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Abstrakt 

Diplomová práca sa zaoberá stavom controllingu v centre zdieľaných služieb 

analyzovaného podniku v spolupráci s útvarom controllingu lokálnej pobočky podniku 

na Slovensku. Teoretická časť práce je zameraná na teoretické východiská pre praktickú 

časť, týkajúcu sa teórie controllingu, centier zdieľaných služieb všeobecne a presunom 

controllingových činností do nich. Praktická časť posudzuje doterajší stav transferu 

controllingových aktivít a kooperáciu medzi lokálnymi controllermi a controllermi 

v centre zdieľaných služieb. V závere práce sú navrhnuté opatrenia k lepšiemu 

využívaniu controllingu ako podsystému riadenia daného podniku. 

Abstract 

The master thesis deals with the status of management control system in shared 

services center of analyzed company in cooperation with controlling department of the 

local branch office in Slovakia. Theoretical part of the theses focuses on the theoretical 

basis for the analytical part, concerning the theory of controlling, centers of shared 

services in general and the transfer of controlling activities to them. The analytical part 

includes the analysis of current state of the controlling activities transfer and the 

cooperation between local controllers and controllers in shared services center. In the 

final part of the thesis are proposed recommendations and suggestions for possible 

improvements of management control system as a subsystem of management in the 

company. 
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1 Úvod 

Práca, ktorú držíte v rukách, je písaná na tému využitia controllingu v podniku. 

Na Slovensku nemá vývoj controllingu ďalekosiahlu históriu a v našich podmienkach 

sme sa s týmto pojmom začali stretávať až po roku 1990, kedy sa u nás zmenili politické 

aj ekonomické podmienky, ktoré umožnili, aby sa mnohé nástroje na podporu riadenia 

dostali zo západnej Európy a zámoria aj k nám. Najjednoduchšou cestou bol príchod 

zahraničných spoločností na domáci trh. Pri zakladaní svojich dcérskych spoločností sem 

priniesli nielen kapitál, ale aj vlastné metódy riadenia. Vývojom podmienok na trhu 

a neustálou potrebou napredovania sa uviedlo do praxe postupne dlhodobé plánovanie, 

pretože ekonomické podmienky dali priestor riadiacim pracovníkom manažovať podniky 

na princípe variantnosti v rozhodovaní a nie na princípe centralistického riadenia. 

Controlling sa ukázal ako opodstatnený a nastalo obdobie jeho zavádzania do podnikovej 

praxe predovšetkým ale vo veľkých podnikoch, často svojím pôsobením prekračujúcich 

hranice štátu. Turbulentný vývoj na svetovom trhu, cyklické krízy na finančných trhoch 

sa stali dostatočným dôvodom na vytváranie takých nástrojov, ktoré v náročných 

obdobiach podporia rozhodovanie manažérov. Tento trend veľkých podnikov, ktoré 

využívajú controlling, zatiaľ len v malej miere nasledujú malé a stredné podniky, ktoré 

disponujú zväčša domácim kapitálom a ich manažment o controlling neprejavuje záujem. 

Jedným z dôvodov je aj skutočnosť, že fungovanie controllingu podporuje príslušný 

informačný systém, ktorého nadobudnutie a implementácia vyžaduje nemalé finančné 

prostriedky (Poniščiaková, Gogolová, 2017)  

Podnik, ktorý som si vybrala pre spoluprácu na záverečnej práci je podnikom 

z hľadiska počtu zamestnancov, veľkým a nejedná sa o podnik ako taký, ale o Centrum 

zdieľaných služieb, po anglicky Shared services center (SSC), ktoré prináša so sebou 

presun podporných činností dcérskych a materských spoločností sídliacich v rôznych 

krajinách sveta na jedno miesto, a tak predstavuje mnoho výhod. Veľký počet 

nadnárodných spoločností túto možnosť podnikania plne využíva a snaží sa tak 

zefektívniť procesy fungovania v podniku. Postupne sa presúvali a presúvajú do týchto 

centier služby ako účtovníctvo, služby zákazníkom či práca s dodávateľmi, IT, atď. 

Centrá sú zväčša situované v krajinách, v ktorých sú menšie mzdové náklady, ale zároveň 

predstavujú strategicky výhodnú lokalitu s dostatkom vysokoškolsky vyštudovanej 
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pracovnej sily. Aj finančné aktivity spadajúce pod oblasť controllingu začínajú využívať 

služby centier zdieľaných služieb, pomaly sa formujú oddelenia controllingu v business 

centrách a tie poskytujú služby lokálnym podnikom. Tieto controllingové útvary v SSC, 

ktoré prebrali (a tento proces stále prebieha) mnohé činnosti lokálnych firiem v rámci 

oblasti controllingu za účelom znižovania nákladov, transparentnosti a skvalitňovania 

služieb sú, ako sa ukázalo z pohľadu riadenia spoločnosti, efektívnejšie. 

Táto diplomová práca pojednáva o controllingových procesoch v centrách 

zdieľaných služieb všeobecne a následne v praktickej časti o konkrétnom podniku, 

ktorým je Shared Services Center Henkel v Bratislave v spolupráci s lokálnym podnikom 

skupiny Henkel na Slovensku. 
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2 Ciele práce, metódy a postupy spracovania 

Diplomová práca je zameraná na stav controllingu v Centre zdieľaných služieb 

medzinárodnej spoločnosti Henkel v kontexte jednej krajiny – Slovenska. Aby mohlo byť 

toto dosiahnuté, je potrebné si vymedziť teoretické východiská v prvej časti práce. 

V teoretickej časti budú teda vymedzené pojmy ako controlling, druhy a typy 

controllingu, ako aj nástroje controllingu a teoretický základ pre centrá zdieľaných 

služieb v nadväznosti na controllingové procesy podľa najaktuálnejších zdrojov. 

Vymedzenie týchto teoretických východísk je prvým čiastkovým cieľom diplomovej 

práce, ktorý bude tvoriť základ pre časť analytickú.  

Ďalším čiastkovým cieľom práce je posúdenie doterajšieho stavu controllingu 

v centre zdieľaných služieb v spoločnosti Henkel so zameraním sa na jednu krajinu 

v spolupráci s útvarom controllingu v lokálnej pobočke podniku. Tento cieľ som poňala 

z hľadiska controllingových aktivít, ktoré sú vykonávané na úrovni Centra zdieľaných 

služieb a ktoré na úrovni lokálnej, to znamená controllermi v lokálnej pobočke podniku 

a na akej úrovni funguje kooperácia medzi týmito dvomi útvarmi. 

Napokon posledným čiastkovým cieľom práce je na základe analýzy súčasného stavu 

navrhnúť opatrenia k lepšiemu využívaniu controllingu ako podsystému riadenia daného 

podniku podporujúceho dosiahnutie dlhodobej a úspešnej existencie podniku. 

Pri získavaní informácií a pre analýzu súčasného stavu o vybranej sledovanej 

spoločnosti budú využívané štruktúrované rozhovory so zamestnancami finančných 

oddelení, konkrétne oddelení controllingu v centre zdieľaných služieb a rozhovory 

s controllermi v lokálnom podniku. V práci budem tiež používať nasledujúce metódy 

spracovania, ktorými sú: 

• metóda analyticko – syntetická, 

• metóda indukcie, 

• metóda abstrakcie, 

• metóda komparácie a analógie. 

Po zozbieraní potrebných informácií a následnej analýze, sa pokúsim v návrhovej 

časti práce odporučiť podniku možné zlepšenia súčasného stavu.   
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3 Teoretické východiská práce 

3.1 Čo je to controlling? 

V mnohých publikáciách sa dočítame, že tento pojem nemá presne vymedzenú všeobecnú 

definíciu. Pojem controlling k nám prišiel z nemecky hovoriacich krajín približne na 

prelome 80. a 90. rokov. Ani tam nie je jeho chápanie jednoznačné. Takisto aj u nás, 

s neustálym rastom jeho významu a uplatňovaním v podnikovom riadení neexistuje 

jednotnosť v jeho presnej definícií (Lazar, 2017, s.177). Mylne a často sa controlling 

zrovnáva s kontrolou. Controlling je však omnoho viac. Podľa Horvátha „Controlling je 

nástroj riadenia. Ktorý má za úlohu koordináciu plánovania, kontroly a zaistenia 

informačnej dátovej základne tak, aby sa pôsobilo na zlepšenie podnikových výsledkov.“( 

Horváth & partners, 2004, s.25). V Českej republike môžeme nájsť nasledovnú definíciu: 

„Controlling je systém pravidiel, ktorý napomáha dosiahnutiu podnikových cieľov, 

zabraňuje prekvapeniam a včas rozsvecuje červenú, keď sa objavuje nebezpečie, 

vyžadujúce v riadení príslušné opatrenia.“ (Synek, 2003). 

Na controlling treba pozerať z rôznych aspektov: 

• Controlling ako myslenie označuje v managemente nastavenie a korekciu 

jednania smerom k dosiahnutiu cieľa a preskúmanie tohto cieľa. 

• Controlling je v podstate subsystém riadenia a je chápaný ako podpora 

a poradenstvo pre riadenie. 

• Controlling ako spôsob práce označuje profesionálne, systematické a problémom 

čeliace a adekvátne metódy užitočného prístupu. 

• Controlling ako proces označuje pracovné činnosti v controllingu a interakciu 

s manažérmi, resp. s vedúcimi pracovníkmi jednotlivých úrovní riadenia a tiež 

s pracovníkmi v odboroch a s externými tretími stranami (napr. s audítormi). 

• O controllingu ako nástroji môžu hovoriť kontaktné osoby controllera/ov, keď 

používajú ich návrhy. 

• Controlling ako koncepcia označuje myšlienky, ciele a zámery funkcie a ich 

vzťah s inými funkciami. 

• Controlling ako funkcia zdôrazňuje úlohy a ich plnenie.(Eschenbach, 2012 str. 

38) 
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3.2 Ciele controllingu 

Obecným cieľom controllingu je vzhľadom k riadeniu podniku – prispieť k zaisteniu 

životaschopnosti podniku. Zaistenie životaschopnosti zahŕňa tieto nasledujúce ciele 

riadenia (Eschenbach, 2012).:  

• Zaistenie schopnosti anticipácie a adaptácie; 

Controlling má zaistiť, že budú vytvorené predpoklady pre kroky 

k prispôsobeniu sa. Stará sa o poskytnutie informácií o už existujúcich 

zmenách okolia (schopnosť adaptácie) a o sprostredkovanie dôležitých 

údajov o možných budúcich zmenách okolia (schopnosť anticipácie). 

• Zaistenie schopnosti reakcie; 

Controlling má zaistiť, že bude zavedený informačný a kontrolný systém, 

ktorý umožní vedúcim pracovníkom priebežne sledovať vzťah medzi 

plánovaným a skutočným vývojom a umožní cieľovo zamerané korektúry 

vnútorných a vonkajších porúch. 

• Zaistenie schopnosti koordinácie; 

Podľa R. Eschenbacha je úlohou controllingu zaručiť koordináciu 

v systéme riadenia tým, že controlling tvorí predpoklady v technike 

riadenia k zladeniu aktivít jednotlivých podsystémov riadenia podniku, čo 

vyžaduje určité kultúrne a štruktúrne predpoklady v podniku. Controlling 

by preto mal pôsobiť tvorčím spôsobom na kultúru a štruktúru podniku.  

• Zaistenie schopnosti prevoditeľnosti plánov; 

Controlling sa má starať o to, aby boli v rámci podniku presadené 

strategické a operatívne plány, zámery a projekty v takom rozsahu, ako 

bolo naplánované (realisticky). 
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3.3 Funkcie controllingu 

S vývojom controllingu ako systému riadenia sa menili a postupne rozširovali jeho 

funkcie. M. Synek podľa týchto funkcií sleduje tri vývojové fázy controllingu:  

1. Počiatočná fáza, ktorá kládla dôraz na registračnú funkciu controllingu – 

controlling bol zameraný predovšetkým na zber informácií a jeho rola bola viac-

menej pasívna; 

2. V druhej fáze hovorí o aktívne orientovanom controllingu, ktorý bol už zameraný 

nielen na kontrolu hospodárnosti, ale aj na vypracovanie zlepšovacích návrhov, 

hovoríme o navigačnej funkcii; 

3. Najvyšším vývojovým stupňom je controlling orientovaný na riadenie, kedy 

controlling vytvára vlastný systém riadenia, ktorý využíva pre riadenie všetky 

relevantné informácie z oblasti plánovania, kontroly a regulácie podnikových 

aktivít. Jedná sa o inovačnú a koordinačnú funkciu controllingu (Synek, 2003).   

Podľa Eschenbacha je hlavnou funkciou controllingu koordinácia systému riadenia 

tak, aby sa zaistila zhoda a integrácia jednotlivých čiastkových systémov, aby došlo 

k zaisteniu vnútornej a vonkajšej harmonizácie. K tomu je potrebné, aby management 

podniku disponoval dostatočnou informačnou základňou, ktorej zaistenie je taktiež 

ďalšou významnou funkciou controllingu.  

Medzi základnými funkciami controllingu sú spravidla uvádzané (Fibírová, 2003, str. 

11): 

• Funkcia plánovacia (v zmysle koordinačná a poradenská); 

• Funkcia informačná (funkcia zaisťovacia, dokumentačná, kontrolná); 

• Reporting 

3.4 Charakteristika controllingu 

K charakteristike controllingu prispieva aj vymedzenie jeho filozofie, ako aj časových 

a vecných dimenzií: 

3.4.1 Filozofia 

Uplatňovanie nasledujúcich princípov vystihuje podstatu filozofie controllingu:  
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a) Orientácia na ciele 

Ide o monitoring úrovne dosahovania vecných aj hodnotových firemných cieľov. 

b) Orientácia na úzke miesta 

Úzke miesto môžeme definovať ako najslabší článok v kladnom vývoji, resp. 

taký, ktorý sa ako prvý stane nedostatkom. Bez jeho odstránenia nie je možné 

ďalšie napredovanie. Ak o nich manažment vie, pristupuje k jeho odstránenia či 

minimalizácií jeho vplyvu. 

c) Rozhodnutia do budúcnosti 

Spočíva v komparácií plánu so skutočnosťou, vyjadrení odchýlok s odôvodnením 

ich vzniku a analýze, a na základe toho prijatie protiopatrení (Foltínová, 2011). 

3.4.2 Časové a vecné dimenzie controllingu 

Strategický a operatívny controlling 

Nie len z časového hľadiska možno rozdeliť controlling na strategický a operatívny, 

pričom sa ale jedná o dva funkčné celky, ktoré sú navzájom prepojené.  

Strategický controlling je manažérska činnosť obsahujúca plánovanie, testovanie, 

implementáciu a vyhodnocovanie stratégií. Je zameraný na strategické rozhodnutia  

podniku. Cieľom je zabezpečiť ich dosiahnutie prostredníctvom sledovania príležitostí 

a hrozieb. Svojou podstatou spája vnútornú situáciu podniku s externým prostredím 

a analyzuje jeho hlavné vývojové trendy (Foltínová, 2011). 

3.4.3 Operatívny controlling 

Operatívny controlling je podľa slovníka controllingu definovaný ako manažérska 

činnosť  zahŕňajúca stanovenie cieľov, plánovanie a riadenia v strednodobom 

a krátkodobom horizonte. Zvyčajne však neprekračuje horizont jedného roka. Výsledok 

práce strategického controllingu vo forme príležitostí a hrozieb sa v tomto okruhu priamo 

transformuje do nákladov a výnosov zastupujúcich výsledky konkrétnych činností. 

Operatívny controlling je založený na nákladovej a výkonovej evidencii a jej nástrojoch.  

Ide o podnikové riadenie pomocou čísel. V popredí operatívneho controllingu stojí 

myšlienka okruhu určitých pravidiel. Systém nákladového a výkonového účtovníctva, 
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„latka“ na porovnanie a pochopenie skutočných hodnôt s plánovanými hodnotami 

a určovanie a analýza odchýlok (Foltínová, str. 15, 2011). 

Prehľad znakov strategického a operatívneho controllingu podľa P. Horvátha sú uvedené 

v nasledujúcej tabuľke: 

Tabuľka 1 Znaky strategického a operatívneho controllingu (Horváth & Partners, 2004, str. 188) 

Znaky  Strategický controlling Operatívny controlling 

Orientácia 
Prostredie a podnikanie: 

Adaptácia 

Podnikanie: Hospodárnosť 

prevádzkových procesov 

Stupeň Strategické plánovanie 
Taktické a operatívne 

plánovanie a rozpočtovanie 

Dimenzia Šance/riziká Prednosti/slabiny Výdaje/príjmy Náklady/výnosy 

Cieľové 

veličiny 

Zaistenie existencie, potenciál 

úspechu 
Hospodárnosť, zisk, rentabilita 

 

Keďže praktická časť diplomovej práce bude zaberať viac menej oblasti 

operatívneho riadenia a plánovania, poďme si priblížiť túto problematiku v nasledujúcich 

kapitolách. 

3.4.4 Operatívne plánovanie 

Operatívne plánovanie je činnosť, ktorá zabezpečuje plánovanie jednotlivých oblastí 

podniku spravidla na obdobie jedného roka. Čím je zložitejšia organizačná štruktúra 

organizácie, ktorá má byť plánovaná, a čím má byť plánovanie podrobnejšie, tým 

presnejšie musí byť formovaný samotný priebeh plánovania. Tvorba jednotlivých 

dielčích plánov sa nemôže odohrávať paralelne, ale bude stavať na iných, už vytvorených 

plánoch. Preto sa operatívne plánovanie odohráva postupne (Eschenbach, 2004, str.490) 

Výstupom operatívneho plánovacieho procesu sú plány – plánované opatrenia 

zhodnotené v množstve a v peňažných jednotkách v jednotlivých oblastiach. Plány slúžia 

k upresneniu odborových cieľov a záujmov. Plány jednotlivých oblastí musia byť medzi 

sebou zladené. Záujmy podnikových oblastí si v rôznych prípadoch vzájomne odporujú, 

preto sa schvaľovací proces vyznačuje početnými konfliktami pri stanovení cieľov  
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a hľadaní opatrení. Výsledkom tohto schvaľovacieho procesu je rozpočet. Plány 

a rozpočet by mali v konečnom dôsledku odpovedať na otázku, nie čo podnik môže ale 

čo podnik chce dosiahnuť.   

3.5 Vecný obsah controllingu 

Vecný obsah controllingu spočíva v definovaní jeho konkrétnej činnosti v rámci podniku, 

resp. na oblasť ktorú je zameraný, môžeme podľa (Foltínová, 2015) rozoznať nasledovné 

druhy: 

• Nákladový a ziskový controlling 

• Finančný controlling  

• Investičný controlling  

• Personálny controlling  

• Marketingový controlling 

V praxi však prevažne takéto rozdelenie nefunguje, resp. jednotlivé oddelenia 

vykonávajú určité analýzy aj napríklad pre marketingové účely, budem vychádzať 

z firmy, s ktorou spolupracujem a nasledujúce kapitoly budú bližšie popisovať iba 

vymedzenie finančného a nákladového controllingu. 

3.5.1 Nákladový controlling 

Od teoretického poňatia controllingu je potrebné odlíšiť praktické riešenia, teda 

controlling v praxi. Teoretický popis controllingu sa v rôznych publikáciách môže javiť 

na prvý pohľad jasný, praktické riešenia bývajú naopak veľmi pracné a obťažné.  Mnohé 

teoretické oblasti controllingu v praxi až tak nefungujú alebo sa tak nazýva niečo, čo je 

iba sledovaním odchýlok od naplánovaných nákladov, a to bez toho aby sme dokázali 

zdôvodniť, prečo boli náklady v takejto výške naplánované, kde presne a z akých 

dôvodov odchýlka vznikla, či je vzhľadom k zmene parametrov oprávnená alebo nie, aké 

budú dopady na ekonomiku podniku a podobne. Obvykle sa v tejto oblasti jedná 

o intuitívne dohady a účelové zdôvodnenie stavu, ktorý už nastal. Z tohto dôvodu je nutné 

pristúpiť k praktickým riešeniam, ktoré smerujú k skutočným nástrojom riadenia 

podniku. Tieto riešenia smerujú do oblasti, nazývanej nákladový controlling. 
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„Nákladový controlling je samostatná vetva ekonomického riadenia 

vychádzajúca z údajov účtovníctva, ktorá optimalizuje ako z celopodnikového hľadiska, 

tak ajj podľa výrobkov, segmentov trhu a miest zodpovednosti príspevok na úhradu 

fixných nákladov a tvorbu zisku. Na tejto báze tiež kalkuluje ceny, čím sa stáva okrem 

iného aj praktickým nástrojom marketingu. Okrem odhaľovania skrytých miest pre 

úsporu nákladov má radu ďalších výstupov, ktoré pomáhajú riešiť finančnú situáciu 

podniku a ďalšie oblasti. Je tak nástrojom pre mimo účtovné spracovanie účtovných 

informácií určených pre taktické ekonomické rozhodnutia v podniku“ (Lazar, 2012, str. 

85) 

Úlohou nákladového controllingu je zvýšiť prehľadnosť vzniku nákladov vo 

všetkých oblastiach podnikovej činnosti, zdokonaliť plánovanie a rozhodovanie na 

základe zodpovedajúcich informácií o nákladoch a využití kapacít firmy  a stále 

zdokonaľovať nákladový a kalkulačný systém podniku, ktorý: 

▪ umožní priradiť čas a náklady firemným procesom a uplatniť moderné metódy 

plánovania nákladov, 

▪ umožní procesný pohľad na sledovanie nákladov. Systém vymedzí a definuje 

špecifické postupy na priraďovanie nákladov definovaným spôsobom, 

▪ na základe definovaných väzieb presadzuje princípy kauzality pri alokácií 

nákladov z nákladových stredísk na procesy a výkony, pričom sa používa metóda 

ABC (viď ďalej)   

Nákladový controlling v užšom význame sleduje a hodnotí transparentnosť toku 

nákladov.  Ide o transformáciu nákladov z úrovne podniku na vnútropodnikové jednotky, 

konkrétne výkony a zákazníkov.  

Základné pojmy nákladového controllingu – výkon a stredisko  

Ako kalkulačne-výkonové, tak i zodpovednostné účtovníctvo, používajú dva základné 

pojmy: stredisko a výkon. Stredisko, ktoré je základným pojmom zodpovednostného 

pohľadu účtovníctva, je relatívne samostatnou časťou účtovnej jednotky podniku, ktorá 

vzniká ako výsledok organizácie, účelového spojenia ľudí, činností a prostriedkov, 

pomocou ktorých chce vedenie dosiahnuť stanovených cieľov. Začlenením útvarov do 
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organizačnej štruktúry je definovaná funkcia útvarov, charakter ich činnosti, je určená ich 

právomoci a zodpovednosti (Fibírová, 2003).  

Alokácia nákladov 

Alokáciou nákladov označujeme zaťaženie nákladových stredísk alebo kalkulačných 

jedníc fixnými nákladmi z predradených nákladových stredísk, bez toho aby existovala 

príčinná súvislosť. Fixné náklady sú teda rozdelené proporcionálne.  

Aby sme zistili úplné náklady nákladového strediska alebo produktu je potrebné 

preúčtovať náklady vznikajúce v iných nákladových strediskách poskytujúcich výkony, 

a to postupne z jedného na ďalšie stredisko a následne na výrobky. Ak neexistuje priama 

príčinná súvislosť medzi vznikom nákladov v stredisku poskytujúcom výkon a nákladmi 

strediska výkon prijímacím alebo produktu, musia byť nákladové položky alokované 

pomocou nákladového kľúča – priraďovacieho kľúča pre alokáciu nákladov (Slovník 

controllingu, 2003). 

Kalkulácia nákladových stredísk slúži k riadeniu a kontrole nákladov nákladových 

stredísk ( rozpočtov nákladových stredísk) a ako základ pre výpočet nákladových sadzieb, 

prirážkových a zúčtovacích sadzieb pre kalkuláciu produktov. Odpovedá na otázku, kde 

vznikli alebo vzniknú náklady. Nákladové strediská sú miesta, kde vznikajú náklady 

a tvoria sa podľa pracovných činností.  

Kalkulácia produktu (Product costing)  

Kalkulačnou jednicou je – v závislosti na účele analýzy – jednotlivá súčiastka, 

objednávka, séria, výrobok alebo výrobková skupina. Kalkulácia produktov ukazuje, za 

čo – za aké výrobky či služby – náklady vznikli. Táto kalkulácia umožňuje identifikovať, 

v akej výške sú náklady, ktoré určitý výrobok vyvolal (variabilné náklady), resp. aká 

veľká časť fixných nákladov je mu priradená. Kalkulácia produktu (Product Costing) je 

súhrným pojmom pre: 

• Nákladovú kalkuláciu jednotlivých kusov alebo zákaziek  

• Výrobkovú kalkuláciu, prepočtovú, predbežnú a výslednú kalkuláciu zákazky 

• Kalkuláciu produktov za obdobie (záznam nákladov všetkých výrobkov 

vyrobených behom obdobia) 
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• Plánovanú kalkuláciu produktov, výslednú kalkuláciu, porovnávanie 

plánovaných a skutočných hodnôt, ocenenie zmien stavu zásob (Slovník 

controllingu, 2007, s. 76). 

3.5.2 Finančný controlling 

Controlling z hľadiska financií tvorí jednu z najdôležitejších častí. Práve v ňom je 

v podstatnej miere skrytý úspech či neúspech podniku. Veľa podnikov tejto časti 

controllingu neprikladajú až takú vážnosť a väčšiu pozornosť tak prikladajú napríklad 

nákladovému controllingu. Podstata tvorby ekonomickej pridanej hodnoty 

a ekonomického zisku je tou oblasťou, ktorá v podstatnej miere patrí do finančného 

controllingu. Medzi základné oblasti, ktorým sa finančný controlling môžeme zaradiť: 

• rozbor a projekcia výnosov a nákladov na úrovni podniku, 

• rozbor a projekcia majetku a kapitálu, 

• rozbor a projekcia cash-flow, 

• rozbor a projekcia finančných a ekonomických ukazovateľov, 

• predikcia na úrovni bankrotových modelov, 

• hodnotenia bonity firmy, stanovenie jej životného cyklu, 

• pyramidálne rozklady a analýzy, 

• tvorba a hodnotenie finančného plánu, 

• investičný controlling, pokiaľ netvorí samostatnú oblasť, ale len pre potreby 

finančného plánovania. 

Do oblasti finančného controllingu možno priradiť aj Economic Value Added a oblast 

s tým spojené (Poniščiaková, Gogolová, 2017 str. 36) . 
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3.6 Reporting 

Jednou z dôležitých funkcií controllingu je výkazníctvo alebo tzv. reporting. Reporting 

predstavuje komplexný systém vnútropodnikových výkazov a správ, ktoré syntetizujú 

informácie pre riadenie podniku ako celku i jeho základných organizačných jednotiek 

(Fibírová, 2003). 

Úlohou reportingu, ako jednej z veľmi dôležitých častí controllingu, je vytvoriť 

komplexný systém ukazovateľov a informácií, ktoré by mali vyhodnocovať nielen vývoj 

podniku a jeho častí a pohľadoch, ktoré sú z hľadiska riadenia rozhodujúce. Výkazy 

a správy by mali byť usporiadané podľa potrieb ich užívateľov, vedúcich pracovníkov na 

jednotlivých úrovniach riadenia takým spôsobom, aby poskytovali potrebné podklady 

a informácie uľahčujúce rozhodovanie (Fibírová, 2003) 

Spracované správy obsahujúce výkazy (reporty) slúžia nielen vedúcim pracovníkom 

na rôznych stupňoch podnikovej hierarchie ako nástroj pri rozhodovaní, ale aj ako nástroj 

vrcholového riadenia, ktorý má umožniť rozpoznať ako sú plnené (naplnené) jednotlivé 

predom stanovené ciele, a to na každom stupni podnikovej hierarchie a v každej oblasti 

podnikania. Obsah, úprava a frekvencia vyhotovovania reportov závisí na potrebách 

konkrétneho podniku. Podľa toho, či ide o pravidelne poskytované správy alebo nie, sa 

reporting delí na: 

• Štandardný – správy vyhotovované v pravidelných intervaloch, majú predom 

stanovenú určitú štruktúru, napr. informácie o skutočných hodnotách, 

o odchýlkach ich analýzy, výpočty očakávaných hodnôt na konci období, atď. 

Zvyčajne je podávanie, vypracovávanie reportov na mesačnej, štvrťročnej a 

ročnej (súhrnné) báze, ale v prípade potreby sa nevylučuje ani týždenný alebo 

štrnásťdňový cyklus vyhotovovania reportov. Treba však brať do úvahy 

efektívnosť poskytovaných služieb. 

• Mimoriadny – správy, ktoré sú spracúvané na požiadanie, môžu byť mimoriadne 

z hľadiska termínu vyhotovenia, ale so štandardnou štruktúrou alebo naopak môže 

ísť o obsahovo zcela mimoriadne správy a analýzy, napr. analýza rizika, ktoré nie 

sú bežne vyhotovované. 
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3.6.1 Interné a externé výkazníctvo 

Pri reportingu je vhodné začať od analýzy potenciálnych užívateľov informácií reportingu 

a ich požiadaviek. V podstate možno užívateľov členiť do dvoch širokých skupín: interní 

a externí užívatelia. Externí užívatelia, ktorí majú prístup len k zverejneným informáciám 

a správam, predstavujú relatívne široké spektrum, sú to napríklad: zamestnanci podniku, 

dodávatelia, odberatelia, banky ako veritelia, ďalej potom štátne orgány, orgány verejnej 

správy, atď. Interní užívatelia majú rozhodovacie právomoci a zodpovedajú za výsledky 

činnosti podniku. Interní užívatelia sú samotní vlastníci a management na rôznych 

stupňoch podnikového a vnútropodnikového riadenia. 

Aby bol reportingový systém resp. spôsob vykazovania údajov a informácií, či 

ukazovateľov kvalitný a efektívny, je potrebné zabezpečiť úplnosť, presnosť 

a komplexnosť podkladových dát, z ktorých sú reporty generované, a taktiež mať 

k dispozícií zabehnutý informačný systém. Controlling by v tomto zmysle mal 

prispôsobiť získavanie informácií predovšetkým prostredníctvom 

• systému balanced scorecard a  

• vhodným výkazníctvom. 

Výkonný reporting má: 

• obsahovať čo možno najviac informácií relevantných pre riadenie 

a rozhodovanie, avšak v duchu BSC nielen finančných („balanced reporting“), 

• generovať, spracovávať a pripravovať v duchu BSC informácie na normatívnej, 

strategickej a operatívnej úrovni, 

• sústrediť sa na podstatný a zrozumiteľný informačný obsah, 

• vytvárať štandardy (jednotlivé postup získavania, spracovania, analýzy 

a predávania informácií), 

• byť úsporný, tj. zodpovedať rozvahám nákladov a ziskov 

• poskytovať nositeľom rozhodnutia včas a v primeranej podobe 

Platí, že čím je podnik väčší a komplexnejší, tým rozsiahlejší v zásade bude musieť byť 

interný reporting a naopak (Eschenbach, 2012) 
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3.7 Koncept Balanced Scorecard 

Balanced Scorecard je systém, ktorý umožňuje meranie výkonnosti podniku. Zahŕňa 

finančné, ale aj nefinančné metriky. Dôležitým požiadavkám je sprostredkovanie 

filozofie Balanced Scorecard všetkým zamestnancom. Konečný stav by mal vypadať tak, 

že každý pracovník si je vedomý, akým spôsobom môže prispieť k dosahovaniu 

strategických cieľov. V podstate by mal mať zamestnanec svoj osobný Balanced 

Scorecard, ktorý bude predstavovať rozklad celopodnikového, a preto bude naň logicky 

nadväzovať.  

Súčasťou systému Balanced Scorecard (ďalej len BSC) je tzv. strategická mapa. 

Strategická mapa ukazuje aký súbor cieľov bude viesť k úspešnému realizovaniu 

podnikovej stratégie. 

Klasický prístup odporúča, aby sa na podnik nahliadalo nielen z jedného (napr. 

finančného) hľadiska, ale štandardne zo štyroch,  

• finančná perspektíva 

Finančné ciele predstavujú dlhodobé ciele celého podniku. BSC s touto 

skutočnosťou nie je v rozpore, pretože dokáže vyjadriť finančné ciele 

a primerane ich prispôsobiť aktuálnej fáze životného cyklu podniku. 

• zákaznícka perspektíva 

Je potrebné identifikovať zákaznícke a trhové segmenty, metriky 

výkonnosti podnikateľskej jednotky v týchto cieľových segmentoch. Táto 

perspektíva umožňuje manažérom smerovať danú stratégiu na 

konkrétneho zákazníka či na konkrétny trh. 

• interné podnikové procesy 

Z hľadiska interných procesov manažéri odhaľujú kritické interné 

procesy, v ktorých musia byť dosiahnuté vynikajúce výsledky. Posudzuje 

ako rýchlo, kvalitne a s akými nákladmi je jednotka schopná zaisťovať 

svoje aktivity, činnosti a procesy. Jednotlivé metriky tejto perspektívy sa 

zaoberajú prístupmi, ktoré majú najväčší vplyv na spokojnosť zákazníkov 

a na dosiahnutie finančných cieľov, optimalizáciu nákladov. 

• vzdelávanie a rast (perspektíva potenciálov) 
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Cieľom perspektívy je nájdenie, pochopenie, zdieľanie, využívanie 

znalostí pre vytváranie budúcich hodnôt. Najvyššia hodnota je dosiahnutá, 

ak je riadenie znalostí prepojené so stratégiou spoločnosti a s návrhom jej 

tvorby. 

Tieto perspektívy sa objavujú ako horizontálne pásy v strategickej mape. Vizuálna 

stránka strategickej mapy je potom nasledovná: 

Obrázok 1 Strategická mapa systému Balanced Scorecard 

 

Každý podnik si môže hľadiská (perspektívy) ľubovoľne rozširovať podľa vlastných 

preferencií a potrieb, alebo ich aplikovať na čiastkové ciele, procesy, tímy či oddelenia. 

Táto filozofia tak rešpektuje myšlienku jedinečnosti každého podniku (Person, 2013). 
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3.8 Koncernový controlling a jeho začlenenie do organizačnej 

štruktúry 

Vedenie a riadenie koncernu je náročnejšie ako vedenie jednotlivého podnikov, čo môže 

byť vyvodené z dôvodov – významných aj z hľadiska controllingu: 

• vyššia regionálna decentralizácia; 

• narastajúca diverzifikácia programu koncernu; 

• rôzne kultúry podniku; 

• obmedzené možnosti zasiahnuť do samostatného rozhodovania centrály 

• tendencia k nežiadúcemu osamostatňovaniu sa v dcériných spoločnostiach 

• rôzne právne systémy a systémy vedenia účtovníctva atď. (Eschenbach, 2004, s. 

145) 

Kontrolóri v koncerne musia skoordinovať systém cieľov pre celý koncern. Vychádza sa 

z požadovaných koncernových cieľov a vypracúvajú sa ciele jednotlivých dcérskych 

spoločností. Podľa situácie na trhu, výrobkov a podnikov jednotlivých dcérskych 

spoločností sú navzájom zladené zoznamy cieľov. Predovšetkým u pričlenených 

dcérskych spoločností je nutné prispôsobiť ich plánovanie, účtovníctvo a informatiku 

štandardu koncernu, čo je žiadúce nie len pre vnútorné koncernové porovnávanie 

výpočtov, ale tiež pre všetky činnosti controllingu. U zahraničných dcérskych spoločností 

s iným vedením účtovníctva sú rozdiely medzi interným a externým účtovníctvom podľa 

okolností väčšie a spôsobujú v dcérskych firmách prácu naviac. U spoločností, ktoré 

majú ešte nedostatočne vyvinutý plánovací a účtovný systém, musí controlling poskytnúť 

zodpovedajúcu podporu k dosiahnutiu štandardu koncernu. Centrálny controlling musí 

mať v rozsahu celého koncernu kompetenciu minimálne v oblasti smerníc. Je treba brať 

do úvahy odbornú podriadenosť kontrolórov dcérskych spoločností koncernovému 

controllingu. Vedenie koncernu zvyčajne používa informačný systém, ktorý rýchlo 

informuje o kľúčových dátach každej dcérskej spoločnosti (napr. každý mesiac). „O 5 dní 

skôr“ je treba v tejto súvislosti hodnotiť viac než „o 10 % presnejšie“. Koordinácie 

projektov celého koncernu je závislá na rozsahu úloh a zásahu controllingu. Môže byť 

dosiahnutá pomocou centrálneho koncernového controllingu (Eschenbach a kol., 2004). 
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Mnohé controllingové činnosti sú v rámci koncernu presunuté do takzvaných centier 

zdieľaných služieb, ktoré majú väčšinou koncernové spoločnosti založené v krajinách 

s nižšími mzdovými nákladmi. O centrách zdieľaných služieb hovorí nasledujúca 

kapitola.  



24 
 

3.9 Centrá zdieľaných služieb 

História centier zdieľaných služieb siaha do 80. rokoch 20. storočia, kedy firmy začali 

uvažovať o centralizácií procesov. Prvé centrum mimo regiónu otvoril „korporát“ IBM 

v Indii v roku 1998. V krajinách strednej a východnej Európy začal boom týchto centier 

po vstupe do EÚ, teda po roku 2004. V súčasnosti na Slovensku registrujeme viac ako 

200 centier (Ezisk, 2016). 

Definícia centra zdieľaných služieb (shared service center, SSC) vychádza z obecnej 

definície zdieľaných služieb: 

„Zdieľané služby sú stratégiou spolupráce, v ktorej sa časť existujúcich podnikateľských 

činností sústredí do novej, semiautonómnej podnikateľskej jednotky s riadiacou 

štruktúrou navrhnutou k dosiahnutiu efektivity, tvorby hodnôt, úspory nákladov 

a skvalitnenia služieb pre interných zákazníkov z materskej spoločnosti podobne, ako pri 

podnikateľskej súťaži na otvorenom trhu.“(Bergeron, 2003) 

Centrum zdieľaných služieb je potom tou čiastočne nezávislou jednotkou, ktorá poskytuje 

služby materskej spoločnosti. V prípade, že je spoločnosť tvorená viacerými jednotkami 

a jej súčasťou sú i ďalšie dcérske spoločnosti, môže centrum zdieľaných služieb 

poskytovať služby v rámci celej skupiny alebo jej časti. Na obrázku č. 1 možno vidieť, 

ako môže potom centrum zdieľaných služieb zapadať do štruktúry celej spoločnosti: 

Obrázok 2 Centrum zdieľaných služieb v štruktúre spoločnosti 
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Plná čiara znázorňuje dodavateľsko-odberateľské vztahy a prerušovaná označuje riadiacu 

štruktúru (Beregon, 2003). 

3.9.1 Výhody zdieľania služieb 

Modely využívajúce zdieľané služby musia byť koncipované tak, aby boli 

maximalizované výhody, ktoré prinášajú a potlačené negatívne dopady. 

Úspora nákladov 

Najsilnejšou motiváciou pre zakladanie centier zdieľaných služieb je podľa spoločnosti 

PWC zníženie nákladov, ktoré môže byť spôsobené nasledujúcimi faktormi: 

Cena práce – centrá zdieľaných služieb sú prevažne zakladané v krajinách s nízkou cenou 

práce, jedná sa o zásadný faktory znižujúci náklady. 

Cena energií, nehnuteľností, prenájmov – nemusí korelovať s cenou práce ani nehrajú 

v porovnaní s cenou práce zásadnú úlohu, aj napriek tomu môžu priniesť dostatočnú 

úsporu. 

Úspory z rozsahu – sústredenie služieb umožňuje nižší počet zamestnancov, lepšie 

kapacitné využitie budov, pracovných miest a ich vybavenia. 

Úspory vďaka vyššej efektivite – efektivita rastie kvôli lepšiemu prístupu k zdrojom, 

informáciám, štandardizácií a optimalizácií procesov. 

Úspora nákladov je rozdielom medzi nákladmi, ktoré by boli potrebné k zaisteniu služby 

v pôvodnej lokalite, a nákladmi, ktoré sú na túto službu vynaložené v centre zdieľaných 

služieb (Pwc, 2015). 

Zvýšenie kvality služieb 

Z dôvodu štandardizácie procesov so zabudovaným systémom kontroly kvality výstupu 

sa zlepšuje kvalita a rýchlosť poskytovaných služieb. Kvalitu služieb ovplyvňuje riadenie 

ľudských zdrojov, kedy kvalifikovaní zamestnanci môžu vykonávať prácu s vysokou 

pridanou hodnotou a o administratívu sa starajú špeciálne vyškolení pracovníci. 

Spokojnosť zákazníkov je jedným z kľúčových ukazovateľov pre vedenie centra 

zdieľaných služieb. 
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Riadenie a technológie 

Centrum zdieľaných služieb sústredí údaje ostatných podnikateľských jednotiek, 

spracovaním a analýzou týchto informácií dokáže poskytovať vedeniu spoločnosti 

užitočné a spoľahlivé údaje a uľahčiť proces rozhodovania. Zavedenie nových systémov 

ako spoločnej technologickej platformy umožní efektívnejšiu prácu s informáciami, 

v dosledku koncentrácie užívateľov je možné zaobstaranie nákladnejšieho software (Pwc, 

2015) 

3.9.2 Nevýhody zdieľaných služieb 

Nevýhody modelu zdieľaných služieb spočívajú rovnako ako výhody v globálnej 

centralizácií. Už behom fáze výberu vhodnej lokality je potrebné myslieť na kultúrne 

odlišnosti v roznych častiach sveta, dostupnosť pre cestujúcich zamestnancov alebo 

časový posun a z toho plýnúce komplikácie pri kontakte so zákazníkom. Kontakt so 

zákazníkom (pobočky a materská spoločnosť) prebieha na diaľku a tak sú kladené vysoké 

požiadavky na komunikačné znalosti zamestnancov. So zakladaním nového centra sú tiež 

spojené vysoké investičné a reštrukturalizačné náklady, nutná znalosť miestnej 

legislatívy a tiež potreba najať nových kvalifikovaných pracovníkov. 

3.9.3 Služby zaisťované v centrách zdieľaných služieb 

Do centier zdieľaných služieb môžu byť presunutá väčšina podporných 

a administratívnych činností, záleží však na type a odvetví, v ktorom spoločnosť podniká. 

Najčastejšie sa využíva pre tieto služby (Pwc, 2015): 

- účtovníctvo 

- informačné technológie 

- ľudské zdroje 

- nákup 

- marketing 

- finančný controlling 

- reporting 

- riadenie zdrojov 

- výskum a vývoj 
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3.9.4 Služby poskytované na Slovensku 

Podľa Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktoré hovorí vo svojej publikácií 

Koncepcia podpory centier podnikových služieb na Slovensku o SSC, existujú na 

Slovensku z hľadiska vzťahu ku klientom dva typy centier podnikových služieb, a to:  

• centrá zdieľaných služieb (Share Service Centres, SSC), ktoré realizujú špecifické 

vnútropodnikové procesy, čím podporujú kľúčové činnosti materskej 

a sesterských spoločností; 

• centrá externého poskytovania služieb (business Process Ouutsourcing, BPO) sú 

firmy, ktoré poskytujú služby v oblasti podnikových procesov pre tretie strany 

(napríklad spoločnosť, s ktorou spolupracujem v praktickej časti diplomovej 

práce využíva takéto služby od BPO spoločnosti Accenture v Ázii) 

3.9.5 Dohoda o úrovni poskytovaných služieb 

Centrá zdieľaných služieb alebo niekedy aj biznis centrá, ako ich nazývajú iné 

spoločnosti, fungujú zväčša na základe dohody o úrovni poskytovaných služieb alebo 

service-level agreement z angličtiny, (skratka SLA). SLA je písomná zluva medzi 

poskytovateľom služieb (v tomto prípade SSC) a koncovým užívateľom, ktorá definuje 

úroveň služieb očakávaných od poskytovateľa služieb (v našom prípade to bude lokálna 

spoločnosť). Dohoda by mala obsahovať strany kontraktu, kto je dodávateľom, kto 

odberateľom služieb, popis služieb, rozsah ujednania, ako dlho bude služba poskytovaná 

výkon služby, správu zmien, kto je za čo zodpovední, cenu služby, vysvetlenia pojmov 

a dodatky k zmluve (Článok na Business-wissen, 2016). 
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3.10 SSC a controllingové procesy 

3.10.1 Vývojové trendy v koncepte SSC pre controllingové procesy 

Podľa štúdie z univerzity v St. Gallen v spolupráci s KPMG (2013) viac ako 50% 

opýtaných spoločností sa zaoberá s SSC-konceptom pre controlling. Z toho 40 % už 

v centrách zdieľaných služieb má zavedené controllingové oddelenia, 20 % to plánuje. 

U približne dvoch tretín centier vo všeobecnosti bola dosiahnutá stabilná prevádzka 

v oblasti controllingu najneskôr po 3 rokoch od zavedenia. Z presunutia controllingových 

činností do SSC môže spoločnosť finančne profitovať. Polovica spoločností očakáva 

ročnú úsporu nákladov až do 35 % v porovnaní s východziou situáciou (KPMG, 2013). 

3.10.2 SSC pre kontrollingové procesy  

Shared services Centers sú už dobre zavedeným elementom moderného manažmentu 

back officeov1. Podporné aktivity, ako napríklad procesy v oblasti informačných 

technológií, financií a ľudských zdrojov, ktoré už boli dlhé roky v mnohých podnikoch 

zoskupené v rámci SSC, už dosiahli vysoký stupeň zrelosti. Ďalšie oblasti, medzi ktoré 

patrí napríklad aj controlling, sú dá sa povedať na začiatku tohto vývoja, ale majú silný 

rastový potenciál. Mnohé zo spoločností nie sú však o možnosti implementácie SSC 

z hľadiska controllingových procesov oboznámené (Körner, Üstün, Ernst & Young 

GmbH, 2015). 

Ktoré controllingové procesy a aktivity sú vhodné pre implementáciu do SSC?  

Vo vyššie uvedenej štúdií KPMG sa ďalej rozoberali hlavné a vedľajšie procesy 

a aktivity vhodné pre presunutie do centier zdieľaných služieb. Výsledky prieskumu 

ukázali, že mnohé z prieskumných spoločností sa už zaoberali pákami na zvýšenie 

efektívnosti Controllingu a skúmajú možnosti rozšírenia implementácie konceptu SSC 

v oblasti controllingu. Respondenti v prieskumne dostali príležitosť posúdiť špecifické 

hlavné a čiastkové procesy controllingu a ich vhodnosti pre SSC. V prieskume bol 

použitý Model controllingových procesov, založený na referenčnom prístupe, ktorý 

uverejnila skupina IGC2. Z hodnotenia vyplýva, že približne tri štvrtiny zúčastnených 

                                                           
1 Back office – oddelenia v organizáciach, v kterých nedochádza k priamemu styku so zákazníkom 
2 IGC – International Group of Controlling 
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spoločností považujú manažérske výkazníctvo/reporting a nákladové účtovníctvo, 

účtovanie výkonov a výsledovku za vhodné pre implementáciu do SSC. Najmä procesy, 

ktoré možno charakterizovať vysokým stupňom štandardizácie, sú klasifikované ako 

vhodné rozšírenie aktivít v centre zdieľaných služieb. Naproti tomu procesy, ktoré 

kategorizujú taktické a strategické smerovanie spoločnosti, sú považované za menej 

vhodné. 
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3.10.3 Teoretické východiská presunu aktivít do centra zdieľaných služieb 

Stratégia a faktory 

Predtým ako je controlling v rámci zdieľaných služieb nastavený, samotné controllingové 

funkcie musia mať jasne definované vízie a misie. Aké sú role a funkcie controllingu 

v rámci podniku a k akým hodnotám a princípom by mali viesť? V praxi, sú tieto otázky 

často podceňované, ale sú základom pre podstatné rozhodnutia a akúkoľvek 

reorganizáciu.  Takisto kľúčovým je dôsledné zosúladenie podnikových procesov 

s firemnou stratégiou a súčasná optimalizácia všetkých podporných aktivít (presunutých 

v rámci SSC). Spoločnosti fungujúce už so zavedenými centrami zdieľaných služieb sa 

vo všeobecnosti usilujú o presunutie ďalších aktivít do nich. Vo väčšine prípadov tieto 

spoločnosti používajú jasnú SSC stratégiu – prioritné sú ciele ako je zlepšovanie 

transparentnosti, optimalizácia nákladov, zlepšovanie kvality. 

„Governance“ a organizácia 

V každom podniku by mal controlling, resp. oddelenie controllingu na centrále,  zohrávať 

kľúčovú úlohu  a mal by byť východzím bodom pre všetky rozhodnutia týkajúce sa 

financií a výkonnosti. Centrálny controlling vyvíja strategické pokyny, smernice, zásady 

a ciele pre zvyšok celého podniku, respektíve pre zvyšné controllingové oddelenia 

a zdieľa ich svojím pridruženým podnikom, finančným controllerom svojich lokálnych 

pobočiek a takisto kolegom v centrách zdieľaných služieb. Na základe dobrého 

fungovania controllingu v rámci všetkých pobočiek a controllingových oddelení v centre 

zdieľaných služieb, disponuje podnik s veľmi dobre vyvinutou schopnosťou 

koordinovať, reagovať a prispôsobovať sa podmienkam pre dosiahnutie všetkých cieľov 

v rámci skupiny. Podľa dostupných zdrojov, controlling v SSC väčšiny firiem je priamo 

podriadený finančným controllerom na centrále. 

Lokalizácia 

Okrem podnikovej stratégie a rozdelenia činností, lokalizácia objektu tiež zohráva 

významnú úlohu. Zatiaľ čo primárnym motívom zavedenia SSC pre účtovníctvo, HR a IT 

je zníženie nákladov arbitrážnymi cenovými rozdielmi na globálnych trhoch práce, 

hlavným dôvodom pre zavedenie controllingu v rámci SSC je zvýšiť kvalitu 

a produktivitu poskytovaných služieb. Regióny či krajiny, ktoré sú zvažované pre 
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umiestnenie controllingu do SSC by preto mali mať dostatočné skúsenosti so zdieľanými 

službami a mali by vykazovať stabilnú produktivitu a vysokú kvalitu služieb. Takisto je 

možno vhodné zvažovať  

Procesy a systémy 

Je evidentné, že pre oblasť financií a controllingu a ich procesy je potrebná viac 

sofistikovaná analýza ako pre aktivity ako je iba účtovníctvo. Treba vziať do úvahy, že 

controllingové procesy by mali byť najskôr implementované v centrále podniku. Až 

potom môžu byť tieto aktivity a štandardy postupne presúvané do centier. Nasledujúce 

oblasti controllingu bývajú zvačša premiestniteľné do SSC:  

• Manažérske účtovníctvo a konsolidácia účtov, 

• operatívne plánovanie, rozpočtovanie a prognózovanie, 

• účtovanie o nákladoch a zisku, 

• analýzy a funkčný finančný controlling 

 

Uplatňuje sa všeobecné pravidlo pre SSC, čím viac je aktivita transakčná, a čím 

má vyšší potenciál pre štandardizáciu, tým je realizovateľnejšie poskytovať tieto služby 

z centra zdieľaných služieb. 

Mnoho veľkých medzinárodných spoločností, ktoré využívajú centrá, už 

implementovali do týchto centier reporting – výkazníctvo, ktoré mali predtým na starosti 

lokálni controlleri. Generovali výkazy zo systému, a často poskytovali aj jednoduché 

komentáre k týmto výkazom pre rôzne úrovne manažmentu. Avšak dnes už začínajú 

podniky presúvať do SSC aj požiadavky pre ad-hoc reporty, to znamená pre na mieru 

navrhnuté reportingové analýzy, ktoré sú s rastúcou tendenciou presúvané do centier 

(Körner, Üstün, Ernst & Young GmbH, 2015). 

V tabuľke č. 2 na nasledujúcej strane vidíme rozvrh aktivít vo veľkých podnikoch, ktoré 

sa zúčastnili prieskumu. V tabuľke sú zachytené percentá procesov controllingu, ktoré 

vykonáva centrála (materská spoločnosť), lokálna spoločnosť, a ktoré procesy boli 

prebrané do centier zdieľaných služieb. 
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Ako vidíme údaje v tabuľke podľa prieskumu spoločnosti  Ernst & Young z roku 2015, 

sú v tabuľke rozdelené aktivity controllingu v medzinárodných spoločnostiach, ktoré 

fungujú s pobočkami v rôznych krajinách a centrami zdieľaných služieb. V tabuľke 

vidíme, že prevažne najdôležitejšie aktivity sú zozbierané v centrále skupiny, to znamená, 

definovanie interných pravidiel pre účtovníctvo a controlling, ako aj sledovanie hlavných 

finančných ukazovateľov celej spoločnosti, či stanovovanie KPI. Zároveň stanovenie 

stratégie, finančných vízií či strategické usmerňovanie pre hodnotenie dát a analýz 

vychádza taktiež od materskej spoločnosti. Na lokálnej úrovni sa potom venujú 

ukazovateľom priamo za svoju pobočku, KPI v rámci lokálnej úrovni, a samozrejme 

plánovaniu rozpočtu v spolupráci s SSC. Podklady k týmto aktivitám iba zabezpečuje 

centrum zdieľaných služieb. V tabuľke tiež môžeme vidieť, že percentuálne najviac majú 

aktivity ako generovanie reportov a výkazníctvo, zadávanie a údržbu dát v systémoch ako 

podklad pre analýzy vyšších úrovní riadenia, ale už sú presunuté takmer z 50 % aj aktivity 

ako kalkulácie nákladov, pomoc pri plánovaní – napríklad aj plánovaním podkladov pre 

výkaz ziskov a strát jednotlivých pobočiek. Čo sa týka analyzovania a vysvetľovania 

odchýlok, SSC majú podľa prieskumu menšie zastúpenie v týchto aktivitách a venujú sa 

prevažne zatiaľ iba jednoduchším analýzam.  
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3.11 KPI  

Kľúčové ukazovatele výkonnosti z angličtiny Key Performance Indicators, sú indikátory, 

ukazovatele či metriky výkonnosti priradené k procesu, službe, organizačnému útvaru, 

celej organizácií, ktoré vyjadrujú požadovanú výkonnosť (kvalitu, efektívnosť alebo 

hospodárnosť). Tieto ukazovatele sa používajú na všetkých úrovniach riadenia 

organizácie, obzvlášť v strategickom riadení, riadení podľa cieľov a v riadení služieb. 

KPI fungujú v každom veľkom podniku, a takisto sú dôležitou súčasťou centier 

zdieľaných služieb. V rámci SSC sa merajú KPI poskytnutých služieb a často bývajú 

súčasťou dohôd o poskytovaní úrovne služieb. 

Mnoho organizácií však pracuje s nesprávnymi metrikami, ktoré sú často nesprávne 

označované za kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI). Skutočnosť je ale taká, že veľmi 

málo podnikov monitoruje svoje správne kľúčové ukazovatele výkonnosti. Dôvodom 

toho je, že veľa podnikov resp. zodpovedných pracovníkov, lídrov, poradcov skúma, čo 

to  kľúčový ukazovateľ výkonnosti vlastne je. Existujú totiž tri typy merania výkonnosti, 

a to: 

1. Kľúčové ukazovatele výsledkov (KRI) – hovoria nám, ako si podnik viedol. 

2. Ukazovatele výkonnosti (PI) – nám hovoria, čo je potrebné urobiť. 

3. Kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) nám hovoria, čo je potrebné urobiť pre 

zvýšenie výkonnosti.  

KPI by mali byť sledované resp. monitorované 24 h/7 dní v týždni, resp. denne alebo 

v iných prípadoch aj týždenne. Mesačné, štvrťročné alebo ročná miera nemôže byť 

kľúčovým ukazovateľom výkonnosti (Parmenter, 2008, s. 6) 

Podľa Parmentera (2008) sa definuje sedem charakteristík KIP: 

1. nefinančné meradlá, (nevyjadrujú sa v peňažných jednotkách), 

2. merané opakovane (napr. denne, resp. 24 h/7 dní v týždni), 

3. zaoberá sa nimi generálny riaditeľ a tím vrcholového managementu, 

4. pochopenie tohto merania a opatrenia k náprave sa požadujú u všetkých 

pracovníkov, 

5. viaže to zodpovednosť k jednotlivcovi alebo k tímu, 
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6. značný dopad ( napr. ovplyvňuje hlavné kritické faktory úspechu a viac ako jedno 

hľadisko balanced scorecard), 

7. pozitívny dopad (napr. pozitívnym spôsobom ovplyvňuje všetky merítka 

výkonnosti). 

Všetky správne kľúčové ukazovatele výkonnosti vedú k zmene, sústredí sa na ne neustále 

pozornosť manažérov a vedúcich pracovníkov. Kľúčový ukazovateľ výkonnosti je 

v organizácií hlboko zakorenený, takže môže byť viazaný aj na jednotlivcov. 

3.11.1 KPI in Shared services  

Funkcia KPI v SSC 

Pred stanovením KPI v centre zdieľaných služieb alebo v jednotlivých 

oddeleniach SSC, je potrebné: 

1.) aby tieto zabezpečovali neustály rast SSC 

2.) SSC a jeho oddelenia ako efektívna a výkonná organizácia 

3.) mala by sa nimi dať merať efektívnosť poskytnutých služieb 

Odporúča sa rozdeliť si KPI na dve kategórie, a to: 

a) kritické indikátory – ktoré sa budú sústreďovať na procesy a služby, o ktoré sa 

najviac zaujíma vedenie,  

b) všeobecné KPI – zamerané na procesy, ktoré majú jednotlivé oddelenia na 

starosti, ako napríklad percento zautomatizovaných transakcii, 

V KPI opisuje súčasný a minulý stav, a z neho by sa mali vyvodiť postupy a návrhy pre 

zlepšenie do budúcna. Mnoho organizácií pred zavedením indikátorov čaká, kým sa 

procesy stabilizujú, štandardizujú a majú lepší výkon. Špecialista na KPI v centrách 

zdieľaných služieb Grant Fitzwilliam odporúča si stanoviť kľúčové indikátory výkonnosti 

hneď na začiatku vykonávania určitých procesov. Hoci spočiatku výkon nebude ako by 

sa očakávalo, ale stojí za to vytvoriť analýzu trendu, aby bolo neskôr viditeľné zlepšenie, 

akonáhle sa stabilizuje proces, ktorý je meraný. 

Ďalej je dôležité rozlišovať medzi internými meraniami, teda interne nastavenými KPI, 

ktoré merajú produktivitu individuálnych tímov, atď. a obchodných KPI alebo KPI 

zameraných na zákazníkov, kedy hovoríme o externých meraniach, ktoré sa potom 
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dohodnú v SLA dohodách. Interné KPI je možné merať na dennej báze alebo najviac na 

týždennej, a tím si to nastaví podľa vlastných potrieb, s akou periodicitou bude svoje KPIs 

vykazovať. Na druhú stranu Fitzwilliam odporúča, aby externé KPI, ktoré  sa týkajú 

zákazníkov a obchodu, a v prípade centra zdieľaných služieb sú zákazníci aj lokálne 

pobočky, keďže sa poskytujú služby na základe SLA, reportovali na mesačnej báze. 

Frekventovanejšie merania by nemali veľký zmysel. Na mesačnej báze sa odkomunikujú 

KPIs so zákazníkmi (business jednotkami, lokálnymi a sesterskými podnikmi) a pracuje 

sa na zlepšení. Vo všeobecnosti sa tieto externé merania potom reportujú vedeniu na 

štvrťročnej báze (Fitzwilliam, 3 C insight, 2013). 
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Analýza súčasného stavu 

V praktickej časti diplomovej práce spolupracujem so spoločnosťou Henkel, Slovensko, 

pre ktorú pracujem už viac ako jeden rok. Nasledujúce kapitoly popisujú stručne profil 

spoločnosti, jednotlivé divízie, či úspechy podniku.  

4 Profil spoločnosti 

Spoločnosť Henkel bola založená Fritzom Henklom v Nemecku v roku 1876, so sídlom 

v Dusseldorfe. Je to medzinárodná spoločnosť, podnikajúca v chemickom priemysle ako 

aj v oblasti spotrebného tovaru. V rámci podniku fungujú tri business jednotky – divízie, 

a to:  

a) Adhesive Technologies (Lepidlá a technológie), 

b) Beauty Care (Kozmetika) 

c) Home Care (Pracie a čistiace prostriedky).  

Spoločnosť Henkel pôsobí celosvetovo s vyrovnaným a diverzifikovaným portfóliom 

produktov. Vďaka silným značkám, inováciám a technológiám zastáva Henkel vedúce 

postavenie na trhu tak v spotrebiteľských, ako aj priemyselných odvetviach. V oblasti 

lepidiel je Henkel divízia Adhesive Technologies celosvetovým lídrom na trhu medzi 

všetkými priemyselnými segmentmi. V oblastiach Beauty Care a Laundry & Home Care 

je Henkel na vedúcich pozíciách vo viacerých trhoch a kategóriách vo svete. Henkel 

zamestnáva viac ako 53 000 ľudí po celom svete, ktorí spolu tvoria zanietený a veľmi 

rôznorodý tím spájaný spoločnou firemnou kultúrou, cieľmi vytvárať hodnoty 

udržateľnosti a spoločné hodnoty. Ako uznávaný líder v oblasti udržateľnosti, je Henkel 

na popredných priečkach v mnohých medzinárodných indexoch a hodnoteniach. 

Prioritné akcie spoločnosti Henkel sú evidované v indexe DAX na nemeckej burze 

cenných papierov. 
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4.1.1 Divízie spoločnosti 

Adhesive technologies 

Divízia Adhesive Technologies je globálnym lídrom vysokoúčinných riešení. 

V unikátnom portfólií pôsobia silné značky v oblasti lepidiel, tesniacich hmôt 

a funkčných náterov. portfólio priemyselných produktov je rozdelené do piatich 

technologických značiek: Loctite, Bonderite, Technomelt, Teroson a Aquence. Pre 

spotrebiteľský a profesionálny trh sa zameriavame na štyri globálne značky Pritt, Loctite, 

Ceresit a Pattex. Táto divízia pokrýva široké spektrum riešení pre odvetvia ako obaly 

a spotrebný tovar, všeobecný priemysel, v odvetví elektroniky, stavebníctve, v oblasti 

dopravy a kovo, atď. 

Beauty Care 

Divízia Beauty Care spoločnosti Henkel má vedúce postavenie na trhoch po celom svete 

a jej segment značkových produktov zaznamenáva neustály rast. Divízia sa rozvíja, 

vyrába a predáva nespočetné množstvo úspešných kvalitných výrobkov (telová a vlasová 

kozmetika, starostlivosť o pleť, ústna hygiena) dostupných v 150 krajinách sveta. Divízia 

Beauty Care pôsobí v sektore značkového spotrebného tovaru ako aj v segmente 

profesionálnych kaderníctiev. Medzi najvýznamnejšie značky tejto divízie patrí 

Schwarzkopf – Palette, Taft, Syoss, Dial ,ďalej telová kozmetika FA a mnoho ďalších. 

Laundry and Home Care 

Táto divízia je základnom pilierom úspechu spoločnosti Henkel, pretože podnik začínal 

práve vďaka produktu z tejto obchodnej divízie. Prvým výrobkom bol prací prostriedok 

„Universal-Waschmittel“ (univerzálny prací prostriedok). Odvtedy sa táto divízia 

značkového spotrebiteľského tovaru rozrástla do celosvetovo pôsobiacej divízie so 

známymi značkami ako Persil, Purex  či Silan. Portfólio produktov divízie zahŕňa: pracie 

prostriedky, aviváže, prípravky do umývačiek riadu, čistiace prostriedky a rad WC 

produktov (Portál spoločnosti, 2017) 
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4.2 Centrá zdieľaných služieb  

Henkel disponuje šiestimi centrami zdieľaných služieb, ktoré sú rozmiestnené v rôznych 

krajinách a vytvárajú tak integrovaný priestor, ktorý poskytuje služby pre všetky svetové 

regióny a obchodné divízie. Po celom svete sa tímy v centrách zameriavajú predovšetkým 

na optimalizáciu globálnych a lokálnych biznis procesov. Centrá významne prispievajú 

k dokonalému fungovaniu spoločnosti. Pre všetky Centrá zdieľaných služieb je 

charakteristický dynamický rast a neutíchajúca snaha o presadzovanie inovácií, vďaka 

čomu si Henkel udržiava svoju pozíciu lídra a konkurencieschopnej spoločnosti. Centrá 

zdieľaných služieb sa momentálne nachádzajú v nasledujúcich mestách: 

- Bratislava (Slovensko) 

- Manila (Filipíny) 

- Káhira (Egypt) 

- Šanghaj (Čína) 

- Mexiko City (Mexiko) 

- Bengalúru (India) 

 

Henkel Shared Service Organization (SSO – skupina centier zdieľaných služieb 

spoločnosti) dodáva služby všetkým lokálnym Henkel podnikom. Dohoda SLA (viď. 

Teoretická časť práce) špecifikuje úroveň služby, úroveň týchto služieb a procesy, ktoré 

sú poskytované pobočkám spoločnosti. Pobočky a SSO sa dohodli na plnom obsahu SLA 

a spolupracujú ako partneri a členovia celej Henkel skupiny. SSO preberá len tie služby 

a procesy, ktoré boli dohodnuté a sú dostatočne zdokumentované lokálnou krajinou. 

Vyžaduje sa pravidelná aktualizácia týchto spoločných dokumentov a diskusie o vzťahu 

medzi SSO a pobočkou (pobočkami v lokálnych krajinách) na pravidelnej báze (Portál 

spoločnosti, 2017). 
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4.3 Henkel Slovensko 

Spoločnosť Henkel Slovensko - spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená 13. 

septembra 1991, v nasledujúcej tabuľke sú uvedené základné informácie o podniku: 

SK NACE:   Veľkoobchod s porcelánom a sklom a čistiacimi prostriedkami 

Odvetvie:  Veľkoobchod 

Sídlo:   Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava  

Dátum zápisu do OR: 1.10.1991 

Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Vedenie spoločnosti: Christian Schulz  

 

Na Slovensku pôsobí spoločnosť vo všetkých troch divíziách podniku Henkel, avšak patrí 

do veľkoobchodného odvetvia z dôvodu, že na Slovensku Henkel nemá výrobné podniky, 

a preto pôsobí len ako obchodná a distribútorská firma. Spoločnosť sídli v troch 

budovách v Bratislave. Henkel Slovensko v súčasnosti zamestnáva 1600 zamestnancov 

a vďaka svojmu Centru zdieľaných služieb sa stáva strategickou lokalitou spoločnosti 

(Portál spoločnosti, 2017). Podniku Henkel prosperuje veľmi dobre po celom svete 

a výnimkou nie je ani Slovensko. Čistý obrat spoločnosti vykazuje rastúci trend, 

a každým rokom sa zvyšuje v priemere o 10 miliónov eur, za rok 2017 firma dosiahla 

obrat vo výške viac ako 174 miliónov eur (tržby z predaja služieb a tovaru, čím sa 

zaraďuje medzi najväčšie podniky na Slovensku podľa obratu. Najviac sa darí divízii 

Pracích a čistiacich prostriedkov, ktorá tvorila z tržieb z predaja tovaru za rok 2017 

približne 40%, tržby z predaja tovaru za divízie Kozmetiky a Technológií a lepidiel  

tvorili približne rovnako okolo 30% každá (Henkel, 2017). Podľa FinStatu (databáza 

firiem a organizácií a ich finančných údajov) sa podnik zaraďuje k TOP sto firiem podľa 

vykázaných ziskov. Za rok 2016 podnik dosiahol zisk vo výške viac ako 15 miliónov eur 

(za rok 2017 je v čase písania práce zisk neznámy). 

  



41 
 

4.4 Centrum zdieľaných služieb Bratislava 

Centrum zdieľaných služieb Bratislava (Shared Services Center Bratislava, ďalej len 

SSC) patrí od svojho spustenia v roku 2006 k čoraz väčšej a dôležitejšej súčasti 

spoločnosti Henkel. V súčasnosti zamestnáva vyše 1450 zamestnancov, spolupracuje so 

všetkými divíziami a poskytuje služby viac než 30 krajinám po celom svete. 

Centrum zdieľaných služieb v Bratislave začalo fungovať v roku 2006. Hlavnými 

kritériami pri výbere Bratislavy za európske Centrum zdieľaných služieb bola najmä 

vzdelanostná úroveň jej obyvateľov, vhodná geografická poloha a stabilný rozvoj mesta. 

Rozhodnutie bolo o to ľahšie, že v Bratislave je dlhodobo k dispozícii kvalifikovaná 

pracovná sila, ktorá má potrebné jazykové vybavenie. Od roku 1991 úspešne fungujúce 

sídlo spoločnosti Henkel Slovensko taktiež zohralo svoju úlohu pri výbere Bratislavy. V 

súčasnosti poskytuje Centrum zdieľaných služieb v Bratislave služby v širokej škále 

oblastí takmer pre celú Európu, v niektorých oblastiach aj celosvetovo. Ide o nasledovné 

oblasti: 

- oblasť financií, 

- účtovníctva a daní,  

- controllingu, 

- spracovania dát,  

- oblasti nákupu, marketingu a predaja, 

- dodávateľského reťazca, výskumu trhu,  

- služieb zákazníkom,  

- personalistiky, 

- informačných technológií,  

pričom vybrané služby sú poskytované aj pre mimoeurópske regióny. Centrálne 

vykonávanie týchto služieb umožňuje spoločnosti Henkel dosiahnuť vysoký stupeň ich 

štandardizácie, transparentnosti, rýchlosti spracovania a celkovej efektívnosti, čo v 

konečnom dôsledku vedie k znižovaniu nákladov za jednotlivé obchodné operácie. 

Za 10 rokov svojej existencie sa Centrum zdieľaných služieb Bratislava rozrástlo z 30 na 

vyše 1450 zamestnancov a stalo sa najväčším centrom zdieľaných služieb spoločnosti 

Henkel na svete. 
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Až 90 percent zamestnancov SSC Bratislava má vysokoškolské vzdelanie a otvorenú 

cestu k medzinárodnej kariére. Viacerí z nich sa v rámci profesionálnej kariéry 

vypracovali na expertov vo svojej oblasti, ktorí dnes vedú svoje tímy aj v zahraničí. 

Centrum zdieľaných služieb Bratislava je multikultúrnym pracoviskom – pracujú u nás 

ľudia 36 národností, ktorí aktívne hovoria až 26 jazykmi, okrem slovenčiny najmä 

angličtinou, nemčinou, francúzštinou a ruštinou. Podiel žien z celkového počtu 

zamestnancov je v Centre zdieľaných služieb Bratislava nadpolovičný. Naše Centrum sa 

neustále dynamicky rozvíja a uplatnenie v ňom nájdu talentovaní ľudia z rôznych oblastí 

(Henkel - web, 2017) 
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5 Controlling v SSC 

5.1 Organizačná štruktúra útvaru controllingu  

Ako už bolo spomenuté, Henkel má 6 centier zdieľaných služieb. Každé SSC má 

v organizačnej štruktúre aj oddelenie/a controllingu, a preto je podpora controllingových 

aktivít vykonávaná z viacerých centier, avšak v  Bratislave je útvar controllingu 

neporovnateľne najväčší, najrozvinutejší a s najkomplexnejšími službami pre pridružené 

podniky. Oddelenie má približne 140 zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním. 

Organizačná štruktúra controllingových oddelení v Bratislave je zobrazená na 

nasledujúcom obrázku: 

Obrázok 3 Organizačná štruktúra controllingu v SSC 

 

 

Ako vidíme na obrázku organizačnej štruktúry, „hlava“ controllingu riadi nielen časť 

controllingu ale súčasne je aj vedúcim pracovníkom za celé oddelenie financií, pod ktoré 

spadajú tímy ako napríklad tím zaoberajúci sa len daňou z pridanej hodnoty, bankoví 

účtovníci, ďalej tím, ktorý poskytuje podporu udržiavania a zmeny dát v systéme, atď. 



44 
 

Čo sa týka controllingu, oddelenie funguje v podstate ako štyri samostatné útvary, ktoré 

medzi sebou často kooperujú. Jedná sa tak o tieto tímy (Interné zdroje podniku): 

a) Operational Controlling (finančný, resp. operatívny controlling) 

b) Business Controlling (controlling pre jednotlivé obchodné jednotky – divízie) 

c) Corporate Functions controlling (tím priamo zodpovedný materskej spoločnosti 

v Nemecku) 

d) Business Intelligence and Systems (technická podpora) 

Nezabúdajme však, že hovoríme stále o centre zdieľaných služieb, to znamená, že každé 

oddelenie controllingu, každý tím, poskytuje služby ostatným lokálnym podnikom, na 

základe zmluvy o poskytovaní služieb (SLA) podnikom Henkel, ktoré sídlia v iných 

štátoch. Aby sme to upresnili, SSC v Bratislave poskytuje služby najmä krajinám, tzv. 

centrálno-východného regiónu (patria sem krajiny ako napríklad Slovensko, Česká 

republika, Maďarsko, Poľsko, atď. ale aj Rusko, Kazachstan, atď) a západnému regiónu 

(všetky štáty západnej Európy, v ktorých sídli spoločnosť), niektoré aktivity, sú však 

robené aj pre lokálne podniky sídliace v Afrike a na Blízkom východe. 

Oddelenie Financie / controlling je zodpovedné za včasné hlásenie 

hospodárskych výsledkov, finančné plánovanie a prognózovanie vývoja, analýzy 

výkonnosti a odchýlok a proaktívne riadenie finančných záležitostí U-W, vrátane 

koordinácie procesu stanovovania cieľov. Navyše majú Financie / controlling na starosti 

zahájenie a monitoring opatrení na zvýšenie efektivity, ktorých cieľom je zvýšenie 

prevádzkovej excelentnosti v rámci U-W. Tím Financie / controlling podporuje vedúceho 

obchodnej divízie vo všetkých záležitostiach súvisiacich s financiami, vrátane prípravy 

stretnutí predstavenstva, výboru akcionárov (GA) – a Dozornej rady (AR). Na regionálnej 

úrovni vystupujú Regionálni kontrolóri ako partneri regionálneho vedenia pri riadení 

regionálneho P&L a financií. 

 

Controlling prevádzky sa zaoberá controllingom závodov, analýzami nákladov na 

predávaný tovar, controllingom a monitorovaním reštrukturalizačných projektov, ktoré 

boli spustené kvôli ďalšej optimalizácii našej globálnej „manufaturing footprint“ (t.j. 

počet a rozmiestnenie výrobných závodov) a štruktúry logistiky. A v neposlednom rade 

má na starosti manažment CNWC a controlling investícií a kapitálových nákladov. 
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Neoddeliteľnou súčasťou je aj controlling a monitorovanie nášho globálneho rozpočtu 

určeného na výskum a vývoj. (Henkel portál, 2017) 

 

5.2 Informačné systémy 

SAP 

Aby controlling v podniku fungoval efektívne a s požadovanou kvalitou, musí 

disponovať dobrým informačným systémom. Podnik v súčasnosti využíva a pracuje 

hlavne s programovým rozhraním SAP, ktorý je prispôsobený firemným potrebám. 

Využíva moduly, resp. podsystémy P92, P93, P08, HP1. 

TOPAS 

Konsolidačný reportingový systém v rámci Henkel skupiny, do ktorého sú zadávané 

všetky finančné údaje z výkazu zisku a strát a súvahy. A Následne z tohto systému sú 

vykazované všetky informácie externým jednotkám. V systéme sa vytvárajú databázy pre 

aktuálne a plánované finančné údaje. Tento systém funguje ako podsystému 

informačného a manažérskeho systému SAP. 

Ďalší software  

- Tagetik system - je systém, ktorý sa využíva pre prognózovanie a plánovanie 

- NewCorp 

- Microsoft Office – najmä Excel  
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5.3 Časový vývoj preberania aktivít z lokálnych podnikov do SSC 

Preberanie controllingových aktivít, respektíve formovanie tohto oddelenia 

a poskytovanie služieb mnohým lokálnym pobočkám sa v SSC na Slovensku začalo 

v roku 2008.  

V rokoch 2008 až 2010 sa začali operatívne controllingové aktivity presúvať do 

Bratislavy, vznikol tím Corporate Function, ktorý poskytuje podporné služby pre 

centrálu v Nemecku, a Operational CO, ktorý podporoval lokálne pobočky v niektorých 

aktivitách ako napríklad v oceňovaní produktov (product costing), a reportingu. Všetky 

tieto presunuté aktivity boli spočiatku založené iba na zbiehaní určitých tranzakcií pre 

lokálne pobočky, viac-menej ľahšie operatívne aktivity, ktoré sa postupne 

zharmonizovali naprieč všetkými krajinami, resp. krajinami ktorým controlling služby 

poskytoval. 

V rokoch 2011 až 2012 sa začal formovať tím Business controlling, ktorý 

vykonával aktivity zatiaľ iba pre divízie Beauty a Laundry, podpora pre obchodnú 

jednotku Adhesives vznikla až neskôr v roku 2014. Takisto sa v tomto časovom intervale 

prebrali do SSC uzávierkové aktivity, ako aj zostavovania výkazov zisku a strát či 

súvahy. 

V roku 2013 už bolo oceňovanie materiálu v SSC Bratislava natoľko 

štandardizované a zharmonizované, že mohlo dôjsť k využitiu služieb externej 

spoločnosti. Henkel má zmluvu s firmou Accenture, ktorá poskytuje služby skupine 

Henkel v mnohých oblasti, a práve tam boli outsourcované určité aktivity v rámci 

kalkulácie nákladov na materiál. 

V roku 2014 vznikol tím Business Intelligence and Systems (BI & Systems), ktorý 

sa sústredí najmä na pozadie výkazníctva – reportingu. Má na starosti nástroje a systémy 

pre generovanie reportov, aplikácie a programy pre pravidelné vykazovanie, 

a zefektívňovanie týchto systémov. Takisto došlo k ďalšiemu presúvanie operatívnych 

úloh z lokálnej strany do centra zdieľaných služieb a tento proces neustále pokračuje.  

Všetky tímy sa neustále vyvíjajú, a snažia sa aktivity zharmonizovať a kde je dostatočný 

priestor pre automatizáciu, tak prichádzajú experti, ktorí určité procesy zautomatizujú pre 
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efektívnejšiu prácu a elimináciu nákladov. Tímy sú založené na procesnej a systémovej 

expertíze a sústredia sa na neustále zlepšovanie a napredovanie. 

Controlling v SSC pomáha lokálnym pobočkám plánovať a predpovedať predovšetkým 

náklady, poskytuje podklady a pomáha spracovať súvahu a výkaz zisku a strát, oceňuje 

materiál, venuje sa taktickému a operatívnemu nákladovému manažmentu, spracúva 

rôzne typy reportov a analýz pre vedenie spoločnosti (Údaje poskytnuté zamestnancom).  

5.3.1 Najdôležitejšie aktivity controllingových tímov všeobecne 

Plánovanie 

Plánovanie je jedna z ťažiskových a najdôležitejších procesov v SSC CO Bratislava. 

Plánuje sa pre nasledujúci mesiac, ako aj pre celý nasledujúci rok. V rámci plánovania sú 

tímy v úzkej spolupráci s lokálnymi pobočkami a centrálou v Nemecku. V plánovaní sa 

využívajú prístupy tzv. top-down a bottom-up. Bottom-up v zmysle, že lokálna pobočka 

poskytuje finančné údaje a prognózy pre mesačné alebo ročné vyhliadky centrále, kde 

následne finanční manažéri vedú porady a diskusie o finančnej situácií a trendoch danej 

pobočky berúc do úvahy situáciu na trhu. A následne je aplikovaný top-down prístup, 

kedy finanční manažéri z materskej spoločnosti komunikujú svoje závery lokálnym 

kolegom, prípadne odporúčajú zmeny.  

Nákladové účtovníctvo 

V rámci nákladového účtovníctva je úlohou oddelenia podporovať lokálne pobočky 

nasledujúcimi súbormi aktivít: 

- poskytovať a monitorovať odhady a plány pre nákladové elementy, 

- zaisťovať súčasnú alokáciu nákladov reflektujúcu miesto vzniku a princíp príčinnosti 

- poskytovať funkčný reporting nákladov pre interných užívateľov 

- podpora nákladových stredísk 

- kalkulovanie nákladov na produkt (alebo tzv. product costing – v rámci ktorého sa 

oceňujú výrobky na základe kalkulačných metód, analyzujú sa odchýlky medzi 

nacenenými a zaúčtovaným, resp. vyfakturovanými jednotkami, a pripravujú sa 

reporty pre lokálnych controllerov a manažérov) 
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Reporting E6/E7 

Tieto skratky pochádzajú z nemčiny (Ergebniss Rechnung) a predstavujú interné 

pomenovania pre výkaz zisku a strát s označením E6 a pre súvahu E7. Tieto reporty slúžia 

pre interné potreby firmy, majú upravenú štruktúru súvahy či výkazu zisku a strát (Interné 

zdroje – prednáška Controlling v SSC pre zamestnancov podniku, 19.4.2018). 
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5.4 Predstavenie jednotlivých tímov 

5.4.1 Operational Controlling 

Jednou z aktivít, ktorým sa tím venuje je product costing – teda kalulácie nákladov na 

materiál, časť týchto aktivít bola však natoľko v SSC štandardizovaná, že sa 

outsourcovala do Indie firme Accenture. Avšak v rámci tejto aktivity je operatívny 

controlling zodpovedný za analýzy možných odchýlok v priebehu mesiaca, ktoré 

vzniknú napríklad ako rozdiel medzi štandardnou cenou materiálu a inou cenou na 

faktúrach, a následne sa zisťuje, kde nastal problém. Ďalej je tím operatívneho 

controllingu zodpovedný ako ťažiskový zo všetkých tímov controllingu za uzávierkové 

aktivity, kde je spolupráca s lokálnou pobočkou najintenzívnejšia. V časovom vývoji 

postupne prebral takmer všetky aktivity v rámci uzávierkových dní ohľadom 

vykazovania E6 a E7 reportov. Tím je rozdelený podľa zodpovednosti za služby 

poskytované pobočkám tej ktorej krajiny. Ďalšími aktivitami sú okrem iného úzka 

kooperácia s lokálnymi podnikmi na plánovaní nákladov, a generovanie štandardných 

reportov pre lokálne pobočky. 

5.4.2 Business controlling 

Oddelenie Business CO vzniklo na základe jednotlivých obchodných jednotiek a aktivity 

controllingu sú vykonávané z hľadiska divízii, tzn. zvlášť pre Beauty Care, pre Laundry 

and Home Care a zvlášť pre Adhesives. Primárnou činnosťou oddelenia je príprava 

obrovského množstva analýz, reportov a podkladov pre rozhodovanie pre generálnych 

manažérov za jednotlivé divízie, či lokálne podniky a to na rôznych úrovniach – divízie, 

produkty, marketing, značky, tržby, zákazníci. Tieto analýzy spracováva buď na 

pravidelnej báze alebo sa jedná o ad-hoc požiadavky. Analýzami identifikuje slabé miesta 

a pomáha prijať adekvátne protiopatrenia. Ďalej sa zaoberá plánovaním tržieb, nákladov 

a takisto aj finančnému reportingu. 

5.4.3 Corporate Functions Controlling 

Oddelenie Corporate controlling je špecifický v porovnaní s BU CO a Operational CO, 

a to nie len tým, že je v porovnaní s nimi menší, disponuje iba približne  dvadsiatimi 

zamestnancami, ale aj rozdelením a náplňou práce. Útvar sa skladá z tímu Corporate 
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controlling - tí primárne poskytujú služby pre materskú spoločnosť Henkel KGaA 

v Nemecku, čo tvorí jednu časť. Ďalej je pár ľudí zodpovedných za korporátnu podporu 

pre audit. Druhú časť tvorí tím SSC Controlling, kde sú asi traja zamestnanci, a títo 

neposkytujú služby iným entitám, ale sú priamo zodpovední za controlling centra, to 

znamená, že pracujú ako controlleri centra zdieľaných služieb v Bratislave, plánujú 

a kalkulujú náklady, výnosy, analyzujú odchýlky vzniknuté v rámci entity SSC 

Bratislava. Tím často pracuje s dátami, ktoré im poskytne útvar operatívneho 

controllingu. Nesledujú sa žiadne KPI v rámci tímu, a nemajú oficiálne schválenú SLA 

dohodu, nakoľko neposkytujú služby pridruženým podnikom v skupine. 

5.4.4 BI & Systems 

Z historického hľadiska je BI & Systems najmladším útvarom v rámci controllingu. Dá 

sa povedať, že je akousi technickou podporou a tvorí technickú a systémovú stránku 

controllingu. Primárne vznikol za účelom „zautomatizovania“ niektorých 

controllingových procesov. Tím sa nezaoberá žiadnymi Ad-hoc analýzami, ktoré sú 

náplňou väčšiny práce ostatných tímov, ale spolupracuje s expertami z rôznych oblastí 

a neustále vyvíja nové riešenia pre automatizovanú podobu výkazníctva. To znamená, že 

sa stará o systémy podporujúce controllingové aktivity, aby práca bola transparentnejšia, 

efektívnejšia a práca s dátami rýchlejšia. V rámci tímu nefunguje SLA dohoda, resp. 

neposkytujú sa služby lokálnym pobočkám, ale tím funguje technická podpora pre SSC 

controlling ((Interné zdroje – prednáška Controlling v SSC pre zamestnancov podniku, 

19.4.2018). 
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5.5 Dohody o úrovni poskytovaných služieb 

Dohoda o úrovni poskytovaných služieb (SLA) definuje vzťah medzi SSO a HCEE3 

spoločnosťami. Do skupiny Henkel Central and Eastern European companies patrí aj 

spoločnosť sídliaca na Slovensku. Medzi útvarom controllingu SSC Bratislava 

a controllingovým oddelením lokálnej pobočky spoločnosti Henkel, sídliacej na 

Slovensku, sú uzavreté tiež dohody typu SLA – service level agreement. SSC Bratislava 

a lokálna pobočka spolupracujú ako partneri v rámci skupiny Henkel group. Úrovne 

služieb pre každý proces sú definované a merané prostredníctvom „Key Performance 

Indicators“ (ďalej len KPI – viď teoretická časť), ktoré sú publikované na pravidelnej 

báze. Preberacia procedúra jednotlivých procesov ako aj rozpis časového plánu zabezpečí 

management pobočky a SSC. Čo sa týka jednotlivých procesov a komunikácie 

s lokálkou, zabezpečuje sa zamestnancami zodpovednými za príslušné procesy. Náklady 

za poskytované služby centrom zdieľaných služieb lokálke pripadajú na ťarchu službu 

prijímajúcej lokálnej spoločnosti. 

Obrázok 4 Úvodné informácie z SLA dohody podniku 

 

Na obrázku je znázornená časť úvodnej strany z Dohody o poskytovaní úrovni služieb 

analyzovaného podniku. Je na nej uvedené, že sa jedná o SLA, medzi SSO a afilovanými 

podnikmi, takisto by malo byť na úvodnej stránke aj o aké oddelenie centra zdieľaných 

služieb sa jedná. 

                                                           
3 HCEE – Henkel Central and Eastern European companies 
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V nasledujúcich kapitolách sú stručne uvedené SLA za tím Operatívneho a Business 

controllingu. Tím Corporate Functions a Business Intelligence dohodou o úrovni 

poskytovaných služieb nedisponuje, nakoľko služby lokálnym podnikom neposkytuje 

(interné zdroje podniku, 2018) 

5.5.1 SLA Operational Controlling 

Sumarizácia procesov, ktoré sú ako služby poskytované lokálnym podnikom regiónov, 

pre ktoré vykonáva SSC podporu: 

• Účtovanie, kalkulácie a oceňovanie produktu 

• Aktualizácia štandardných cien 

• Kalkulácie plánovaných cien 

• Cenové kalkulácie 

• Cenové odhady 

• Uzávierkové aktivity 

• Kalkulácia nákladov na nový materiál 

• Analýza výsledkov kalkulácie  

• Monitorovanie a analýza rozdielov a odchýlok 

Ako už bolo spomenuté súčasťou Zmluvy o úrovni poskytovaných služieb sú sledované 

určité kľúčové ukazovatele výkonnosti. V rámci oddelenia Operational Controlling sa 

sledujú v podstate dva kľúčové indikátory výkonnosti na mesačnej báze: 

1.) Načítanie internej štruktúry výkazov zisku a strát a súvah (E6/E7) do 

systému TOPAS, ktorý funguje pod hlavičkou systému SAP do 18:00 

centrálneho európskeho času v priebehu uzávierky (U+3) 

Aby bolo hore uvedené dosiahnuté, nahratiu štruktúr predchádza množstvo 

uzávierkových aktivít, kedy tímy dávajú dohromady a počítajú jednotlivé položky výkazu 

zisku a strát a súvahy za jednotlivé krajiny za ktoré sú zodpovední, komunikujú 

s lokálnymi pobočkami, či sú vykázané položky správne, v prípade potreby vypracujú 

úpravy. Výstup vyzerá približne ako na nasledujúcom obrázku: 
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Obrázok 5 Nahratie údajov do TOPASu načas za jednotlivé krajiny  v priebehu mesačných uzávierok 

Výstup znázorňuje iba jeden región, ale vidíme, že takmer vo všetkých prípadoch je tento 

deadline dodržaný, okrem troch prípadov v januári. V januári nabehli do platnosti 

globálne novo zavedené IFRS4, a nastavenia systému v SAPe neboli spravené načas 

keďže IFRS vyžadovali zakladania nových účtov, nové spôsoby účtovných krokov atď. 

Ak sa deadline nestihne, zisťuje sa príčina kvôli ktorej došlo k omeškaniu, pokiaľ takýto 

prípad nastane, je to v drvivej väčšine z dôvodu omeškania lokálnych controllerov. 

 

2.) Kalkulácia nákladov nového materiálu do 8 hodín čistého času, od zadania 

požiadavky.  

V tomto prípade však ide už len o sledovanie KPI za firmu Accenture, keďže ako som 

spomínala v časovom vývoji preberania aktivít, oceňovanie bolo z veľkej časti 

outsourcované do firmy Accenture, kde sú napríklad okrem iného aj mzdové náklady 

nižšie, a keďže tento proces bol natoľko štandardizovaný a zharmonizovaný SSC 

controllermi, mohla sa táto aktivita presunúť do podmienok s nižšími nákladmi (v tomto 

prípade firma Accenture v Indii), a controlleri na operatívnom controllingu sa tak môžu 

viac venovať hlbším analytickejším úlohám. Na obrázku možno vidieť hodnoty 

                                                           
4 IFRS – Medzinárodné štandardy účtovného vykazovania 
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ukazovateľov za rok 2017 (január až marec) za ktoré bolo SSC Controlling Bratislava 

zodpovedné. 

Na obrázku č. 5 vidíme, že medzi hodnotami sú len nepatrné rozdiely v desatinných 

číslach a všetky sa blížia hodnote 100 %. Minimálna prípustná úroveň pre ukazovateľ, či 

bola kalkulácia spravená načas, je 98 % s presnosťou minimálne 98,5 % (tieto hodnoty 

sú uvedené v dohode SLA). To znamená, že vo všetkých prípadoch boli tieto úrovne 

dosiahnuté.  

Obrázok 6 KPI za prvé tri mesiace v roku 2017 

 

 

V tomto prípade (na obr. č. 5) pracovníci už iba kontrolujú, či Accenture dodržiava KPI, 

v podstate sa stará od tohto roku už iba o aktualizáciu cien v rámci kalkulácií. Hodnoty 

sa v porovnaní s rokom 2017 ešte zlepšili, napríklad keď si porovnáme marec 2017 

a 2018, vidíme zlepšenie o 0,4 %, znamená to, že 99,70 % kalkulácií bolo spravených 

načas, a to do 8 hodín od zadania požiadavky a s úplnou presnosťou bez dodatočných 

opráv, v porovnaní s marcom 2017, kedy bola presnosť v 99,73 % prípadoch.  

Obrázok 7 KPI za prvé tri mesiace v roku 2018 
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S KPI ukazovateľmi v rámci oddelenia operatívneho controllingu je dôkladne 

oboznámený každý člen tímu, vie narábať so súborom, pozná obsah a vie vysvetliť, čo 

znamenajú jednotlivé ukazovatele. Manažér tímu si zakladá na tom, aby každý vedel 

pracovať s KPI a so súbormi vzťahujúce sa k výpočtom, a aby každý pracovník vedel za 

čo je zodpovedný, vedel si rozvrhnúť svoje aktivity, aby sa dosiahlo splnenia kľúčových 

indikátorov výkonnosti.   Údaje nám ukazujú, že tím pracuje na vysokej úrovni a KPI 

stanovené v SLA dohode dodržuje. 

Okrem SLA pre bežné aktivity, je súčasťou kooperácie medzi SSC Operational 

Controlling a lokálnymi pobočkami aj samostatná dohoda o úrovni poskytovaných 

služieb výlučne iba pre uzávierkové aktivity. Kooperácia a spolupráca medzi SSC 

oddelením controllingu a lokálnym útvarom controllingu na uzávierkových aktivitách je 

natoľko úzka a špecifická, že si vyžadovala samostatnú dohodu. V rámci uzávierkových 

aktivít sú podľa lokálnej controllerky, všetky aktivity, ktoré bolo možno presunúť pod 

zodpovednosť SSC controllerov, presunuté, a vykonávajú ich finanční controlleri 

v centre zdieľaných služieb. 

5.5.2 SLA Business Controlling 

Služby podľa dohody o poskytovaní úrovni služieb zahŕňajú štandardizovaný rozsah 

činností, napr. periodické prípravy štandardných správ, analýz a podporných procesov zo 

strany SSC zamerané zvlášť pre každú divíziu.  

Služby, ktoré tento tím poskytuje, nebudú efektívne bez aktívnej účasti príslušných strán, 

ktoré sa podieľajú na riadení niektorých podstatných aspektov procesu (napr. poskytovať 

oddeleniu v SSC podrobné bližšie informácie o projekte, zdieľať informácie ako podklad 

pre reporty, atď.) 

Podľa SLA by malo oddelenie BU Controlling poskytovať nasledovné služby: 

• starať sa o počiatočné nastavenia v systéme SAP, 

• vytvárať periodické prehľady pre oddelenia jednotlivých divízií (napríklad 

marketingové) 

• prevziať od lokálky už existujúce opakujúce sa výkazy, a zostavovať ich podľa 

požiadavkou a dohody 

• pravidelná údržba a zverejňovanie reportov 
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• práca na neustálom zlepšovaní opakujúcich sa reportingových aktivít a ich 

nástrojov 

• konsolidácia a štandardizácia výkazníckeho portfólia 

• podpora koordinácie prognostických procesov 

• podpora plánovacích procesov 

• poskytovanie ad-hoc služieb (špeciálne analýzy a jednorazové výkazy podľa 

požiadavky) 

Na podklade dohody o úrovni poskytovaných služieb sa sledujú dohodnuté KPIs, ktoré 

musia byť dodržované. Monitorujú sa KPI – kvalita, presnosť a dodržanie času vykonania 

jednotlivých úloh, aktivít a reportov, ktoré sú poskytované pre afilované podniky. 

V rámci oddelenia sa sledujú KPI za všetky aktivity uvedené v SLA. V súčasnosti sú 

indikátory ešte monitorované v programe Excel, ale manažér Business Controllingu mi 

prezradil, že momentálne prebieha presun sledovania KPI za jednotlivé aktivity do 

nového – viac užívateľsky priateľského softwaru. Nakoľko sa sleduje naozaj veľké 

množstvo aktivít (takmer 300, sledovaných na dennej/mesačnej/štvrťročnej báze), bolo 

by zbytočné ich v diplomovej práci všetky uvádzať, a analyzovať. Ale ohľadom 

jednotlivých úloh sa sleduje: 

• deadline príslušnej aktivity  

• frekvencia aktivity, špecifikovaná príslušnou biznis jednotkou  

• výkon za každý mesiac – kvalita (dobre, nie dobre)  

• čas, ktorý zaberie vykonanie aktivity v minútach 

Okrem horeuvedených sa sledujú aj špecifickejšie funkcie, akými  sú napríklad: 

• „status dokumentácie“ 

• „back-up status“ v rámci tímu.  

Dva vyššie uvedené indikátory monitorujú percento controllingových aktivít, pre ktoré 

sú pripravené pracovné inštrukcie, a back-up znamená zastupiteľnosť v tíme. To 

znamená, že každú aktivitu, ktorú vykonáva Business Controller v SSC pre afilované 

podniky, by mali vedieť profesionálne vykonať minimálne dvaja pracovníci z tímu. 
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V nasledujúcej tabuľke sú uvedené cieľové úrovne reportov/analýz, ktoré zostavuje BU 

Controlling, ale podobne aj Oddelenie Operatívny Controlling pre lokálne podniky. 

Výkonnosť sa reportuje na štvrťročnej báze. 

Tabuľka 3 KPI podľa SLA  

KPI Popis  SLA Cieľová úroveň 

Včasnosť 
% reportov/analýz 

poskytnutých načas 
aktivity uvedené 

v prílohe  

Cieľ    >= 98 % 
Akceptovateľné 97,99 - 95 % 

Kritické < 95 % 

Presnosť 
% reportov/analýz 
poskytnutých bez 

chyby 

aktivity uvedené 
v prílohe  

Cieľ    >= 98 % 
Akceptovateľné 97,99 - 95 % 

Kritické < 95 % 

 

Po rozhovore s manažérom je zrejmé, že tieto KPI sú vždy dodržané minimálne na 98 % 

väčšinou však na 99,5 až 100%. Nedodržanie stanovenej hodnoty sa stáva len vo 

výnimočných situáciách, kedy sú následne aplikované opatrenia – zisťuje sa prečo 

vznikla chyba, čo bol dôvod omeškania a či sa tomu nedalo predísť, následne sa snaží 

vedenie tímu zabezpečiť príslušné protiopatrenia, aby v budúcnosti podobná situácia 

nenastala (Interné zdroje podniku, 2018).  
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6 Controlling – lokálny podnik 

Pre posúdenie controllingu v SSC aj z hľadiska lokálneho controllera, ktorý je tiež 

príjemcom služieb controllerov v centre zdieľaných služieb som si vybrala lokálny 

podnik Henkelu na Slovensku, ktorý som viackrát osobne navštívila a stretla sa 

s lokálnymi controllerkami. 

6.1 Základné údaje a organizačná štruktúra 

Útvar controllingu lokálnej pobočky na Záhradníckej ulici v Bratislave zamestnáva troch 

zamestnancov, zodpovedných za controlling príslušných troch obchodných divízií. 

Každý z nich má na starosti podobnú agendu, ale túto agendu si spravuje pre divíziu, za 

ktorú je zodpovedný. Títo traja controlleri majú okrem controllingu pobočky na 

Slovensku na starosti aj finančný controlling českej pobočky. Český Henkel útvarom 

controllingu nedisponuje, ale má dvoch zamestnancov, ktorí sa spolu s jedným 

zamestnancom slovenskej pobočky venujú controllingu divízie adhezív, keďže toto je 

najkomplikovanejšia entita. Počet zamestnancov na lokálnej pobočke je cca 150 

a v českej je to približne 300 zamestnancov. 

Obrázok 8 Organizačná štruktúra útvaru controllingu na lokálnej úrovni 

 

6.2 Náplň práce controllera na lokálnej úrovni 

Po každej mesačnej uzávierke nasleduje obdobie prípravy či už pravidelných alebo AD-

HOC reportov, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od jednotlivých výsledkov, potrieb, či 

aktuálnych požiadaviek.  
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6.2.1 Aktivity mimo uzávierky: 

• špecifické vykazovanie na pravidelnej báze, ktoré je potrebné poskytnúť 

štatistickým úradom (SR + ČR) 

• Reporting funkčných nákladov  - monitoring nákladov za tzv. funkčné oddelenia 

(Finance, IT, HR Corporate – aj za SSC) 

• Kontrola a úprava business prehľadov rezerv z minulého roka a ich použitia 

• Kalkulácia a účtovanie niektorých rezerv v priebehu aktuálneho roka 

• Spolupráca s audítormi a príprava potrebných podkladov 

• Priebežná kontrola vývoja nákladov a vyžiadavanie účtovných opráv 

• Zabezpečenie otvárania/zatvárania/spravovania nových nákladových stredísk 

podľa aktuálnych potrieb obchodu 

• Spolupráca s controllermi  z SSC Bratislava, komunikácia a poskytovania 

potrebných informácií 

• Akékoľvek ďalšie aktivity/analýzy, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie potrieb 

manažmentu – ťažisková aktivita, spolu s plánovaním a uzávierkou 

6.2.2 Plánovanie nákladov 

Lokálny controlling podrobne plánuje náklady budúceho roka podľa jednotlivých 

nákladových stredísk a jednotlivých účtov s ohľadom na zmeny stavu zamestnancov, 

resp. plánované aktivity firmy. Následne prebieha prehodnocovanie alokačných kľúčov, 

ich kalkulácia a zapracovanie zmien. Pokiaľ sa controlleri zhodnú na výslednej podobe 

plánu, preložia plány managementu podniku, ktorí buď plán na nasledujúce obdobie 

schvália alebo navrhnú zmeny, ktoré musí lokálny controlling opäť prehodnotiť, a plán 

zmeniť na základe ich požiadaviek. Po dokončení a schválení plánu, pripraví oddelenie 

súbory v určitom formáte, ktoré potom následne kolegovia z SSC nahrávajú do systému 

ako plány na budúci rok. 

6.2.3 Uzávierkové aktivity 

• U-5: kontrola nákladov a aktualizácia plánov, aby sa zabezpečila správnosť 

tvorby automatických rezerv, resp. vyžiadanie opravy účtovných zápisov pri 

kontrole a nájdených chybách,  komunikácia s rôznymi oddeleniami v prípade 

chýbajúcich/nezaúčtovaných faktúr  
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• U-1/U: prebieha opätovná kontrola nákladov a aktualizácia plánov, simulácia 

očakávaných výsledkov 

• U+1: je hlavný uzávierkový deň, prvý deň nasledujúceho mesiaca,  

• kontroluje sa skúšobné zbehnutie rezerv v systéme SAP pred jeho finálnym 

zaúčtovaním, potvrdenie správnosti a finalizácia personálnych nákladov 

• potvrdenie pripravenosti čistenia nákladových stredísk 

• settlement/preúčtovanie marketingových nákladov 

• príprava jednotlivých upload súborov na úpravu nákladov v príslušnom module 

v programe SAP, detaily a počet jednotlivých súborov pre nahratie do SAPu 

záleží od požiadaviek jednotlivých divízií, zapracovanie upload súborov 

v spolupráci s Operatívnym controllingom v SSC 

• kontrola jednotlivých operatívnych nákladových stredísk, vyčistenie prípadných 

zostatkov v spolupráci s SSC, riešenie chýb a rekonsiliačných rozdielov 

• U+2 – finalizácia E6 reportu s SSC, následná komunikácia predbežných 

výsledkov generálnym manažérom za divízie a spätná komunikácia,  

• úpravy a vyžiadanie opráv do SSC na zmenu upload súboru do SAPu 

• po finálnom schválení lokálnym controllingom SSC spúšťa jednotlivé kroky 

v SAPe pre prípravu E7 reportu 

• U+3 – príprava a finalizovanie E7 výkazu, spolupráca s SSC najma v prípade 

nepriradených zostatkov, kontroly, a nahratie do systému TOPAS 

• Nasleduje komunikácia, vysvetlenia analýz odchýlok niektorých špecifických 

položiek centrálnym controllerom v materskej spoločnosti za entitu na Slovensku 

(Všetky údaje poskytnutú zamestnancom lokálnej pobočky, 2018). 

 

6.3 Služby, ktoré prijíma lokálna pobočka od SSC   

Lokálne controllerky sú v kontakte s viacerými tímami SSC, primárne však s tímom 

Operatívneho controllingu, s ktorými spolupracujú takmer na dennej báze, a potom 

s controllermi za SSC entitu (pracovníci v tíme Corporate Functions z SSC), s ktorými 

v podstate iba odkomunikujú náklady za SSC ako samostatný objekt, a spoločne sa tak 

náklady vykážu vo Výkaze zisku a strát dohromady.  
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Po komunikácií s lokálnou controllerkou za divízu Adhezíva (Lepidlá a technologické 

pomôcky) som bola oboznámená so spoluprácou medzi lokálnou pobočkou a tímom 

Operational Controlling. Controllerka za každú divíziu spolupracuje s tímom pri 

rovnakých aktivitách. Treba vziať do úvahy, že spolupráca je špecifická, vzhľadom 

k iným krajinám, keďže slovenský Henkel nevyrába. Spolupráca je nastavená na 

nasledujúce procesy: 

Pri zmene alokačných kľúčov (napr. každá budova má špecifický nákladový kľúč), je 

lokálny controller zodpovedný za vypočítanie tohto nákladového kľúča, a tím v SSC je 

následne kontaktovaný s požiadavkou dostať kľúče do systému, v našom prípade je to 

systém SAP, a jeho controllingový modul.  

Každé jedno nákladové stredisko má naplánované všetky náklady na rok – detailne, 

s tým, že niektoré náklady vznikajú na pravidelnej báze, a podnik s nimi dopredu počíta, 

ale niektoré náklady sú neočakávané, respektíve vznikajú nepravidelne a na tie treba 

tvoriť rezervy. V niektorých prípadoch vytvára rezervy lokálna controllerka manuálne 

a niekedy ich automaticky vytvorí systém – zaúčtuje rozdiel medzi plánom 

a skutnočnosťou automaticky. Následne controllerky upravujú plány a sledujú, či je 

všetko systémom (SAP) správne vypočítané a tieto súhrnné hlásenia sa posielajú do SSC, 

ktorí sa zase postarajú o to, aby bolo všetko správne nahraté do systému. 

Ďalej sa SSC stará o tzv. manuálnu refakturáciu nákladov – čo je rozdelenie nákladov 

medzi dve alebo viaceré entity, lokálne pobočky, pokiaľ vznikne náklad za dve sesterské 

spoločnosti súčasne, tak rozdelia náklady jednotlivo pre oba podniky.  

Počas uzávierky je spolupráca najintenzívnejšia. Mesačná uzávierka začína približne tri 

dni pred koncom mesiaca, a končí cca tretí deň mesiaca nasledujúceho. Výstupom 

mesačných uzávierok na controllingu sú už spomínané E6 a E7 reporty – interné výkazy 

ziskov a strát a súvahy, v ktorých musia byť zahrnuté vypočítané všetky položky za celý 

mesiac (podobne ako v reálnych výkazov, len sú upravené pre interné potreby). Lokálny 

controlling poskytuje SSC podklady pre zostavenie týchto reportov (Všetky údaje 

poskytnutú zamestnancom lokálnej pobočky, 2018). 
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6.4 Strategická mapa pre controlling v SSC 

Na základe teoretických východísk v teórií diplomovej práce, som zostavila strategickú 

mapu pre controllingový útvar v Centre zdieľaných služieb, na ktorej je zrozumiteľne 

vidieť ciele Controlling – oddelení v SSC, a ich vzájomnú nadväznosť a prepojenie. 

Obrázok 9 Strategická mapa pre útvar controllingu v Centre zdieľaných služieb 

Na samom vrchole, z hľadiska finančnej perspektíve, vidím optimalizáciu nákladov, 

ktorý je aj jedným z hlavných strategických cieľov Centra zdieľaných služieb ako entity. 

Na úrovni zákazníckej perspektívy som zvolila spokojnosť lokálnych podnikov 

a centrály, pretože zákazníci centra zdieľaných služieb sú v podstate lokálne podniky 

a materská spoločnosť, pretože im sa primárne služby poskytujú a controllingové 

oddelenia v SSC nekomunikujú s tretími stranami.  

Čo sa týka stratégie interných procesov, tam sú jasne stanovené ciele a vízie, a to 

zozbieranie procesov lokálnych pobočiek a ich harmonizácia naprieč jednotlivými 

krajinami a tým transparentnejší a efektívnejší controlling, čím sa následne spĺňa aj cieľ 

neustáleho napredovania, keďže údaje z controllingu slúžia ako podklad pre 

rozhodovanie a vedenie spoločnosti. Zároveň je tu doba digitalizácie, a o automatizáciu 

procesov sa snažia vo všetkých vyspelých podnikov. Na automatizáciu v podniku Henkel 
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sa berie naozaj veľký dôraz, o čom svedčí aj zavedenie tímu Business Intelligence and 

Systems, ktorá sa stará o technickú stránku procesov. Každé jedno zautomatizovanie 

procesu šetrí opäť náklady celému podniku, čo sa prejaví na zlepšení finančných 

ukazovateľov, a tým sú samozrejme spokojnejší aj „zákazníci“ a zároveň sa potom spĺňa 

dlhodobý strategický cieľ optimalizovanie nákladov. 

A napokon tu je perspektíva schopnosti využívania znalostí pre vytváranie budúcich 

hodnôt. Dlhodobým cieľom v tejto oblasti je nábor kvalifikovaných pracovníkov. Henkel 

na oddelení ponúka aj absolventské pozície, ako aj vyhľadáva pracovníkov 

s vysokoškolským vzdelaním a praxou. Aby boli uskutočniteľné všetky ostatné ciele 

v rámci hierarchie strategickej mapy, musí podnik zamestnávať kvalitnú pracovnú silu 

s potenciálom pre ďalší rast. Akonáhle podnik nájde a zamestná pracovníkov na 

pozíciách controllerov, stará sa o ich ďalší rozvoj a napredovanie v danej oblasti. Pretože 

títo zamestnanci, sa potom starajú o kvalitu interných pracovníkov, automatizáciu 

a harmonizáciu procesov, musí disponovať dostatočným počtom expertov. 

Z môjho pohľadu sú tieto ciele naplňované, a vedenie spoločnosti ako aj jednotliví 

manažéri na útvaroch controllingu funguje v súlade so systémom Balanced Scorecard. 

Hoci pojem Balanced Scorecard ako taký, nie je až tak známy pracovníkom podniku, 

myslím si, že či už na oddelení na ktorom pracujem ja, ale takisto som si tento prístup 

všimla aj na oddelení controllingu v SSC, že  v duchu tohto systému sa drží celá 

spoločnosť a je pravidelne rozširovaná medzi svojich zamestnancov, aj tým, že sa vedenie 

snaží o to, aby skutočne každý pracovník disponoval znalosťou o strategických cieľoch 

podniku, ako aj o operatívnych cieľoch v rámci svojho oddelenia. 
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6.5 Úroveň migrácie aktivít 

Na nasledujúcom obrázku je opísaná stratégia migrácie controllingových aktivít medzi 

Controllingom v SSC a lokálnym oddelením. Oblasti controllingu môžeme potom 

rozdeliť na tri veľké celky: 

• Operatívne úlohy controllingu 

• Uzávierkové aktivity  

• Reporting alebo výkazníctvo 

Obrázok 10 Migrácia controllingových aktivít do SSC – stratégia win-win 

 

Na obrázku vidíme, že 90 % vykonaných aktivít počas uzávierky spracúvajú v rámci 

controllingu tímy v centre zdieľaných služieb, a 50 % operatívnych úloh bolo už tiež 

presunutých pod zodpovednosť Controllingu v SSC. V porovnaní so všeobecným 

trendom prieskumu, ktorý robila spoločnosť Ernst and Young, ktorý som opísala 

v teoretickej časti diplomovej práce, sa SSC Controlling spoločnosti Henkel dostáva 

percentuálne ďalej, a v porovnaní s trendom je Henkel na tom lepšie ako ostatné SSC.  

Pokiaľ ide o oblasť reportingu, tak 80 % reportingových úloh je vykonávaných z Centra 

zdieľaných služieb a tak na lokálnej úrovní ostáva iba 20 % výkazov, kde by potenciálne 

mohlo dôjsť k ďalšiemu rozšíreniu výkazníctva v rámci SSC. Migrácia controllingových 

aktivít a ďalšie rozširovanie presúvania aktivít do centra zdieľaných služieb sa teda javí 



65 
 

ako situácia výhra – výhra, čo znamená, že obaja účastníci v tomto prípade lokály 

controlling a SSC controlling dosiahnu úžitok a benefity z kooperácie.  

Dosiahla a dosahuje sa masová automatizácia controllingových procesov, nakoľko v SSC 

tvorí controlling veľké tímy s expertami, ktoré sa niektoré priamo zameriavajú hlavne na 

automatizáciu procesov. Pokiaľ hovoríme o útvare lokálneho controllingu tam nie sú pre 

automatizáciu vyvinuté dostatočné podmienky, okrem iného pokiaľ by sme hovorili 

v kontexte inej krajiny – napríklad Rakúska, je zautomatizovanie procesov v SSC 

Bratislava oveľa menej nákladné ako v prípade lokálnej pobočky vo Viedni, keďže 

náklady na mzdy týchto špecialistov sú nižšie. 

Ďalším benefitom pre celú spoločnosť je harmonizácia procesov naprieč krajinami, 

postupná analýza všetkých postupov vykonávania jednotlivých controllingových 

procesov a následné zharmonizovanie, aby sa tieto aktivity robili samozrejme 

s akceptovaním danej legislatívy v tej ktorej krajine, podobne, alebo ak je taká možnosť, 

tak rovnakým spôsobom ako pre iné lokálne podniky.  

Takisto presunutím uzávierkových aktivít do centra zabezpečilo zlepšenie uzávierkového 

procesu a to aj vďaka úzkej kooperácií medzi SSC controllingom a controllingom na 

lokálnej úrovni podniku. V porovnaní s minulosťou zaberú uzávierkové procesy 

maximálne do 3. dňa nasledujúceho mesiaca. 
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7 Zhrnutie  

7.1 SSC Controlling 

V predošlých kapitolách praktickej časti diplomovej práce sme si ukázali, ktoré aktivity 

a procesy sa z hľadiska controllingu postupne presúvali do centra zdieľaných služieb, ako 

funguje controlling v SSC, aká je organizačná štruktúra. Zistilo sa, že controlling v SSC 

podniku Henkel je na vysokej úrovni, a nefunguje len ako podpora pre lokálne pobočky 

v jednoduchších controllingových aktivitách a analýzach, ale skutočne predstavuje prínos 

pre celú spoločnosť. Zamestnáva kvalifikovaných pracovníkov s vysokoškolským 

vzdelaním ekonomického smeru, z ktorých sú mnohí expertmi v danej oblasti. 

Vedenie spoločnosti v rámci sledovania konkurencie taktiež sleduje aj iné centrá 

zdieľaných služieb, ich oddelenia a množstvo aktivít prenesených do nich, ich úroveň, 

hĺbku analýz, a pre porovnanie s výsledkami interného prieskumu poskytuje controlling 

(ako oddelenie) naozaj kvalitné služby lokálnym pobočkám, a v komparácií s inými SSC 

je oveľa viac controllingových procesov už presunutých do centra, a nevykonáva sa na 

lokálnej či centrálnej úrovni. Takisto sú procesy viac analyticky zamerané a nejedná sa 

iba o výkazníctvo, či ľahké operatívne úlohy ako je to pri väčšine iných business centier. 

Na oddeleniach, ktoré poskytujú služby sesterským spoločnostiam Henkel, sa sledujú 

KPIs, takmer odkedy sa tieto oddelenia sformovali a prebrali sa aktivity, za ktoré sú 

indikátory výkonnosti sledované. Ukázali sme si na nich, že oddelenia spĺňajú takmer vo 

všetkých prípadoch všetky kritéria, ktoré sú zakotvené v ich vzájomných dohodách 

o úrovniach poskytovaných služieb, a po niekoľkých návštevách konštatujem, že 

efektivita v tímoch je viac než vysoká.  

Operatívny a Business controlling vykonáva aktivity, poskytuje podporu na čas a presne, 

na vysokej úrovni, a tým zabezpečuje včasné analýzy a informácie pre vedenie 

a manažment spoločnosti, čo podporuje dosiahnutie dlhodobej a úspešnej existencie 

podniku ako celku. Manažéri jednotlivých controllingových oddelení sú naozaj experti 

vo svojej oblasti, a vedú tímy k tomu, aby každý vykonával prácu profesionálne, 

efektívne a bol oboznámený s tímovými KPIs.  

Tím Business Intelligence and Systems, je špecifický a posúva technické možnosti 

prevedenia controllingu na stále vyššiu a vyššiu úroveň. V podstate sa jedná 
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o informatickú stránku, automatizovanie jednoduchších reportov, a jednotlivých krokov 

v SAPe, a už len existenciou tejto technickej podpory posúva controlling zase niekam 

ďalej. Podnik má informačný systém, portál a ostatné podsystémy nastavené takisto 

dobre, a nebojí sa investovať do neustáleho rozvoja, čo sa technickej stránky 

a systémového rozhrania týka.  

Napokon to, že je controlling nastavený naozaj dobre a kvalitne  utvrdzuje aj to, že podnik 

na Slovensku prosperuje, čo som uviedla aj v prvých kapitolách praktickej časti práci. 

 

7.2 Lokálny controlling 

Počas návštev na lokálnej pobočke na Záhradníckej ulici v Bratislave u finančných 

controlleriek, bolo zaznamenané nasledujúce: 

• pracovníčky disponujú menšími technickými znalosťami systému SAP, ktoré by 

mohli využiť vo svoj prospech a ušetriť čas výpočtami a analýzami v Exceli, ako 

experti v centre zdieľaných služieb 

• lokálne controllerky zostavujú mnoho výkazov, resp. analytických výkazov pre 

interné použitie – manažment, v dôsledku zmeny systému v rámci SAPu z HP1 

na P92, a nemajú prehľad o tom aké reporty a analýzy a na akej špičkovej úrovni 

sa vypracovávajú v SSC 

• takisto majú obmedzený prístup k jednotlivým analýzam a tak sa môže stať, že 

určité štandardizované výkazy a podklady pre ďalšie analytické procesy zostavuje 

aj lokálny controlling aj SSC controlling, čím sa stáva náplň práce menej 

efektívna, 

• častá neznalosť detailného obsahu dohody o úrovni poskytovaných služieb, nie je 

presne vymedzené, čo sa ešte vykonáva na lokálnej úrovni a ktoré aktivity môže 

poskytnúť lokálke centrum zdieľaných služieb 

• veľa hodín pracovného nadčasu, nakoľko controllerky na lokálnej úrovni sú 

zodpovedné za controlling podniku na Slovensku ako aj v Českej republike 
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8 Vlastné návrhy riešení a ich prínos 

Po oboznámení sa s aktivitami a procesmi na oddeleniach controllingu, po niekoľkých 

návštevách a stretnutiach na controllingu v SSC a v lokálnej pobočke s tromi lokálnymi 

controllerkami, a takisto ako aj zamestnanec tejto spoločnosti, si myslím, že firemná 

stratégia centra zdieľaných služieb je postavená naozaj na silných pilieroch, a funguje ako 

celok veľmi dobre aj vďaka kvalitnej kooperácií medi controllingovými útvarmi na 

rôznych úrovniach skupiny Henkel, o čom svedčí napokon prosperovanie podniku na 

Slovensku. Či už hovoríme o informačnom systéme a technickej podpore, úrovni 

zharmonizovania procesov, rýchlosti zavedenia zmeny, implementácie nového 

inovatívneho systému managementu, o prístupe samotných manažérov a vedenia k práci, 

novým výzvam a podriadeným zamestnancom, o dodatočnom investovaní do 

vzdelávania zamestnancov, ako aj o benefitovom systéme, funguje podnik z môjho 

pohľadu, aj ako bývalého zamestnanca iného centra zdieľaných služieb, na vysoko 

profesionálnej úrovni. Firma je otvorená novým príležitostiam a implementácií nových 

prístupov, čo sa potom odzrkadľuje aj na samotných oddeleniach centra. Na zlepšeniach 

v podniku, automatizácií, alebo implementovaní nových systémov pracujú expertné tímy, 

organizujú porady a skúmajú, čo by mohlo ešte firme/oddeleniu zlepšiť fungovanie.  

Z môjho pohľadu, na základe návštev a rozhovorov s controllermi a napokon po analýze 

súčasného stavu, vidím možno priestor eventuálne pre ďalšie rozšírenie aktivít do centra 

zdieľaných služieb z lokálnej pobočky v rámci oddelenia controllingu ako aj prípadné 

zlepšenie komunikácie medzi lokálnym controllingom a Business Controllingom v SSC, 

či oboznámení lokálnych controllerov o možných reportov, ktoré by mohli uľahčiť prácu 

na lokálke. Uvedené by malo potom opäť viesť k: 

- vyššej transparentnosti procesov, 

- ďalšej harmonizácií úloh,  

- zefektívneniu spolupráce controllerov medzi SSC a lokálnym útvarom, 

- či zníženiu nákladov, resp. ušetreniu pracovného času controlleriek na pobočke, 
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Po zmapovaní oddelení controllingu a ich náplne práce, popisu aktivít na lokálnej a SSC 

úrovni a posúdenia kooperácie medzi nimi, navrhujem ďalšie rozšírenie aktivít do SSC 

a to:   

➢ Zhotovenie výkazu pre Štatistický úrad pod názvom Mesačný výkaz o cenách 

v zahraničnom obchode 

Jedná sa rozšírenie úloh o report, ktorý je zostavovaný na mesačnej báze a lehota na 

splnenie spravodajskej povinnosti je do 15. dňa po skončení sledovaného mesiaca pre 

štatistické úrady na Slovensku a v Čechách. 

Hoci centrum zdieľaných služieb nie je oprávnené vydávať informácie o cenách tretím 

stranám, na základe Dohody o úrovni poskytovaní služieb, môže výkaz pre ŠÚ zostaviť, 

a následne ho poskytnúť lokálnej controllerke pre odoslanie na úrad.  

Ďalej navrhujem: 

➢ rozšírenie aktivít vo vykazovaní funkčných nákladov pre útvar financií, IT, 

corporate. 

Na základe neznalosti niektorých možností na lokálnom útvare controllingu, navrhujem 

spôsob zlepšenia komunikácie medzi lokálnym controllingom a controllingom  v SSC 

a to nasledujúcim spôsobom:  

• Predstavenie tímu BU Controlling lokálnym controllerkám – resp. vedenie 

a pracovníkov v SSC zodpovedných za entity SR a ČR, detailný popis náplne 

práce, oboznámenie s analýzami a reportami, ktoré spracúvajú, 

• spoločná porada raz za mesiac, ako by mohli lokálne controllerky využívať 

niektoré výkazy, pre svoje ďalšie analýzy, a tým ušetriť čas, 

• zavedenie Sharepointu (Microsoft Office) v rámci spolupráce medzi SSC 

controllingu a slovenským Henkelom – zdieľaný priestor pre dodatočné reporty, 

ktoré by mohli viesť k ušetreniu času na lokálnej pobočke. 
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8.1 Prínos pre podnik 

Potenciálny prínos pre podnik som vyčíslila pomocou ukazovateľa FTE, pomocou 

ktorého sa v podniku počítajú náklady. V nasledujúcich kapitolách uvádzam stručne 

definíciu FTE, a v ďalších kapitolách potom hodnoty ukazovateľa vypočítané pre lokálny 

controlling a controlling v SSC. 

8.1.1 Ukazovateľ FTE 

Ukazovateľ FTE  znamená z angličtiny skratku Full Time Equivalent. Podnik Henkel 

počíta náklady a kapacitu práce pomocou ukazovateľa FTE a podľa korporačných 

pravidiel a smerníc5, táto skratka znamená Full Time employee a je to pojem, ktorý 

označuje jednotku, ktorou sa vyjadruje miera zapojenia či kapacita zaťaženia pracovníka 

prepočítanú na 100% kapacitu – inými slovami ide o ekvivalent pracovníka na plný 

úväzok (160 hodín mesačne). Napríkald: 

→ 1 FTE = 100 % kapacita, teda obvykle 8 hodín denne – vo finančnom vyjadrení potom 

mzda za jeden odpracovaný deň. 

→ 0,5 FTE = 50 % kapacita, teda obvykle 4 hodiny denne (Janišová, Křivánek, 2013). 

8.1.2 FTE v podniku 

Každý tím má spísaný zoznam aktivít a úloh, ktoré v priebehu mesiaca vykonáva. 

Aktivity a procesy za ktoré sú zodpovedné jednotlivé oddelenia, či zamestnanci, sú 

pravidelne aktualizované. Tento zoznam aktivít obsahuje údaje o tom, ako dlho ktorá 

aktivita trvá v minútach, v hodinách, koľko potom v konečnom dôsledku zaberie hodín 

mesačne, a následne sa určí koľko hodín je potrebných priemerne za rok. Z údajov sa 

napokon vypočíta FTE. 

Všeobecný vzorec pre stanovenie FTE – „workloadu“ je nasledovný: 

 

FTE =  
𝑝𝑜č𝑒𝑡 ℎ𝑜𝑑í𝑛 𝑧𝑎 𝑟𝑜𝑘

12 𝑚𝑒𝑠𝑖𝑎𝑐𝑜𝑣 ∗ 128 ℎ𝑜𝑑í𝑛 𝑚𝑒𝑠𝑎č𝑛𝑒
 

                                                           
5 Corporate Standard Accounting – účtovnícke pravidlá a směrnice vydané materskou spoločnosťou 
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Do čitateľa potom dosadíme počet hodín vykonávania aktivity spolu za mesiac, 

a v menovateli je štandardne 12 mesiacov vynásobených 128 hodinami. 128 hodín je 

firemný priemer odpracovaných hodín za mesiac, teda očistený od dovoleniek, návštev 

lekárov a sviatkov, a podobne, kedy zamestnanec nie je prítomný v práci.  

FTE sa spája s prevádzkovou výkonnosťou, ktorá sa realizuje v procesoch, pretože sa 

v nich vytvára pridaná hodnota a tiež náklady, ktoré sa potom priraďujú k ľuďom alebo 

tiež k procesom a činnostiam (Janišová, Křivánek, 2013). 

8.1.3 FTE pre lokálny útvar 

V nasledujúcej tabuľke je zobrazený zoznam potenciálnych aktivít, ktoré by sa z môjho 

pohľadu ešte dali „outsourcovať“ do centra zdieľaných služieb a ostatné návrhy, ktoré 

vedú k zefektívneniu spolupráce, ktoré uvádzam v predošlej kapitole. Ďalej obsahuje údaj 

s akou frekvenciou sa aktivita vykonáva a koľko času zaberie približne za rok. 

V poslednom stĺpci tabuľky je potom vypočítaná hodnota FTE, podľa vzorca uvedeného 

na predošlej strane. V tabuľke vidíme, že sa jedná prevažne o aktivity na mesačnej báze, 

okrem vypracovávania Ad-hoc reportov. Na lokálnom controllingu zaberú tieto aktivity 

približne 400 hodín pracovného času controlleriek. Z tabuľky vyplýva, že aktivity 

vyžadujú 0,26 FTE na lokálnej úrovni za rok. 

Tabuľka 4 Výpočet ukazovateľa FTE za rok pre lokálny controlling 

Aktivita  
Frekvenci

a 

približný 

počet 

minút 

trvania 

aktivity 

približný 

počet 

hodín 

trvania 

aktivity 

ročne 
FTE 

required 

Reporting 

funkčných 

nákladov 

mesačná 720,00 5,33 64,00 0,09 

Príprava 

podkladov pre 

zostavenie výkazu 

pre ŠÚ 

mesačná 320,00 2,00 24,00 0,04 

Výpočty (výkaz 

ŠÚ) 
mesačná 120,00 2,00 24,00 0,02 

Finalizácie, 

odoslanie (výkaz 

ŠÚ 

mesačná 120,00 12,00 144,00 0,02 
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Vypracovanie 

reportov* 
priebežná 720,00 12,00 144,00 0,09 

Spolu 
 

  2.000,00        33,33      400,00   0,26      

*Vypracovanie reportov – ako uvádzam na predošlých stranách práce, lokálnym controllerom by 

pomohli podkladové analýzy a reporty, ktoré spracúvajú controlleri na business controllingu, 

a tým pádom, by nemuseli zostavovať analýzu úplne od začiatku, ale mohli by stavať už na 

existujúcich analýzach, ktoré sa spracovali v SSC. Lokálka však o týchto analýzach nemá prehľad 

 

Po presunutí aktivít, môže dôjsť k potenciálne nižšej potrebe nadčasov u lokálnych 

controllerov – čím sa ušetria náklady a takisto sa zmenší vyťaženosť pracovníkov, 

a zlepší kvalita procesu, a na druhú stranu outsourcovanie aktivít do centra zdieľaných 

služieb znamená, že tieto služby sú poskytované vo všeobecnosti lacnejšie akoby ich mali 

lokálky vykonávať sami. Na lokálnej pobočke sú tri finančné controllerky s vyššou 

mzdou ako mnoho controllerov v rámci SSC controllingu – kde je zamestnancov 

približne 140 a presunuté aktivity by sa dali rozdeliť medzi viacerých controllerov v SSC, 

ktorí majú na starosti controllingové aktivity pre slovenskú a českú entitu.  

8.1.4 Rozšírenie aktivít do SSC 

Uvažujme, že aktivity sú presunuté na oddelenie controllingu do centra zdieľaných 

služieb. V tabuľke č. 5 sú uvedené približné hodnoty zodpovedajúce controllerom na 

úrovni v SSC. Vidíme, že ročne by podľa odhadov zabrali aktivity približne 136 hodín 

práce, čo je v porovnaní s lokálnym controllingom o približne 264 hodín pracovného času 

menej. 

Tabuľka 5 Výpočet ukazovateľa FTE za rok pre controlling v SSC 

Aktivita  
Frekvenci

a 

približný 

počet 

minút 

trvania 

aktivity 

približný 

počet 

hodín 

trvania 

aktivity 

ročne 
FTE 

required 

Reporting 

funkčných 

nákladov 

mesačná 400,00 6,67 80,00 0,05 

Príprava 

podkladov pre 

zostavenie výkazu 

pre ŠÚ 

mesačná 160,00 2,67 32,04 0,02 
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Výpočty (ŠÚ) mesačná 60,00 1,00 12,00 0,01 

Finalizácie, 

odoslanie (ŠÚ) 
mesačná 60,00 1,00 12,00 0,01 

Využívanie 

dodatočných 

reportov 

priebežná - - - - 

Spolu 
 

  680,00        33,33      136,04   0,09      

 

Čo sa týka výkazov pre Štatistický úrad pre SR a ČR – samotná príprava podkladov bude 

jednoduchšia nakoľko lokálna controllerka čaká na údaje do podkladov práce od 

pracovníkov SSC, ktorí k týmto údajom majú priamy prístup. Takisto majú mnoho 

procesov natoľko zautomatizovaných, že čas vyžadovaný pre jednotlivé aktivity bude 

menej časovo náročný. Položka Využívanie dodatočných reportov je pre výpočet FTE 

v SSC irelevantná, nakoľko sa jedná o využívanie analýz a výkazov už existujúcich, ktoré 

si SSC controlleri zostavili už pre iné podnikové účely v rámci iných požiadaviek, ale 

mohli by byť vhodným podkladom pre ad-hoc analýzy a reporty, ktoré sú vedením 

požadované od lokálnych controllerov.  

Úspora pracovného času a nákladov 

Z horeuvedeného vyplýva, že pre aktivity na oddelení controllingu v SSC je potrebných 

0,09 FTE, čo je o 0,17 FTE menej ako na lokálnej úrovni. To znamená, že potenciálne by 

mohlo byť okrem iného ušetrených 0,17 FTE, čo predstavuje úsporu 264 hodín práce 

lokálnych controlleriek ročne, ktoré sa tak môžu venovať iným potrebám manažmentu 

a znížiť počet hodín nadčasu. Ďalšou výhodou je zastupiteľnosť jednotlivých controllerov 

v SSC v rámci tímu, ktorí vedia zastrešiť aktivity jeden druhého a využiť ich odbornosť 

v pokuse o zlepšenie daného procesu, ako aj o jeho štandardizáciu.  

Ďalší potenciálny prínos môže predstavovať zoznámenie lokálneho controllingu 

s náplňou práce oddelenia Business Controllingu v SSC, ktorá by im dala náhľad na 

množstvo reportov a analýz, ktoré sa na tomto oddelení vykonávajú pre vedenia 

jednotlivých divízií v rôznych krajinách sveta, s možnosťou ich využitia, ako podkladu 

pre analýzy, o ktoré boli požiadané lokálni controlleri managementom. 
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9 Záver 

Tému diplomovej práce Využitie controllingu v podniku, som poňala trochu z iného 

konca. Controlling som posudzovala z hľadiska miery presunutia jednotlivých aktivít, 

ktoré pomáhajú riadiť spoločnosť, do spomínaného centra zdieľaných služieb, v ktorom 

pracujem aj ja, ako bankový účtovník. Chcela som sa dozvedieť viac o oblasti 

controllingu, ktorá je pre mňa zaujímavá. Ako funguje controlling v našej firme, na akej 

úrovni poskytuje služby controllingových procesov, a ako funguje spolupráca medzi 

lokálkou a SSC.  

Jedným z cieľov práce bolo posúdenie stavu controllingu v SSC Bratislava 

v spolupráci s lokálnym útvarom controllingu pobočky – teda zameraním sa na jednu 

zem, a keďže pracujem na Slovensku, vybrala som si lokálny podnik v Bratislave, aby 

som ho mohla osobne navštíviť. Po niekoľkých návštevách a rozhovoroch s manažérmi 

za Operational Contorlling, Business Controlling a Corporate Functions boli zostavené 

zoznamy aktivít, ktoré sa na jednotlivých oddeleniach vykonávajú pre lokálnu pobočku. 

Dozvedela som sa, že miera migrácie aktivít do SSC bola takmer naplnená. Ukázalo sa, 

že SSC Henkel má controllingové služby na vysokej úrovni, že podmienky pre neustále 

rozširovanie procesov do Centra v Bratislave boli vynikajúce a implementácia ďalších 

aktivít sa nezastavila ani v rámci controllingu. Dôkazom toho boli excelentné KPI, ktoré 

oddelenia sledujú ale aj informácie o tom, že procesy, ktoré sa na oddeleniach 

controllingu v SSC zautomatizovali, štandardizovali a zharmonizovali boli opäť 

outsourcované a to do podmienok s oveľa nižšími nákladmi – do firmy Accenture v Indii.  

Napriek zisteniam o veľmi dobrom stave controllingu v SSC som sa pokúsila 

navrhnúť v závere práce ďalšie rozšírenie aktivít do centra v rámci slovenskej entity, 

a možnosti zlepšenia komunikácie, resp. kooperácie medzi lokálnym controllingom 

a oddelením Business Controlling, ktoré by potenciálne mohlo viesť k ďalšej úspore 

pracovného času a tým pádom aj nákladom spoločnosti. Tento prínos som vyčíslila 

ukazovateľom FTE. Týmto bodom som naplnila druhý čiastkový cieľ práce, ktorým bolo 

na základe analýzy súčasného stavu navrhnúť opatrenia k lepšiemu využívaniu 

controllingu ako podsystému riadenia daného podniku podporujúceho dosiahnutie 

dlhodobej a úspešnej existencie podniku  



75 
 

Zoznam použitej literatúry 

BERGERON, Bryan P. Essentials of shared services. Hoboken, New jersey, USA: John 

Wiley & Sons, Inc., 2003. ISBN 0-471-25079-1 

ESCHENBACH, Rolf. Controlling. 2. vyd. Praha: ASPI, 2004. ISBN 8073570351. 

ESCHENBACH, Rolf a Helmut SILLER. Profesionální controlling: koncepce a 

nástroje. 2., přeprac. vyd. Přeložil Jaroslav RUBÁŠ. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2012. ISBN 978-80-7357-918-0. 

FIBÍROVÁ, Jana. Reporting: moderní metoda hodnocení výkonnosti uvnitř firmy. 2. 

aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2003. Účetnictví a daně (Grada). ISBN 802470482x 

FOLTÍNOVÁ, Alžbeta a kolektív. Nákladový controlling. Wolters Kluwer (Iura Edition), 

2011. 304 s. ISBN 978-80_8168-108-0. 

HORVÁTH & PARTNERS. Nová koncepce controllingu: cesta k účinnému controllingu. 

1. české vyd. Praha: Profess Consulting, 2004. 288 s. ISBN 80-7259-002-2.  

International group of controllingSlovník controllingu: česko-anglický, anglicko-český : 

120 nejdůležitějších termínů pro práci controllera. Praha: Management Press, 2007. ISBN 

8072610856. 

JANIŠOVÁ, Dana a Mirko KŘIVÁNEK. Velká kniha o řízení firmy: [praktické postupy 

pro úspěšný rozvoj]. Praha: Grada, 2013. 400 s. ISBN 978-80-247-4337-0. 

LAZAR, Jaromír. Manažerské účetnictví a controlling. Praha: Grada, 2012. Účetnictví a 

daně (Grada). 271 s. ISBN 978-80-247-4133-8. 

PARMENTER, David. Klíčové ukazatele výkonnosti: rozvíjení, implementování a 

využívání vítězných klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI). Praha: Česká společnost pro 

jakost, 2008. ISBN 9788002020837. 

PERSON, Ron. Balanced scorecards & operational dashboards with Microsoft Excel. 

Second edition. Indianapolis, IN: Wiley, 2013. ISBN 9781118519653 

PONIŠČIAKOVÁ, Oĺga, GOGOLOVÁ, Martina. Podnikový controlling. Žilina: Edis, 

2017. 219 s. ISBN 9788055413204 



76 
 

SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 3. přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 

2003. 472 s. ISBN 80-247-0515-X. 

ŠOLJAKOVÁ, Libuše a Jana FIBÍROVÁ. Reporting. 3., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: 

Grada, 2010. Finance (Grada). ISBN 9788024727592 

VOLLMUTH, Hilmar J. Nástroje controllingu od A do Z. 2. vyd. Praha: Profess 

Consulting, 2004. 357 s. ISBN 80-7259-032-4. 

Zoznam internetových a iných zdrojov 

Centrá zdieľaných služieb – čo ste o nich ešte (možno) nepočuli | Zisk manažment. Zisk 

manažment [online]. Copyright © Zisk manažment [cit. 23.12.2017]. Dostupné 

z: http://www.ezisk.sk/clanok/centra-zdielanych-sluzieb-co-ste-o-nich-este-mozno-

nepoculi/2885/ 

Controlling as a shared service: driving efficiency and effectiveness - EY Consulting. EY 

Consulting - Navigate the Transformative Age with the better-connected 

consultants. [online]. [cit. 10.01.2018] Dostupné 

z: https://consulting.ey.com/controlling-as-a-shared-service-driving-efficiency-and-

effectiveness/ 

HENKEL SLOVENSKO, spol. s.r.o. [online]. Copyright © 2018 [cit. 13.12.2017]. 

Dostupné z: https://www.henkel.sk/spolocnost/posobenie-na-slovensku/centrum-

zdielanych-sluzieb-bratislava 

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. - historický názov: HENKEL-PALMA spol.s r.o. - 

zisk, tržby, hospodárske výsledky a účtovné závierky. Finstat.sk - hospodárske výsledky 

firiem, účtovné závierky, obchodný vestník, konkurzné a reštrukturalizačné 

konania [online] 2018. [cit. 20.12.2017]. Dostupné z: https://www.finstat.sk/17324246 

FTE (Full Time Equivalent) - ManagementMania.com. [online]. Copyright © 2011 [cit. 

18.03.2018]. Dostupné z: https://managementmania.com/cs/fte-full-time-employee-

equivalent 

Koncepcia podpoy centier podnikových služieb na Slovensku.  MHSR [online]. Copyright 

© [cit. 10.11.2017]. Dostupné 

z: http://www.economy.gov.sk/uploads/files/cSmjK0ZS.pdf 

http://www.ezisk.sk/clanok/centra-zdielanych-sluzieb-co-ste-o-nich-este-mozno-nepoculi/2885/
http://www.ezisk.sk/clanok/centra-zdielanych-sluzieb-co-ste-o-nich-este-mozno-nepoculi/2885/
https://consulting.ey.com/controlling-as-a-shared-service-driving-efficiency-and-effectiveness/
https://consulting.ey.com/controlling-as-a-shared-service-driving-efficiency-and-effectiveness/
https://www.henkel.sk/spolocnost/posobenie-na-slovensku/centrum-zdielanych-sluzieb-bratislava
https://www.henkel.sk/spolocnost/posobenie-na-slovensku/centrum-zdielanych-sluzieb-bratislava
https://www.finstat.sk/17324246
https://managementmania.com/cs/fte-full-time-employee-equivalent
https://managementmania.com/cs/fte-full-time-employee-equivalent
http://www.economy.gov.sk/uploads/files/cSmjK0ZS.pdf


77 
 

KPIs in Shared Services - The why, The what, The who & The when - 

YouTube. YouTube [online]. Dostupné 

z: https://www.youtube.com/watch?v=S83B_Jmz73k 

Shared Services für Controlling-Prozesse – Studie [online]. KPMG. Dostupné 

z: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2013/09/shared-services-

controllingprozesse-neu-2013-kpmg.pdf 

SLA: Muster für ein Service Level Agreement – business-wissen.de. business-wissen.de – 

Werkzeuge für Organisation und Management [online]. Dostupné 

z: https://www.business-wissen.de/artikel/sla-muster-fuer-ein-service-level-agreement/ 

The evolution of global business services: Enhancing the benefits of shared services and 

outsourcing. [online]. 2015. Dostupné z: https://www.pwc. com/us/en/outsourcing-

shared-services-centers/assets/hfs-report-pwc-developingframework-global-services.pdf 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=S83B_Jmz73k
https://www.business-wissen.de/artikel/sla-muster-fuer-ein-service-level-agreement/


78 
 

Zoznam obrázkov a tabuliek 

Zoznam obrázkov 

Obrázok 1 Strategická mapa systému Balanced Scorecard ........................................... 21 

Obrázok 2 Organizačná štruktúra controllingu v SSC .................................................. 43 

Obrázok 3 Úvodné informácie z SLA dohody podniku ................................................ 51 

Obrázok 4 Nahratie údajov do TOPASu načas za jednotlivé krajiny  v priebehu 

mesačných uzávierok ...................................................................................................... 53 

Obrázok 5 KPI za prvé tri mesiace v roku 2017 ........................................................... 54 

Obrázok 6 KPI za prvé tri mesiace v roku 2018 ........................................................... 54 

Obrázok 7 Organizačná štruktúra útvaru controllingu na lokálnej úrovni .................... 58 

Obrázok 8 Strategická mapa pre útvar controllingu v Centre zdieľaných služieb ........ 62 

Obrázok 9 Migrácia controllingových aktivít do SSC – stratégia win-win .................. 64 

 

Zoznam tabuliek 

Tabuľka 1 Znaky strategického a operatívneho controllingu .................................................... 13 

Tabuľka 2 Rozvrh controllingových aktivít z prieskumu spoločnosti Ernest and Young ......... 32 

Tabuľka 3 KPI podľa SLA ........................................................................................................ 57 

Tabuľka 4 Výpočet ukazovateľa FTE za rok pre lokálny controlling ....................................... 71 

Tabuľka 5 Výpočet ukazovateľa FTE za rok pre controlling v SSC ......................................... 72 

 

file:///C:/Users/steinhub/Desktop/Diplomová%20práca_final.docx%23_Toc514259807

