an exchange as enforceable commitments pages. Small  and 

medium-sized enterprises use funding for their own business. Own capital invested in the  

business, however, is a positive signal especially for suppliers of foreign capital. Both selected  

types of commercial contracts come to help businesses during periods of crisis.  
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Agreement on franchising, silent partnership agreement, entrepreneur, business contracts, 

financing. 
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Úvod, cieľ a metodika 

Sloboda podnikania predstavuje jeden zo základných predpokladov existencie 

hospodárstva založeného na trhových princípoch. V Ústave Slovenskej republiky je sloboda 

podnikania garantovaná v rámci základných práv a slobôd v druhej hlave piatom oddiele ako 

základné hospodárske právo. Podľa ústavného článku 35 ,,(1) Každý má právo na slobodnú 

voľbu povolania a prípravu naň, ako aj právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť. 

(2) Zákon môže ustanoviť podmienky a obmedzenia výkonu určitých povolaní alebo činností." V 

zmysle čl. 52 ods. 2 Ústavy SR cudzinci požívajú v Slovenskej republike základné ľudské práva 

a slobody zaručené touto ústavou, ak nie sú výslovne priznané iba občanom SR.  

Definícia pojmu podnikanie je v slovenskom právnom poriadku zakotvená v ustanovení § 

2 ods. 1 Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb.). Podľa tohto ustanovenia podnikaním 

sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na 

vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. 

Zmluvy sú najčastejšie dôvodom vzniku obchodnoprávnych vzťahov. Zmluvy sa 

spravidla uzavierajú v rámci niektorého štandardného zmluvného typu. Obchodný zákonník 

poskytuje širokú škálu možností na úseku uzatvárania zmlúv, strany môžu uzavrieť aj 

nepomenovanú (inominátnu) zmluvu (napr. o obchodnej spolupráci alebo zmluvu o dodávkach a 

odbere). Zmluvy individualizované, šité len na konkrétny právny vzťah, môžu byť primeranejšie 

než v zákone uvádzané typové zmluvy. 

 Práve teraz, v čase krízy, je vhodné bližšie priblížiť aspoň jednu inominátnu zmluvu 

a jednu typovú zmluvu, ktoré by mali podnikateľským subjektom pomôcť pri financovaní 

inovácií. 

1. Forma franchisingu 

 Vo francúzskej  frazeológii „la franchise“ znamená oslobodenie od cla, poplatkov, 

priamosť, úprimnosť. V anglickom jazyku je slovo „franchise“ chápané ako výsada, oslobodenie 

od daní, koncesia, povolenie vykonávať verejne prospešnú službu, dokonca označovalo aj  samo 

občianske právo. 

 Slovo franchise pochádza z obdobia stredoveku. Vo Francúzsku sa používalo v súvislosti 

s privilégiami, ktoré kráľ udeľoval významným osobnostiam, dával im právo vyrábať alebo  

obchodovať s určenými výrobkami na vymedzenom území. Neskôr sa rozvíjal v zmysle 

poskytovania a využívania určitých výsad v diplomacii, oslobodenia od cla a daní pri predaji 

výrobkov. Až na začiatku 20. storočia dostáva pojem franchise konečný zmysel  a obsahuje 

povolenia na využívanie práv, ktoré prináležia inému. Je to označenie určitého typu spolupráce 

medzi podnikateľmi v oblasti predaja, služieb alebo výroby. Ide o určitú obchodnú metódu, ktorá 

na základe zmlúv o franchisingu sa vytvára systém veľmi úzkej spolupráce v rámci budovania 

siete výrobcov a distribútorov. Uvedená sieť dbá, aby bol zachovávaný jednotný imidž.  

Zmluva o franchisingu 

V našom právnom poriadku nie sú zmluvy o franchisingu výslovne upravené. Jedná sa o 

zmluvu nepomenovanú (inominátnu), ktorej základom je licenčná zmluva na ochrannú známku a 

zmluva o poskytovaní know-how, ako aj zmluva distribučná. Jedná sa teda o zmiešanú zmluvu 

zlúčenú z viacerých typov zmlúv. Prevažuje však obchodnoprávny aspekt. Z uvedeného vyplýva, 



že pri uzatváraní a realizácii franchisingových zmlúv je preto potrebné dodržiavať ustanovenia 

Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb. v znení noviel). 

Legislatívne podmienky franchisingu sú na Slovensku na porovnateľnej úrovni ako v 

Česku i v Európskej únii. Franchisingová zmluva je tak zmluvou "sui generis", nepomenovanou 

zmluvou. Chýbajúcu právnu úpravu nahrádza Európsky etický kódex. Jeho dodržiavanie nie je 

možné právne vynucovať. Zmluva sa tak stáva dokumentom upravujúcim vzájomné vzťahy 

medzi poskytovateľom a prijímateľom franchisingu. Preto by mala byt' úplne dokonalým a 

vyváženým dokumentom. Uzatvára sa podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, 

podľa ktorého môžu účastníci uzavrieť aj takú zmluvu, ktorá nie je upravená ako typ zmluvy. 

Obsahuje prvky viacerých zmlúv, napríklad nájomnej, lízingovej zmluvy, zmluvy o obchodnom 

zastúpení, o kontrolnej činnosti a licenčnej zmluvy na predmety priemyselného vlastníctva. 

Franchisingová zmluva je vždy odplatnou zmluvou. Výška poplatkov na Slovensku sa 

pohybuje v rozpätí päť až deväť percent z mesačného obratu franchisistu. Prílohou 

franchisingovej zmluvy je operačný manuál, ktorý má niekedy aj stovky strán. 

Podľa Slovenského etického kódexu franchisingu zmluva by mala byť v súlade s 

národným právom, právom EÚ a etickým kódexom. 

Franchising je skôr strednodobá a dlhodobá záležitosť. Zmluvy sa vo svete bežne 

uzatvárajú na dva až pätnásť rokov. Obvykle sa čas platnosti zmluvy pohybuje okolo siedmich 

rokov. Franchising je model, ktorý môže veľmi dobre fungovať, ak sa s ním obe zmluvné strany 

stotožnia.Vo francúzskych prameňoch sa diskutuje o "demokratizácii" franchisingu. Hnacou 

silou  je snaha o naozajstné partnerstvo, v rámci ktorého majú aj jednotliví členovia reťazca viac 

možností ovplyvňovať vlastné fungovanie. Francúzi tento stav nazývajú pojmom "partenariat" 

(partnerstvo). Len posúdením konkrétnej zmluvy sa dá zistiť, o aký typ obchodnej stratégie ide, 

či sa viac podobá klasickému franchisingu alebo ide o voľnejší systém. Výber formy vzájomnej 

spolupráce v rámci siete sa odvíja od typu podnikateľského zámeru, očakávaní a požiadaviek 

obidvoch strán. 

 Podľa obsahu a dojednaného systému spolupráce je potom možné rozlišovať, či ide o 

franchisingovú zmluvu na výrobu alebo na predaj, alebo  ide o zmluvu na poskytovanie služieb. 

Za prvý prípad franchisingu sa považuje výroba šijacích strojov Singer. Na prelome 19. a 

20. storočia týmto spôsobom vznikala sieť amerických benzínových čerpacích staníc. Tento 

systém používajú najmä hotely, motely a všetky typy reštaurácií (McDonald's, KFC). Dovoľuje 

totiž podnikať v danom odbore bez počiatočných znalostí, bez dlhého získavania skúsenosti a 

praxe, znižuje riziko. Dovoľuje používať obchodné meno poskytovateľa franchisingu a jeho 

ochranné známky, prevádzkový systém a postupy, chránené receptúry a stratégiu marketingu. 

V pohostinstve poskytovateľ franchisingu poskytuje prijímateľovi franchisingu hlavne: 

 použitie vlastných receptúr a spôsobu výroby, 

 špeciálne zariadenie a vybavenie reštaurácie, 

 spôsob servisu, riadenia a kontroly, 

 prieskum trhu a marketing, 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Benz%C3%ADn


 školenie a tréning personálu, 

 podporu prevádzky. 

Spoločnosť RE/MAX patrí medzi úspešnejšie realitné franchisingové spoločnosti. 

Formou franchisingu pôsobí v 67 krajinách sveta a jej globálna sieť zahŕňa viac ako 6 800 

realitných kancelárií. 

Franchising je spôsob expanzie úspešnej firmy s overenou koncepciou podnikania. V 

rámci franchisingu ponúka majiteľ úspešnej koncepcie (franchisor) záujemcom o podnikanie 

(franchisantom) príležitosť samostatne podnikať pod jeho obchodnou značkou a v súlade s jeho 

koncepciou, obvykle výmenou za vstupný poplatok a podiely na budúcom zisku franchisanta. 

Franchising môže byt' jednou z foriem prežitia nezávislého maloobchodu. Bariérami jeho 

rozvoja na Slovensku je malý trh, ťažkosti pri formulovaní zmlúv a nedostatočná serióznosť na 

strane prijímateľov. Rozšírené sú podľa neho skôr voľnejšie formy franchisingu, nazývané aj 

"partnerstvo". Takýmto spôsobom sa snaží veľkoobchod v slovenských rukách zabezpečiť si 

maloobchodnú koncovku. Na trhu aj s členmi asociácie pôsobí spolu zhruba 20 až 30 reťazcov. 

 Charakteristickým znakom týchto zmlúv je vymedzenie teritória, na ktorom má právo 

nadobúdateľ výroby vyrábať, alebo predávať, resp. poskytovať určité služby. 

Podstata franchisingu 

Franchising je jednou z foriem prevádzkovania odbytu tovaru, finančnou spoluúčasťou na 

podnikaní. To znamená, že franchising je forma podnikania založená na vytváraní kooperačných 

vzťahov. Franchising je odbytový systém, prostredníctvom ktorého sa predávajú výrobky, služby 

alebo technológia. Spočíva v úzkej a stálej spolupráci právne samostatných a finančne 

nezávislých podnikov. 

Typické dojednania, ktoré zahŕňa zmluva o franchisingu 

 poskytovateľ, ako aj nadobúdateľ sú nezávislé subjekty, 

 poskytovateľ zaručuje nadobúdateľovi právo používať rozlišujúce označenia patriace 

poskytovateľovi, ako je ochranná známka, známka služieb, obchodné meno, logo, odev, 

reklamu a iné obchodné symboly, ako aj zložky, ktoré sú chránené autorským právom, a 

poskytuje mu technické alebo obchodné know-how a informácie, 

 nadobúdateľ sa  zaväzuje používateľ to, čo mu poskytovateľ poskytol, podľa jednotného 

marketingového plánu, resp. systému, ktorý je v prevažnej miere predpísaný poskytovateľom, 

 od nadobúdateľa sa vyžaduje, aby platil priamo alebo nepriamo, 

 od nadobúdateľa sa vyžaduje, aby spĺňal určité požiadavky kvality. Ide teda o veľmi stručné 

zovšeobecnenie základných znakov zmluvy o franchise, na ktorých sa zhoduje prevažná časť 

odborníkov z oblasti priemyselného vlastníctva. 

Zmluvy o franchise sú veľmi podobné licenčným zmluvám. Ich charakteristickým 

znakom je, že predmetom zmluvy sú vždy určité priemyselné práva, ako aj obchodné tajomstvo 

či know-how. Najčastejšie je súčasťou franchisingovej zmluvy poskytovanie práva na 



označovanie výrobkov alebo služieb (ochranné známky), s ktorými potom veľmi úzko súvisí aj 

otázka používania obchodného mena, sloganu, určitý spôsob propagácie, reklamy a podobne. 

Veľmi stručne by sme teda zmluvu o franchise mohli charakterizovať ako poskytnutie 

oprávnenia na podnikanie  v určitej oblasti pod rovnakým označením, aké má poskytovateľ a 

s využitím všetkých jeho doterajších skúseností a znalostí. Poskytovateľ dáva nadobúdateľovi 

komplexnú metódu, podľa ktorej je možné podnikanie prevádzkovať. Nadobúdateľ musí veľmi 

starostlivo dbať o dodržiavanie rôznych tajných receptúr, ktoré nemusia byť osobitne chránené. 

 Zmluvy o franchise sa často dojednávajú ako zmluvy výlučné, čo znamená, že sa 

poskytovateľ zaväzuje, že na určitom (v zmluve vymedzenom teritóriu) neposkytne práva iným 

osobám a zasa na druhej strane sa nadobúdateľ zaväzuje, že nebude podnikať v oblasti, ktorá je 

predmetom zmluvy (resp. ani v obdobnej oblasti), na dojednanom teritóriu. 

 Dôležitým dojednaním tejto zmluvy je jej doba platnosti a spôsoby ukončenia platnosti, 

resp. dojednanie možnosti predĺženia platnosti franchisingovej zmluvy. 

 Zmluvy o franchise sa uzatvárajú častejšie na dobu určitú. Minimálna doba, na ktorú sa 

tieto zmluvy uzatvárajú, spravidla závisí od návratnosti investícií, a vo svete je to päť až sedem 

rokov. Je to minimálna doba trvania tejto zmluvy. 

 Ak sa dojednáva zmluva na dobu neurčitú, je potrebné dojednať výpovednú dobu. 

 Pri dojednávaní medzinárodnej franchisingovej zmluvy je potrebné dbať, aby nedošlo 

k porušeniu súťažného práva, a ďalej aby sa v zmluve dojednali otázky daňové, devízové, 

prípadne aj colné a napokon aj otázky ochrany spotrebiteľa. 

Výhody pre franchisanta: 

 môže vykonávať obchodné operácie na vlastný účet, ale získavať z predaja značkového 

tovaru alebo značkových služieb inej firmy 

 môže využívať už odskúšané metódy, preto riziko neúspechu je značne zredukované 

 môže využívať pomoc franchisora najmä v účtovníctve, marketingu, výrobných a 

obchodných postupoch atď. 

 môže využívať reklamnú kampaň pre franchisora na zvýšenie svojho predaja  

Nevýhody pre franchisanta: 

 investuje do franchisingového obchodu ako do vlastného obchodu 

 svoju obchodnú činnosť vykonáva pod dohľadom franchisora 

 v prípade úspešného rozbehu činnosti môže pocítiť i obmedzenie zo strany franchisora 

 v prípade neúspechu franchisora môže utrpieť aj reputácia úspešného franchisanta 

 Uzatváranie zmlúv o franchisingu je veľmi náročné. Vyžaduje dobrú prípravu a spravidla 

celé rokovanie je rozdelené do viacerých štádií. Sama franchisingová zmluva nemusí (a 

samozrejme ani nemôže) obsahovať všetky skutočnosti, ktoré tvoria obsah franchisu, a preto jej 



súčasťou sú často prílohy ako bolo uvedené, v ktorých sa už detailnejšie popisujú všetky 

potrebné skutočnosti na zabezpečenie riadneho chodu podniku či jeho prevádzky na výrobu, 

alebo  na predaj alebo pre poskytovanie služieb. 

Ako postupovať ak chcete podnikať s franchise koncepciou? 

Po výbere vhodného systému a nadviazaní kontaktu je vhodné preštudovať si podmienky, 

prípadne navštíviť už existujúcu franchise jednotku. Odporúča sa získať informácie o koncepcii 

nepriamo, napr. od ďalšieho franchise partnera. Ak sa v zmluve objavia nejasné body, prípadne 

ťažko splniteľné podmienky, je dobré prerokovať ich s franchisantom. Po dohode a podpise 

zmluvy je možné začať s franchise podnikaním. 

Prakticky sa však môžu vyskytnúť neočakávané situácie, kedy je dobré mať pri sebe 

niekoho, kto vám odborne poradí. Franchise poradca je niekto, kto dokonale pozná potreby 

franchisora a veľmi pozorne počúva očakávania franchisanta. Trpezlivosťou, skúsenosťami 

a odbornými radami dokáže nájsť zlatú strednú cestu pre spokojnosť oboch strán. Franchise 

poradca môže byť kľúčovým článkom pri realizácii a podpise vhodnej a obojstranne výhodnej 

franchise zmluvy. 

Franchisor má záujem získať spoľahlivého a cieľavedomého partnera, v opačnom prípade 

by franchisant mohol poškodiť značku a dobré meno spoločnosti. Franchisant hľadá korektného 

partnera, investuje svoje peniaze a chce mať za sebou spoločnosť, ktorá dodrží svoje sľuby a 

zmluvné podmienky.  V neposlednej rade chce franchisant svoje investície čo najskôr zúročiť vo 

fungujúcom a prosperujúcom podnikaní. 

Základné druhy franchisingu: 

 job/service (servisný) franchising - zvyčajne sa využíva jednotlivcami alebo rodinnými 

firmami. Podnikateľ poskytuje služby vo svojom vlastnom dome alebo v mobilnej jednotke. 

Nezamestnáva ďalších zamestnancov. 

 property/product (výrobkový) franchising - v tomto prípade franchisant predáva nejaký 

výrobok zo širokej škály výrobkov, ktoré vyrába franchisor, pričom pri ich distribúcii využíva 

marketing, reklamu a skúsenosti franchisora. Typický je pre rýchloobslužné reštaurácie, 

módne butiky, predajne. 

 investment (investičný) franchising - tento typ zvyčajne využívajú väčšie firmy alebo 

skupiny, typický je pre hotelové služby, prenájom áut, výroba nealkoholických nápojov. V 

niektorých krajinách sa používa ďalšie členenie, pričom jednotlivé rozdiely medzi druhmi 

franchisingu sa ťažšie definujú a rozlišujú. 

V rámci EÚ sú definované nasledujúce typy franchisingu, podľa vzťahu medzi: 

- výrobcom a veľkoobchodníkom 

- výrobcom a maloobchodníkom  

- veľkoobchodníkom a maloobchodníkom  

- priemyslom služieb a maloobchodníkom 



- jednotlivými podnikateľmi v rámci tej istej distribučnej skupiny 

 Franchising pomáha rozvíjať drobné podnikanie prostredníctvom  kooperácie podnikov, 

kombinuje  dva prvky: 

1)  umožňuje existenciu malých súkromných podnikateľov a poskytuje im veľkú mieru 

samostatnosti a iniciatívy 

2)  zvyšuje predpoklad ich úspešnosti vyplývajúci z účasti vo franchisingovom reťazci a zo 

spoločnej stratégie. 

 Malé franchisingové firmy, ktoré majú často charakter rodinných podnikov, sú 

konkurencieschopnejšie a miera bankrotu  je všade vo svete menšia ako pri ostatných podnikoch. 

Možnosť financovania a úloha bánk v rozvoji franchisingu 

Podľa údajov Medzinárodnej franchisingovej asociácie okolo 80 % franchisistov v USA 

vkladá do podnikania začiatočné investície menšie ako 250 tisíc USD, pričom takmer v polovici 

prípadov tento investičný balík neprevyšuje 100 tisíc USD. 

Dôležitým momentom zakladania podnikov formou franchisingovej zmluvy je problém 

financovania. Prekážkou je nesolventnosť. Náklady pri zakladaní nového franchisingového 

podniku sú jednorázovo pomerne vysoké. Vstupný poplatok platený franchisorovi je významnou 

položkou. Často tu vzniká potreba úveru pre vstup do franchisingoveho systému. Pri 

franchisingovej forme podnikania nejde o odkúpenie podniku. Nadobúdateľ franchisingu zostáva 

podnikateľom, ktorý akceptuje podmienky poskytovateľa franchisingu týkajúce sa spôsobu 

podnikania. Problém je v získaní kapitálu. 

Výhodou franchisingu je možnosť získať úver od: 

a) komerčnej slovenskej  banky  

b) zahraničnej banky 

c) priamo od dodávateľa franchisingu 

Z toho vyplýva, že po vrátení úveru pracuje podnik samostatne, nie je vlastníctvom 

zahraničného podnikateľa. V našich bankách je problematika franchisingu zatiaľ nová. 

Neexistuje tu nijaký program poskytovania zvýhodnených úverov prípadne jednorazových 

finančných výpomocí. Získať úver hlavne teraz počas krízy je problematické. 

Je franchisingový systém predaja upravený osobitnými predpismi, napr.  daňovými, 

účtovnými, atď.? 

 Na rozdiel od EÚ franchisingový systém v Slovenskej republike nie je upravený 

osobitnými predpismi. Každý člen (poskytovateľ i prijímatelia) je vo franchisingovom reťazci 

samostatným právnym subjektom, podniká na vlastný účet, ale podnikateľská samostatnosť a 

iniciatíva prijímateľa je čiastočne ohraničená celkovou marketingovou koncepciou 

poskytovateľa. 



Reťazec sa prezentuje na trhu pod spoločným názvom a značkou, úpravou a vytvára 

spoločný imidž. Za franchisingovú koncepciu platí prijímateľ poplatky, ktoré môžu mať viacero 

foriem: jednorazový poplatok za vstup do reťazca, pravidelné poplatky za využívanie poskytnutej 

koncepcie a poplatky za niektoré ďalšie služby. 

Franchisingová zmluva sa zaoberá partnermi, právami a povinnosťami jednotlivých 

zmluvných partnerov, obchodnou činnosťou, reklamou a ďalšími skutočnosťami. Zmluva vo 

franchisingu je vždy dlhodobá, jej uzavretím vzniká zvláštny, na spolupráci založený, úverový 

vzťah. Franchisingová zmluva môže mať mnoho modifikácií. 

Odhaduje sa, že na Slovensku pôsobí asi 20 až 30 reťazcov. Problémom je malý trh, 

ťažkosti pri formulovaní zmlúv a neserióznosť. Možnosti franchisingu a podobných systémov 

predaja sú výzvou pre Slovensko. Buď vytvoríme vlastné obchodné siete, alebo necháme 

zahraničie, aby obsadilo náš trh. 

Záverom treba poukázať na skutočnosť, že franchising podporuje rozvoj podnikania 

a z toho dôvodu, by slovenskí podnikatelia  mali o takýchto aktivitách viac uvažovať. Spôsoby 

franchisingu by sa mohli zaviesť napr. pri reťazcoch vinoték, špecializovaných predajní syrov, 

alebo  pekárskych výrobkov, ale aj siete reštaurácií, rôznych relaxačných štúdií alebo 

vzdelávacích centier. Mohol by sa takto zabezpečiť aj rast predaja kníh, kvetov, odevov a 

mnohých ďalších služieb. Franchising sa začína na Slovensku ešte len rozvíjať. Štatistika o počte 

slovenských subjektov v tejto oblasti nie je k dispozícii. Franchising generuje zamestnanosť i v 

lokálnych podmienkach. Zaslúžil by si viac pozornosti bankových aj iných inštitúcií. 

2. Forma tichého spoločenstva 

Obchodné spoločnosti, ktoré si zakladajú jednotlivé podnikateľské subjekty za účelom 

splnenia svojich podnikateľských cieľov, sa nezaobídu bez počiatočného vkladu. Na svoju 

podnikateľskú činnosť používajú vlastné zdroje financovania v podobe vkladov vlastníkov, ktoré 

sú hlavným nositeľom podnikateľského rizika. Vlastný kapitál vložený do podnikania je však 

pozitívnym signálom predovšetkým pre dodávateľov cudzieho kapitálu. Podiel vlastného 

kapitálu na celkovom kapitáli je ukazovateľom finančnej nezávislosti. 

Tiché spoločenstvo môže byť pre firmu ďalším zdrojom financovania. Týmto spôsobom 

je možné získať aj relatívne vysoké čiastky peňazí, obzvlášť v prípadoch, kedy sú ostatné formy 

financovania ťažko dostupné. 

Zmluva o tichom spoločenstve 

Základným znakom zmluvy o tichom spoločenstve je majetková účasť tichého spoločníka 

na podnikaní podnikateľa, ktorý vystupuje sám v právnych vzťahoch ako nositeľ práv a 

povinností, pričom touto účasťou vzniká spoločníkovi právo na podiel zo zisku z podnikania 

podnikateľa. 

Práva a povinnosti voči tretím osobám z podnikania vznikajú iba podnikateľovi. Tichý 

spoločník však ručí za záväzky podnikateľa, ak je jeho meno obsiahnuté v obchodnom mene 

podnikateľa, alebo ak vyhlási osobe, s ktorou rokuje podnikateľ o uzavretí zmluvy, že obaja 

podnikajú spoločne. 



Zmluva patrí medzi absolútne obchody, tzn. bude sa riadiť Obchodným zákonníkom bez 

ohľadu na charakter subjektov. 

Podstatné časti zmluvy sú: 

 určenie subjektov (podnikateľ a tichý spoločník), 

 určenie vkladu. 

Vkladom môže byť ako peňažná čiastka, tak vec, právo alebo iná majetková hodnota.  

Tichý spoločník je povinný predmet vkladu odovzdať podnikateľovi, alebo mu umožniť 

jeho využitie pri podnikaní v dohodnutej dobe, inak bez zbytočného odkladu po uzavretí zmluvy. 

Ak sa zmluvou neurčuje inak, podnikateľ sa stáva prevzatím veci, s výnimkou nehnuteľných 

vecí, jej vlastníkom. Ak je predmetom vkladu nehnuteľná vec, podnikateľ je oprávnený na jej 

užívanie po dobu trvania zmluvy. Ak je predmetom vkladu právo, a zmluva neurčuje niečo iné, 

podnikateľ je oprávnený po dobu trvania zmluvy na jeho výkon. Dĺžka trvania zmluvy, ani výška 

podielu na zisku nie sú podstatnou časťou zmluvy. K platnosti zmluvy sa vyžaduje písomná 

forma (§ 673 ods. 2 Obchodného zákonníka). 

Účasť tichého spoločníka na tichej spoločnosti zaniká: 

 uplynutím doby, na ktorú bola zmluva uzavretá, 

 výpoveďou, ak nebola zmluva uzavretá na dobu určitú, 

 ak dosiahne podiel tichého spoločníka na strate výšku jeho vkladu, 

 ukončením podnikania, na ktoré sa zmluva vzťahuje, 

 vyhlásením konkurzu na majetok dlžníka alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie tohto 

konkurzu pre nedostatok majetku. 

V prípade, že zmluva neurčuje výpovednú lehotu inak, zmluvu možno vypovedať 

najneskôr šesť mesiacov pred koncom kalendárneho roka. Do 30 dní po zániku zmluvy je 

podnikateľ povinný vrátiť tichému spoločníkovi vklad zvýšený alebo znížený o jeho podiel na 

výsledku podnikania. 

Zmluva o tichom spoločenstve je popri vklade do obchodnej spoločnosti ďalšou formou 

kapitálovej účasti na výsledkoch podnikania. Zmluvou o tichom spoločenstve sa tichý spoločník 

môže zaviazať, že podnikateľovi poskytne určitý vklad, a ním sa bude podieľať na jeho 

podnikaní a podnikateľ sa zaväzuje na platenie časti zisku, vyplývajúceho z podielu tichého 

spoločníka na výsledku podnikania. 

Tichému spoločníkovi vznikne nárok na podiel na zisku do 30 dní po vyhotovení ročnej 

účtovnej závierky, na základe ktorej sa určí absolútna výška podielu. 

Ak je podnikateľom právnická osoba, uvedená lehota plynie od schválenia tejto závierky 

v súlade s jej stanovami, spoločenskou zmluvou alebo zákonom. V prípade neskoršej straty tichý 

spoločník nie je povinný prijatý podiel na zisku vracať. O podiel na strate sa znižuje vklad 

tichého spoločníka. O podiel na zisku v ďalších rokoch sa znížený vklad zvyšuje a nárok na 



podiel na zisku vzniká spoločníkovi po dosiahnutí pôvodnej výšky vkladu. Tichý spoločník nie je 

povinný pri podiele na strate z podnikania svoj vklad dopĺňať a na strate sa zúčastňuje len do 

výšky svojho vkladu. Práva a povinnosti voči tretím osobám z podnikania vznikajú iba 

podnikateľovi. 

Tichý spoločník však ručí za záväzky podnikateľa, ak: 

 jeho meno je obsiahnuté v obchodnom mene podnikateľa, alebo 

 vyhlási osobe, s ktorou rokuje podnikateľ o uzavretí zmluvy, že obaja podnikajú spoločne. 

Podnikateľ je povinný: 

 poskytnúť tichému spoločníkovi na požiadanie informácie o podnikateľskom zámere na 

budúce obdobie a o predpokladanom vývoji stavu majetku a financií týkajúcich sa 

podnikania, na ktorom sa tichý spoločník podieľa svojím vkladom podľa zmluvy o tichom 

spoločenstve, 

 na požiadanie poskytnúť tichému spoločníkovi kópiu účtovnej závierky, ak zákon ukladá 

podnikateľovi povinnosť mať účtovnú závierku overenú audítorom a výročnú správu, 

 na žiadosť tichého spoločníka zaslať požadované informácie alebo kópie listín tichému 

spoločníkovi na ním uvedenú adresu na vlastné náklady, inak je povinný ich poskytnúť v 

mieste svojho sídla. 

Tichý spoločník je oprávnený nahliadať do všetkých obchodných dokladov a účtovných 

záznamov týkajúcich sa podnikania, na ktorom sa podieľa svojím vkladom podľa zmluvy o 

tichom spoločenstve. 

Pokiaľ z ustanovení § 673 až 680 Obchodného zákonníka nevyplýva niečo iné, má tichý 

spoločník ohľadne svojho vkladu právne postavenie, aké má veriteľ ohľadne svojej pohľadávky, 

nie je však oprávnený požadovať vrátenie svojho vkladu pred zánikom zmluvy. 

Príklad: 

Ak by tichý spoločník v zmysle zmluvy o tichom spoločenstve vložil v roku  2009 vklad do 

podnikania vo výške napr.  1000 eur, a za rok 2009 by podnikateľ dosiahol stratu a na tichého 

spoločníka by pripadol podiel  80 eur, potom by sa znížil vklad tichého spoločníka na 920 eur. 

Ak by v nasledujúcom roku 2010 podnikateľ dosiahol zisk, a na tichého spoločníka by pripadol 

podiel napr. 250 eur, potom by bol postup nasledovný: 

- sumu 80 eur bez zdanenia by podnikateľ použil na doplnenie vkladu tichého spoločníka do 

pôvodnej výšky 1000 eur, 

- zo zvyšných   170 eur by zrazil daň podľa zákona o dani z príjmov (zákon č. 595/2003 Z.z.) vo 

výške 19 % a zvyšok by vyplatil tichému spoločníkovi. 

V prípade, ak by zmluva o tichom spoločenstve trvala do konca roka 2010, podnikateľ by 

tichému spoločníkovi musel za predpokladu uvedených podmienok vrátiť aj jeho vklad vo výške 

1000 eur.  



Daňové hľadisko 

Ak je tichý spoločník fyzickou osobou, je potrebné vychádzať z ustanovenia § 3 ods. 2 

písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), 

podľa ktorého podiel na výsledku podnikania vyplácaný po zdanení tichému spoločníkovi – 

fyzickej osobe nie je predmetom dane v zmysle tzv. zásady jediného priameho zdanenia. Ide o to, 

že predmetom dane nie sú príjmy, ktoré už raz predmetom zdanenia boli a ich ďalším zdanením 

by bola táto zásada porušená. Od 1. januára 2008 je však predmetom dane z príjmov fyzickej 

osoby podiel na výsledku podnikania vyplácaného tichému spoločníkovi verejnej obchodnej 

spoločnosti. Tento princíp sa z pohľadu zákona o dani z príjmov aplikuje aj v prípadoch, ak 

tichým spoločníkom je právnická osoba (ustanovenie § 12 ods. 7 písm. c). 

Záver 

Úspešné podnikanie môže výrazným spôsobom ovplyvniť práve neznalosť právnych 

noriem, ich nesprávnu aplikáciu alebo podcenenie možností daných právnym poriadkom 

zmluvných strán, ktoré umožňujú odchýliť sa od konkrétnych ustanovení právnych predpisov, 

prípadne ich uplatnenie na konkrétny zmluvný vzťah vylúčiť. 

Riziko v podnikaní, jeho realizovanie, čiže riskovanie, v zásade súvisí s procesom 

rozhodovania o investovaní, čiže o budúcom umiestnení voľného kapitálu. Jeho podstatu teda 

tvorí rozhodovací proces, pre ktorý je charakteristické, že hoci prebieha v prítomnosti, jeho 

výsledky ovplyvnia vždy budúcnosť. Je len samozrejmé, že kvalita rozhodnutí, ktoré sú 

produktom rozhodovacieho procesu, v značnej miere ovplyvňuje nielen úspešnosť, ale aj 

samotnú existenciu podniku.  
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Abstrakt  

Príspevok sa zaoberá procesmi v rámci Key Account Managementu – Manažmentu 

kľúčových zákazníkov, ktoré sú nevyhnutné pri realizácii úloh, vyplývajúcich z uplatňovania 

individuálneho prístupu ku kľúčovým zákazníkom. Jednotlivé procesy obsahujú čiastkové 

podprocesy. Tie na seba úzko nadväzujú a tvoria celok. Procesy začínajú získavaním 

zákazníkov až po starostlivosť o udržiavanie získaných zákazníkov. 

Kľúčové slová 
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Abstract 

In the submission is about processes in Key Account Management, these are necessary 

by the realisation of the  roles by individual access tu key customers. The processes comprise 

partial subprocesses. They are very strong binding. The processes begin with inquiries of 

customers to the care of customers. 
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Úvod, cieľ a metodika 

 Vo väčšine obchodných vzťahov stoja diametrálne proti sebe potreby zákazníka 

a možnosti, ako ich uspokojiť. Podniky pracujú a myslia v oddeleniach. Všetky snahy riešiť 

konflikty tejto organizačnej formy boli definitívne neúspešné. V súčasnosti ale stav poznania 

posunul zladenie týchto problémov a konfliktov do spoločnej práce podniku. Podniky musia 

hľadať korene týchto problémov a nájsť i riešenie. Tradičná funkčná orientácia prináša so 

sebou problémy, ktoré vyplývajú z odtrhnutosti jednotlivých oddelení navzájom. 

Východiskovým bodom riešenia týchto problémov vytvára Key Account Management – 

Manažment kľúčových zákazníkov.   

Key Account Management predstavuje zmenu trhovej orientácie organizácie na 

orientáciu zákaznícku. Znamená zásadnú zmenu prístupu k zákazníkovi, zmenu v spôsobe 

jeho obsluhovania. Zavedenie uvedenej koncepcie v organizácii predpokladá zásah do 

priebehu celého spektra procesov počnúc získavaním zákazníka až po jeho následnú 

starostlivosť.  

Cieľom príspevku je predostrieť prehľad procesov, ako aj ich náplň v súvislosti 

s individuálnym obsluhovaním a prístupom k špecifickej skupine zákazníkov – ku kľúčovým 

zákazníkom. Od samotného začiatku spolupráce jeho analýzou, oslovením špecifickou 

ponukou až po všetky kroky – výkony, smerujúce k dlhodobému udržiavaniu týchto vzťahov. 

Výsledky a diskusia 

Procesy, prebiehajúce v Key Account Managemente (KAM) 

Na dosiahnutie cieľov KAM musí podnik nastaviť, usmerňovať a zlepšovať pracovné 

toky. Procesný manažment sa stará o to, aby bezproblémovo prebiehali úlohy od oddelenia 

k oddeleniu, od zamestnanca k zamestnancovi bez akýchkoľvek strát. Organizácia sa 

neorientuje na podnikové funkcie, produkty alebo oblasti, ale stredobodom pozornosti sa stáva 

proces. V tejto súvislosti sa hovorí o procesnej organizácii. Procesy sa chápu ako komplexný 

zväzok úloh, ktorého organizačné zhrnutie je riadené prostredníctvom optimálneho 

dosiahnutia prianí zákazníka. Okrem orientácie na zákazníka ponúka procesná organizácia 

veľký potenciál na integráciu zákazníka do procesov vytvárania hodnoty.  

Jednotlivé procesy budeme definovať a bližšie popíšeme: 

 Získavanie zákazníkov 

Rozumieme tým všetky opatrenia, ktoré vedú k tomu, aby zákazník po prvý krát 

nakúpil u dodávateľa. Táto úloha má význam i pre KAM, pretože jeho úloha môže pozostávať 

práve v tom, aby pomáhal týchto zákazníkov získavať.   

 Spojenie so zákazníkom 

Rozumieme tým všetky opatrenia, ktoré vedú k plynulým a stále sa zväčšujúcim 

opakovaným nákupom alebo zabraňujú, aby zákazník odišiel.  

 Inovácie výkonov 



Rozumieme tým všetky opatrenia, ktoré slúžia na presadenie kreatívnejších ponúk na 

trhu. Ide tu menej o presadenie na trhu, ale oveľa viac o presadenie u kľúčového zákazníka. 

Nie zriedkavo sú dôležití zákazníci hlavnými užívateľmi produktov a služieb. Sú dokonca 

čiastočne včlenení do spoločných procesov rozvoja s dodávateľom.  

 Starostlivosť o výkony 

Rozumieme tým všetky opatrenia, ktoré vedú podľa možnosti k dlhodobo 

pretrvávajúcej trhovej prezentácii, prítomnosti ponúk dodávateľa. Je potrebné však 

zohľadňovať, že pre mnohých dodávateľov služieb alebo výrobcov produktov investičného 

charakteru nepredstavuje uzatvorenie zmluvy žiaden konečný bod. Oveľa viac pre nich 

predstavuje realizácia. Z toho vyplýva, že tento aspekt platí nielen ako kritický pohľad na 

výkon, ale je aj pohľadom na zákazníka.  

Identifikácia konkrétnych procesov pre KAM 

Orientácia na úlohy pri štruktúrovaní procesov v KAM sa ukazuje v praxi ako veľmi 

vhodná. V rozličných odvetviach, brandžiach sú prirodzene tieto procesy odlišné. I napriek 

tomu je možné uviesť ako všeobecne platné nasledovné procesy: 

Obrázok 1: Podprocesy v rámci procesov „Získavanie zákazníkov“ 

                                                                                                                                                   

Procesy spracovania zákazníka v rámci procesov „Získavanie zákazníkov“ 

 Proces analýzy kľúčových zákazníkov:  

Analýza kľúčových zákazníkov sa osvedčuje pri nových zákazníkoch ako obzvlášť 

nákladná. Často existujú už prvé kontakty a body prepojenia. V každom prípade platí, že je 

potrebné o kľúčových zákazníkoch mať v dostatočnom rozsahu zosumarizované relevantné 

informácie. Je potrebné mať zabezpečené prepojenie s inými oddeleniami resp. i zahraničnými 

pobočkami. Celé spektrum existujúcich výkonov slúži pritom ako hlavné ohnisko. Prípadné 

možné nové výkony by nemali byť ponechané bez povšimnutia, naopak je potrebné ich do 

súboru informácií zaradiť. 

 Proces konkretizácie potrieb zákazníka a jeho štruktúr: 



Po prvých informáciách nasleduje konkretizácia v osobných rozhovoroch. Spravidla až 

tu sa spoznávajú konkrétne východiskové body identifikácie obchodných centier na strane 

zákazníka. Pri decentralizovaných zákazníkoch je to neporovnateľne ťažšie ako pri kľúčových 

zákazníkoch, kde je manažment zásobovania centralizovaný. To isté platí o potrebách 

zákazníka. Čím je zákazník decentralizovanejší, tým decentralizovanejším spôsobom sú 

i prideľované úlohy. 

 Proces konfigurácie (usporiadania) systému výkonov a formulácie ponuky, adekvátny 

potrebám: 

Až keď sú jasné potreby a rozhodovacie štruktúry pri kľúčovom zákazníkovi, je možné 

usporadúvať systém výkonov, ktorý predstavuje základ pre ponuku s reálnymi šancami na 

úspech. Čím komplexnejšie sú dodávateľom ponúkané produkty, tým viac podnikových 

funkcií sa musí zúčastniť na procese spracovávania zákazníka, aby bolo možné dať k 

dispozícii zodpovedajúce odborné poznatky. Aj tu by nemali byť celkom prehliadnuté možné 

nové výkony. Formulácia ponuky, prípadne nevyhnutné prezentácie, tento podproces 

ukončujú. 

 Proces predloženia ponuky: 

Nákladné verejné oznámenia alebo tiež individuálne ponukové situácie prebiehajú vo 

viacerých krokoch. Dodatočné zmeny zo strany ponúkajúceho sú čiastočne povolené. 

Predložená ponuka musí byť z tohto dôvodu sledovaná, kontrolovaná. Prispôsobenia sa musia 

rýchlo uskutočniť a ponúkajúci sa musí na možné objednávky zodpovedajúco nastaviť. Na 

KAM môžu niektoré faktory bezprostredne ovplyvniť. 

Obrázok 2: Podprocesy v rámci procesov „Spojenie so zákazníkom“ 

 

Procesy spracovania zákazníka v rámci procesov „Spojenie so zákazníkom“ 

 Proces rozšírenia/proces aktualizácie databázy kľúčových zákazníkov: 



Tento aspekt je základným predpokladom pre plynulé obchodné vzťahy a tým aj 

permanentného procesu, ktorý musí uskutočňovať KAM pri etablovaní kľúčových 

zákazníkov. 

 Proces kvalifikácie ako strategického, celosvetového partnera: 

Veľa zákazníkov ohodnocujú svojich dodávateľov podľa ratingov. Nie vždy sú však 

výsledky prístupné. V otvorených vzťahoch sa spravidla o týchto skutočnostiach hovorí. 

Dodávateľ sa môže kvalifikovať i osvedčenou prezentáciou ako dodávateľa v svetových 

rozmeroch. Spravidla ale existujú na strane zákazníka určité kritériá, ktoré vyjadrujú 

požiadavky na dodávateľa, ktoré môžu byť realizované len prostredníctvom KAM. 

 Proces plánovania konkrétnych krokov vo vzťahovom manažmente: 

Na upevnenie vzťahov so zákazníkom existujú viaceré možnosti. Môže ísť čisto 

o odborné stretnutia, ale aj o rôzne akcie (eventy), zamerané na budovanie  a stabilizáciu 

osobných vzťahov. Cieľom tohto systematického vzťahového manažmentu je identifikácia 

a realizácia potenciálov Cross-Sellingu.  

 Proces plynulých analýz potrieb a využitia existujúcich potenciálov: 

Dodávateľ by mal rozpoznať individuálne nové potreby zákazníka, ale objaviť i jeho 

latentné potreby. Aj tu je potrebný kooperatívny postup všetkých zúčastnených v rámci KAM.  

Obrázok 3: Podprocesy v rámci procesov „Inovácie výkonov“ 

 

Procesy spracovania zákazníka v rámci procesov „Inovácie výkonov“ 

 Proces inovácie produktov a procesov: 

V zásade systém výkonov ponúka rámec orientácie na inovácie produktov a výkonov 

vo všetkých oblastiach. Je možné začať pri nových produktoch alebo kombináciách produktov 

vo vnútri príslušnej oblasti. Končiť možno až pri nových formách kooperácie a spolupráce. 



Stanovenie spolupráce je diferencované adekvátne zúčastneným, ktorí sa podieľajú na 

spracovaní zákazníka. Okrem toho aj intenzite tejto spolupráce.  

 Procesy spoločného výskumu a vývoja: 

Dobrým príkladom inovácie výkonov je spolupráca s kľúčovým zákazníkom 

prostredníctvom procesov spoločného výskumu a vývoja. Tieto procesy využívajú spoločné 

tímy, ktoré pozostávajú ako zo zamestnancov zákazníka, tak i zo zamestnancov dodávateľa.  

 Proces využitia vo vedení a v používaní (Lead-User): 

Pri spoločnom rozvoji je obvyklá skorá spolupráca dodávateľa a kľúčového zákazníka. 

Prakticky celkom nedokončený výrobok je dodaný zákazníkovi a následne v spolupráci s ním 

sa výrobok dostáva do konečnej podoby. Zákazník tak vystupuje vo funkcii pilotného 

zákazníka a zároveň referenciou pre budúce, iné projekty. Je potrebné ohraničiť určitý časový 

priestor realizácie a tiež formu úzkej spolupráce s týmto zákazníkom, hoci je zo strany 

dodávateľa spolupráca poháňaná predovšetkým z pohľadu podniku, je to aj z pohľadu 

ďalšieho rozvoja. 

Obrázok 4: Podprocesy v rámci procesov „Starostlivosť o výkony“ 

 

Procesy spracovania zákazníka v rámci procesov „Starostlivosť o výkony“ 

 Proces realizácie projektu: 

Po fáze predkladania objednávok a získavania zákazníkov nasleduje samotná realizácia 

projektov. Pri komplexných projektoch s novým podprocesom spracovávania zákazníka sa 

menia aj úlohy a zúčastnení. Pri iných projektoch alebo menších podnikoch to tak byť nemusí. 

Napriek tomu realizácia prináša so sebou nové úlohy. 

 Procesy servisu a podpory: 

V tomto prípade tým rozumieme všetky aktivity, ktoré nepredstavujú podstatu celého 

obchodu a pôvodnej objednávky. Ide o ohraničené výkony, ako napríklad skladovanie.  Musia 



to byť efektívne procesy, prostredníctvom ktorých sa môžu realizovať všetci zúčastnení na 

samotnom spracovávaní zákazníka. 

 Procesy zabezpečovania kvality: 

Zabezpečovanie kvality je veľmi dôležitým procesom, ktorý môže byť taktiež 

koordinovaný a uskutočňovaný prostredníctvom KAM. 

 Proces manažmentu sťažností, reklamácií: 

Manažment sťažností je vhodný na zachytenie nesúladu na personálnej a odbornej, 

produktovej úrovni alebo na predloženie ponuky rýchleho riešenia vyskytnutých problémov. 

Manažment sťažností môže byť úľavou pre KAM, pretože je na to delegovaný. Sťažnosti sa 

môžu vyskytovať na úrovni produktu, služieb alebo na personálnej úrovni.  

Záver 

 Uplatňovanie procesného managementu pri implementácii koncepcie Manažmentu 

kľúčových zákazníkov – Key Account Managementu je nevyhnutnosťou. Zmeny, ktoré jej 

aplikácia v prostredí organizácie spôsobujú, sú značné a zásadné. Samozrejme vždy adekvátne 

potrebám tej ktorej organizácie a tomu ktorému zákazníkovi. Štandardná následnosť procesov 

a podprocesov obsluhovania a starostlivosti o zákazníka musí byť vždy  citlivo modifikovaná 

v danom priestore a čase. Ich dôsledná realizácia je však základným predpokladom 

fungovania vzťahov a ich dlhodobého udržiavania. 
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Abstract 

The Institute of Business Sciences of the University of Miskolc carried out a survey of 

management consultants’ firms and enterprises in 2001, in 2005-2006 and in 2011-2012 in 

North-Eastern Hungary. After the delineation of the complex definition of management 

consulting and the Model of Business Consulting System, I will summarise the role of 

management consultants in the innovation of enterprises and networks on the basis of our 

surveys. This research was (partially) carried out in the framework of the Center of Excellence 
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Introduction, aim and methods 

Definition of management consulting 

There are two main approaches in the relevant literature of consulting: The first 

approach takes a broad view of consulting. Peter Block suggests that “You are consulting any 

time you are trying to change or improve a situation but have no direct control over the 

implementation… Most people in staff roles in organizations are really consultants even if 

they don’t officially call themselves consultants” (Block 2000, p. 2). 

The second approach views consulting as a special professional service and 

emphasises the characteristics that the consultant must possess. The essential points and the 

fundamental principle of management consulting are included in the definition of  Larry 

Greiner and Robert Metzger, which has been quoted in a number of books and articles: 

“Management consulting is an advisory service contracted for and provided to organizations 

by specially trained and qualified persons who assist, in an objective and independent manner, 

the client organization to identify management problems, analyse such problems, recommend 

solutions to these problems, and help, when requested, in the implementation of solutions” 

(Greiner and Metzger 1983, p. 7.)  

The first approach emphasises that consultants are helpers: they help managers or 

anyone else solve problems. In this approach a manager can also act as a consultant if he or 

she gives advice and help to employees rather than direct orders to them. The second approach 

views consulting as a special profession. This approach is used by professional associations 

and institutes of management consultants. According to the European Federation of 

Management Consultancies Associations (Federation Européenne des Associations de 

Conseils en Organisation, or FEACO) “These services help private and public organisations to 

analyse and redefine their strategies, to improve the efficiency of their business operations and 

to optimize their technical and human resources.” (FEACO 2012, p.11). 

The two approaches can be regarded as complementary rather than conflicting. 

Management consulting can be viewed as a professional service and as a method of assisting 

organisations to improve management and business practice (Tokár-Szadai 2012). 

The contribution of management consultants to the innovation of clients’ organisations 

Wohlgemuth (1991) defined management consultancy as a project-oriented process of 

interactions among the members of the consultancy system, customer and  

consultant. He focused on three aspects when phrasing the definition (institutional, functional 

and device).  

According to Milan Kubr (2002) the aim of consultancy is to fulfil organisational 

objectives and tasks. It includes not only the resolution of problems but also the identification 

of new opportunities, accumulation of knowledge and making the necessary changes.  

The complex definition and integration of different theoretical aspects lead us to the 

composition of the management consultancy system model, whose novelty is the introduction 

of management consultancy systems from five different aspects and the understanding of it as 

a system of interactions between actors and factors (Tokár-Szadai, 



2010):
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Figure 1: The model of the Business Consulting System  

This model shows the Business Consulting System from 5 different aspects: it defines 

it as a system of interactions among persons, systems and factors: 

Consultant’s aspect: a consultant generally means several persons – we have to look 

upon it as a system. Professional competence is of utmost importance in a consultant’s 

organisation, where special knowledge, independence and objectivity are indispensable. 

Special knowledge contains not only knowledge of a special professional area, but also 

consulting practice: has problems in sight, is able to form independent established 

conceptions. This differentiates a consultant from other professional experts.  

Client’s aspect: a client generally means several persons – we also have to regard it as 

a system. The problem dimension in a wide sense is essential in the client’s organisation. The 

problem dimension includes not only solving problems, but also added value: achieving 

business and organisational purposes, identifying new opportunities and implementation 

changes. The whole consulting process is induced by the client’s purpose to add value.  

Instrument aspect: a consulting contract is the start up point of the consulting process 

and the cooperation that is essential for the performance of the contract. It is between the two 

systems, because it relies on the interaction of consultant and client: they identify management 

problems and other purposes together; they ensure and use technological instruments together. 

Teaching and coaching play an important part in cooperation: they reciprocally teach and put 

each other on the way to the solution, which is the primary condition of success. From this 

point of view, also coaching can be regarded as a borderland of consulting.  

Environmental aspect: both consultant and client act in external environment, so 

these environmental effects are primary conditions in the consulting system. In this system 4 

environmental effects are of great significance: 



– Legal environment: it has an impact on the consulting system in 2 different 

approaches, one of them being the regulation of contractual obligations and 

responsibilities; the other that the consultant adds value for the client in a constantly 

changing legal environment: the consultant contributes to the legal operation of the 

client’s system, while making the best of the legal opportunities. Consequently, it is 

an important consulting area.
2
 

– Economic environment: its effect is also analysable in two approaches. On the one 

hand, the general economic state has an impact on the demand for consulting 

service, booming has a positive effect on consulting, the effect of recession is 

negative – clients spend less on consulting
3
. On the other hand, it is the most 

important consulting area. It has both direct and indirect effects on each consulting 

area: the consultant’s connection with the client relies on an economic basis. 

– Technological and information technological environment: its general state and 

the state of development define the methods and the infrastructure, which are 

applicable in the consulting process, so it has an effect on each consulting area. It is 

an important consulting area, in FEACO surveys it is recorded separately. 

– Social and cultural environment: its effect is also analysable in several 

approaches. In consultant organisations there is a very hard competition for talented 

labour force, because they produce added value. So the demographic environment 

and the general level of education affect the potentiality of the consultant’s 

organisation. It is very important in the case of international, multicultural projects. 

On the other hand, in a consulting process, consultants have to take the client’s 

organisational culture into consideration. It is essential for effective cooperation. 

Efficiency aspect: each consulting process, the interaction between consultant and 

client, involves the exchange of the client’s money and consultant’s time from an efficiency 

aspect. Consultants expect a fee from the client as well as information, which is necessary for 

their work, (data and cooperation), and as added value they do the required survey analyses 

and evaluations, recommend solutions to achieve goals, identify and seize new opportunities 

and help, when requested, in the implementation of solutions. 

 

Sources of empirical research 

The hypotheses which served as the basis of empirical research to map the system of 

values for management consultants and entrepreneurs were available in both domestic (Poór, 

2000) (Poór, 2005) (Poór, 2010) and foreign literature (Kubr, 2002) (Wohlgemuth, 2006), my 

own observations and previous surveys (especially Studies of FEACO which aimed to map 

European management consultancy market done annually since 1998
4
), (Tokár-Szadai, 2011). 

The basis of my observations was a several-month-long work practice at a consultant firm 

                                                 

2
 In FEACO surveys it isn’t recorded separately, it is recorded as a part of other areas. 

3
 The fluctuation of GDP in time and the revenue of consultants are in a strong, positive relationship 

according to the correlation analysis (r=0.751, p=0.008) 

4
FEACO (1998-2008) Survey of the Management Consultancy market FEACO 1998, 1999, 2000, 

2001, 2002, 2003, 2004, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2010-2011, 2011-2012 

http://www.feaco.org/en/index-action-marketInformation.html 

http://www.feaco.org/en/index-action-marketInformation.html


where I participated in all phases of the work and communicated with practitioners, 

consultants and entrepreneurs on a regular basis. I also had opportunities to communicate with 

them at the annual Regional Management Consulting Conferences, at the courses we 

organised for consultants and entrepreneurs, and at the lectures in the subject Management 

Consultancy for full-time, part-time and postgraduate courses.  

 

Research methodology 

The questionnaire, which served as the basis for the empirical research, was compiled 

keeping in view the lessons that could be drawn from previous foreign surveys known from 

the literature (Woog-Rüeger 1997, Hözelbarth 2000). An important aspect of structuring the 

questionnaire was approaching different questions from several points of view, increasing the 

reliability of the results and consequences to be drawn based on the answers. Empirical 

research consisted of two major parts.  

The aim was to collect an evaluable, 300-member sample of enterprises located in 

Borsod-Abaúj-Zemplén County in Hungary. Based on the experience we had from previous 

surveys, an approximately 50% response rate could be expected by personal contact with 

enterprises. This is why we chose 600 enterprises
5
 from the 2000/12 and 2005 editions of 

Cegtar (Enterprise Catalogue – of the enterprises registered by the registry-court as active 

enterprises located in B-A-Z County), and visited them  

personally. The enterprises to survey were chosen by their fields of activities, considering the 

distribution of geographical locations with a random sampling method. This way, we managed 

to receive 362 responses in 2001 and 294 in 2005-2006. The response rate was 60.3% in 2001 

and 49% in 2005-2006. Due to the great variety of 

responses, the service sector was slightly under-, while industry and trade were slightly over-

represented in 2001 and 2005, but the difference was not significant and followed the ratios in the 

region well.  

 

A,B Agriculture, hunting, forestry and 

fishing 

I Transport, storage, post and 

telecommunications 

C-E Mining and quarrying; J,K,L Financial intermediation; real 

                                                 

5
 3,5% of all active enterprises in B-A-Z County. 



manufacturing; electricity, gas, 

steam and water supply; 

estate, renting and business 

activities; 

F Construction M,N Education, health and social 

welfare 

G Trade, repair of motor vehicles, 

motorcycles and personal and 

household goods; 

O-Q other community, social and 

personal service activities 

H Hotels and restaurants;   

Figure 2: The composition of the sample and enterprises according to their fields 

of activities in 2001, 2005-2006, 2011-2012 

 

In both years we made a full-scale survey of management consultants which were 

registered under the TEÁOR number 7414 „management consulting” in Borsod-Abaúj-

Zemplén County. In December 2000, 199 management consultants were registered in our 

county, while in 2005 there were 222, and we visited all of them. 83 of the registered 

consultants agreed to fill in the questionnaire in 2001, while in 2005 88 of them did so. The 

response rate was lower than in the case of the enterprises, it was only approximately 40% 

(41.7% in 2001 while 39.6% in 2005-2006).  

The empirical research carried out in 2001 and 2005-2006 served as the basis of some 

new empirical research in 2011-2012. 88 consultants agreed to fill in the questionnaire 

between December 2011 and May 2012. One or two clients of the surveyed consultants filled 

in the questionnaire regarding their experience in consulting, so the opinion of consultants and 

the experience of their clients are comparable. We managed to receive 77 responses. All 

sectors are represented by the clients of the surveyed consultants (Figure 2). The 

comparability with our former surveys is restricted, because the samples are different:  the 

surveys in 2001 and 2005 focused only on Borsod-Abaúj-Zemlén County, while the samples 

in 2011-2012 were from different counties (Figure 3). Our former empirical research consisted 

of two major parts: it focused on consultants and enterprises, while the present survey focuses 

on the consultants and on their clients. The two surveys cannot be compared, but they can help 

us conclude what the trends are (Tokár-Szadai 2013). 

 



Figure 3: The breakdown of the surveyed consultants and their clients by location, 

2011-2012 

I used the software package SPSS 14.0 for analysing the database from the survey. I 

tested my hypotheses by cross-table analysis (independence analysis), variance-analysis and 

correlation analysis, by the 5% significance level generally accepted in social sciences.  

Results and discussion 

The contribution of management consultants to the innovation of the network of 

enterprises in North-Eastern Hungary 

Figure 4 shows the breakdown of the surveyed enterprises by membership of a 

network in Borsod-Abaúj-Zemplén County. 

 

Figure 4: The breakdown of the surveyed enterprises by network membership in B-A-Z 

County, 2005-2006 

According to the enterprises the future is the network, therefore they cooperate (37.4%) 

or want to cooperate (23.1%) with others for the sake of the cause. 39.5% of the surveyed 

enterprises don’t want to be members of a network. 

Figure 5 shows the composition of networks in Borsod-Abaúj-Zemplén County. 



 

Figure 5: The breakdown of the network members by cooperation partners in the 

network in B-A-Z County, 2005-2006 

50% of the surveyed network members and network membership planners cooperate or 

want to cooperate with small and medium- size companies, 43.8% cooperate with the chamber 

and other members of the chamber, 22.5% with big companies and 17.4% with individual 

entrepreneurs. Only 11.8% of the surveyed network members cooperate with universities and 

7.9% with consultants.   

 Figure 6 shows the aims of cooperation with hired consultants according to our 

surveys of 2005-2006 and 2011-2012. 

 

Figure 6: The breakdown of the surveyed enterprises hiring consultants by the aims of 

cooperation and assignment in North-Eastern Hungary, 2005-2006 and 2011-2012  

 According to the enterprises (64.9%), identifying and seizing new opportunities are 

the most important aims of the cooperation with consultants. The importance of innovation 

and enhancing learning increased significantly between 2005 and 2012. Entrepreneurs want to 

learn from cooperation, they want to increase their competence in problem solving and 

adaptability.  



Figure 7 shows the contribution of management consultants to the innovation of 

enterprises in North-Eastern Hungary: 

 

Figure 7: The breakdown of the surveyed enterprises hiring consultants by the aims of 

innovation in North-Eastern Hungary, 2001, 2005-2006, 2011-2012 

Due to the global financial crisis, the innovation potential decreased between 2001 and 

2012, however, they still consider it very important. In spite of the crisis 13% of the customers 

of management consultants want to adopt the results of up-to-date research and innovation to 

gain a competitive edge and 13% want to increase and develop their organisations.  

Conclusion 

 There are two main approaches in the scientific literature of consulting: the first 

approach emphasises that consultants are helpers, they help clients solving problems. The 

second approach views consulting as a special profession. This approach is applied by 

professional associations and institutes of management consultants.  

By summarizing and integrating the theoretical approaches of English, German and 

Hungarian literature of business consulting and with regard to the complex definition, we can 

devise the model of the Business Consulting System. This model shows the Business 

Consulting System from 5 different aspects (consultant’s aspect, client’s aspect, instrument 

aspect, environmental aspect and efficiency aspect): it is defined as a system of interactions 

among persons, systems and factors, and emphasizes the importance of the contribution of 

management consultants to the innovation of the clients’ organisation. 

The Institute of Business Sciences of the University of Miskolc carried out a survey of 

management consultants’ firms and enterprises in 2001 in 2005-2006 and in 2011-2012 in 

North-Eastern Hungary. Based on our surveys the future of the enterprises lies in the network: 

they cooperate or want to cooperate with others for the sake of the cause. They identify and 

seize new opportunities: the importance of innovation and enhancing learning increased 

significantly between 2005 and 2012. The global financial crisis decreased the innovation 

potential, but they still consider it very important: they want to learn from cooperation, they 

want to increase their competence in problem solving and adaptability. 
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Absztrakt 

Kutatásom során kíváncsi voltam, hogy a magyar borászati ágazatok milyen eszközzel 

és hogyan mérik a marketingkommunikáció pénzügyi megtérülését. Kérdőíves felméréssel a 

magyar borászati ágazatot elemeztem és az ágazatra jellemző vállalkozási formát, nagyságot 

és az alkalmazott marketingkommunikációs eszközöket. A kérdőíves felmérés mellett, amely 

a magyar borászati ágazatot vizsgálta, három pincészetnél fundamentális pénzügyi elemzést 

végeztem a marketingkommunikáció és a vállalkozási eredmény tekintetében. Az alkalmazott 

marketingkommunikációs eszközök kiadása és az árbevétel közötti összefüggés regressziós 

vizsgálatával Simberova és Scolansky feltételezett optimumpontját kívántam meghatározni 

matematikai függvény segítségével. 
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Bevezetés, célkitűzések és módszerek 

A marketing és a pénzügyek összekapcsolása a dinamikusan változó környezettel 

magyarázható. A XXI. században a vállalati teljesítménymérés egy gyorsan fejlődő ágazatnak 

számít, amelyre külön tudományág is épül, mint például a vállalatértékelés. A mérés 

fontossága mögött az a tény húzódik meg, hogy a vállalatok környezete egyre dinamikusabbá 

válik és a gazdasági válságokkal tarkított időszakban a gazdálkodóknak minden kiadás 

felmerülési helyét és célját ismerni szükséges a nagyobb pénzügyi eredmény elérése 

érdekében. A marketingkommunikáció mérése több dimenzió egyidejű vizsgálatával 

lehetséges a zavaró tényezők kiszűrése, illetve figyelembevétele mellett (Sajtos, 2004). 

A téma vizsgálata során a következő általános kérdésekkel találjuk szemben magunkat: 

Melyek azok a mutatók és módszerek, amelyekkel a marketingkommunikáció megtérülése 

pénzügyileg mérhetővé válik? Vajon milyen kapcsolat található a marketingkommunikáció és 

a marketingkiadások, valamint a vállalkozás eredményessége között? Az egyes zavaró 

tényezők milyen mértékben befolyásolják a pénzügyi mérés objektivitását? 

Minden marketingkommunikáció esetében elmondható, hogy a pénzügyi hatás 

késleltetve jelentkezik. A reklám és az eladásösztönzés hatékonysága az új vevők számának, 

valamint a forgalom növekedésén keresztül mérhető. A marketingkommunikációnak és a 

reklámnak elkülöníthető egy rövid távú és egy hosszú távú hatása. A rövid távú hatás azonnal, 

1-3 hónapon belül jelentkezhet, amely a forgalom és vevőszám növekedését eredményezheti 

az árbevétel gyarapodásával. A jól kiválasztott marketingkommunikáció után a reklámhatást 

követően csökkenhet a vállalkozás forgalma, de a megmaradó (állandó) vevőkör bővülésével 

egy magasabb értékesítési és forgalmi trendvonalra térhet át. Természetesen az előbb említett 

hatások a reklámkommunikáció és a piaci fogadatatás egyfajta pozitív hatását ábrázolják. 

Nem szabad elfelejteni, hogy elhibázott marketingkommunikáció vagy egy külső 

keresletcsökkentő tényező a marketingkiadások ellenére is csökkenő eredményt és 

alacsonyabb forgalomszámot eredményezhet (Shields és Reynolds, 1996).  

A marketing befektetések megtérülését (ROMI) és a menedzsment felkészültségét 

vizsgálta Cook és Talluri (2004) tanulmányában, valamint a marketingkiadások beruházási 

jellegére kívánta felhívni a figyelmet. A marketingkiadásokat kezelhetjük beruházásként, de 

sok esetben nehéz egyértelmű kapcsolatot találni a marketingtevékenység és az 

eredményesség között. A marketingkommunikációra ható tényezők multikollinearitása (az 

említett fogalom a magyarázóváltozók lineáris függetlenségének a hiányát jelenti) 

figyelembevétele nélkül nehezen mérhető objektíven a kapcsolat a marketingkiadások és a 

megtérülés között. A probléma kiszűrése érdekében a Long Island Egyetem kutatói a 

marketingkommunikáció versenytársakra gyakorolt hatását vizsgálták, amelyből kiderült, 

hogy a zéró-összegű (zero-sum) versenyhelyzet mellett a konkurencia reklámja is 

hozzájárulhat az értékesítési adatok növekedéséhez (Yoo, 2003).  

A marketingkommunikáció célja a vállalkozás eredményességének növelése, amely a 

vállalati értéket és a tulajdonosok vagyonát gyarapítja. Bármennyire is látványos és 

eredményes egy marketingkommunikáció, a lényeg a tulajdonosok vagyonának 

maximalizálása (Lockshin, et al., 2012). A vagyon maximalizálása és a vállalat, vállalkozás 

értékének meghatározása a marketingkiadások és kommunikáció esetében a jövőbeli tőkepiaci 

árfolyamok modelljével határozható meg (Gordon és Myron, 1962), illetve az egyes múltbeli 

beruházások és marketingkommunikáció eredményességének a vizsgálatán keresztül (Capital 

Asset Pricing Modell) (Black et al., 1972).  



 

A fent említett cikkekből levont következtetés alapján érdemes a két megközelítést 

közelíteni egymáshoz és a múltbéli adatokra támaszkodva extrapolálni a jövőben várható 

eredményeket a gazdaság környezeti adottságainak figyelembevételével. Bármennyire is 

szeretnénk, a marketing nem csodaszer, mert egy erőforrásokkal korlátozottan gazdálkodó 

világban a marketing is korlátozottan képes funkcionálni (Hajdú, 2005).  

A marketing korlátozott jellege mellett nem szabad figyelmen kívül hagyni a 

versenytársakat, akire a vizsgált vállalat marketingstratégiája hatást gyakorol. A piaci 

keresletet a szükséglet és az egyes marketingkommunikációs lépések sorozata határozza meg. 

Egy termék imázsának növelésével jelentősen növelhető az eladás volumene. A piacon 

található marketingstratégiák adott időben egymás mellett létezhetnek, így a gazdasági 

szereplők figyelme a fogyasztók és a versenytársak felé irányul. A piacon a vállalkozások 

marketingeszközök összességével, marketingkommunikációval próbálják növelni 

eredményességüket pénzügyi és számviteli szempontból (Valck, et al., 2009; Anderson, 

2013). 

Eredmények és következtetések 

A marketingkommunikációt befolyásolja Magyarországon a borkultúra és a 

borfogyasztási hajlandóság. Az értékesítés borértékesítési láncok segítségével valósul meg és 

az eladók heterogén rétegéről beszélhetünk.  

A bortermékeket preferáló rendezvények mellett az eladásösztönzés (sales promotion), 

személyes eladás (personal selling) és közösségi kapcsolatok (public relation) jelennek meg. 

A marketingkommunikáció célja a forgalom növelése és a meglévő vevők megtartása, az 

említett bizalmi jelleg kiépítése a termelő és a fogyasztó között. A potenciális vevő az 

informálódás szakaszában a bor típusáról, színéről, csomagolásáról, valamint az árról kap 

információt. További információhoz a vevő a termék megkóstolásával jut, amely az eladási ár 

miatt kockázatot hordoz a fogyasztó számára. A bor ízét a fogyasztó a termék megvásárlása 

után tapasztalja visszafizetési garancia nélkül. A bizalmi jelleg kiépítése fontos, mert nélküle 

nincs az a marketingtevékenység, amely a vevőt fogyasztásra bírja. Ha a vevő tapasztalata 

negatív az adott termelő pincészetére vonatkozóan, mert a kóstolás alkalmával nem nyerte el a 

bizalmát, akkor a magas piaci verseny miatt a fogyasztó a versenytársak terméke felé fordul. 

Az elpártolt, csalódott vevők számára az érintett márka kommunikációs hatása minimális 

fogyasztói döntést befolyásoló erővel fog hatni. Az említett ok miatt rendkívül fontos a 

borászati értékesítés során a termék megkóstoltatása a potenciális vásárlóval.  

A vállalkozások forráshiánynak és a piaci szétaprózottságnak köszönhetően a magyar 

borászati ágazat az olcsóbb marketingköltségű reklámkommunikációt részesíti előnyben, 

ügyelve arra, hogy az üzenet lehetőséghez mérten minél több potenciális fogyasztóhoz 

eljusson. Főleg a kis családi vállalkozásokra jellemző, hogy a marketingkiadás nagyobb részét 

a haszonáldozati költség teszi ki a tényleges kiadással szemben. Érdekességképpen 

megemlíteném, hogy a nagyobb tőkeigényű termelők is az olcsóbb és hatékony reklámozási 

formákat (borkóstolók, rendezvénytámogatás, internet, borvacsora) preferálják a drágább 

kommunikációs lehetőségekkel szemben (TV reklám, rádió reklám). A szponzorált magas 

költségű reklámmegoldásokkal szemben az olcsó internetre specializálódott 

marketingkommunikációs elemek jelennek meg, amely a közösségi háló erejére épít. A 

borászati termékeknél a bizalmi jelleg érvényesül, így a személyes eladásösztönzés és 



borkóstolással egybekötött reklámlehetőségek jelentik a leggyakoribb reklámkommunikációt 

az internet adta lehetőségek mellett. Sok borászati vállalkozó nem tartja célravezetőnek a 

drága TV reklámot, vagy a részleges plakátkampányt, mert a bizalmi termék miatt, ha nem 

ismerik a márkát, akkor a fogyasztók észre sem veszik a hirdetést és a hirtelen megjelenő 

reklámköltség könnyen ablakon kidobott pénzé válhat. A borászati, mint bizalmi termékeknél 

elengedhetetlen a fokozatos márkaépítés és a kóstoltatás.  

A kóstoltatás a rutinszerű fogyasztói döntések befolyásolása miatt is szükséges. Az 

élelmiszeripari termékeket, mint például a bort a fogyasztók rutinszerűen vásárolják, így a 

fogyasztó a jól bevált megszokott márkát választja, annak ismeretében, hogy az adott termék 

szükségletét maximálisan kielégíti, és nem akar kockáztatni új termék megvásárlásával, 

illetve időt szánni új termék keresésére és kipróbálására (Sipos, 2009). Véleményem szerint a 

kialakult rutin befolyásolásának az egyik leghatékonyabb eszköze a kóstoltatás, amely során a 

potenciális fogyasztó megismeri a márkát és a megszerzett ismeret befolyásolja jövőbeni 

döntését 

Napjainkban az internet térhódításával a borászatok is kapcsolódtak a világhálóhoz és 

honlapjukon keresztül hasznos információkhoz lehet jutni a termékválaszték és a termelő 

vonatkozásában. Az érdeklődő a látogatás mellett vásárolhat és megoszthatja a honlapot a 

közösségi kommunikációs rendszerek segítségével. Az ismeretségi és mikroblog rendszerek 

megosztási lehetőségének köszönhetően a termelő üzenete a célközönség jelentős 

százalékához eljuthat minimális marketingkiadás mellett. Egy adott kommunikációs 

hálózatban egy megosztást újabb megosztás követhet, amellyel exponenciálisan növekedhet a 

közzétételek száma. Az említett reklámtevékenységet a fogyasztók végzik el, amely a blog 

vagy az internetes reklám elindítása után nem igényel további pénzügyi kiadást. Az említett 

hatást a marketing szakirodalom „buzz” effektusnak nevezi. Az említett hatás az internetes 

kommunikációs csatornákon keresztül fejti ki reklámkommunikációs tevékenységét. A bor 

bizalmi jellege miatt leírást és további kommunikációt igényel. Az egyes borleírások fajta és 

termékjellemzők alapján jó lehetőséget teremtenek, hogy a termelőről az adott évjáratról és 

borról beszéljenek a borkedvelők (Walter, 2006). 

Feltehetjük a kérdést, hogy a borászatban a marketing segítségével meddig fokozható 

az eredmény. Találunk-e optimum pontot, illetve létezik-e optimum pont? Scolansky és 

Simberova a Brnoi Technológiai Egyetem kutatói összefüggéseket kerestek a marketing 

kiadások és az értékesítés számadatai között 2010-ben, amelynél egy optimum pontot 

feltételeztek és mértek (Scolansky és Simberova, 2010). 

Scolansky kutatócsoportjának megfogalmazása szerint a marketing hatékonyság azt 

jelenti, hogy a vállalat vezetése milyen mértékben tudja optimalizálni a kiadásokat az 

eredmények növelésének szolgálatában mind rövid és mind hosszú távon. A rövid távú 

elemzés alapja lehet a profit, amíg a hosszútávot a márka és az imázs értékének növekedése 

jelenti. Minden vállalatvezető feladata, hogy felelősséget vállaljon a befektetés, finanszírozás, 

gyártás és információtechnológiai hasznosulásáért, viszont kihívást jelent a marketing 

költségek azonosítása. A kihívás különösen a business to business szektorban jelentkezik, 

ahol az értékesítési ciklusok hosszabbak és nehezebb a marketingstratégia megértése. A 

kutatócsoport felméréséből kiderült, hogy a vegyiparban az általuk megkérdezett vezetők 

54%-a elégedetlen a marketingkiadások pénzügyi hatékonyságának mérésével. Fontos, hogy a 

marketingtevékenység egyfajta optimalizációs tevékenységként is felfogható, amely 

segítségével a rendelkezésre álló erőforrások felhasználásával maximális profit válik 

elérhetővé. Kutatásuk során a tevékenységalapú költségszámítást (Activity Based Costing) és 



a ROI és a ROMI mérési módszerrel foglalkoztak. A marketing segítségével válnak 

elérhetővé a vállalat stratégiai célkitűzései. Kotler megfogalmazásával élve (Keller és Kotler, 

2004) szükséges egy állandó kontroll és audit, amely értékeli a vállalat 

marketingteljesítményét. A marketing és a marketingkommunikáció fontos versenyelőnyhöz 

jutathatja az egyes vállalkozásokat a versenytársakkal szemben. A szerzőpáros feltételezte, 

hogy a marketingteljesítmény mérése és a vállalat teljesítménye között pozitív sztochasztikus 

kapcsolat található. A marketing teljesítmény méréséhez pénzügyi és egyéb mutatószámokat 

használtak.  

Kutatásom során a borászat területén az említett optimum pont létezését is vizsgálni 

kívántam, kitérve arra, hogy az optimalizáció mellett milyen összefüggés található a 

marketingre költött kiadások és a vállalkozás eredményessége között. Véleményem szerint a 

marketing kiadások mellett figyelmet kell fordítani az alkalmazott kommunikációs 

eszközökre is, amely érdemben befolyásolhatja a fogadó által realizált információtartalom 

mértékét (Danaher, 2006). Az említett hatás figyelembevétele elengedhetetlen az objektív 

vizsgálat szempontjából. Elemzésem során a marketingkommunikáció pénzügyi 

hatékonyságát vizsgáltam kvantitatív kutatási tevékenységgel. Az alkalmazott kutatási és 

statisztikai módszerek jellege lehetővé tette újszerű következtetések levonását. Kérdőíves 

adatgyűjtési módszer mellett három magyar borászatnál végeztem adatgyűjtést marketing és 

pénzügyi adatok tekintetében. A borászatok anonimitást kértek, így „A” és „B”, valamint „C” 

pincészet elnevezéssel hivatkozom rájuk. A pincészetek részletes elemzése és felmérése előtt 

kérdőíves vizsgálattal elemeztem, hogy a hazai borászatok milyen vállalkozási formában és 

mérettel jelennek meg a piacon, külön kitérve az alkalmazott marketingkommunikációs 

eszközök fajtájára, alkalmazásának gyakoriságára és a költségeire.  

A három pincészet kiválasztása tudatosan történt, három magyar kis és 

középvállalkozás felkeresésével, ahol az ágazat és a nyújtott szolgáltatások köre is 

figyelembevételre került. A borászatok kiválasztásánál arra a tényre hagyatkoztam, hogy 

magyar borászati cégekre a kis és középvállalkozói forma jellemző, amelyet kérdőíves 

felmérésem is megerősített. A pincészetek esetében külön és együtt is vizsgálni kívántam a 

marketingkommunikáció gyakoriságának és a marketingkiadások egymásra és a vállalkozás 

pénzügyi eredményességére gyakorolt hatását. A vizsgálati minta egymáshoz történő 

hasonlításával is vizsgálni kívánom a marketingkommunikációt az alkalmazott módszerek, a 

hozzájuk fűződő kiadások és az előfordulási gyakoriság segítségével. 

A kutatásom során feltételeztem, hogy a magyar bortermelők korlátozottan, illetve 

teljességgel mellőzik marketingkommunikációjuk hatékonyságának pénzügyi mérését és a 

vizsgálatok többségében csupán a forgalom és a bevételadatok utólagos lekérdezésére és 

figyelésére szorítkoznak. A kérdőívben zárt kérdéssel vizsgáltam, hogy a magyar borászatok 

milyen módszerrel mérik a marketingkommunikáció lehetséges pénzügyi hatékonyságát. Az 

alkalmazott mérési módszer mellett vizsgálni kívánom, hogy a marketingkommunikációs 

hatékonyságot mérő eszközök és az eredmény között milyen logikai összefüggés található.  

Az említett három pincészetet esetében az értékesítés nettó árbevételét és a 

marketingkommunikációval kapcsolatos kiadásokat vizsgáltam. A sztochasztikus vizsgálattal 

mindhárom pincészetnél Scolansky és Simberova feltételezett optimum pontjának a létezését 

kívántam bizonyítani. A konkáv görbületű trendvonal előállítása érdekében másodfokú 

polinomiális regresszió függvényt választottam. A három trendvonal formájának az 

összehasonlításával kívántam vizsgálni, hogy függvényszerű kapcsolattal leírható-e a 

marketingkiadások és az értékesítés nettó árbevétele közötti összefüggés. A vizsgálatot 



kiegészítve parciális korrelációs együttható segítségével vizsgáltam, hogy a kft. formában 

tevékenykedő pincészetek esetében a marketingkiadások és a beszámoló egyes sorai között 

milyen korrelációs kapcsolat található. Az említett vizsgálatokat a három pincészetnél 

párhuzamosan elvégeztem. A három pincészet által készített regressziós függvények 

segítségével egy közös trendvonal képezhető, amely kifejezi, hogy a 

marketingkommunikációs gyakoriság és a marketingkiadás milyen mértékben járul hozzá a 

vállalkozás pénzügyi eredményességéhez. A közös trendvonal maximum pontjával a magyar 

borászati ágazatban megközelíthető Scolansky, Simberova által feltételezett optimum pont a 

marketingkiadások és az eredmény tekintetében (Scolansky és Simberova, 2010). 

Összegzés 

Vizsgálatom során és a nemzetközi tanulmányok konklúziójából kiderült, hogy nem 

lehet egyetlen módszerrel eredményesen mérni a marketingkiadások megtérülését. 

Véleményem szerint a borászati ágazatban a kontrolling és a beruházás megtérülési mutatók 

általános és fejlett alkalmazására lenne szükséges.. A három pincészet elemzése lehetővé tette 

számomra, hogy a marketingkommunikációs kiadásokat az árbevétellel hasonlítsam össze 

pontdiagram és regresszió függvény segítségével. Mindhárom vizsgált pincészet esetében a 

lineáris regressziós egyenes pozitív meredekségéből következtettem, hogy a 

marketingkiadások és az árbevétel növekedése között pozitív sztochasztikus összefüggés 

található. Scolansky és Simberova kutatásuk során a marketingkiadások és az árbevétel között 

egy optimum pontot feltételezett, amely matematikai függvény segítségével leírható. 

Kutatásom során polinomiális regresszió függvényt alkalmaztam a marketingkommunikációs 

kiadások és az árbevétel között. A polinomiális függvény mindhárom pincészet esetében egy 

konkáv alakú görbét eredményezett, amely rendelkezett maximum ponttal. A maximum pont 

képzi Scolansky és Simberova által feltételezett optimum pontot, amely mellett adott 

marketingkommunikációs kiadással a legnagyobb árbevétel realizálható.  

A mérési adatokból levonható az a következtetés, hogy általános minden magyar 

borászatra kiterjedő függvény nem alkotható, mert a regressziós összefüggés a múltbeli 

adatokon és tapasztalatokon alapul. Mindhárom vizsgált pincészetnél eltérő mélységben 

jelentkezett a marketingkommunikációs kiadások és az árbevétel változás közötti 

összefüggés. A korrelációs kapcsolat egyedül a kapcsolat erősségét határozta meg hasonló 

eredménnyel mindhárom vizsgált borászatnál. A változás mértéke a két vizsgált változó 

között eltérő paramétereket eredményezett a vizsgált borászatoknál, így az ágazatra jellemző 

egyetemes függvényt nem lehet alkotni, azonban a módszer alkalmas arra, hogy minden 

borászat a múltbeli árbevétel és marketingkommunikációs adatok alapján meghatározza a 

marketingkiadások optimális nagyságát. A regressziós függvény, mint említettem, múltbeli 

adatok korrelációs kapcsolatán alapul, így az optimum pont megállapítása adott időpontra 

vetíthető, amelyet véleményem szerint érdemes minden évben meghatározni a 

marketingkommunikáció pénzügyi hatékonyságának növelése érdekében. 
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Abstrakt 

 Predkladaný článok  je zameraný na oblasť, ktorej význam v posledných rokoch stúpa, 

hoci bola súčasťou našich životov od nepamäti - a to poľnohospodárstvo a aspekty s ním 

súvisiace. Cieľom príspevku bolo charakterizovať poľnohospodárstvo nielen z hľadiska 

ekonomického, ale taktiež sociálneho, takisto ako aj porovnať a vyhodnotiť situáciu v 

rozličných skupinách krajín (rozdelených podľa stupňa ich ekonomického rozvoja) na osi 

poľnohospodárstvo – agrobiznis. Dôraz sa kladie na hodnotenie inovačného potenciálu 

poľnohospodárstva v rozvinutých a rozvojových krajinách v kontexte budovania 

podnikateľských sietí. 

Kľúčové slová: poľnohospodárstvo, agrobiznis, ekonomický rozvoj, rozvinuté a rozvojové 

krajiny 

 

Abstract 

 This article is focused on the field which importance is increasing nowadays, although 

it has been part of our lives since forever – agriculture and its aspects in selected countries. 

The basic objective was to introduce agriculture from economic and social point of view and 

to evaluate and compare situation in different group of countries, divided according to the 

level of their economic development on the axis agriculture – agribusiness. On the other hand, 

the attention is devoted to the innovation potential of agriculture in the developed and 

developing countries in the context of formation of business networks. 

Key words: agriculture, agribusiness, economic development, developed and developing 

countries 
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Úvod, cieľ a metodika 

 Tento príspevok je zameraný na oblasť, ktorej význam v dnešnom svete je viac a viac 

zdôrazňovaný, hoci je súčasťou našich životov od nepamäti – a to poľnohospodárstvo 

a aspekty s ním súvisiace. Jeho úloha je v spoločnosti a v hospodárení každej krajiny 

nenahraditeľná, niekedy dokonca rozhodujúca. Po dlhú dobu bolo poľnohospodárstvo 

vnímané iba z hľadiska ekonomického, avšak s postupom času celý svet spoznáva aj jeho 

sociálnu stránku. Tieto sociálno-ekonomické aspekty sú ešte dôležitejšie v dnešnom 

globalizovanom svete, v ktorom sú krajiny na sebe vzájomne závislé. Na druhej strane, 

podmienky, ktoré ovplyvňujú životnú úroveň a blahobyt obyvateľov, sa líšia v regiónoch po 

celom svete. Úloha poľnohospodárstva v našich životoch je veľmi významná, pretože nám 

poskytuje nielen potraviny, ktoré konzumujeme a materiály potrebné na ďalšie spracovanie, 

ale aj zamestnanie a zaistenie bezpečnosti potravín. V niektorých krajinách nepovažujú 

poľnohospodárstvo iba ako zamestnanie, ale vnímajú ho ako štýl života a svoju kultúru. 

V poslednej dobe je proces ekonomického (hospodárskeho) rozvoja čoraz intenzívnejší, hoci 

to neplatí pre všetky regióny na celom svete rovnako. Z tohto dôvodu rozlišujeme niekoľko 

skupín krajín, ktoré sú rozdelené podľa stupňa ich hospodárskeho rozvoja. Táto kategorizácia 

krajín je pochopiteľná, keďže nám umožňuje lepšie a jednoduchšie identifikovať 

a vysvetľovať rozdiely medzi krajinami vo sfére nielen ekonomickej, ale aj sociálnej. Každá 

medzinárodná organizácia zaoberajúca sa rozvojom krajín používa svoje vlastné označenie, 

avšak ich základ je väčšinou rovnaký. Väčšinou sa krajiny rozdeľujú na dve základné skupiny 

– rozvinuté a rozvojové regióny. Hoci je veľmi jednoduché všimnúť si rozdiely v životnej 

úrovni rôznych krajín, ich meranie je o to zložitejšie a vôbec nie tak jednoduché, ako znie. To 

je aj jeden z dôvodov,  prečo každá organizácia používa vlastné ukazovatele a tým pádom aj 

interpretuje výsledky rôznymi spôsobmi. Pokrýva hlavne literatúru zaoberajúcu sa 

poľnohospodárstvom, otázkami agrobiznisu, publikácie o ekonomickej situácii, globálne 

prospekty a poľnohospodárske výhľady krajín z oblastí po celom svete. V tomto príspevku 

rozoznávame dve základné skupiny krajín – rozvinuté a rozvojové regióny. Pre účely tohto 

príspevku sme vyselektovali krajiny z celého sveta a rozdelili ich podľa stupňa ich 

ekonomického vývoja - a to na rozvinuté /developed countries/ (Slovenská Republika, 

Nemecko, Rakúsko, Holandsko), menej rozvinuté (Rusko) a rozvojové krajiny /developing 

countries/ (Brazília, India, Senegal). Najrozšírenejšie rozdelenie, zaužívané Organizáciou 

Spojených Národov (OSN, v angličtine United Nations – UN), je založené na rozvoji 

ľudských zdrojov a berie do úvahy viacero faktorov, ktoré ovplyvňujú celkový blahobyt 

a životnú úroveň obyvateľstva. Tento index je známy pod názvom Index Ľudského rozvoja. 

Použili sme hlavne metódu grafickú, kde sme interpretovali výsledky znázornené na grafoch 

a v tabuľkách. Takisto sme skúmali vzťah medzi vybranými faktormi – zamestnanosťou 

v poľnohospodárstve a miery vidieckeho obyvateľstva. Pre túto analýzu sme použili 

štatistickú metódu, konkrétne regresnú a korelačnú analýzu. Tento model nám ukáže, či dva 

faktory korelujú (to znamená či zmena v jednej premennej spôsobí zmenu v druhej 

premennej). Za závislú premennú sme vybrali zamestnanosť v poľnohospodárstve, pričom 

nezávislú premennú predstavuje miera vidieckej populácie. Výsledky sme interpretovali 

pomocou koeficientov regresného modelu.  

 



Výsledky a diskusia 

 Pôvod slova poľnohospodárstvo pochádza z latinského spojenia „agricultura”, ktoré 

pozostáva z dvoch slov: „ager“(pole) a  „cultura“ (kultivácia).
2
 Dá sa teda povedať, že 

význam termínu poľnohospodárstvo je vlastne kultivácia pôdy. Počas posledných desaťročí, 

počas toho ako sa svet vyvíjal a stále vyvíja, poľnohospodárstvo nadobúda ďalší rozmer. Už 

to nie je len proces pestovania plodín a obrábania pôdy, ale je spojené aj s inými odbormi 

a ďalšími priemyselnými odvetviami. Ako dôsledok sa vyvinul koncept agrobiznisu, ktorý 

nám pomáha pochopiť, že poľnohospodárstvo nezahŕňa iba tých, čo sa o pôdu starajú, ale aj 

ďalšie subjekty, ktorých rukami produkt prechádza pokiaľ sa spracováva a distribuuje. 

Podniky operujúce v agrobiznise sú základným spojením medzi poľnohospodárstvom 

a ostatnými odvetviami v krajine. Preto by si ľudia mali uvedomiť, že poľnohospodárstvo už 

nie je len činnosť, kedy sa obrába pôda, ale zahŕňa aj iné procesy, ako napríklad spracovanie 

materiálov, marketing a distribúcia produktov. (Baruah, n.d.) Podľa OECD (2007), podniky 

operujúce v agrobiznise sú hlavnými aktérmi v procese, ktorý spája sektor poľnohospodárstva 

s priemyslom. Toto nás privádza k ďalšej dôležitej úlohe – poskytuje zamestnanie obyčajným 

ľuďom, takisto prináša nové príležitosti podnikateľom nielen vo vidieckych, ale aj 

v mestských oblastiach. (Kim, Larsen, Theus, 2009) V dnešnej dobe je veľmi jednoduché 

rozoznať ako sa životná úroveň v rôznych štátoch líši. Na druhej strane nám tieto kontrasty 

a rozdiely pomáhajú  ukázať pokrok, ktorý je globálne známy ako rozvoj. V minulosti boli 

krajiny rozdeľované na bohatšie (rozvinuté) a chudobnejšie (rozvojové), pričom sa stále viedli 

diskusie o tom, ako presunúť reálne zdroje z bohatších do chudobných krajín. (Pearson, 

1969) Na jednej strane sú po celom svete stále ľudia, ktorí trpia chudobou (hlavne v Afrike) 

a na druhej strane tí, ktorí si užívajú bohatstvo v relatívnom aj absolútnom zmysle slova. 

Napriek tomu, „blahobyt“ ľudí v chudobných regiónoch sa stále zvyšuje vďaka kooperácii 

s tými bohatšími, čo môžeme považovať za následok globalizácie.
3
 

 

VÝZNAM SOCIO-EKONOMICKEJ DIMENZIE V POĽNOHOSPODÁRSTVE 

 

V dnešnej dobe, ktorá je poznačená fenoménom globalizácie, je rozvoj dôležitý nielen 

z ekonomického, ale aj zo sociálneho pohľadu. Okrem hospodárskeho rastu existujú aj ďalšie 

sféry, ktoré dôležité, ako napríklad vzdelanie, zdravie, výživa a životné prostredie. Zmerať 

životnú úroveň obyvateľstva nie je také jednoduché, ako to znie, a preto boli vytvorené určité 

indikátory, ktoré určujú sociálny rozvoj. Pomáhajú nám identifikovať krajiny, ktoré majú 

problémy práve v sociálnej oblasti a takisto aj ich spojenie s výzvami, ktorým obyvateľstvo 

čelí, ako napríklad redukcia chudoby, hospodársky rast a stabilita vlády. Prvotne bol za tento 

indikátor považovaný HDP (&PPP), ktorý bol nahradený HND a súčasne sa používa 

vyspelejší index – HDI (index ľudského rozvoja). Za vyspelejší za považuje kvôli tomu, že 

berie do úvahy priemernú dĺžku života, vzdelanie, chudobu a takisto aj HND. Podľa 

oficiálneho rebríčka z roku 2012, prvé miesta patria Nórsku, Austrálii, Holandsku a USA. 

Nemecko obsadilo 15. miesto, Rakúsko 18. a Slovensko sa zaraďuje na 35. miesto. Všetky 
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tieto krajiny patria do skupín s veľmi vysokým stupňom ľudského rozvoja. Ďalšie skúmané 

krajiny (rozvojové) sa umiestnili nasledovne: Rusku patrí 55. pozícia, Brazília sa nachádza na 

85-tom mieste spolu s Jamajkou a obe tieto krajiny patria do skupiny s vysokým stupňom 

ľudského rozvoja. India, zaradená na 136 pozícii, je klasifikovaná medzi krajiny so stredným 

stupňom ľudského rozvoja. Posledná krajina, Senegal, obsadila 154. miesto a patrí medzi 

krajiny s nízkym stupňom ľudského rozvoja. (UNDP 2011) 

 

POĽNOHOSPODÁRSKY VÝHĽAD A BUDÚCE VÝZVY 

Počas tlačovej konferencie, ktorá sa konala 6.6. 2013 v Pekingu, dve veľké medzinárodné 

organizácie OECD a FAO vydali publikáciu Poľnohospodársky výhľad 2013 - 2022 

v neúplnom a neskôr, 27.6. v úplnom znení. Táto publikácie je venovaná hlavne projekciám 

poľnohospodárskej produkcie, spotreby, zásob, cien a rozvoja poľnohospodárskych trhov pre 

nasledujúcu dekádu a je zameraná na tieto agrokomodity – obilniny, olejniny, cukor, mäso, 

bavlna, ryby a rybie produkty, mlieko a mliečne produkty, nevynímajúc biopalivá.
4
 

Medzinárodné organizácie vypracúvajú mnoho štúdií, ktoré súvisia s nárastom populácie 

a jeho budúcim vývojom. Všeobecne známy fakt, aj podľa výskumu FAO je, že do roku 2050 

bude našu planétu obývať viac ako 9,1 miliardy ľudí. Prvé odhady boli omnoho 

pesimistickejšie a tento počet stanovili až na 14 miliárd ľudí. Novodobé štúdie berú ale do 

úvahy aj výkyvy z minulosti. V porovnaní s aktuálnym počtom ľudí na tejto planéte 

predstavuje číslo 9,1 miliardy nárast o neuveriteľných 34%. Z toho vyplýva, že každý rok 

pribudne na Zemi 77 miliónov ľudí. Tento fakt sa ale stáva zaujímavejším, ak si uvedomíme, 

že skoro celý populačný nárast sa udeje v rozvojových krajinách, v krajinách menej 

ekonomicky rozvinutých. Viac ako polovica z tejto populácie bude pochádzať iba zo šiestich 

krajín – India, Pakistan, Bangladéš, Nigéria, Čína a USA, hoci USA prispejú medziročnému 

nárastu iba štyrmi percentami. Pri tom všetkom si celý svet musí uvedomiť, aká obrovská 

výzva to je. Ako uživiť, ubytovať, vzdelať, zabezpečiť zdravotnú starostlivosť pre toľkých 

ľudí, a zároveň uchovať politicko-administratívnu a verejnú politiku? Pred troma 

desaťročiami, v 80-tych rokoch, bola úroveň produkcia potravín vyššia ako rast populácie. Na 

druhej strane, v súčasnosti nie je poľnohospodárstvo schopné zabezpečiť obživu pre všetkých 

ľudí na svete, najmä v rozvojových krajinách. (Urban 2003; Charles, Godfray et. al 2010; 

Zepeda 2011) Ďalší aspekt, ktorý musíme brať do úvahy pri posudzovaní výziev, ktorým 

ľudstvo musí čeliť v budúcnosti, je urbanizácia. Tempo jej rastu je stále veľmi veľké 

a viditeľné opäť hlavne v rozvojových krajinách, keďže vidiecka populácia sa sťahuje do 

miest kvôli živobytiu. Podľa odhadov bude mestská populácia tvoriť 70% svetového 

obyvateľstva, čo predstavuje nárast o 21% oproti súčasnému stavu. Je odhadované, že podiel 

vidieckej populácie dosiahne vrchol medzi rokmi 2020 – 2025 a potom začne klesať. 

V niektorých regiónoch, ako napríklad Latinská Amerika a Karibik, Západná a Južná Ázia, už 

môžeme zaznamenať pokles vidieckej populácie. (IFAD 2010) Fenomén urbanizácie sa 

premietne aj do zmien v celkovom živote. Zmení sa celkový životný štýl populácie a takisto 
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aj vzorce jej spotreby. Úroveň príjmov bude niekoľkokrát vyššia a všetky tieto faktory 

prispejú k tomu, že svetová populácia bude väčšia, mestská a bohatšia. Vo všeobecnosti to 

znamená, že aby bolo možné uživiť všetkých obyvateľov, produkcia potravín (mimo komodít 

používaných na produkciu biopalív) musí vzrásť o 70%. Je prirodzené, že v záujme 

uspokojenia dopytu po potravinách a obžive, poľnohospodárska výroba musí stúpať. Ročná 

produkcia obilnín by mala vzrásť o polovicu jej terajšej úrovne (z 2,1 miliardy ton na 3 

miliardy), a podobná situácia nastáva aj pri ročnej produkcii mäsa, ktorá by mala vzrásť na 

470 miliónov ton z aktuálnych 200 miliónov. (FAO 2009) Nasledujúc Poľnohospodársky 

výhľad FAO a OECD, tento enormný nárast je možný najmä zvýšením produktivity, čo však 

predstavuje obrovskú výzvu pre kľučové krajiny, ako Latinská Amerika a Subsaharánska 

Afrika. Podľa José Graziana da Silvu, generálneho riaditeľa FAO, oba tieto regióny disponujú 

veľkým poľnohospodárskym potenciálom. V posledných desaťročiach, nárast 

poľnohospodárskej produkcie predstavoval iba 2% ročne a podľa odhadov pre nasledujúce 

desaťročie, bude tento nárast iba 1,5% ročne. V Poľnohospodárskom výhľade vydanom rok 

pred tým bol tento odhad o čosi vyšší – 1,7%. Jeden z popredných expertov na agrárne 

otázky, profesor agronómie a odborník FAO a Svetovej Banky, pán Marc Dufumier, je 

presvedčený, že farmári a spotrebitelia sú prvými obeťami systému, ktorý sa stal 

„bláznivým“. Podľa jeho 40 ročných skúseností dospel k záveru, že tento „bláznivý“ systém 

je založený na prešpecializovanom, mechanizovanom a chemickom poľnohospodárstve, 

pričom na juhu je ešte stále miliarda ľudí, ktorí umierajú od hladu, alebo ním trpia. Všetky 

tieto skutočnosti vedú k zvýšeniu a k zintenzívneniu migračných trendov. Problémy sa ale 

vyskytujú nielen na juhu, ale aj na severe – týkajú sa znečistenia vody a erózie pôdy, ktoré 

stále predstavujú väčšiu hrozbu pre ekosystémy, nehovoriac o tom, že takmer všetky 

potraviny obsahujú reziduá pesticídov a liečiv. Tie sú používané za účelom zvýšenia 

a urýchlenia poľnohospodárskej výroby aj keď chemické látky, ako sú hnojivá a pesticídy, 

prispievajú k poškodzovaniu životného prostredia. Globálne vieme hovoriť o rovnakých 

problémoch – zníženie úrodnosti pôdy, väčšie a väčšie erózie pôdy, ktoré sú výsledkom 

znehodnocovania pôdy vhodnej na poľnohospodárske účely, znečisťovanie, odlesňovanie 

a zvýšenie dopytu po potravinách v rozvojových krajinách. (Dufumier 2012; UN 

Environment Program 2011; FAO, WFP, IFAD 2012; Webbink n.d.) 

 

ZAMESTNANOSŤ V POĽNOHOSPODÁRSTVE A JEHO VZŤAH 

S POPULAČNÝMI TRENDAMI 

 Ako je už spomenuté v úvode príspevku, do roku 2050 bude Zem obývať približne 9,1 

miliardy ľudí. Na základe údajov pre vybrané krajiny je možné  pozorovať rozličné trendy pre 

rozvojové a rozvinuté krajiny. Aj keď ročná miera rastu populácie je pozitívna pre obe 

skupiny, v rozvojových krajinách (okrem Ruska) môžeme pozorovať vyšší a ostrejší nárast 

populácie. Keď upriamime našu pozornosť na vidiecke obyvateľstvo, uvidíme, že trend je 

rovnaký pre obe skupiny a stále menej a menej obyvateľstva žije vo vidieckych oblastiach. Na 

druhej strane je ale možné povedať, že vidiecka populácia v rozvinutých krajinách klesá 

pomalším tempom ako v tých rozvojových. Táto situácia však ovplyvňuje aj mnohé iné 

indikátory a sféry. V tejto časti príspevku sa zamierame na zamestnanosť 

v poľnohospodárstve a jej spojenie s vidieckym obyvateľstvom. Miera zamestnanosti 



v poľnohospodárstve má taktiež klesajúcu úroveň. Pomocou regresnej analýzy sa pokusíme 

vyhodnotiť situáciu pre každú z krajín.  

 

Rakúsko 

Ročný nárast vidieckej populácie v Rakúsku má od roku 2001 negatívnu tendenciu a takisto aj 

miera zamestnanosti v poľnohospodárstve klesá naďalej. Tento graf nám ukazuje, ako tieto 

dva indikátory korelujú. Z regresného modelu pre túto krajinu je možné konštatovať 

nasledujúce. Korelačný koeficient s hodnotou 0,7809 indikuje silný vzťah medzi 

premennými. Koeficient determinácie (R
2
) je rovný 0,61 čo znamená, že 61% variablity 

zamestnanosti v poľnohospodárstve je vyjadrených v tomto modeli pomocou nezávislej 

premennej, t.z. vidieckej populácie. Vzhľadom k tomu, že významnosť F je veľmi malá (< 

0,01); vieme konštatovať, že tento model je štatisticky vysoko významný na hladine 

významnosti 0,01. Všeobecne to teda znamená, že Rakúsko patrí ku krajinám, kde obyvatelia 

vidieka tvoria jadro ľudí, ktorí su zamestnaní v poľnohospodárstve.  

 

Obrázok 1 – Zamestnanosť v poľnohospodárstve vs. vidiecka populácia v Rakúsku 

 

 

Holandsko 

Miera vidieckeho obyvateľstva v Holandsku klesala najstrmším tempom spomedzi 

sledovaných krajín. Takisto aj počet ľudí zamestnaných v poľnohospodárskom sektore nie je 

na vysokej úrovni.  

 



Obrázok 2 - Zamestnanosť v poľnohospodárstve vs. vidiecka populácia v Holandsku 

 

 

Regresný model nám podáva nasledujúce výsledky. Korelačný koeficient R má hodnotu 

0,8787 a tým pádom vieme konštatovať, že existuje silný vzťah medzi zamestnanosťou 

v poľnohospodárstve a vidieckym obyvateľstvom. Pomocou koeficientu determinácie 

môžeme odvodiť záver, že 72,2% variability zamestnanosti v poľnohospodárstve je 

vyjadrených v tomto modeli cez vidiecku populáciu. Model je štatisticky vysoko významný 

na hladine významnosti 0,01. Z tohto je teda možné odvodiť záver, že pokles vidieckeho 

obyvateľstva je spojený s poklesom zamestnanosti v sektore poľnohospodárstva. Na druhej 

strane, poľnohospodárska technológia v Holandsku je na veľmi vysokej úrovni, čo pomáha 

krajine udržať si pozíciu druhého najväčšieho exportéra poľnohospodárskych produktov do 

celého sveta a spôsobuje, že ľudský faktor je často nahradený technológiami.  

 

Slovensko 

Spomedzi krajín, ktoré v tomto príspevku skúmame, Slovensko predstavuje jedinú krajinu, 

kde je ročný nárast vidieckeho obyvateľstva pozitívny. Na druhej strane ale môžeme 

pozorovať najstrmší pokles miery zamestnanosti v poľnohospodárstve. Graf nám znázorňuje, 

ako medzi sebou vybrané faktory korelujú. Základným rozdielom medzi Slovenskom 

a ostatnými krajinami je fakt, že zamestnanosť v poľnohospodárstve klesá, zatiaľ čo podiel 

vidieckeho obyvateľstva sa zvyšuje. Môžeme pozorovať silnú negatívnu koreláciu. Regresný 

model takisto vykazuje veľmi silný vzťah medzi týmito dvoma premennými a korelačný 

koeficient je najvyšší – 0,957%. Koeficient determinácie predpokladá, že 91,62% variability 

v zamestnanosti je vyjadrených v tomto modeli pomocou vidieckej populácie. Takisto aj 

regresný model je štatisticky vysoko významný pri hladine významnosti 0,01. Slovensko bolo 

vždy tradičnou, poľnohospodársky založenou krajinou, ale na druhej strane, v dnešnej dobe sa 

situácia v tejto kajine stáva nepriaznivou, a takisto aj podmienky pre „farmárčenie“ sú čím 

ďalej horšie. Veľké množstvo obrovských tovární muselo byť zatvorených, čo následne 

spôsobilo prudký pokles v zamestnanosti v tomto sektore. 

 



 

Obrázok 3 - Zamestnanosť v poľnohospodárstve vs. vidiecka populácia na Slovensku 

 

 

 

Brazília 

Brazília patrí ku krajinám, ktoré urobili obrovský krok k dosiahnutiu Rozvojových cieľov 

tisícročia 2015 (Millenium Development Goals 2015). Podiel  ľudí trpiacich hladom klesá 

rýchlym tempom, a je veľmi pravdepodobné, že Brazília bude schopná skresať toto číslo na 

polovicu. Je ale potrebné zistiť, či tento pokles nespôsobil zmeny aj v iných indikátoroch. 

Zamestnanosť v poľnohospodárstve a vidiecka populácia medzi sebou silno korelujú, keďže 

koeficient korelácie je 0,928. Determinačný koeficient má hodnotu 86,13% a teda môžeme 

konštatovať, že model vysvetľuje väčšinu variácie v zamestnanosti v poľnohospodárstve. 

Tento model je štatisticky vysoko významný, keďže hodnota významnosti F je veľmi malá. 

Táto krajina predstavuje model pre ostatné rozvojové krajiny, najmä kvôli výsledkom, ktoré 

sa jej darí dosahovať.  

 



Obrázok 4 - Zamestnanosť v poľnohospodárstve vs. vidiecka populácia v Brazílii 

 

 

Okrem Slovenskej Republiky, všetky krajiny vykazujú pozitívnu a silnú koreláciu medzi 

zamestnanosťou v poľnohospodárstve a vidieckym obyvateľstvom. Tým pádom je možné 

povedať, že čím je nižší podiel vidieckej populácie, tým je nižší počet ľudí zamestnaných 

v poľnohospodárstve. Hodnoty pre Nemecko vykazovali veľmi slabý vzťah medzi 

premennými a aj celý model bol štatisticky nevýznamný. Existuje viacero dôvodov, prečo je 

to tak – Nemecko bolo vždy považované za priemyselnú krajinu, aj keď v posledných 

desaťročiach sa poľnohospodárska produkcia zvýšila vo veľkej miere. Rusko predstavuje 

prípad, keď regresný model nie je štatisticky veľmi významný a takisto aj korelácia medzi 

premennými nie je veľmi vysoká. V prípade dvoch ďalších sledovaných krajín, Indie 

a Senegalu, nebolo možné vypracovať regresný model, a to kvôli nedostatku dát 

o zamestnanosti v poľnohospodárstve. Tým pádom nebolo relevantné údaje analyzovať 

pomocou regresného modelu.  

 

POĽNOHOSPODÁRSTVO A JEHO VZŤAH S HOSPODÁRSKYMI VÝSLEDKAMI 

 Globálne, podiel poľnohospodárstva na HDP predstavuje iba 3% (2010). Je ale 

potrebné povedať, že tento podiel sa odlišuje v rozvojových a rozvinutých krajinách. Zatiaľ čo 

v rozvinutých krajinách je jeho hodnota iba 1% (2010), v krajinách v kategórii nízke a stredné 

príjmy tvorí poľnohospodárstvo až 10% priemeru. Existujú taktiež aj rôzne tendencie 

v celkovom raste HDP. V roku 2011, svetová ekonomika rástla tempom 2,8%, čo predstavuje 

spomalenie oproti roku 2010, keď tento rast bol 4,3%. Na druhej strane sú tieto hodnoty stále 

nad priemerom (2,6%) od roku 2000. Medziročný rast HDP v rozvinutých krajiných kopíruje 

globálny trend a v roku 2011 nárast predstavoval iba 1,6%, kým v roku 2010 to bolo dvakrát 

viac (3,2%). Krajiny v kategórii nízke a stredné príjmy dosiahli o poznanie vyšší rast, až 

6,4%. Vo všeobecnosti platí, že v poslednom desaťročí rastie hospodárstvo rozvojových 

krajín rýchlejším tempom v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma desaťročiami a takisto aj 

v porovnaní s rozvinutými ekonomikami. Keď hovoríme o celosvetovej produkcii, podiel 



rozvinutých krajín  bol 68% popri 31% rozvojových krajín, zatiaľ čo predchádzajúci podiel 

rozvojových krajín predstavoval iba 18%.  

Ak sa zameriame na podiel poľnohospodárskej produkcie v rozvinutých a rozvojových 

krajinách, vidíme, aké rozdiely nastávajú. Tento podiel je v rozvinutých krajinách oveľa nižší 

a stabilný, čo vyplýva zo skutočnosti, že v rozvojových regiónoch je poľnohospodárstvo 

hlavným zdrojom príjmov a obživy. V nižšie uvedenej tabuľke je možné vidieť porovnanie 

podielu poľnohospodárskej produkcie na HDP vo vybraných krajinách. 

 

Obrázok 5 – Podiel poľnohodpodárskej produkcie na HDP (%) v rokoch 2000 a 2010 

 

Zdroj: Autorské spracovanie. Údaje pochádzajú zo Svetovej banky. 

 

Rozdiely v podiele poľnohospodárstva na HDP sú zrejmé. Kým vo vyspelých krajinách, 

poľnohospodárstvo prispieva k HDP iba 2% (v priemere), situácia v rozvojových krajinách je 

opačná a podiel poľnohospodárstva na HDP je viditeľne vyšší. India patrí ku krajinám, kde je 

úloha poľnohospodárstva na tvorbe HDP veľmi významná, keďže predstavuje 19%. Na 

druhej strane, situácia v Rusku je opačná, keďže tento podiel je iba 4%, čo je spôsobené 

transformáciou a prechodom z centrálne plánovaného hospodárstva na trhovo orientované 

hospodárstvo. Krajina kvôli tomu zápasila s viacerými problémami, pretože predtým bol 

poľnohospodársky sektor silno dotovaný. Ako je možné vidieť, trend poklesu podielu 

poľnohospodárstva na HDP je rovnaký tak v rozvinutých, ako aj v rozvojových regiónoch. 

Vyplýva to aj z faktu, že vidiecka populácia naďalej klesá a spolu s ňou aj počet ľudí 

zamestnaných v poľnohospodárstve.  

 

 

 



ZÁVER 

 V súčasnosti, rozvinuté aj rozvojové regióny čelia rôznym problémom a nástrahám. 

Keďže žijeme v ére, ktorá je ovplyvnená fenoménom globalizácie, sú rozvojové krajiny 

ovplyvňované udalosťami v už rozvinutých krajinách. Preto je veľmi dôležité sústrediť sa na 

budúcnosť ľudstva a jeho smerovanie. Ako je už spomenuté vyššie, do roku 2050 bude svet 

obývať viac ako 9 miliárd ľudí. Toto číslo je obrovské, zvlášť keď si uvedomíme, že skoro 

celý tento nárast bude tvorený rozvojovými krajinami, ktoré majú obrovské problémy  

s podvýživou obyvateľstva. To bol aj dôvod, vďaka ktorému viaceré organizácie publikovali 

koncept „Rozvojové ciele tisícročia“ a určili 8 hlavných cieľov, ktoré majú byť splnené do 

roku 2015. Tieto ciele sa týkali nielen podvýživy, ale aj vzdelávania, rovnosti pohlaví 

a mnohých ďalších. Jedným z hlavných je práve podvýživa, kde stanovený cieľ hovorí 

o skresaní počtu podvýživených ľudí o polovicu. Brazília patrí ku krajinám, ktoré v minulosti 

mali obrovské problémy s podvýživou. Napriek tomu, dnes je situácia oveľa lepšia aj vďaka 

programu „Nulový hlad“. Množstvo podvýživených ľudí v tejto krajine stále klesá a je viac 

ako pravdepodobné, že Brazílií sa tento cieľ, skresať množstvo hladných ľudí o polovicu do 

roku 2015, podarí. Úplne opačným prípadom je Senegal a India, kde sa situácia nezlepšuje, 

resp. stagnuje. V posledných rokoch sa však v Senegale množstvo hladných ľudí zvýšilo 

a preto je tu veľká potreba aplikovať iné opatrenia, aby sa týmto problémom predišlo. 

V prípade rozvinutých krajín nie je potrebné zaoberať sa touto otázkou, keďže podiel 

podvýživených ľudí je menej ako 5%.  

 Je veľmi dôležité zmieniť, že úloha poľnohospodárstva v rozvojových krajinách, 

najmä vo vidieckych oblastiach, je nepostrádateľná, keďže tamojším obyvateľom poskytuje 

väčšinu príjmu. To je aj dôvod, prečo je poľnohospodárstvo vnímané ako dôležitá súčasť 

národného hospodárstva a obyvateľom zabezpečuje živobytie priamo aj nepriamo. Podiel ľudí 

bývajúcich na vidieku je klesajúci v oboch skupinách krajín, takisto ako aj zamestnanosť v 

poľnohospodárstve. Tieto dva faktory medzi sebou pozitívne korelujú, čo znamená, že keď 

jeden z nich klesá, druhý ho kopíruje.  

Aj keď v súčasnosti žijeme v dobe obrovského technologického progresu, Zem si 

vyberá svoju daň. Nárast ľudí prinesie aj ďalšiu - a tou je zvýšený dopyt po jedle. Niektoré 

krajiny, konkrétne rozvojové, majú veľký problém s produktivitou. Počas nasledujúcich rokov 

je veľmi dôležité, aby poľnohospodárska produkcia rástla rýchlejšie ako počet obyvateľov. 

Tento nárast je rýchlejší najmä v rozvojových krajinách, a ako je napísané vyššie, práve tie 

majú veľké problémy s podvýživou obyvateľov a chudobou. Preto je v týchto krajinách 

potrebné zabezpečiť potravinovú bezpečnosť a znížiť chudobu. Zvýšenie poľnohospodárskej 

produkcie nie je vôbec také jednoduché ako znie, keďže celý svet čelí klimatickým zmenám, 

problémom s pôdou, jej znehodnocovaním, zníženou úrodnosťou a prístupom k prírodným 

zdrojom. Pre 40% obyvateľov na celom svete je poľnohospodárstvo hlavným zdrojom obživy. 

Keď vezmeme do úvahy rozlohu pôdy, zhruba 38% z jej celkovej rozlohy tvorí práve 

poľnohospodárska pôda. Pôda je jeden z kľúčových faktorov pri úvahách o budúcnosti 

ľudstva a poľnohospodárska produkcia je s ňou priamo spojená. Hoci je vo väčšine krajinách 

zvýšená, je spojená aj s obrovským dopadom na životné prostredie. Pôda je čím viac 

degradovaná a niekde považovaná aj za vzácny zdroj. Aby krajiny dosiahli priaznivejšiu 

situáciu, je dôležité, aby sa začali zaoberať vývojom viac efektívnych politík zameraných na 

trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a správu pôdy. 



Po celom svete je podiel chudobných ľudí bývajúcich vo vidieckych oblastiach viac 

ako 70%. Tieto oblasti čelia rôznym problémom celosvetovo, čo spôsobuje, že investovanie v 

týchto oblastiach je veľmi obtiažne a riskantné. Investori ich nepovažujú za atraktívne, keďže 

čelia viacerým nedostatkom, ako napríklad: nízka úroveň infraštruktúry, nedostatok 

komunikácie a informačných technológií, neskúsené lokálne úrady a ponuka služieb. Preto je 

veľmi dôležité, aby sa zlepšilo ekonomické a aj sociálne prostredie, a aby sa dosiahla 

spolupráca na lokálnej, národnej a celosvetovej úrovni. Inak nebude možné, aby základná 

úloha poľnohospodárstva – a to poskytovanie živobytia, bola zabezpečená.  
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Abstrakt  

Malé a stredné podniky hrajú v ekonomike EÚ nezastupiteľnú úlohu,  nielen svojím 

počtom, podielom zamestnanosti a generovaní hospodárskeho rastu, ale aj špecifickým 

miestom v inovačnom procese. Dôležitosť inovácií pre malé a stredné podniky podčiarkuje 

zložité hospodárske prostredie, v ktorom sa v súčasnosti pohybujú, nakoľko sú nútené 

vyrovnať sa s prekážkami, ktoré im konkurenčné prostredie trhu prináša. Jedná sa o veľmi 

náročnú úlohu, na splnenie ktorej je nutné disponovať dostatočným kapitálom, časom, 

a taktiež nápadmi. Jednou z možností, ako zlepšiť pozíciu podniku na trhu a zabezpečiť 

udržateľnosť podnikania v budúcnosti je zavedenie inovácií. Príspevok je zameraný na 

príklady dobre praxe v kontexte inovácií.  

Kľúčové slová 

Malé a stredné podniky, inovácie, udržateľnosť, konkurencieschopnosť.  

Abstract 

Small and medium enterprises in the EU economy are playing an irreplaceable role, not 

only by their number, proportion of employment generation and economic growth, but also a 

specific point in the innovation process. The importance of innovation for SMEs underlines 

difficult economic environment, which is currently moving, as they are forced to cope with 

obstacles, preventing them competitive market environment brings. This is a very challenging 

task to fulfill which is required to have sufficient capital, time, and also ideas. One possibility 

to improve its position on the market and ensure the sustainability of the business in the future 

is the introduction of innovations. The contribution is focused on examples of good practice in 

the context of innovation. 
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Úvod, cieľ a metodika 

 Malé a stredné podniky sú dôležitou súčasťou prosperujúcich ekonomík, pričom 

niektoré štúdie potvrdzujú, že majú pozitívny vplyv na udržateľný hospodársky rast. [1] 

Problematika inovácií v MSP a inovatívnych MSP je veľmi široká.  Malé a stredné podniky 

hrajú v ekonomike EÚ nezastupiteľnú úlohu – nielen svojím počtom (v EÚ tvoria približne 98 

percent všetkých firiem, teda 20,7 milióna, z toho 92,2 percenta sú mikropodniky s menej ako 

desiatimi zamestnancami), podielom na zamestnanosti (v roku 2012 vytvárali 67 percent 

pracovných miest) a generovaní hospodárskeho rastu (v roku 2012 vytvorili 58 percent hrubej 

pridanej hodnoty), ale aj špecifickým miestom v inovačnom procese. [3] Podobné postavenie 

má táto kategória firiem aj v slovenskej ekonomike, kde tvoria 99,9 percent z celkového počtu 

563 351 podnikov evidovaných v SR 71,8 percent (stav k 31.8.2013),  a podiel na celkovej 

zamestnanosti v hospodárstve SR 59,5 percent.  

Program prosperity EU-27 na roky 2007 až 2013 [7]  zahrňuje 4 kroky k prosperite 

firiem, klastrov, odvetví, regiónov, štátov: marketing – vyššia konkurencieschopnosť – 

inovácie – vyššia prosperita. Vo vyspelých ekonomikách patrí systémový prístup 

a koordinácia inovačných aktivít k účinným úlohám štátu v trhovej ekonomike. Stupeň 

rozvoja vedomostí, výskumu, vývoja, inovácií a vzdelania predstavuje v súčasnosti jeden 

z kľúčových faktorov diferencií výkonnosti ekonomiky. Funkčný inovačný systém by mal byť 

tvorený inštitúciami, politikami a programami, ktoré vytvárajú podmienky podpory inovácií 

a zvyšovanie konkurenčnej schopnosti ekonomiky. Základom inovácií sú nové poznatky, 

ktoré vznikajú najmä prostredníctvom výskumu a vývoja, možno konštatovať, že inovácie sú 

primárne podnikateľským javom a vznikajú v podnikateľskej sfére. Podnikateľské subjekty 

pod tlakom udržania a zvyšovania svojej konkurencieschopnosti sú považované za hnaciu silu 

inovácií v ekonomike.  

Inovácie podľa Čichovského a Kašíka predstavujú pseudolineráne procesné procesné 

reťazce na seba nadväzujúcich činností, ktorý je členený na hodnototvorné články: výskum – 

marketingová identifikácia potrieb a požiadaviek cieľových trhov – vývoj inovatívnych 

výrobkov – výroba inovatívnych výrobkov – distribúcia inovatívnych výrobkov – cieľový trh 

– spätná väzba (spokojnosť/nespokojnosť). [4]   

 Dôležitosť inovácii pre malé a stredne podniky podčiarkuje zložité hospodárske 

prostredie, v ktorom sa v súčasnosti pohybujú. Podľa štúdie Annual report on small and 

medium enterprises in the EU 2011/12 existuje pozitívny vzťah medzi inováciami v MSP 

a schopnosťou MSP generovať rast a zamestnanosť. Úlohou malých a stredných podnikov 

v inovačnom procese a ich celkovým prínosom pre posilnenie inovatívnosti ekonomiky sa 

zaoberá množstvo štúdií, niekoľko základných argumentov možno zhrnúť do nasledujúcich 

bodov: 

 MSP dokážu vďaka jednoduchej organizačnej štruktúre a lepšej schopnosti 

a vyššej ochote znášať riziko, 

 na základe empírie možno konštatovať, že MSP sa zapájajú do technologických 

inovácií vo veľkom množstve sektorov a sú výrazným zdrojom rastu 

zamestnanosti a produktivity, 

 inovatívne firmy s vysokým potenciálom tvoria len malý podiel z celkového 

množstva MSP – štúdie uvádzajú 2 za 8 percent z firiem nad desať 

zamestnancov, [3] 



 vlády zohrávajú dôležitú úlohu pri posilňovaní inovačnej kapacity EU, a to 

vytváraním infraštruktúry, legislatívneho prostredia a vplyvom na celkový 

hospodársky rámec. [2] 

 Inovácia je popisovaná ako situácia , keď podnik zavádza nový produkt alebo službu, 

mení existujúce podnikové procesy, zavádza novu marketingovú metódu alebo novú 

organizačnú metódu. Spoločnou črtou všetkých prípadov je, že sa tu jedná o vylepšenie resp. 

zdokonalenie existujúceho stavu. Inovácie sú podľa [3] a [8]  rozdelené na inovácie 

produktové, inovácie procesné, marketingové inovácie a organizačné inovácie. Produktová 

inovácia využíva nové poznatky a technológie, zmenu materiálov, komponentov a iných 

produktových charakteristík, a týka sa to nielen produktov, ale aj služieb. Procesná inovácia 

môže znamenať podstatné zmeny v zariadeniach, alebo v podnikom používaných softvéroch, 

v hlavných a aj pridružených činnostiach. Marketingová inovácia predstavuje zavedenie 

marketingovej metódy, ktorá podnikom doteraz nebola používaná, môže sa jednať 

o významnú zmenu v designe produktu, umiestnení produktu, podpore produktu, ale nesmie 

sa jednať o sezónne, pravidelné a iné rutinné zmeny v marketingových nástrojoch. 

Organizačná inovácia predstavuje zavedenie novej organizačnej metódy, ktorú podnik ešte 

nevyužíval. Nesmie sa jednať o zmeny v obchodných praktikách, organizácii pracovného 

miesta, alebo externých vzťahoch, ktoré sú založené v podniku už na využívaných praktikách. 

Inovačná schopnosť je v súčasnosti považovaná za ultimatívnu podmienku 

konkurencieschopnosti všetkých druhov podnikov. [6] Z hľadiska rozvoja malých a stredných 

podnikov, najmä tých pod kategórií, ktoré sa najčastejšie zapájajú do inovačných procesov, 

Slovensko zaostáva za priemerom EÚ. Po období kontinuálneho rastu v rokoch 2002-2008 

zaznamenal vývoj MSP v období posledných piatich rokov viaceré negatívne zmeny, ktoré 

vyústili do utlmovania podnikateľských aktivít MSP, obmedzenia expanzie, sťahovania sa 

z trhov a inovačných impulzov. [9] ,  [10] V znalostnej ekonomike sa inovačné podniky 

stávajú aj dôležitým atribútom konkurencieschopnosti.  

Cieľom príspevku bolo zamerať sa na inovačný potenciál v malých a stredných 

podnikoch a ich konkurencieschopnosť, malé a stredné podniky sú dostatočne 

konkurencieschopné a inovatívne zdatné, aj keď malí a strední podnikatelia mnohokrát svoju 

konkurencieschopnosť nevedia dostatočne využiť.  

Za účelom nášho skúmania sme sa rozhodli pre riadené rozhovory, lebo bolo v našom 

záujme stretnúť sa s každým podnikom osobne,  a tak realizovať výskum na báze verbálnych 

odpovedí, v rámci ktorých bola  možná priama spätná väzba.  Považovali sme za dôležité 

ponechať priestor na sformulovanie vlastných myšlienok, a tak odpovedať  na nami položené 

otázky. Uskutočnili sme dvadsať riadených rozhovorov, pričom vzorku sme vyberali tak, aby 

boli zastúpené malé a stredné podniky z rôznych oblastí, ako napr.  stavebníctvo, nákladná 

doprava, autobusová doprava, odvoz a likvidácia odpadových vôd, reštauračné služby, výroba 

ovocných destilátov a iné.  

Výsledky a diskusia 

 Po zrealizovaní riadených rozhovor sme jednotlivé odpovede zosumarizovali 

a prezentovali by sme  v nasledujúcich riadkoch základné zistenia a v závere príspevku možné 

odporúčania. 

 



V rámci prvej otázky, ako vnímajú legislatívne prostredie z hľadiska podpory inovácií, 

len 15 percent vníma legislatívnu podporu pozitívne, nielen čo sa týka zavádzania inovácií, 

ale aj získavania externých finančných zdrojov na ich financovanie. Väčšina z nich sa zhodla 

na tom, že pred desiatimi rokmi bolo podnikateľské prostredie v SR pre malé a stredné 

podniky omnoho priaznivejšie. Podnikatelia uviedli, že situácia ohľadom podnikania sa z roka 

na rok zhoršuje. Mnohí z nich uviedli,  že jeden z hlavných dôvodov je  aj  zvyšujúca sa 

platobná neschopnosť zákazníkov spôsobená zvyšujúcim sa počtom nezamestnaných.  

Aj keď inovácie zvyšujú konkurencieschopnosť podnikov, na otázku, čo považujú za 

svoj zdroj konkurencieschopnosti, väčšina oslovených sa vyjadrila, že za najdôležitejší zdroj 

konkurencieschopnosti považujú spoľahlivosť (dodržiavanie zmluvných podmienok), 

a vysokú kvalitu produktu alebo službu. Takmer polovica uviedla flexibilitu firmy (schopnosť 

prispôsobiť sa zmenám a prijateľnú cenu produktu. Pre desať percent oslovených podnikov 

bola týmto zdrojom inovácia , či už produktová, marketingová, procesná alebo organizačná. 

Zavedenie procesnej inovácie deklarovalo len päť percent podnikov, marketingovej inovácie 

šesťdesiat percent a produktovej inovácie len dve percentá. Avšak 80% podnikov uviedlo, že 

inovačné aktivity im priniesli zvýšenie obratu. Ďalšia otázka sa týkala ako vnímajú malý a 

stredný podnikatelia vnímajú aktuálnu situáciu v ekonomike.  Aj na túto otázku podnikatelia 

odpovedali skoro úplne jednotne. Aj keď sa v určitej miere sa odlišovali odpovede, ale všetky 

sa týkali administratívnej záťaže podniku, alebo finančnej situácie malých a stredných 

podnikov. napríklad prvý podnik uviedol ako najväčší problém nedostatok financií, a veľkú 

byrokraciu zo strany štátu. Druhý podnik uviedol, tiež nedostatok financií, a mesačne meniace 

sa finančná situácia. Tretí podnik tiež uviedol ako najväčší problém stagnujúce príjmy. Štvrté 

a piate podniky uviedli, že ekonomika je nevyspytateľná, a situácia v ekonomike je aktuálne 

negatívna. Ako z odpovedí vyplýva, tak malé a stredné podniky majú veľké problémy v 

podnikaní, ktoré už nesúvisia priamo s krízou, ktorej následky ešte stále doznievajú, ale 

problémy malých a stredných podnikateľov spôsobuje hlavne samotná situácia v ekonomike, a 

hlavne nevyspytateľná ekonomika štátu, ktorá spôsobuje pre malé a stredné podniky, že sa 

musia neustále prispôsobovať k zmenám, kvôli ktorým sa nemôžu plne sústrediť len na 

podnikanie.  

Pri podrobnejšom rozoberaní problematiky konkurencieschopnosti sa opýtaní zhodli na 

tom, že za posledných desať rokov  konkurenčné prostredie nabralo negatívnu tendenciu, 

dostať sa k novým poznatkom vedy a výskumu, ktoré by boli pretavené do inovatívnych 

postupov v nich je prakticky nemožné, nakoľko sa zaoberajú otázkami prežitia. Z ich pohľadu 

až polovica opýtaných sa zhodla na tom, že z regionálneho pohľadu majú vedia vplývať na 

konkurenčné prostredie a v konkurencii s veľkými firmami vedia obhájiť svoju pozíciu, 

nakoľko môžu konkurovať svojou flexibilitou a v mnohých prípadoch aj s cenou produktu.  

Desať percent opýtaných uviedlo, že malí a strední podnikatelia nemajú príliš veľký vplyv na 

konkurenčný boj, skôr sa prispôsobujú externým podmienkam. Zaujímalo nás aj, aké je 

konkurenčné prostredie v okolí opytovaných podnikov, tu sa v podstate odpovede rozdelili na 

tri hlavné skupiny, v závislosti od odvetvia, v ktorom realizujú svoju činnosť.  

Na otázku, kto bol hlavným dodávateľom inovácií pre podniky, ktoré realizovali 

inovácie, bola inšpirácia z vlastných radov zamestnancov, čo uviedlo 5% podnikov, 7% 

deklarovalo, že dodávateľom konkrétnych riešení bola firma zo zahraničia a zvyšok uviedol, 

že riešiteľom bola iná firma zo Slovenska. Medzi finančnými zdrojmi, ktoré použili pre 

realizáciu svojich inovačných aktivít výrazne dominujú externé zdroje, a to úvery a v menšej 

miere vlastné zdroje. Za hlavnú bariéru väčšina z nich označila nedostatok finančných zdrojov 

na inovácie. Na základe realizovaného čiastkového prieskumu je možné konštatovať, že trvalá 



inovačná aktivita je súčasťou dlhodobej stratégie podnikov na Slovensku, a nevyhnutnosťou 

ich prežitia.  

Zaujímal nás aj názor podnikov na ich konkurencieschopnosť. Väčšina z nich 

deklarovala názor, že svoj podnik považujú za dostatočne konkurencieschopný, aj keď vidia 

vnímajú určité bariéry, ale nakoľko sa jednalo Ďalšia otázka bola zameraná, či si podnikatelia 

myslia, že MaSP sú dostatočne konkurencieschopní. Všetci podnikatelia sa zhodli, že malý a 

stredný podnikatelia sú dostatočne konkurencieschopné. Ako podnikatelia uviedli, tak malý a 

stredný podnikatelia aj keď sú konkurencieschopný, ale každý z nich uviedol dôvod, ktorý 

uviedol ako bariéru. Podnikatelia uviedli napríklad, že malý a stredný podnikateľom sa ťažšie 

získavajú väčšie zákazky ako nadnárodným spoločnostiam, taktiež ako bariéru uviedli , že 

malý a stredný podnikateľ je odkázaný hlavne sám na seba, a tu sa tiež objavil problém príliš 

veľkej finančnej záťaže malých a stredných podnikateľov. Dobrú konkurencieschopnosť 

odôvodnili podnikatelia napríklad tým, že vlastníci vidia priamo do výroby.  

Ďalej sme sa pýtali, či podnikateľom vyhovuje konkurencieschopnosť MaSP. Tu sa 

odpovede podnikateľov líšili. Prvý podnikateľ uviedol, že mu vyhovuje 

konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov, negatívum uviedol, že je málo 

konkurentov. Druhý podnikateľ uviedol, že mu skôr nevyhovuje konkurencieschopnosť 

malých a stredných podnikateľov. Tretí podnikateľ uviedol, že mu nevyhovuje 

konkurencieschopnosť malých a stredných podnikateľov, pretože nie sú v dostatočnej miere 

dostupné dotácie pre zlepšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov. Štvrtý 

podnikateľ uviedol, že mu vyhovuje konkurencieschopnosť, pretože malí a strední 

podnikatelia ponúkajú kvalitu, a to napomáha konkurencieschopnosti malých a stredných 

podnikateľov. Piaty podnikateľ uviedol, že mu vyhovuje konkurencieschopnosť malých a 

stredných podnikov, pretože vedia podniky pružne reagovať na rôzne zmeny.  

Zisťovali sme, čo by podnikatelia zmenili, oproti aktuálnej situácii v rámci 

konkurencieschopnosti. Tu sa odpovede podnikateľov zhodovali. Všetci podnikatelia uviedli, 

že by chceli zmeniť hlavne prístup štátu, vrátenie dohody a zníženie finančnej záťaže pre 

malých a stredných podnikateľov. Odstránením týchto problémov by sa vo veľkej miere 

zvýšila konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov.  

Na otázku ako vidia budúcnosť MaSP ohľadom konkurencieschopnosti odpovedali 

podnikatelia rôzne. Prvý podnikateľ uviedol, že konkurenčné prostredie sa znormalizuje, ale 

konkurencieschopnosť sa nezmení. Druhý podnikateľ uviedol, že konkurencieschopnosť sa 

bude vyostrovať v budúcnosti. Tretí podnikateľ uviedol, že dúfa, že konkurencieschopnosť sa 

v budúcnosti zlepší pre malých a stredných podnikateľov. Štvrtý podnikateľ uviedol, že 

situácia ohľadom konkurencieschopnosti sa v budúcnosti zlepší. Piaty podnikateľ uviedol, že 

nastane veľká neistota medzi malými a strednými podnikateľmi ohľadom 

konkurencieschopnosti.  

V rámci výskumu zatiaľ nemožno hovoriť o reprezentatívnej vzorke, nakoľko ešte 

pokračuje, avšak vychádzajúc z  odpovedí malých a stredných podnikateľov sme dospeli k 

viacerým záverom. Môžeme konštatovať, že sa odpovede až na určité výnimky v podstate 

zhodovali, väčšina problémov opýtaných súvisela s problematikou v rovnakých oblastiach. 

Počas riadených rozhovorov sme zistili, že bolo komplikované pre stredné a malé podniky 

identifikovať ich výhody, jednoduchšie sa im podarilo definovať  nevýhody aj v kontexte 

implementácie inovácií. Malé a stredné podniky sú pre komerčné finančné inštitúcie riskantné 

na poskytnutie úverov, preto takéto riziko by mal pomáhať znášať štát. Zdrojmi financovania 



môžu byť aj investičné kapitálové fondy, súkromné podnikateľské zdroje, európske podporné 

programy, avšak berúc do úvahy rôznorodosť informácií, malé a stredné podniky potrebujú 

sprostredkovateľa na získavanie informácií, na hľadanie zahraničných partnerov, na 

poradenstvo, ako sa zapájať do medzinárodných programov a tak získať jednoduchší prístup 

k inováciám. 

Na základe poznatkov z praxe veľmi dôležitými určujúcimi činiteľmi konkurenčnej 

výhody sú faktory ako, schopnosť firiem byť inovatívnymi, investovať do výskumu, vývoja, 

nových výrobných a informačných technológií a metód, prísť na trh s inováciou výrobkov 

a služieb rýchlejšie ako konkurencia, diferencovať svoju ponuku od konkurencie, nie cenou, 

ale vysokou kvalitou, trvalou inováciou a komplexnosťou ponuky a využívať finančné 

možnosti zo štrukturálnych fondov EÚ na inovatívne projekty.  

Celkovo sme získali dojem, že malí a strední podnikatelia sú oveľa viac pesimisti, ako 

pred rokmi. Tento fakt prisudzujeme stále ťažším podmienkam na podnikanie, ako aj stále 

ťažšie získanie a udržanie zákazníkov. My si tiež myslíme, že pesimizmus malých a stredných 

podnikov zvyšuje administratívna záťaž a nedostatočná legislatívna podpora. Aj keď v 

možnostiach malých a stredných podnikoch sme uviedli tie legislatívne zmeny, ktoré sa týkali 

priamo malých a stredných podnikateľov, podľa slov podnikateľov sa tieto zmeny vôbec, 

alebo len veľmi okrajovo týkali malých a stredných podnikateľov. Myslíme si, že problém 

spočíva v tom, že aj keď štát prijme legislatívne zmeny,  prakticky už štát nemá dostatok 

prostriedkov, aby sa plne venoval efektívnosti zmien pri malých a stredných podnikateľov. 

Taktiež sme spozorovali, že je veľmi málo stredných podnikov, viacej podnikov je malých, 

ale prevažná väčšina podnikov sú mikropodniky, čo podnikatelia odôvodnili hlavne príliš 

veľkou administratívnou záťažou ohľadom zamestnancov, preto v mnohých prípadoch 

samotní vlastníci pracujú v podniku, len aby nemuseli prijať ďalšiu pracovnú silu. Taktiež sa 

podnikatelia nezameriavajú na svoju budúcnosť, čím sa nám potvrdil pesimistický pohľad 

malých a stredných podnikateľov, pričom sa zameriavajú na prežitie a nemajú schopnosť a 

príležitosť rozvíjať sa.  

Prvý  predpoklad sa týkal toho, že štát vo veľkej miere brzdí malých a stredných 

podnikateľov, čo znamená, že sa tým sťažuje konkurencieschopnosť malých a stredných 

podnikov, sa nám v plnej  miere potvrdil. Ako sme spozorovali pri zhrnutí odpovedí 

podnikateľov, každý z nich sa vo veľkej miere sťažoval na prístup štátu, ktorý nepodporuje 

malé a stredné podniky nielen finančne ale ani administratívne. Keďže malé a stredné podniky 

majú nedostatok dotácií od štátu, a taktiež väčšinu malých a stredných podnikateľov 

nepodporujú financiami, ale skôr malým a stredným podnikateľom zvyšujú finančnú záťaž. 

Hlavná finančná záťaž sa týkala hlavne zrušenie dohody, kvôli čomu museli malí a strední 

podnikatelia prijať zamestnancov na trvalý pracovný pomer, čo samozrejme spôsobilo 

zvýšenie finančnej záťaže malých a stredných podnikateľov. Druhý predpoklad sa týkal 

prístupu malých a stredných podnikov, že sa nezaoberajú v dostatočnej miere 

konkurencieschopnosťou malých a stredných podnikov. Tento predpoklad sa čiastočne 

potvrdil, keďže odpovede podnikateľov sa tejto časti riadených rozhovorov značne líšila. 

Spozorovali sme, že niektorí podnikatelia uvádzajú, že vôbec nemajú vo svojom okolí 

konkurenta, čo my považujeme za najväčší problém malých a stredných podnikateľov. Podľa 

nášho názoru, v dnešnej ekonomike je všade prítomná konkurencieschopnosť a pre 

podnikateľov by pre zlepšenie svojej konkurencieschopnosti malo byť nevyhnutnosťou, aby 

sa zaoberali aké podniky sú v ich okolí, či majú podobnú ekonomickú činnosť, či majú 

rovnaký okruh zákazníkov. Druhá skupina podnikateľov uvádza, že je spokojná s 

konkurencieschopnosťou malých a stredných podnikateľov, aj keď vo svojom okolí majú 



jedného, alebo dvoch konkurentov. Myslíme si, že pre dostatočnú konkurencieschopnosť 

malých a stredných podnikov, by podnikateľ nemal byť spokojný s tým, že má jedného 

konkurenta, pretože pre rozvoj malých a stredných podnikov je nevyhnutne dôležité , aby 

malý a stredný podnikateľ mal neustálu potrebu rozvíjať sa,  a snažiť sa neustále zvyšovať 

svoju konkurencieschopnosť, aj vďaka svojim konkurentom. Zmena by mala prísť určite zo 

strany štátu, konkrétnejšie by sa mohli snažiť znížiť administratívnu záťaž, a štát by sa mal 

snažiť aby zákony ktoré prijíma, boli zamerané na pomoc rozvoja a zvýšenia 

konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov, na pomoc pri zavádzaní inovácií.  

Záver 

Význam inovácií pre ekonomický rasť a výkonnosť ekonomík je nesporný, avšak bez 

difúzie nových poznatkov s praxou ostávajú inovácie bez väčších ekonomických efektov. 

Z tohto predpokladu vychádza aj súčasná inovačná politika EÚ a inovačná stratégia SR. Ak 

chceme dobehnúť vyspelé štáty EÚ, musíme väčšiu pozornosť venovať ekonomickému rastu 

založenému na znalostiach a zvyšovaniu produktivity práce v dôsledku inovácií. Práve od 

podpory inovačného prostredia a podpory rozvoja podnikateľského sektora v oblasti výskumu 

a inovácií, od ich inovačných schopností v mnohom závisí rozvoj výroby, služieb a trhov. 

Podľa nášho názoru hnacou silou malých a stredných podnikov  je neustála potreba zlepšovať 

sa, rozvíjať sa, a to v dnešnej ťažkej ekonomickej situácii, a pri takej veľkej konkurencii, aj zo 

strany nadnárodných spoločností je ťažké, ale lepším, a aktívnejším prístupom malých a 

stredných podnikateľov na jednej strane a podpore štátu na strane druhej by sa ich situácia 

mohla zmeniť a aplikácia inovácií by mohla byť jednoduchšia.  
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