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Abstrakt 

 
Diplomová práca sa zaoberá analýzou ekonomických ukazovateľov spoločnosti Technos, 

a.s., pomocou štatistických metód a zhodnotením súčasnej finančnej situácie. Práca 

obsahuje teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť práce popisuje vybrané ekonomické 

ukazovatele, regresnú analýzu, časové rady a korelačnú analýzu. V praktickej časti je 

prevedená samotná analýza vybraných  ekonomických ukazovateľov a následne sú 

využité  štatistické metódy k určeniu predikcie do budúceho roka a o odhaleniu závislosti 

medzi jednotlivými ukazovateľmi. Posledná časť práce sa zaoberá návrhmi, ktoré povedú 

k zlepšeniu finančnej situácie  spoločnosti. 

Abstract 

The diploma thesis deals with the analysis of economic indicators of Technos, a.s., using 

statistical methods and the evaluation of the current financial situation. The work contains 

a theoretical and practical part. The theoretical part describes selected economic 

indicators, regression analysis, time series and correlation analysis. In the practical part, 

the analysis of selected economic indicators will be carried out and then statistical 

methods will be used to determine the prediction for the next year and to reveal the 

dependence between the individual indicators. The last part of the thesis deals with 

proposals that will improve the financial situation of the company. 
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ÚVOD 

V súčasnej dobe je finančná analýza podniku veľmi dôležitým nástrojom, pomocou 

ktorého je spoločnosť schopná zistiť na základe určitých finančných ukazovateľov 

a metód v akej finančnej situácii sa daný podnik nachádza. Vďaka znalostiam z finančnej 

analýzy je spoločnosť schopná reagovať na zmeny a jednoduchšie tak riadiť činnosti vo 

vnútri spoločnosti. Vedenie podniku by malo mať záujem na pravidelnom sledovaní 

finančných ukazovateľov, pretože dobre prevedená finančná analýza môže spoločnosti 

pomôcť predísť chybným krokom a tak sa vyhnúť nepriaznivej situácii, ktorá by mohla 

nastať. Tejto problematike je venovaná aj táto práca, ktorá sa bude zaoberať práve 

vysvetlením a neskôr aj spracovaním jednotlivých ukazovateľov a metód. Na základe ich 

výpočtov bude možné posúdiť silné aj slabé stránky podniku a teda rozborom 

jednotlivých ukazovateľov navrhnúť vhodné riešenia aby sa podnik vyhol zlej finančnej 

situácii. S pomocou štatistických metód bude určený budúci vývoj ukazovateľov podniku 

a tiež určená vzájomná závislosť medzi jednotlivými ukazovateľmi. 

 

Podstatou tejto diplomovej práce je teda zhodnotenie finančnej situácie podniku. Práca 

sa delí na dve základné časti a to časť teoretickú a časť praktickú. V teoretickej časti sú 

vysvetlené vybrané ukazovatele a metódy, ktoré sú neskôr v praktickej časti použité. 

Praktická časť sa zaoberá už danou problematikou čiže realizovaním jednotlivých 

výpočtov, ktoré sú potrebné pre určenie finančnej situácie podniku a taktiež na základe 

metód časových radov a regresnej analýzy je predpovedaný očakávaný budúci vývoj 

podniku. S použitím korelačnej analýzy je skúmaný vzájomný vzťah medzi jednotlivými 

ukazovateľmi, a je rozhodnuté, či medzi ukazovateľmi existuje lineárna závislosť. Pre 

uľahčenie výpočtov vybraných ukazovateľov je vytvorený jednoduchý program, ktorý 

bol navrhnutý v programovacom prostredí Microsoft Visual Basic for Application.  
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CIELE PRÁCE, METÓDY A POSTUPY SPRACOVANIA 

Cieľom tejto diplomovej práce je analýza vybraných finančných ukazovateľov 

spoločnosti Technos, a.s. pomocou štatistických metód a zhodnotenie súčasnej finančnej 

situácie. Na základe vypočítaných hodnôt finančných ukazovateľov bude zhodnotená 

ekonomická situácia spoločnosti Technos, a.s., a pomocou štatistických metód bude 

určený budúci vývoj podniku. Taktiež pomocou korelačnej analýzy bude posúdená miera 

závislosti medzi dvoma finančnými ukazovateľmi. V teoretickej časti budú popísané 

jednotlivé ukazovatele, metódy a postupy finančnej analýzy a štatistických metód. V 

praktickej časti budú vypočítané finančné ukazovatele potrebné k posúdeniu finančnej 

situácii a pomocou štatistických metód bude určená predikcia do budúceho roka. Na 

základe zistených údajov budú navrhnuté riešenia prípadných nedostatkov a zhodnotená 

celková situácia spoločnosti. Ďalšou súčasťou praktickej časti bude navrhnutie 

jednoduchého programu v prostredí Microsoft Visual Basic for Application 7.1.1081, 

ktorý bude schopný počítať jednotlivé ukazovatele na základe poskytnutých účtovných 

výkazov.  
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1 TEORETICKÉ VÝCHODISKA PRÁCE 

 

Teoretická časť tejto diplomovej práce sa delí na dve základné časti. Prvá časť sa zaoberá  

vybranými ukazovateľmi finančnej analýzy. Druhá časť sa zaoberá štatistickými 

metódami, ktoré budú v praktickej časti použité k potrebným výpočtom.  

 

1.1 Finančná analýza podniku 

 

Neoddeliteľnou súčasťou finančného riadenia podniku je finančná analýza, a to z toho 

dôvodu, že pôsobí ako spätná informácia o tom, čo sa podniku podarilo splniť, alebo 

naopak, kde sa podnik dostal do situácii, ktorej chcel predísť [1]. 

 

Problémom je, že v praxi sa stretávame s predstavou, že informácie, ktoré sme získali sú 

nepodstatné, pretože konštatujú to, čo sa už stalo a čo teda nemôžeme ovplyvniť. To je 

však hlboký omyl zo strany riadiacich pracovníkov, pretože ak nám nejaký ukazovateľ 

signalizuje, že nebol dosiahnutý náš zámer, tak môžeme jeho rozborom a rozborom 

ďalších ukazovateľov zistiť, kde nastala chyba. Tieto znalosti tiež povedú k tomu, že pri 

ďalšom rozhodovaní bude vedenie rešpektovať toto poznanie a bude teda jednoduchšie 

vyhnúť sa rovnakému chybnému kroku [1]. 

 

1.1.1. Finančná analýza z hľadiska ich užívateľov  

 

V dnešnej dobe je finančná analýza z hľadiska managementu nevyhnutný nástroj pre 

úspešné riadenie podniku, pretože umožňuje na základe podnikových účtovných výkazov 

zhodnocovať celkovú finančnú situáciu podniku a pomáha pri rozhodovaní a určení 

opatrení do budúcna. Medzi veličiny, ktoré sleduje management podniku patrí likvidita,  

rentabilita, a tiež platobná schopnosť.  

 

Podstatnou vecou, ktorá zaujíma vedenie podniku je v prvom rade výnos. Finančná 

analýza slúži k zisteniu, či sú prostriedky, ktoré investovali do svojho podniku využívané 
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efektívne, tak aby dochádzalo k maximalizácii tržnej hodnoty vlastného kapitálu. 

Obzvlášť sledujú vývoj tržných ukazovateľov, vzťah peňažných tokov k dlhodobým 

záväzkom a ukazovateľov rentability.  

 

Rozhodujúca schopnosť z pohľadu veriteľov podniku je dostať sa k svojim záväzkom. 

Pozornosť krátkodobých veriteľov sa bude upierať na platobnú schopnosť podniku, 

priebehu cash flow a štruktúru krátkodobých záväzkov a obežných aktív. Pozornosť 

dlhodobých veriteľov sa bude upierať hlavne na dlhodobú likviditu podniku a hodnotenie 

ziskovosti v dlhodobom časovom horizonte. Ďalšími užívateľmi finančnej analýzy sú 

zákazníci, dodávatelia, konkurencia, zamestnanci, obchodníci s cennými papiermi, štátne 

orgány a mnoho ďalších užívateľov[6]. 

 

1.1.2. Zdroje informácii pre finančnú  analýzu  

 

K úspešnej finančnej analýze je potrebné mať kvalitné vstupné informácie. K finančnej 

analýze sa používajú predovšetkým účtovné výkazy finančného účtovníctva podniku, 

ktoré zachycujú dôveryhodne jeho finančnú situáciu, keďže majú zákonnú formu 

a podliehajú nezávislému auditu. 

 

Medzi najdôležitejšie výkazy finančného účtovníctva patrí rozvaha , výkaz zisku a strát 

a výkaz cash flow. Ďalšie informačné zdroje, ktoré je možné použiť sú výkazy 

vnútropodnikového účtovníctva avšak tie už nepodliehajú žiadnej metodickej úprave 

a často nie sú verejne dostupné.  

 

Medzi osvedčené zdroje informácií pre finančných analytikov sú výročné správy. Okrem 

dôležitých údajov z výkazu zisku a strát a rozvahy  tento dokument obsahuje informácie 

o zásadných skutočnostiach ovplyvňujúcich vývoj hospodárenia podniku počas 

účtovného obdobia, plány hospodárenia pre nasledujúce obdobie, informácie 

o organizačnej štruktúre spoločnosti, správy nezávislého auditora, ktoré dodávajú 

dôveryhodnosť údajom zverejneným vo výročnej správe a mnoho ďalších cenných 

údajov[13]. 
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1.1.3. Prístupy k finančnej analýze  

 

Vo finančnej analýze sa rozlišujú dva základné prístupy a to technická analýza a 

fundamentálna analýza. 

 

Technická analýza spracováva kvantitatívne údaje pomocou matematických, 

matematicko-štatistických a ďalších algoritmizovaných metód a následne poskytuje 

kvantitatívne i kvalitatívne  vyhodnotenie výsledkov.  

V rámci technickej analýzy existuje celá rada metód, ktoré sa z hľadiska zložitosti 

použitých matematických postupov rozdeľujú na dve základné skupiny, a to na vyššie 

metódy finančnej analýzy a elementárne metódy finančnej analýzy.  

 

Fundamentálna analýza je založená predovšetkým na kvalifikovanom odhade odborníka 

podloženom jeho skúsenosťami a znalosťami a  sústreďuje sa na kvalitatívne údaje. Pri 

využití kvantitatívnych informácii odvodzuje z pravidla závery bez použitia 

algoritmizovaných postupov [14]. 

 

1.1.1 Analýza absolútnych ukazovateľov 

Absolútne ukazovatele vyjadrujú určitý jav bez vzťahu k inému javu [5]. 

Horizontálna analýza (analýza trendov) 

Horizontálna analýza preberá priamo dáta, ktoré sú najčastejšie získavané z účtovných 

výkazov alebo z výročných správ. Okrem toho, že sledujú zmeny absolútnych hodnôt dát 

v čase  zisťujú aj ich relatívnu zmenu. Táto analýza sa nazýva horizontálnou z toho 

dôvodu, že zmeny jednotlivých položiek výkazov sa sledujú po riadkoch, teda 

horizontálne. Výpočet vyzerá nasledovne [2]:  

 

zmena v % = 
𝑏𝑒ž𝑛é 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏𝑖𝑒−𝑝𝑟𝑒𝑑𝑐ℎá𝑑𝑧𝑎𝑗ú𝑐𝑒 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏𝑖𝑒

𝑝𝑟𝑒𝑑𝑐ℎá𝑑𝑧𝑎𝑗ú𝑐𝑒 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏𝑖𝑒
∗ 100 .  (1.1) 
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Vertikálna analýza (percentuálny rozbor) 

Vertikálna analýza narozdieľ od horizontálnej posudzuje jednotlivé komponenty majetku 

a kapitálu, tzv. štruktúru aktív a pasív podniku. Zo štruktúry aktív a pasív je zrejmé 

z akých zdrojov boli obstarané, a aké je zloženie hospodárskych prostriedkov potrebných 

pre výrobnú a obchodnú aktivitu podniku.  

Pri percentuálnom vyjadrení jednotlivých komponentov postupuje v jednotlivých rokoch 

od hora dole, a nie naprieč jednotlivými rokmi. Výhodou vertikálnej analýzy je, že 

umožňuje zrovnateľnosť výsledkov analýzy z rôznych rokov a to vďaka tomu, že nezávisí 

na medziročnej inflácii. Práve preto sa vertikálna analýza používa k porovnávaniu 

v priestore i čase [2].  

 

1.1.2 Analýza rozdielových ukazovateľov 

Rozdielové ukazovatele tiež označované ako fondy finančných prostriedkov resp. 

finančné fondy, slúžia k analýze a riadeniu finančnej situácii spoločnosti. Fond môžeme 

chápať  ako zhrnutie určitých stavových ukazovateľov, ktoré vyjadrujú aktíva alebo 

pasíva, resp. rozdiel medzi súhrnom určitých položiek krátkodobých aktív a určitých 

položiek krátkodobých pasív [2]. 

 

Čistý pracovný kapitál 

Najčastejšie používaným rozdielovým ukazovateľom je čistý pracovný kapitál. Výpočet 

vyzerá nasledovne [2]:  

 

Čistý pracovný kapitál = obežný majetok − krátkodobé záväzky.           (1.2) 

 

Čistý pracovný kapitál je časťou obežného majetku, ktorá je financovaná vlastnými aj 

cudzími dlhodobými zdrojmi [7].   

Kladná hodnota čistého pracovného kapitálu nám signalizuje to, že podnik je finančne 

stabilný. Čím väčšia je hodnota čistého pracovného kapitálu, tým viac by mal byť podnik 

schopný hradiť svoje záväzky. Jeho hodnota by sa zhruba mala rovnať hodnote zásob [8].  
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Čisté pohotové prostriedky 

Čisté pohotové prostriedky sa používajú sa pre sledovanie okamžitej likvidity [2].  

 

Čisté pohotové prostriedky = pohotové peňažné prostriedky – okamžite splatné záväzky.      

(1.3) 

Pričom za okamžite splatné záväzky považujeme záväzky, ktorých doba splatnosti je 

k aktuálnemu dátumu alebo staršia [9].  

 

1.1.3 Analýza pomerových ukazovateľov 

Z hľadiska využiteľnosti a z hľadiska iných úrovní analýz (napr. odvetvová analýza ) sú 

pomerové ukazovatele najčastejšie používaným rozborovým postupom k účtovným 

výkazom. Analýza pomerových ukazovateľov vychádza výhradne z údajov zo 

základných účtovných výkazov. Môžeme teda povedať, že využíva informácie, ktoré sú 

verejne dostupné, a má k nim prístup aj externý finančný analytik. Počítajú sa ako pomer 

jednej alebo niekoľko účtovných položiek základných účtovných výkazov ku inej 

položke alebo k jej skupine [6]. 

 

1.1.4 Ukazovatele aktivity 

Zachycujú relatívnu viazanosť kapitálu v jednotlivých formách aktív a tiež zachycujú 

prevádzkový cyklus podniku. Z toho môžeme usúdiť, že ich hodnoty závisia na dĺžke 

a charaktere prevádzkového cyklu a na spôsobe jeho riadenia. 

Ukazovatele aktivity vyjadrujú počet obrátok za stanovený časový interval (rýchlosť 

obratu), alebo dobu viazanosti aktíva v určitej forme, vyjadrenú obvykle v počte rokov 

alebo dní (dobu obratu) [7]. 
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▪ Obrat celkových aktív  

 

Je súčasťou klasického pyramídového rozkladu ukazovateľa rentability vlastného 

kapitálu. Je vyjadrený ako pomer tržieb a celkového vloženého kapitálu [8].  

 

Obrat celkových aktív = 
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑚
 .      (1.4) 

 

 

▪ Doba obratu zásob  

 

Vyjadruje koľko dní bude trvať, kým sa zásoby obrátia. Podnik sa snaží docieliť čo 

najmenšie hodnoty [1]. 

 

Doba obratu zásob = 
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑑𝑒𝑛𝑛é 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 .     (1.5) 

 

 

▪ Doba obratu pohľadávok 

 

Je to ukazovateľ, ktorý odráža platobnú disciplínu odberateľov [1].  

 

Doba obratu pohľadávok = 
𝑝𝑜ℎľ𝑎𝑑á𝑣𝑘𝑦 𝑧𝑎 𝑜𝑑𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒ľ𝑎

𝑑𝑒𝑛𝑛é 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 .  (1.6) 

 

 

▪ Doba obratu záväzkov 

 

Vyjadruje ako rýchlo je podnik schopný splácať svoje záväzky. Aby nedošlo k narušeniu 

finančnej rovnováhy spoločnosti, doba obratu záväzkov by mala byť dlhšia ako doba 

obratu pohľadávok [1]. 

Doba obratu pohľadávok = 
𝑧á𝑣ä𝑧𝑘𝑦

𝑑𝑒𝑛𝑛é 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 .  (1.7) 

 



20 

 

1.1.5  Ukazovatele rentability 

Sú ukazovatele ziskovosti a relatívnej viazanosti kapitálu v jednotlivých formách 

majetku, vyjadrujúce závislosť medzi výsledkami hospodárenia a vloženými 

prostriedkami [1]. 

Rentabilitu môžeme považovať za určité meradlo schopnosti podniku vytvárať nové 

zdroje a dosahovať zisk použitím investovaného kapitálu. Pri ukazovateľoch rentability 

sa najčastejšie vychádza z výkazu zisku a strát a z rozvahy pričom dôraz kladieme na 

výkaz zisku a strát, pretože niekedy môže byť rentabilita označovaná aj ako „ziskovosť“. 

Ukazovatele rentability slúžia k hodnoteniu celkovej efektívnosti danej činnosti. 

Rentabilita je vyjadrovaná ako pomer zisku k čiastke vloženého kapitálu [6].  

 

▪ Rentabilita tržieb 

 

Rentabilita tržieb vyjadruje ako je podnik schopný dosahovať zisk pri danej úrovni tržieb. 

V praxi slúži k vyjadreniu marže. Medzi tržby sa najčastejšie zahrňujú také položky, 

ktoré tvoria prevádzkový výsledok hospodárenia [8].  

 

Rentabilita tržieb = 
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 .    (1.8) 

 

 

▪ Rentabilita vlastného kapitálu 

 

Tento ukazovateľ vyjadruje výnosnosť kapitálu, ktorý vložili vlastníci alebo akcionári. 

Investori pomocou neho dokážu zistiť, či je ich kapitál reprodukovaný s náležitou 

intenzitou odpovedajúcou riziku investície.  

 

Podnik by bol odsúdený k zániku v takej situácii, ak by hodnota rentability vlastného 

kapitálu bola trvalo nižšia ako je výnosnosť cenných papierov garantovaných systémom, 

pretože do takej investície by investori nevkladali svoje prostriedky [6].  
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ROE = 
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 .                        (1.9) 

 

 

▪ Rentabilita celkového kapitálu 

 

Hodnotí výnosnosť celkového vloženého kapitálu a je ju tiež možné použiť k meraniu 

súhrnnej efektívnosti [6].  

 

ROA=
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑣𝑙𝑜ž𝑒𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 .    (1.10) 

 

 

▪ Finančná páka 

 

Pákový efekt zvyšuje rentabilitu vlastného kapitálu a závisí na vzťahu rentability 

vlastného kapitálu a úrokovej miery  [2].  

 

Finančná páka =  
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 .    (1.11) 

 

 

1.1.6 Ukazovatele likvidity 

 

„Likvidita vyjadruje schopnosť podniku získať prostriedky pre úhradu záväzkov 

premenou jednotlivých zložiek majetku do hotovostnej formy (tj. na peňažnú hotovosť) 

skôr, ako sú splatné záväzky, ktoré tieto zložky majetku finančne kryjú. Likvidita zaisťuje 

budúcu platobnú schopnosť podniku“ [9].  

 

▪ Okamžitá likvidita 

 

„Meria schopnosť podniku hradiť práve splatné dlhy“ [2]. 

Okamžitá likvidita sa tiež označuje ako likvidita prvého stupňa, pretože predstavuje 

najužšie vymedzenie likvidity. Používa len najlikvidnejšie položky z rozvahy. 



22 

 

Doporučené hodnoty by sa mali pohybovať v rozmedzí od 0,2 – 0,5. Nedodržanie 

predpísaných hodnôt však nemusí znamenať, že firma má finančné problémy [8].  

Výpočet vyzerá nasledovne [9]: 

 

Okamžitá likvidita = 
𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑒ň𝑎ž𝑛é 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡𝑟𝑖𝑒𝑑𝑘𝑦 

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙ℎ𝑦
 .               (1.12) 

 

 

▪ Bežná likvidita  

 

„Ukazuje koľko krát pokrývajú bežné aktíva krátkodobé záväzky. Je citlivá na štruktúru 

zásob a ich správne oceňovanie vzhľadom k ich predajnosti a na štruktúru pohľadávok 

vzhľadom k ich neplateniu v lehote. “  

Ukazovateľ bežnej likvidity dosahuje dobré výsledky pri hodnote > 1,5 a je meradlom 

budúcej solventnosti podniku [2].  

 

Bežná likvidita = 
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑜𝑘+ 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑝𝑜ℎľ𝑎𝑑á𝑣𝑘𝑦 

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣ä𝑧𝑘𝑦
 .     (1.13) 

 

 

▪ Pohotová likvidita 

 

Tiež označovaná ako likvidita druhého stupňa. Ak je pomer čitateľa a menovateľa 

1:1, tak podnik je schopný uhradiť svoje záväzky, bez toho aby musel predávať svoje 

zásoby. Doporučené hodnoty sú v rozmedzí 1-1,5 [8].  

 

 

Pohotová  likvidita  =  
𝑜𝑏𝑒ž𝑛é 𝑎𝑘𝑡í𝑣𝑎− 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙ℎ𝑦
 .      (1.14) 

1.1.7 Ukazovatele zadlženosti 

Určujú vzťah medzi vlastnými a cudzími zdrojmi financovania podniku, a merajú rozsah, 

v akom podnik využíva dlhy k financovaniu [2]. 
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Ukazovateľ zadlženosti určuje do akej miery je podnik zadlžený a teda do akej miery sú 

cudzie zdroje podniku vyššie než jeho vlastné zdroje. Pozitívny vývoj bude vtedy, ak 

hodnoty celkovej zadlženosti budú menšie ako 0,5 a nebudú vykazovať rastúci trend. 

Naopak za negatívny vývoj budeme považovať, ak hodnoty budú väčšie ako 0,5 a budú 

rásť v čase [1]. 

 

▪ Celková zadlženosť 

 

Čím väčší je podiel vlastného kapitálu, tým väčšia je bezpečnosť proti stratám veriteľov 

v prípade likvidácie. Veritelia z tohto dôvodu preferujú, keď je hodnota ukazovateľa 

zadlženosti nízka. Na druhej strane vlastníci hľadajú väčšiu finančnú páku, aby znásobili 

svoje výnosy [2].  

 

Celková zadlženosť = 
𝑐𝑢𝑑𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 .   (1.15) 

 

1.1.8 Analýza sústav ukazovateľov 

Finančnú a ekonomickú situáciu podniku je možné analyzovať pomocou mnohých 

ukazovateľov, ktoré ale majú samy o sebe nízku vypovedaciu schopnosť, pretože sa 

zaoberajú určitým úsekom podniku. K posúdeniu celkovej finančnej situácii podniku nám 

preto slúžia sústavy ukazovateľov. Tieto ukazovatele môžeme rozdeliť medzi bonitné a 

bankrotné modely[15]. 

 

• Bonitné modely narozdiel od bankrotných nepredstavujú systém včasného 

varovania pred bankrotom alebo finančnou tiesňou ale ukazujú určitú mieru 

výkonnosti podniku a  finančné riziko, ktoré je potrebné rozlišovať aj pri 

podnikoch, ktoré nie sú ohrozené bankrotom. Napríklad banky pri rozhodovaní  

koľko a či vôbec požičajú spoločnosti peniaze sa rozhodujú na základe schopnosti 

podniku splácať istinu a úroky. Najpoužívanejšie bonitné modely sú napr. 

Kralickov quicktest alebo Tamariho model.  
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• Bankrotné modely predstavujú určitý systém včasného varovania, kedy je 

ohrozené finančné zdravie podniku, ktoré je predmetom záujmov subjektov, ktoré 

s podnikom prichádzajú do styku. Najznámejšie bankrotné modely sú napr. index 

dôveryhodnosti IN05 alebo altmanov model [16]. 

 

Kralickov Quick Test 

Pomocou Kralickovho Quick testu môžeme rýchlo zistiť aké je finančná situácia podniku. 

Najprv vypočítame pomerové ukazovatele a potom ich výsledkom pridelíme bodové 

ohodnotenie. Je tu viacero hľadísk a to kapitálová sila, ziskovosť, zadlženie, a finančná 

pozícia podniku. Každý z týchto ukazovateľov bodovo ohodnotíme a získame finančnú 

stabilitu a výnosovú situáciu, z ktorých dokážeme vypočítať celkovú situáciu podniku, 

pričom ak je hodnota menšia ako 1 jedná sa o zlý podnik. Ak je hodnota väčšia ako 3 

jedná sa o veľmi dobrý podnik[17].  

 

Altmanov index finančného zdravia 

Tento index vyjadruje finančnú situáciu firmy a je tiež doplňujúcim faktorom pri 

finančnej analýze firmy [2].  

Výpočet pre firmy, ktorých akcie sú verejne obchodovateľné na burze prebieha pomocou 

nasledujúceho vzorca [1]:  

Z = 1,2 X1 + 1,4 X2 + 3,3 X3 + 0,6 X4 + 1 X5.   (1.16) 

Výpočet pre ostatné firmy prebieha pomocou nasledujúceho vzorca [1]: 

Z = 0,717 X1 + 0.847 X2 + 3,107 X3 + 0,420 X4 + 0,998 X5.   (1.17) 

 

Podľa Altmanovho indexu delíme podniky do troch skupín a to [1]: 

 

▪ Firmy s dobrou finančne – ekonomickou situáciou: hodnota > 2,99 u akciových 

spoločnostiach s verejne obchodovateľnými akciami a hodnota je > 2,9 

pri ostatných firmách [1]. 
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▪ Firmy s neurčitou situáciou: hodnota v rozmedzí 1,81 – 2,99 u akciových 

spoločnostiach s verejne obchodovateľnými akciami a hodnota v rozmedzí 1,2 – 

2,9 pri ostatných firmách [1]. 

 

▪ Firmy ohrozené bankrotom: hodnota < 1,81 u akciových spoločnostiach s verejne 

obchodovateľnými akciami a hodnota je  < 1,2 pri ostatných firmách [1]. 

 

1.2 Regresná analýza 

Regresná analýza sa používa v oblasti ekonomiky a prírodných vied, kde sa často pracuje 

s premennými veličinami, kde medzi nezávislou premennou označenou x, a závislou 

premennou označenou y, ktorú meriame existuje nejaká závislosť. Vyjadruje sa 

funkčným predpisom y = φ(x), kde ale nepoznáme funkciu φ(x), alebo sa nedá rozumnou 

funkciou vyjadriť. Pri určení hodnoty nezávislej premennej x dostaneme hodnotu závisle 

premennej y [4]. 

Pri opakovaní pozorovania pri nastavenej hodnote premennej x nedostaneme rovnakú 

hodnotu premennej y, ale hodnotu inú, a to z dôvodu pôsobenia náhodných vplyvov 

a neuvažovaných činiteľov nazývaných „šum“. Premenná y sa teda chová ako náhodná 

veličina, ktorú označíme Y. Šum je náhodná veličina označované e, ktorá vyjadruje vplyv 

neuvažovaných  a náhodných činiteľov. Predpokladá sa, že stredná hodnota šumu je rovná 

nule, teda E(e) = 0 čo značí, že pri meraní sa nevyskytujú systematické chyby a výchylky 

od skutočnej hodnoty spôsobené „šumami“ [4]. 

 

1.2.1 Regresná priamka 

Najjednoduchším prípadom regresnej úlohy je regresná priamka, kde regresná funkcia 

η(x) je vyjadrená priamkou η(x) = β1 + β2x, teda platí [4]: 

 

E(Y|x) = η(x) = β1 + β2x.     (2.1) 
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Odhady koeficientov β1 a β2 regresnej priamky pre zadané dvojice (xi, yi) označíme b1 

a b2. K určeniu týchto koeficientov použijeme metódu najmenších štvorcov. Princíp 

spočíva vtom, že za „najlepšie“ považujeme koeficienty b1 a b2, ktoré minimalizujú 

funkciu S(b1, b2) vyjadrenú predpisom[4]:  

S(b1, b2) = ∑ (𝑛
𝑖=1 yi – b1 – b2x1)

2.   (2.2) 

 

Hľadané odhady b1 a b2  koeficientov β1 a β2 regresnej priamky pre zadané dvojice (xi, yi) 

určíme tak, že podľa premenných b1 resp. b2 vypočítame prvé parciálne derivácie funkcie 

S(b1, b2) a po ich úprave dostaneme sústavu normálnych rovníc[4]: 

 

 n · b1 + ∑ 𝑥𝑖 
𝑛
𝑖=1 · b2 = ∑ 𝑦𝑖 

𝑛
𝑖=1  ,  

∑ 𝑥𝑖 
𝑛
𝑖=1 · b1 + ∑ 𝑥𝑛

𝑖=1 𝑖

2
· b2 = ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖 

𝑛
𝑖=1  .   (2.3) 

 

Odtiaľto vypočítame koeficienty b1 a b2  pomocou riešenia sústav dvoch lineárnych 

rovníc o dvoch neznámych alebo pomocou vzorcov[4]: 

 

b2 = 
∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖 

𝑛
𝑖=1 − 𝑛�̅��̅�

∑ 𝑥𝑛
𝑖=1 𝑖

2
− 𝑛�̅�2

 ,  b1 = �̅� −  𝑏2�̅� .    (2.4) 

 

pričom x̅ resp y̅ sú výberové priemery, pre ktoré platí[4]: 

 

�̅� = 
1

𝑛
 ∑ 𝑥𝑖 

𝑛
𝑖=1 ,      �̅� = 

1

𝑛
 ∑ 𝑦𝑖 

𝑛
𝑖=1 .        (2.5) 

Odhad regresnej priamky η̂(𝑥)je daný predpisom[4]: 

 

�̂�(𝑥) = 𝑏1 + 𝑏2𝑥 .     (2.6) 
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1.2.2 Voľba regresnej funkcie 

Voľba regresnej funkcie slúži pre posúdenie, či bola zvolená správna regresná funkcia 

pre vyrovnanie zadaných dát. Zisťuje ako „dobre“ zvolená regresná funkcia vystihuje 

predpokladanú funkčnú závislosť medzi závislou a nezávislou premennou, a ako „tesne“ 

zvolená regresná funkcia prilieha k dátam. 

Index determinácie  

Je vhodnou charakteristikou pomocou ktorej môžeme posúdiť ako „dobre“ zvolená 

regresná funkcia vystihuje funkčnú závislosť medzi závislou a nezávislou premennou. 

Označuje sa I2 a je vyjadrený vzorcom[4]:  

 

I2 = 1 – ∑ (𝑦𝑖 − �̂�𝑖)𝑛
𝑖=1

2 / ∑ (𝑦𝑖 − �̅�)𝑛
𝑖=1

2 .     (2.7) 

Po úprave dostaneme:  

 

𝑆𝑦 = 𝑆𝑦−�̂� + 𝑆�̂� .     (2.8) 

Pričom: 

𝑺𝒚     - rozptyl empirických hodnôt 

𝐒𝐲−�̂�  - rozptyl vyrovnaných hodnôt 

𝑺�̂�      - reziduálny rozptyl 

 

Index determinácie nadobúda hodnoty z intervalu <0,1>, a čím je hodnota indexu 

determinácie bližšie k nule, tak tým považujeme danú závislosť za slabšiu a regresnú 

funkciu za menej výstižnú. Naopak čím je hodnota bližšie k jednej, tak danú závislosť 

považujeme za silnejšiu, a teda dobre zvolenú regresnú funkciu [4]. 
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1.2.3 Nelineárne regresné modely 

Pri nelineárnych regresných modeloch zvolená regresná funkcia nesplňuje predpoklad, 

že zvolená regresná funkcia je vyjadrená lineárnou kombináciou regresných koeficientov 

a známych funkcií nezávislých na týchto koeficientoch[4]. 

Modifikovaný exponenciálny trend 

Modifikovaný exponenciálny trend je vhodné používať v prípadoch, kde je regresná 

funkcia zhora alebo zdola ohraničená. Je popísaný tvarom[4]: 

η(x)= β1 + β2 β3
x.    (2.9) 

 

Odhady b1, b2, b3 koeficientov β1, β2, β3 modifikovaného exponenciálneho trendu určíme 

použitím vzorcov[4]: 

b3 = [
𝑆3−𝑆2

𝑆2−𝑆1
]

1/𝑚ℎ

, 

b2 = (𝑆2 – 𝑆1) 
𝑏3

ℎ− 1

𝑏3
𝑥1  ( 𝑏3

𝑚ℎ−1)2
  , 

b1 = 
1

𝑚
  [𝑆1 −  𝑏2𝑏3

𝑥1  
1 − 𝑏3

𝑚ℎ

1− 𝑏3
ℎ ]

1/𝑚ℎ

.       (2.10) 

pričom S1, S2, S3 sú súčty, ktoré určíme nasledovne[4]: 

𝑆1 = ∑ 𝑦𝑖
𝑚
𝑖=1  , 

𝑆2 = ∑ 𝑦𝑖
2𝑚
𝑖=𝑚+1  , 

𝑆3 = ∑ 𝑦𝑖
3𝑚
𝑖=2𝑚+1  .       (2.11) 

Aby predchádzajúce vzorce (2.9) a (2.10) platili musia byť splnené nasledujúce 

podmienky: 

• Zadané dvojice hodnôt (xi,yi ), kde i =1,2,...n, je možné rozdeliť do troch skupín 

s rovnakým počtom prvkov (n=3m, pričom m je prirodzene číslo). Ak nie je  táto 
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podmienka splnená, je potrebné vynechať odpovedajúci počet počiatočných alebo 

koncových dát. 

• Hodnoty xi sú zadané v ekvidistantných krokoch, ktoré majú dĺžku h>0, tj. xi = 

x1+ (i -1)h [4].  

Logistický trend 

Logistický trend má inflexiu, čo znamená, že v jeho inflexnom bode sa priebeh jeho 

krivky mení z polohy nad dotyčnicou na polohu pod dotyčnicou a naopak. Je ohraničený 

zdola aj zhora a radíme ho medzi tzv. s-krivky symetrické okolo inflexného bodu. Je 

možné vyjadriť ho tvarom[4]:  

 

𝜂(𝑥) =  
1

𝛽1+𝛽2𝛽3
𝑥    (2.12) 

 

Gompertzova krivka 

Má tiež  inflexiu a je zhora aj zdola ohraničená. Väčšina jej hodnôt leží až za jej inflexným 

bodom, a teda ju radíme  medzi tzv. s-krivky nesymetrické okolo inflexného bodu. 

Gompertzovu krivku je možné vyjadriť tvarom[4]: 

η(x)= 𝑒𝛽1+𝛽2𝛽3
𝑥
    (2.13) 

 

1.2.4 Lineárne regresné funkcie 

Regresná priamka je najjednoduchším typom regresnej funkcie a býva preferovaná 

predovšetkým kvôli jednoduchej interpretácii parametrov. Použitie lineárnych závislostí 

nie je vždy dostačujúce. Preto sa používajú ďalšie regresné funkcie lineárne v 

parametroch medzi ktoré patrí parabolická regresia, polynomická regresia a logaritmická 

regresia [4]. 
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Parabolická regresia: 

Popis závislosti medzi dvoma premennými je pri parabolickej regresii popísaný 

nasledujúcim vzťahom[4]: 

η(x) = β0 + β1x + β2x
2.    (2.14) 

 

Polynomická regresia p-tého stupňa: 

Polynomická regresia je popísaná nasledujúcim vzťahom[4]: 

η(x) = β0 + β1x + β2x
2+...+ βpx

p .  (2.15) 

 

Logaritmická regresia: 

Logaritmická regresia ja ďalšou lineárnou funkciou a vyjadruje ju nasledujúci vzťah[4]: 

η(x) = β0 + β1 log x .    (2.16) 

 

 

1.3 Korelačná analýza  

 

Korelačná analýza sa zaoberá tesnosťou závislosti medzi dvoma a viac náhodnými 

veličinami. Zatiaľ čo regresná analýza určovala, aká forma vzťahu existuje medzi 

sledovanými veličinami, korelačná analýza zisťuje, aký silný je tento vzťah. 

Dvojice hodnôt (xi, yi) je možné zobraziť pomocou korelačného diagramu, ktorý odhaľuje 

lineárnosť alebo nelineárnosť vzťahu medzi znakmi X a Y, prípadne nehomogenitu 

dátového súboru alebo odľahlé hodnoty. Každej tejto dvojici hodnôt zodpovedá bod 

grafu, ktorého základné podoby sú uvedené na Obrázku č.1 [3]. 
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Obrázok 1: Príklady korelačných diagramov (Vlastné spracovanie) 

 

Popis jednotlivých častí obrázku č.1 je nasledovný: 

a) medzi zložkami X a Y neexistuje žiadna väzba. 

b) medzi zložkami X a Y je stredná väzba, pričom s rastom hodnôt X je možné očakávať, 

že budú rásť aj hodnoty Y. 

c) medzi zložkami X a Y je silná väzba, pričom s rastom hodnôt X budú klesať hodnoty 

Y 

Pomocou korelačného diagramu je možné zistiť, či sú dané znaky korelované, tj. či medzi 

nimi existuje funkčná závislosť a zároveň, aký silný vzťah medzi nimi je.  

Korelovanosť dvoch znakov vyjadruje tendenciu výskytu jedného znaku s určitými 

hodnotami druhého znaku. Ak sú znaky absolútne korelované, jedná sa o funkčnú 

závislosť a pre danú hodnotu jedného znaku sa vyskytuje práve jedna hodnota znaku 

druhého. Pri neexistencii korelácie sa všetky hodnoty oboch znakov môžu vyskytnúť s 

rovnakou pravdepodobnosťou [3]. 

1.3.1 Výpočet charakteristík 

K charakteristikám, ktoré sa používajú pre popis vzájomnej lineárnej väzby medzi 

zložkami náhodného vektoru (X, Y), patrí výberová kovariancia a výberový koeficient 

korelácie[3]. 

Výberová kovariancia 

Výberová kovariancia sa označuje Cxy a vypočíta sa podľa nasledujúceho vzorca[3]: 
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Cxy = 
1

𝑛−1
[∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖 − 𝑛�̅��̅�𝑛

𝑖=1 ].      (2.17) 

Interpretácia výsledkov výberovej kovariancie Cxy: 

• Cxy = 0, náhodné veličiny X a Y sú v dátovom súbore nekorelované, čo znamená, 

že medzi nimi neexistuje lineárna závislosť. 

• Cxy ≠ 0, náhodné veličiny X a Y sú korelované, čo znamená, že medzi nimi 

existuje lineárna závislosť. 

 

Výberový koeficient korelácie 

Pomocou výberovej kovariancie nie je možné určiť veľkosť lineárnej väzby medzi 

náhodnými veličinami X a Y, preto sa pre tento účel používa výberový koeficient 

korelácie. Označuje sa rxy a vypočíta sa pomocou nasledujúceho vzorca[3]: 

rxy = 
𝐶𝑥𝑦

𝑆𝑥𝑆𝑦
 .      (2.18) 

Charakteristiky sx a sy predstavujú výberové smerodatné odchýlky, ktoré sa vypočítajú 

odmocnením nasledujúcich vzorcov: 

𝑠𝑥
2

 = 
1

𝑛−1
[∑ 𝑥𝑖

2 − 𝑛�̅�2𝑛
𝑖=1 ].      (2.19) 

𝑠𝑦
2

 = 
1

𝑛−1
[∑ 𝑦𝑖

2 − 𝑛�̅�2𝑛
𝑖=1 ].      (2.20) 

kde �̅� a �̅� predstavujú výberové priemery, ktorých výpočet je uvedený vo vzorci (2.5) 

Medzi najdôležitejšie vlastnosti výberového koeficientu korelácie patrí: 

• Koeficient korelácie je bezrozmerné číslo, pri ktorého výpočte nezáleží na 

poradí náhodných veličín X a Y, tj. rxy = ryx . 

Absolútna hodnota koeficientu korelácie neprevýši číslo 1,tj.|𝑟𝑥𝑦| ≤1. 

• Pokiaľ sa výberový koeficient korelácie rovná nule, sú náhodné veličiny X a Y 

nekorelované 
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• Ak sa prevedie s náhodnou veličinou X resp. Y lineárna transformácia, 

absolútna hodnota koeficientu korelácie sa nezmení. 

• Ak nadobúda koeficient korelácie kladných (záporných) hodnôt, sú náhodné 

veličiny X a Y kladne(záporne) korelované. To znamená, že väčším hodnotám 

jednej náhodnej premennej odpovedajú väčšie (menšie) hodnoty druhej 

náhodnej veličiny. 

Veľkosť lineárnej závislosti medzi náhodnými veličinami sa určuje podľa veľkosti 

absolútnej hodnoty koeficientu korelácie[3]: 

• Veľmi slabá závislosť, keď sa |𝑟𝑥𝑦|blíži k nule. 

• Priemerná  závislosť, keď sa |𝑟𝑥𝑦|blíži k jednej polovici. 

• Veľmi silná závislosť, keď sa |𝑟𝑥𝑦|blíži k jednej. 

 

1.4 Časové rady 

Časové rady predstavujú určitú postupnosť vecne a priestorovo zrovnateľných 

pozorovaní , ktoré sú jednoznačne usporiadané v čase od minulosti až po prítomnosť. Ich 

analýzou sa potom rozumie súbor metód, ktoré popisujú tieto rady [3].  

 

1.4.1 Delenie časových rád 

Časové rady sa delia na časové rady intervalové a okamžikové [4]. 

Intervalové časové rady 

Intervalové časové rady charakterizujú koľko javov, udalostí, vecí a pod. vzniklo alebo 

zaniklo v určitom časovom intervale. Môže sa jednať napríklad o počty rozvodov, úmrtí 

alebo narodení [4].  

Okamžikové časové rady 

Okamžikové časové rady popisujú koľko javov, vecí, udalostí a pod. existuje v určitom 

časovom okamžiku. Pri okamžikových časových radách sa môže jednať napríklad 
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o stredný počet žien alebo stredný stav obyvateľstva. Ak by sa jednalo o výrobný podnik 

ako príklad môžeme uviesť počet zamestnancov podniku, určovaný ku koncu roka [4].  

Hlavným rozdielom medzi intervalovými a okamžikovými časovými radami je, že údaje 

intervalových časových rad môžeme spočítať, a tým môžeme vytvoriť súčty za viacero 

období, pričom sčítanie okamžikových časových rad nemá reálnu interpretáciu. 

S rozdielnou povahou týchto dvoch druhov časových radov musíme počítať tiež pri ich 

spracovávaní a rozbore [4].  

Grafické znázornenie intervalových časových rad môžeme znázorniť tromi spôsobmi, 

a to spojnicovými, stĺpcovými a paličkovými grafmi na rozdiel od okamžikových 

časových rad, ktoré môžeme znázorniť výhradne spojnicovými grafmi [4].  

1.6.1 Charakteristiky časových rad 

Charakteristiky časových rád nám umožňujú získať viacej informácii o časových radách. 

Pri výpočte charakteristík časových rad je potrebné, aby spracované hodnoty dodržovali 

dva predpoklady. Prvým je, že hodnoty intervalových a okamžikových časových radov 

sú kladné, a druhým, že stredy časových intervalov a intervaly medzi susednými 

časovými okamžikmi sú rovnako dlhé [4].  

 

 

Priemer intervalovej rady  

Priemer intervalovej časovej rady sa počíta ako aritmetický priemer hodnôt časovej rady 

v jednotlivých intervaloch a označuje sa �̅� [4]. 

Výpočet je daný vzťahom [4]:   

�̅� =
1

𝑛
∑ 𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1  . (2.21) 
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Prvá diferencia 

Prvá diferencia je najjednoduchšou charakteristikou popisu vývoja časovej rady. 

Vyjadruje prírastok hodnoty časovej rady, čo znamená o koľko sa zmenila jej hodnota 

v určitom období oproti obdobiu predchádzajúcemu. Môžeme povedať, že ak jej hodnoty 

kolíšu okolo konštanty, sledovaná časová rada má lineárny trend a môžeme ho popísať 

priamkou [4]. 

1di(y) = yi – yi-1 .       (2.22) 

i = 2,3,...,n. 

 

Priemer prvej diferencie 

Z prvých diferencií je možné vypočítať ich priemer a ten vyjadruje, o koľko sa za 

jednotkový časový interval priemerne zmenila hodnota časovej rady [4]. 

Počítame ho pomocou vzorca [4]: 

 

1
)( 1

1
−

−
=

n

yy
yd n

                        (2.23) 

 

 

Koeficient rastu  

Pomocou koeficientu rastu charakterizujeme rýchlosť rastu alebo poklesu hodnôt časovej 

rady. Vyjadruje koľkokrát sa v určitom okamžiku zvýšila alebo znížila hodnota časovej 

rady. Ak kolíšu koeficienty rastu časovej rady okolo konštanty, tak z toho môžeme 

posúdiť, že trend vo vývoji časovej rady môžeme vyjadriť exponenciálnou funkciou [4]. 

 

   ki(y) = 
𝑦𝑖

𝑦𝑖−1
 ,          (2.24) 

 

i = 2,3,...,n. 
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Priemerný koeficient rastu 

Z  koeficientu rastu je možné vypočítať priemerný koeficient rastu, ktorý za jednotkový 

časový interval vyjadruje priemernú zmenu koeficientu rastu [4]. 

k(y) = √∏  𝑘𝑖(𝑦)𝑛
𝑖=2

𝑛−1
 = √

𝑦𝑛

𝑦1

𝑛−1
 .    (2.25) 

 

1.4.2 Dekompozícia časových rad 

Dekompozícia časových radov slúži k rozkladaniu časovej rady na jej jednotlivé zložky. 

Adaptívnu dekompozíciu môžeme vyjadriť súčtom [4]: 

 

yi=Ti+Ci+Si+ei .       (2.26) 

Kde: 

yi – hodnoty časovej rady 

Ti – hodnota trendovej zložky 

Ci – hodnota cyklickej zložky 

Si – hodnota sezónnej zložky 

ei – hodnota náhodnej zložky 

Dekompozícia časovej rady na tieto zložky je motivovaná tým, že v jednotlivých 

zložkách je ľahšie zistiť zákonitosti v chovaní rady ako v pôvodnej zložke, ktorá nie je 

rozložená [4].  
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2 ANALÝZA PROBLÉMU 

 

Táto časť diplomovej práce je zameraná na stručné  predstavenie analyzovanej 

spoločnosti Technos, a.s. Druhá časť je zameraná na analýzu ekonomických 

ukazovateľov s použitím štatistických metód za roky 2009-2016. Pomocou korelačnej 

analýzy je určená vzájomná závislosť medzi dvomi ukazovateľmi. Údaje použité k 

výpočtu ukazovateľov sú prevzaté z účtovných výkazov spoločnosti Technos a.s..  

Zo získaných hodnôt ukazovateľov sú vypočítané základné charakteristiky časovej rady, 

ktoré zahrňujú prvú diferenciu , koeficienty rastu a priemerné hodnoty koeficientu rastu 

a prvých diferencií.  

K zobrazeniu časových radov sú použité stĺpcové a spojnicové grafy, v ktorých je súčasne 

zobrazená aj regresná funkcia, ktorá bola použitá k určeniu predikcii pre nasledujúce 

roky. Pri voľbe vhodnej regresnej funkcie nám pomohol index determinácie a posúdenie 

priebehu analyzovanej časovej rady.  
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2.1 Predstavenie spoločnosti 

2.1.1 Základné údaje o spoločnosti 

 

Obchodné meno:  TECHNOS, a.s. 

Právna forma: akciová spoločnosť 

Sídlo:    Švermova 464, 976 45 Hronec, Slovenská republika 

Internet:   www.technos.sk 

IČO:    36037605 

IČ DPH:  SK2020084242 

 

Obrázok 2: Logo spoločnosti Technos, a.s. 

Inžiniersko-dodávateľská spoločnosť TECHNOS pôvodne vznikla ako zámočnícka firma 

Technos – Štefan Kabát v roku 1992. Spoločnosť sa v roku 1999 pretransformovala na 

akciovú spoločnosť TECHNOS,a.s. Prostredníctvom efektívneho prispôsobovania sa 

podmienkam a požiadavkám trhu sa spoločnosť, v priebehu niekoľkých rokov, 

prepracovala medzi významných dodávateľov systémov a zariadení pre rôzne 

hospodárske odvetvia. 

Spoločnosť vykonáva všetky činnosti spojené s realizáciou projekčnej prípravy, 

konštrukčné spracovanie, technologický postup výroby, výroba, montáž, predkomplexné 

vyskúšanie, komplexné vyskúšanie, servis strojno-technologických častí pre oblasti: 

chemického, farmaceutického a petrochemického priemyslu, biochemického priemyslu, 

papierenského priemyslu, potravinárskeho priemyslu, komunálnej a priemyselnej 

energetiky, jadrovej energetiky. 
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Technický personál, výrobný potenciál, technológia výroby a montáže sú profesne 

špecializované na spracovanie nerezových materiálov (80% produkcie) pre použitie v 

jednotlivých odvetviach priemyslu vrátane zariadení pre jadrovú energetiku. 

Cieľom spoločnosti je ponúkať kvalitné a spoľahlivé produkty, prednosťou je precíznosť 

a kvalita [11]. 

 

2.1.2 Stratégia spoločnosti 

Okrem rozširovania technologického parku a podpory inovatívnych aktív je cieľom 

spoločnosti rozširovanie výroby, úspora a efektívne využívanie energie a v neposlednom 

rade zvyšovanie konkurencieschopnosti spoločnosti Technos,a.s. na domácom a 

zahraničnom trhu [11]. 

• Stabilizácia rozvoja a rastu odbytu, 

• Budovanie pozície na domácom a zahraničnom trhu, 

• Udržanie a zvyšovanie dodávok pre zmluvných odberateľov, 

• Inovácia technologického vybavenia, 

• Zvyšovanie efektivity výroby, technicky a technologicky kvalitnejšie produkty, 

• Dodržiavanie základných environmentálnych princípov. 

 

2.1.3 Sociálna politika spoločnosti 

Spoločnosť kladie dôraz na starostlivosť o svojich pracovníkov, pretože ľudský potenciál 

považuje za kľúčový pre úspešné pôsobenie a rozvoj spoločnosti. Práva a povinnosti 

pracovníkov sú konkretizované v pracovnom poriadku spoločnosti [11]. 

 

2.1.4 Služby spoločnosti 

Projekčná a konštrukčná činnosť 

➢ Statika 

➢ Projektovanie, inžinierske konštrukcie a mosty 
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➢ Technologické zariadenia 

➢ Konštrukčná činnosť 

Rezanie vodným lúčom 

Servis 

Montážna činnosť 

Výrobná činnosť 

➢ Jadrová energetika 

➢ Komunálna a priemyselná energetika 

➢ Zariadenia pre chemický a farmaceutický priemysel 

➢ Zariadenia pre potravinársky priemysel 

 

Významní klienti [12]:  

Energetika: Slovenské elektrárne, a.s. – Vodné elektrárne Trenčín 

Slovenské elektrárne, a.s. – Tepelné elektrárne Nováky 

Jadrová energetika: Slovenské elektrárne, a.s. – JE Jaslovské Bohunice 

Slovenské elektrárne, a.s. – JE Mochovce 

Farmaceutický 

priemysel: 

Biotika, a.s. (Slovenská Ľupča) 

ABB Engineering, Trading and Service, Ltd. (Kaba, 

Maďarsko) 

Petrochemický 

priemysel: 

PETROCHEMA, a.s. (Dubová) 

Slovnaft, a.s. (Bratislava) 

Hutnícky priemysel: Železiarne Podbrezová, a.s. (Podbrezová) 

Zlieváreň Hronec, a.s. (Hronec) 
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Biochemický priemysel: Fermas, s.r.o. (Slovenská Ľupča) 

AQUACHEMIA, s.r.o. (Žilina) 

Spracovanie odpadov: DETOX, s.r.o. (Banská Bystrica) 

Papierenský priemysel: SHP HARMANEC, a.s. (Harmanec) 

Felder Industrietechnik GmbH (Rückersdorf, Rakúsko) 

Potravinársky priemysel: Slovenské cukrovary, s.r.o. (Sereď, Rimavská Sobota) 

VUCHZ, a.s. (Brno, Česká Republika) 

Všeobecné strojárstvo: VZT – Vzduchotechnika, a.s. (Nové mesto nad Váhom) 

VSŽ Inžiniering, s r.o. (Košice) 

Iné odvetvia: Astell Scientific, Ltd. (Veľká Británia) 

KOVAKO (Waddinxveen, Holandsko) 
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2.2 Finančná analýza 

2.2.1 Tržby za predaj tovarov a služieb 

Prvým ukazovateľom, ktorý bude podrobený štatistickej analýze sú tržby za predaj 

tovarov a služieb. Cieľom analýzy je zistiť, či bude spoločnosť aj naďalej schopná 

generovať požadovanú výšku tržieb za predaj tovarov a služieb.  

Ako prvé si na nasledujúcom grafu ukážeme vývoj tržieb za sledované obdobie v rokoch 

2009 -2016. Z grafu je zrejmé, že tržby mali do roku 2013 rastúci charakter no v roku 

2014 nastal obrovský pokles o viac ako 50%. Tento pokles bol spôsobený nedostatkom 

zákaziek, ktoré firma realizuje. Ako môžeme vidieť v ďalších rokoch sa spoločnosti 

podarilo svoje tržby opäť navýšiť takmer na ich priemernú hodnotu počas sledovaného 

obdobia. 

Graf 1: Tržby (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

V grafe č.1 sú uvedené okrem výšky tržieb za predaj tovarov a služieb yi aj základné 

charakteristiky časových radov v rokoch 2009-2016. Prvá diferencia 1di(y) a koeficienty 

rastu ki(y), vyjadrujúce ročnú zmenu tržieb. Tieto charakteristiky boli vypočítané 

pomocou vzorcov (2.22) a (2.24). 
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Tabuľka 1: Tržby za predaj tovarov a služieb a jej základné charakteristiky(Zdroj: vlastné 

spracovanie) 

i Rok yi (v €) 1di(y) (v €) ki(y) 

1 2009 2 559 464 - - 

2 2010 4 224 666 1 665 202 1,65 

3 2011 4 084 663 -140 003 0,97 

4 2012 4 092 801 8 138 1,00 

5 2013 5 321 353 1 228 552 1,30 

6 2014 2 583 776 -2 737 577 0,49 

7 2015 3 392 262 808 486 1,31 

8 2016 3 327 937 -64 325 0,98 

 

Ako je možné vidieť, najväčší nárast hodnoty tržieb v porovnaní s predchádzajúcim 

rokom nastal v roku 2010 kedy tržby vzrástli o neuveriteľných 65%. V nasledujúcich 

dvoch rokoch už tržby nerástli ale ani nemôžme povedať, žeby klesali pretože sa jednalo 

o zanedbateľnú hodnotu. V roku 2013 tržby opäť narástli a to o 30% a dosiahli tak 

najvyššie hodnoty v sledovanom období. 

Tabuľka 2: Priemerné hodnoty prvej diferencie a koeficientu rastu tržieb (Zdroj: vlastné 

spracovanie) 

 
Výberový priemer                      Priemer   

  x y (v €) 1di(y) (v €) k(y)  

hodnota  4,5 3 698 365 109 782 1,038 

 

V tabuľke č.2 môžeme vidieť priemerné hodnoty základných charakteristík časovej rady 

vypočítané podľa vzorcov (2.23) a (2.25). Priemerná hodnota tržieb za predaj tovarov 

a služieb bola 3,698 tis. €. Podľa priemeru prvých diferencií 1di(y) dochádzalo k ročnému 

nárastu ukazovateľa priemerne o 109 tis €, čo znamená, že spoločnosť rástla ročne 

v priemere o 3,8% 
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Graf 2: Predikcia tržieb pre rok 2017 (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Na základe vizuálneho posúdenia hodnôt tržieb v sledovanom období, je možné vidieť, 

že analyzovaná časová rada nevykazuje žiadny trend a práve preto ju nie je vhodné 

vyrovnávať regresnou funkciou. V prípade, kedy nevieme určiť aký trend časová rada 

vykazuje a vidíme, že jej hodnoty kolíšu okolo konštanty môžeme použiť k predpovedi 

na budúci vývoj priemerné hodnoty ukazovateľa. V tomto prípade očakávané hodnoty 

tržieb pre rok 2017 by mali dosahovať hodnoty 3,698 tis €. 

 

2.2.2 Čistý pracovný kapitál 

Ďalším ukazovateľom, ktorý je podrobený finančnej analýze je čistý pracovný kapitál. 

Pomocou tejto analýzy budeme schopní určiť, koľko prevádzkových prostriedkov by 

ostalo spoločnosti pokiaľ by bola nútená splatiť všetky svoje krátkodobé záväzky.  

Na nasledujúcom grafe je zobrazený vývoj čistého pracovné kapitálu v rokoch 2009-

2016.  
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Graf 3: Čistý pracovný kapitál (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Základným predpokladom pre zaistenie platobnej schopnosti podniku je kladná hodnota 

čistého pracovného kapitálu. Z predchádzajúceho grafu je zrejmé, že spoločnosť túto 

požiadavku splňovala vo všetkých analyzovaných rokoch. Najvyššie hodnoty boli 

dosiahnuté v roku 2015, kedy krátkodobé záväzky spoločnosti boli skoro najnižšie za celé 

sledované obdobie a čistý pracovný kapitál dosahoval hodnoty 1,228 tis €.  

Tabuľka 3: Čistý pracovný kapitál a jeho základné charakteristiky (Zdroj: vlastné 

spracovanie) 

i Rok yi (v €) 1di(y) (v €) ki(y) 

1 2009 260 170 - - 

2 2010 248 061 -12 109 0,95 

3 2011 621 223 373 162 2,50 

4 2012 545 766 -75 457 0,88 

5 2013 887 499 341 733 1,63 

6 2014 1 159 232 271 733 1,31 

7 2015 1 228 826 69 594 1,06 

8 2016 1 201 868 -26 958 0,98 

 

V tabuľke č.3 je uvedená výška čistého pracovného kapitálu a vypočítané základne 

charakteristiky časovej rady. Podľa prvej diferencie vidíme, že čistý pracovný kapitál 

najviac narástol z roku 2010 na rok 2011 a to o 373 tis € . Naopak najväčší pokles nastal 

z roku 2011 na rok 2012 a to približne o 75 tis €.  
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Tabuľka 4: Priemerné hodnoty prvej diferencie a koeficientu rastu čistého pracovného 

kapitálu (Zdroj: vlastné spracovanie) 

 
 
 

hodnota 

Výberový priemer Priemer 

x y (v €) 1di(y) (v €) k(y)  

4,5 769 081 134 528 1,244 

 

V predchádzajúcej tabuľke sú vypočítané priemerné charakteristiky časovej rady. Ako 

môžeme vidieť priemerná hodnota čistého pracovného kapitálu v sledovanom období je 

769 tis €. Hodnota čistého pracovného kapitálu rástla každý rok priemerne o 134 tis €, čo 

je pre spoločnosť dobrým ukazovateľom. Môžeme teda povedať, že hodnota medziročne 

rástla o 24,4%.  

Graf 4: Predikcia čistého pracovného kapitálu pre rok 2017 (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Čistý pracovný kapitál je vyrovnaný pomocou polynomickej funkcie, z ktorej je zrejmé, 

že priebeh má rastúci trend. Podľa vypočítaného tvaru polynomickej funkcie bude zistená 

predikcia pre rok 2017. 

Tvar polynomickej funkcie je nasledovný: 

η(x) =  -4741,3x2 + 202808x – 22653 
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Predikcia pre rok 2017  

Zo zistenej regresnej funkcie je možné vypočítať predikciu ukazovateľa pre nasledujúci 

rok. 

η(x) =  -4741,3*92 + 202808*9 – 22653 = 1 418 573 € 

Ak sa bude trend časovej rady čistého pracovného kapitálu vyvíjať ako doteraz, čistý 

pracovný kapitál dosiahne v roku 2017 hodnoty 1 418 573 €. 

 

2.2.3 Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita je jedným z ukazovateľov likvidity, ktorý vyjadruje, koľkokrát by 

firma bola schopná uhradiť svoje záväzky, pokiaľ by premenila svoj finančný majetok na 

peniaze. Ideálna hodnota sa pohybuje v rozmedzí 0,2 – 0,5. Nižšie hodnoty vypovedajú 

o zníženej schopnosti hradiť krátkodobé záväzky, naopak vysoké hodnoty vypovedajú 

o neefektivite v hospodárení.  

Na nasledujúcom grafe sú zobrazené hodnoty okamžitej likvidity počas sledovaného 

obdobia.  

Graf 5: Okamžitá likvidita (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Z predchádzajúceho grafu je zrejmé, že spoločnosť dosiahla doporučené hodnoty len 

v troch rokoch sledovaného obdobia a to 2010,2012 a 2013. V roku 2011 došlo k 
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výraznému nárastu okamžitej likvidity, čo bolo spôsobené nárastom pohotových 

peňažných prostriedkov. V posledných dvoch rokoch okamžitá likvidita dosiahla 

najnižšie hodnoty a to len 0,01, a to z dôvodu výrazného poklesu pohotových peňažných 

prostriedkov, ktoré klesli v porovnaní s rokom 2011 z 937 tis € na 5 tis.€. Z dôvodu príliš 

kolísavých a nedoporučených hodnôt tento ukazovateľ nebude podrobený regresnej 

analýze, pretože pri určení predikcie do budúcich rokov by vypočítané hodnoty boli 

skreslené a nereálne.  

 

2.2.4 Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita je ďalším ukazovateľom, pomocou ktorého je možné posúdiť platobnú 

schopnosť podniku. Vo výpočte nie sú zahrnuté zásoby, ktoré patria  k nevyhnutným 

prostriedkom pre zachovanie chodu firmy, a súčasne ich nie je možné rýchlo premeniť 

na peniaze. Tento ukazovateľ teda umožňuje určiť, či spoločnosť bola schopná splatiť 

svoje záväzky bez toho, aby musela svoje zásoby predávať. 

Na nasledujúcom grafe sú zobrazené hodnoty pohotovej likvidity počas sledované 

obdobia.  

Graf 6: Pohotová likvidita (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

 

Doporučené hodnoty pohotovej likvidity sa pohybujú v rozmedzí 1 - 1,5. 

Z predchádzajúceho grafu je zrejmé, že spoločnosť dosiahla tieto hodnoty len v rokoch 

2011 – 2014. V roku 2015 došlo k výraznému nárastu likvidity, ktorý bol spôsobený 
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výrazným poklesom krátkodobých záväzkov. Najnižšie hodnoty dosiahla spoločnosť v 

roku 2009, kedy bola pohotová likvidita len 0,81.  

Tabuľka 5: Pohotová likvidita a jej základné charakteristiky (Zdroj: vlastné spracovanie) 

i Rok yi 1di(y) ki(y) 

1 2009 0,81 - - 

2 2010 0,87 0,06 1,07 

3 2011 1,34 0,47 1,54 

4 2012 1,24 -0,1 0,93 

5 2013 1,28 0,04 1,03 

6 2014 1,47 0,19 1,15 

7 2015 2,10 0,64 1,43 

8 2016 2,54 0,44 1,21 

 

Najväčší nárast ukazovateľov oproti minulému roku bol zaznamenaný v roku 2015, kedy 

sa hodnota pohotovej likvidity zvýšila o 43%. Tento nárast spôsobili krátkodobé záväzky, 

ktoré klesli v porovnaní s predchádzajúcim rokom takmer o 40%. V roku 2016 

krátkodobé záväzky i naďalej klesali, čo spôsobilo ešte väčší nárast pohotovej likvidity.  

Tabuľka 6: Priemerné hodnoty prvej diferencie a koeficientu rastu pohotovej likvidity 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 
 
 
 

hodnota 

Výberový priemer Priemer 

x y 1di(y) k(y)  

4,50 1,46 0,247 1,177 

 

Predchádzajúca tabuľka zobrazuje priemerné hodnoty základných charakteristík 

pohotovej likvidity. Priemerná hodnota pohotovej likvidity počas sledovaného obdobia 

bola 1,46. Podľa priemeru prvých diferencií dochádzalo k ročnému rastu ukazovateľa 

priemerne o 0,247 čo ročne činí približne 17%.  

Nasledujúci graf č.7 zobrazuje vyrovnané hodnoty pohotovej likvidity a predikciu pre rok 

2017. 
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Graf 7: Predikcia pohotovej likvidity pre rok 2017 (Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Pre vyrovnanie časovej rady pohotovej likvidity je zvolená polynomická funkcia, ktorá 

najlepšie odpovedá jej priebehu. Index determinácie má hodnotu 0,9219 čo znamená, že 

až 92,19% hodnôt je možné vysvetliť zvoleným modelom. Pomocou polynomickej 

funkcie bude určená aj predikcia pre rok 2017. 

Tvar polynomickej funkcie je nasledovný: 

η(x) = 0,0321x2 - 0,0661x + 0,9361 

Predikcia pre rok 2017  

Zo zistenej regresnej funkcie je možné vypočítať predikciu ukazovateľa pre nasledujúci 

rok. 

η(x) = 0,0321*92 - 0,0661*9 + 0,9361 = 2,94 

Ak sa bude trend časovej rady pohotovej likvidity vyvíjať ako doteraz, pohotová likvidita 

dosiahne v roku 2017 hodnoty 2,94. 

 

2.2.5 Bežná likvidita 

Bežná likvidita vyjadruje, či je spoločnosť schopná hradiť svoje krátkodobé záväzky 

obežnými aktívami. Aby bola splnená táto podmienka hodnoty bežnej likvidity by nemali 
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klesnúť pod 1. Odporúčané hodnoty bežnej likvidity sú v rozmedzí 1,5 – 2,5 pričom, čím 

sú hodnoty vyššie tak tým je riziko platobnej neschopnosti menšie.  

Graf 8: Bežná likvidita (Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Z grafu č.8 je zrejmé, že spoločnosť dosahuje primerané hodnoty tohto ukazovateľa až 

od roku 2014. Vo všetkých ostatných rokoch boli hodnoty nižšie ako odporúčané 

a dokonca v roku 2010, hodnota bežnej likvidity bola len 0,97, čo už je pod kritickou 

hodnotou, a znamená to, že spoločnosť nebola schopná hradiť krátkodobé záväzky 

obežnými aktívami.. Bežná likvidita vykazuje rastúci trend a najvyšších hodnôt dosiahla 

v roku 2016, kedy hodnota bežnej likvidity vystúpila až na 2,64.  

Tabuľka 7: Bežná likvidita a jej základné charakteristiky(Zdroj: vlastné spracovanie) 

i Rok yi 1di(y) ki(y) 

1 2009 1,11 - - 

2 2010 0,97 -0,14 0,87 

3 2011 1,41 0,44 1,45 

4 2012 1,29 -0,12 0,91 

5 2013 1,32 0,03 1,02 

6 2014 1,53 0,21 1,16 

7 2015 2,19 0,66 1,43 

8 2016 2,64 0,45 1,21 

 

Najväčší nárast bežnej likvidity v porovnaní s minulým rokom bol zaznamenaný v roku 

2015, kedy sa hodnota likvidity zvýšila o 43%. Naopak najviac klesla bežná likvidita 

v roku 2010, kedy nedosahovala ani minimálne odporúčané hodnoty a klesla až na 
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hodnotu 0,97. V ďalšom roku 2011 bežná likvidita narástla o 45% čím sa priblížila 

k doporučeným intervalom. 

Tabuľka 8: Priemerné hodnoty prvej diferencie a koeficientu rastu bežnej likvidity (Zdroj: 

vlastné spracovanie) 

 
 
 

hodnota 

Výberový priemer Priemer 

x y 1di(y) k(y)  

4,50 1,56 0,219 1,132 

 

Predchádzajúca tabuľka zobrazuje priemerné hodnoty základných charakteristík bežnej 

likvidity. Priemerná hodnota bežnej likvidity počas sledovaného obdobia bola 1,56. 

Podľa priemeru prvých diferencií dochádzalo k ročnému rastu ukazovateľa priemerne 

o 0,219 čo ročne činí približne 13%.  

Graf 9: Predikcia bežnej likvidity pre rok 2017 (Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Pre vyrovnanie časovej rady bežnej likvidity bola zvolená polynomická funkcia, pri ktorej 

index determinácie dosahoval najvyšších hodnôt a to 0,9257 čo znamená, že až 92,57% 

hodnôt je možné vysvetliť zvoleným modelom. Pomocou polynomickej funkcie bude 

určená predikcia pre rok 2017. 

Tvar polynomickej funkcie je nasledovný: 

η(x) = 0,0449x2 - 0,1992x + 1,3093 
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Predikcia pre rok 2017  

Zo zistenej regresnej funkcie je možné vypočítať predikciu ukazovateľa pre nasledujúci 

rok. 

η(x) = 0,0449*92 - 0,1992*9 + 1,3093 = 3,15 

Ak sa bude trend časovej rady bežnej likvidity vyvíjať ako doteraz, bežná likvidita 

dosiahne v roku 2017 hodnoty 3,15. 

 

2.2.6 Rentabilita tržieb a rentabilita aktív 

K posúdeniu rentability spoločnosti boli vybrané dva ukazovatele, a to rentabilita aktív a 

rentabilita tržieb. Na výpočet ukazovateľov rentability je možné použiť rôzne podoby 

zisku. Pre výpočet rentability aktív bol použitý EAT, teda výsledok hospodárenia za 

účtovné obdobie po zdanení.  Rentabilita tržieb bola tiež vypočítaná pomocou čistého 

zisku EAT, s ktorého použitím je možné zistiť ziskovú maržu. Pretože časové rady vyššie 

spomínaných ukazovateľov vykazujú podobný priebeh, budú v tejto kapitole analyzované 

spoločne. 

Na nasledujúcom grafe, je možné vidieť vývoj rentability aktív a rentability tržieb 

v jednotlivých rokoch.  

Graf 10: Rentabilita tržieb a rentabilita celkového kapitálu (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Hodnoty ukazovateľov rentability nemajú doporučené hodnoty, avšak, mali by byť 

v súlade so snahou maximalizovať efektívnosť podnikania čo najvyššie. Dobrým 

znamením je, keď ukazovatele rentability vykazujú rastúci charakter, čo ako môžeme 

vidieť spoločnosť Technos.a.s. v sledovanom období nespĺňa. Záporná hodnota, ktorú 

tieto ukazovatele dosiahli v roku 2014, vypovedá o tom, že spoločnosť stratila časť 

hodnoty vloženého kapitálu. K týmto najnižším hodnotám došlo predovšetkým kvôli 

zápornému výsledku hospodárenia, ktorý v roku 2014 dosahoval hodnoty približne -232 

tis €.  

Tabuľka 9: Rentabilita tržieb a rentabilita aktív a ich základné charakteristiky  (Zdroj: 

vlastné spracovanie) 

                                       Rentabilita aktív v %      Rentabilita tržieb v % 

i Rok yi 1di(y) ki(y) yi 1di(y) ki(y) 

1 2009 3,28 - - 2,47 - - 

2 2010 10,86 7,58 3,31 7,06 4,59 2,86 

3 2011 8,22 -2,64 0,76 5,70 -1,36 0,81 

4 2012 4,76 -3,46 0,58 3,90 -1,80 0,68 

5 2013 2,13 -2,63 0,45 1,81 -2,09 0,46 

6 2014 -8,11 -10,24 -3,81 -9,00 -10,81 -4,97 

7 2015 8,92 17,03 -1,10 6,95 15,95 -0,77 

8 2016 4,46 -4,46 0,50 3,00 -3,95 0,43 

 

Najvyššie hodnoty dosiahla spoločnosť v roku 2010 kedy nastal prudký nárast rentability 

v porovnaní s predchádzajúcim rokom a to konkrétne rentabilita aktív na 10,86% 

a rentability tržieb na 2,86%. Najväčší nárast rentability nastal v roku 2015 kedy zo 

záporných hodnôt narástla takmer až na najvyššie hodnoty v sledovanom období a to 

rentabilita aktív na 8,92 % a rentabilita tržieb na 6,95%.  

 Tabuľka 10: Priemerné hodnoty rentability tržieb a rentability aktív (Zdroj: vlastné 

spracovanie) 

 
Rentabilita aktív v % Rentabilita tržieb v % 

  Výberový 
priemer 

Priemer Výberový 
priemer 

Priemer 

  x y 1di(y) k(y)  x y 1di(y) k(y)  

hodnota 4,50 4,32 0,169 1,045 4,50 2,74 0,076 1,028 
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V tabuľke č.10 môžeme vidieť priemerné hodnoty základných charakteristík časovej rady 

vypočítané podľa vzorcov (2.23) a (2.25). Priemerná hodnota rentability aktív dosahuje 

hodnoty 4,32 a priemerná hodnota rentability tržieb dosahuje hodnoty 2,74 %. Podľa 

priemeru prvých diferencií 1di(y) dochádzalo k ročnému nárastu rentability aktív 

priemerne o 0,169 čiže o 4,5% a rentability tržieb o 0,076 čiže o 2,8%.  

Graf 11: Predikcia rentability aktív pre rok 2017 (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Pre vyrovnanie časovej rady rentability aktív je zvolená polynomická funkcia, ktorá 

najlepšie vystihuje jej priebeh. Pomocou polynomickej funkcie bola určená aj predikcia 

pre rok 2017. 

Regresná funkcia po dosadení parametrov má nasledovný tvar: 

η(x) = 0,0023x2 - 0,0273x + 0,1065 

Predikcia pre rok 2017  

Zo zistenej regresnej funkcie je možné vypočítať predikciu ukazovateľa pre nasledujúci 

rok. 

η(x) = 0,0023*92 - 0,0273*9 + 0,1065 = 0,0471 = 4,7% 

Ak sa bude trend časovej rady rentability celkového kapitálu vyvíjať ako doteraz, 

rentabilita celkového kapitálu dosiahne v roku 2017 hodnoty 4,7%. 
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Graf 12: Predikcia rentability tržieb pre rok 2017 (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Keďže rentabilita tržieb má podobný priebeh ako rentabilita aktív časová rada je 

vyrovnaná rovnakým spôsobom a to pomocou polynomickej funkcie. Taktiež pomocou 

tejto funkcie bude určená prognóza rentability tržieb na rok 2017. 

Regresná funkcia po dosadení parametrov má nasledovný tvar: 

η(x) = 0,002x2 - 0,0232x + 0,0805 

Predikcia pre rok 2017  

Zo zistenej regresnej funkcie je možné vypočítať predikciu ukazovateľa pre nasledujúci 

rok. 

η(x) = 0,002*92 - 0,0232*9 + 0,0805 = 0,0337 = 3,37% 

Ak sa bude trend časovej rady rentability tržieb vyvíjať ako doteraz, rentabilita tržieb 

dosiahne v roku 2017 hodnoty 3,37%. 

 

2.2.7 Doba obratu pohľadávok  

Doba obratu pohľadávok udáva priemernú dobu, za ktorú sú odberatelia schopní splácať 

pohľadávky spoločnosti. Cieľom analýzy je zistiť, či nie sú pohľadávky príliš dlhú dobu 

kryté peňažnými prostriedkami, ktoré by mohla spoločnosť ďalej použiť pre svoj rozvoj. 

Doba obratu pohľadávok by mala byť kratšia, než doba obratu záväzkov, ktorej analýza 

bude vykonaná v nasledujúcej kapitole.  
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Na nasledujúcom grafe je zobrazená doba obratu pohľadávok z obchodných vzťahov 

v sledovanom období. 

Graf 13: Dobra obratu pohľadávok (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Hodnota doby obratu pohľadávok by mala odpovedať priemernej dobe splatnosti faktúr. 

V dnešnej dobe je štandardná hodnota tohto ukazovateľa pre všetky podniky bežne 

uvádzaná okolo 30 dní. Ako môžeme vidieť najdlhšie trvalo odberateľom splácať 

pohľadávky spoločnosti v roku 2009, kedy sa doba obratu pohľadávok pohybovala 

priemerne okolo 86 dní. Naopak najlepšie hodnoty spoločnosť dosiahla v poslednom roku 

sledovaného obdobia 2016, kedy boli pohľadávky  splatené priemerne za 32 dní. 

V tabuľke č.11 sú vypočítané základné charakteristiky časovej rady v rokoch 2009 - 2016. 

Prvá diferencia  a koeficienty rastu, vyjadrujúce ročnú zmenu ukazovateľa boli 

vypočítané podľa vzorcov  (2.22) a (2.24). 

Tabuľka 11: Doba obratu pohľadávok  a jej základné charakteristiky  (Zdroj: vlastné 

spracovanie) 

i Rok yi(v dňoch) 1di(y) (v dňoch) ki(y) 

1 2009 86 - - 

2 2010 48 -38 0,56 

3 2011 56 8 1,17 

4 2012 81 25 1,45 

5 2013 53 -28 0,65 

6 2014 64 11 1,21 

7 2015 76 12 1,19 

8 2016 32 -44 0,42 
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Najväčší pokles doby obratu pohľadávok v porovnaní s predchádzajúcim rokom nastal 

v roku 2016, kedy sa doba obratu pohľadávok znížila až o 58%. Naopak najviac narástla 

doba obratu pohľadávok v roku 2012, kedy narástla z hodnoty 56 dní až na 81 dní, čiže 

približne o 45%.  

Nasledujúca tabuľka zobrazuje priemerné hodnoty doby obratu pohľadávok a ich 

základných charakteristík časovej rady. 

Tabuľka 12: Priemerné hodnoty doby obratu pohľadávok (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 
Výberový priemer Priemer   

  x y(v dňoch) 1di(y) (v dňoch) k(y)  

 hodnota 4,50 62 -7,714 0,868 

 

Priemerná hodnota doby obratu pohľadávok v sledovanom období bola 62 dní. Dobrým 

ukazovateľom je, že spoločnosť priemerne znižovala dobu obratu pohľadávok ročne 

o takmer 8 dní a teda približne o 13%.  

Vyrovnanie časovej rady regresnou funkciou 

Keďže ukazovateľ doby obratu pohľadávok nevykazuje ani rastúci ani klesajúci trend ale 

vyzerá to skôr ako opakujúci sa cyklus, ktorého hodnoty sa kolíšu okolo konštanty,  

môžeme použiť k predpovedi na budúci vývoj priemerné hodnoty ukazovateľa. V tomto 

prípade očakávané hodnoty doby obratu pohľadávok približne 60 dní. 

Graf 14: Predikcia doby obratu pohľadávok pre rok 2017 (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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2.2.8 Doba obratu záväzkov 

Pomocou analýzy doby obratu záväzkov, je možné zistiť, ako rýchlo je spoločnosť 

schopná splácať svoje záväzky. Tento ukazovateľ je vhodné porovnávať s dobou obratu 

pohľadávok, ktorá by mala byť kratšia, než doba potrebná k splateniu záväzkov.  

Na nasledujúcom grafe je zobrazená doba obratu záväzkov v sledovanom období. 

Graf 15: Doba obratu záväzkov (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Dobrým znamením je, keď hodnota doby obratu záväzkov má klesajúci charakter, čo 

spoločnosť Technos.a.s. nespĺňa. Firma mala do roku 2013 viac rastúci charakter, čo sa 

našťastie podarilo napraviť a od roku 2013 pomerne rýchlo klesala. Ako môžeme vidieť 

najdlhšie trvalo spoločnosti splatiť svoje záväzky v roku 2013, kedy sa hodnota 

ukazovateľa pohybovala až na 122 dní. Na jednej strane vysoké hodnoty môžu vypovedať 

o tom, že firma je schopná si vyjednať výhodné dodávacie lehoty ale na druhej strane 

s takto vysokými hodnotami je spojené riziko zhoršenia vzťahov s dodávateľmi. 

Najnižšie hodnoty firma dosiahla v poslednom sledovanom roku 2016, kedy hodnota 

klesla na 43 dní. 

V tabuľke č.13 sú vypočítané základné charakteristiky časovej rady v rokoch 2009 - 2016. 

Prvá diferencia  a koeficienty rastu, vyjadrujúce ročnú zmenu ukazovateľa boli 

vypočítané podľa vzorcov  (2.23) a (2.25).  
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Tabuľka 13: Doba obratu záväzkov a jej základne charakteristiky (Zdroj: Vlastné 

spracovanie) 

i Rok yi                                                               

(v dňoch) 
1di(y)                

(v dňoch) 
ki(y) 

1 2009 104 - - 

2 2010 95 -9 0,91 

3 2011 115 20 1,21 

4 2012 113 -2 0,98 

5 2013 122 9 1,08 

6 2014 101 -21 0,83 

7 2015 76 -25 0,75 

8 2016 43 -33 0,57 

 

Najväčší pokles doby obratu záväzkov v porovnaní s predchádzajúcim rokom nastal 

v roku 2016, kedy sa doba obratu záväzkov znížila až o 43%. Najviac hodnota narástla  

v roku 2011 kedy narástla o 20 dní. Ako je vidieť, hodnota od roku 2013 klesá 

a v poslednom roku, kedy hodnota klesla o 33 dní sa firme podarilo dosiahnuť najnižšie 

hodnoty počas sledovaného obdobia. 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje priemerné hodnoty doby obratu záväzkov a ich 

základných charakteristík časovej rady. 

Tabuľka 14: Priemerné hodnoty doby obratu záväzkov (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 
Výberový 
priemer 

  Priemer   

  x y (v dňoch) 1di(y) (v dňoch) k(y)  

hodnota  4,50 96 -9 0,881 

 

Priemerná hodnota doby obratu záväzkov v sledovanom období bola 96 dní. Dobrým 

ukazovateľom je, že spoločnosť priemerne znižovala dobu obratu záväzkov približne o 9 

dní ročne.  

Vyrovnanie časovej rady regresnou funkciou 

Na vyrovnanie časovej rady doby obratu záväzkov bola zvolená polynomická funkcia 2. 

stupňa, ktorá najlepšie zodpovedá jej priebehu. Index determinácie má hodnotu I2 = 



61 

 

0,896. Možno teda povedať, že 89% rozptylu hodnôt doby obratu záväzkov je možné 

vysvetliť danou regresnou funkciou.  

Graf 16: Predikcia doby obratu záväzkov pre rok 2017 (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Regresná funkcia po dosadení parametrov má nasledovný tvar: 

η(x) = -3,7083x2 + 26,768x + 70,232 

Predikcia pre rok 2017  

Zo zistenej regresnej funkcie je možné vypočítať predikciu ukazovateľa pre nasledujúci 

rok. 

η(x) = -3,7083*92 + 26,768*9 + 70,232 = 11 dní 

Ak sa bude trend časovej rady ukazovateľa celková zadlženosť vyvíjať ako doteraz, doba 

obratu záväzkov by mala dosiahnuť v roku 2017 hodnoty 11 dní. 

 

2.2.9 Obrat celkových aktív 

Obrat aktív je pojem, ktorý označuje efektívnosť využívania celkových aktív 

v spoločnosti. Jednoduchšie povedané, udáva koľkokrát sa celkové aktíva obrátia za 

jeden rok.  

Nasledujúci graf zobrazuje vývoj tohto ukazovateľa v sledovanom období 2009-2016. 
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Graf 17: Obrat celkových aktív (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Štandardnou doporučenou hodnotu pre podniky činné v oblasti ako spoločnosť Technos 

a.s. je index v rozmedzí 1-1,5. Ako je vidieť z vypočítaných hodnôt, tak hodnota 

ukazovateľa je takmer počas celého sledovaného obdobia v doporučenom rozmedzí a vo 

všetkých rokoch okrem roku 2014 je vyššia ako 1, čo znamená, že spoločnosť obrátila 

svoje celkové aktíva aspoň jeden krát.  

Tabuľka č.15 zobrazuje základné charakteristiky časovej rady v sledovanom období 2009 

– 2016. Prvá diferencia  a koeficienty rastu, vyjadrujúce ročnú zmenu ukazovateľa boli 

vypočítané podľa vzorcov  (2.22) a (2.24). 

Tabuľka 15: Obrat celkových aktív a jeho základné charakteristiky (Zdroj: Vlastné 

spracovanie) 

i Rok yi 1di(y) ki(y) 

1 2009 1,33 - - 

2 2010 1,54 0,21 1,16 

3 2011 1,44 -0,10 0,94 

4 2012 1,22 -0,22 0,85 

5 2013 1,18 -0,04 0,97 

6 2014 0,9 -0,28 0,76 

7 2015 1,28 0,38 1,42 

8 2016 1,49 0,21 1,16 
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Najlepšie hodnoty spoločnosť dosiahla v rokoch 2010 a 2016, kedy dokázala spoločnosť 

obrátiť svoje celkove aktíva približne 1,5 krát. Naopak najnižšie hodnoty boli dosiahnuté 

v roku 2014, kedy spoločnosť svoje celkové aktíva nedokázala zhodnotiť ani 1 krát. 

Najväčší nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom nastal v  roku 2015, kedy 

spoločnosť opäť dosiahla odporúčané hodnoty.  

Tabuľka 16: Priemerné hodnoty obratu celkových aktív (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 Výberový priemer   Priemer   

  x y 1di(y) k(y)  

hodnota 4,50 1,30 0,023 1,016 

 

Z tabuľky č. 16 je zrejmé, že priemerné hodnoty obratu celkových aktív sa počas 

sledované obdobia držali v doporučených intervaloch a teda spoločnosť dobre 

zhodnocuje svoje aktíva. Priemer prvej diferencie nám ukazuje, že hodnoty tohto 

ukazovateľa mali v sledovanom období rastúci priebeh a to približne o 0,023 ročne a teda 

približne o 1,6% 

 

Vyrovnanie časovej rady regresnou funkciou 

Ukazovateľ obratu celkových aktív nevykazuje ani rastúci ani klesajúci trend a  k určeniu 

predikcie pre rok 2017 zvolená polynomická funkcia, ktorá najlepšie vystihuje priebeh 

tohto ukazovateľa. Predpokladaná hodnota pre rok 2017 je 1,5 dňa.  

Graf 18: Predikcia obratu celkových aktív pre rok 2017 (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Regresná funkcia po dosadení parametrov má nasledovný tvar: 

η(x) = 0,0211x2 - 0,2115x + 1,7121 

Predikcia pre rok 2017  

Zo zistenej regresnej funkcie je možné vypočítať predikciu ukazovateľa pre nasledujúci 

rok. 

η(x) = 0,0211*92 - 0,2115*9 + 1,7121= 1,51 

Ak sa bude trend časovej rady obratu celkových aktív vyvíjať ako doteraz, obrat 

celkových aktív dosiahne v roku 2017 hodnoty  1,51. 

 

2.2.10 Celková zadlženosť 

Informuje nás o tom, aký je percentuálny podiel cudzích zdrojov na celkových zdrojoch 

financovania majetku podniku, a teda vyjadruje koľko percent majetku je financovaných 

na dlh.  

Na grafe č. 19 môžeme vidieť vývoj celkovej zadlženosti počas sledovaného obdobia 

vyjadrenú v %. 

Graf 19: Celková zadlženosť  (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Pre tento ukazovateľ nie sú doporučené hodnoty no v niektorých odboroch sa pripúšťa až 

75%. Pre spoločnosť Technos a.s. môžeme povedať že hodnoty v okolí 50% sú 
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optimálne. Ako môžeme vidieť z predchádzajúceho grafu najvyššie hodnoty celkovej 

zadlženosti boli dosiahnuté v roku 2013 a to 66,67% . Od tohto roku celková zadlženosť 

spoločnosti klesá, čo z pohľadu veriteľov a stability je dobrý signál. V roku 2016 tieto 

celková zadlženosť klesla až na 32,38%.  

Tabuľka č.17 zobrazuje základné charakteristiky časovej rady v sledovanom období 2009 

– 2016. Prvá diferencia  a koeficienty rastu, vyjadrujúce ročnú zmenu ukazovateľa boli 

vypočítané podľa vzorcov (2.22) a (2.24).  

Tabuľka 17: Celková zadlženosť a jej základné charakteristiky (Zdroj: Vlastné 

spracovanie) 

i Rok yi (v %) 1di(y) (v %) ki(y) 

1 2009 55,22 - - 

2 2010 55,74 0,52 1,01 

3 2011 50,74 -5 0,91 

4 2012 58,02 7,28 1,14 

5 2013 66,67 8,65 1,15 

6 2014 58,89 -7,78 0,88 

7 2015 46,51 -12,38 0,79 

8 2016 32,38 -14,13 0,70 

 

Najväčší pokles celkovej zadlženosti spoločnosť zaznamenala v poslednom roku 

sledovaného obdobia a to približne o 14%  na najnižšie dosiahnutú hodnotu 32%. 

Najvyšší nárast celkovej zadlženosti v porovnaní s minulým rokom nastal v roku 2013 

a to o 8,65%. V tomto roku tiež celková zadlženosť dosiahla svojich najvyšších hodnôt 

66%.  

Nasledujúca tabuľka č.18 zobrazuje priemerné hodnoty celkovej zadlženosti a jej 

základných charakteristík časovej rady. 

Tabuľka 18: Priemerné hodnoty celkovej zadlženosti (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 
 
 

hodnota 

Výberový priemer Priemer 

x y (v %) 1di(y) (v %) 𝐤(𝐲)̅̅ ̅̅ ̅̅  

4,50 53,02 -3,263 0,927 
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Priemerná hodnota celkovej zadlženosti sa pohybuje v okolí hodnoty 53%, čo 

považujeme za optimálnu úroveň. Dobrým signálom je, že celková zadlženosť 

spoločnosti priemerne klesala o 7% ročne.   

Vyrovnanie časovej rady regresnou funkciou 

Na vyrovnanie časovej rady celkovej zadlženosti bola zvolená polynomická funkcia 2. 

stupňa ,ktorá najlepšie zodpovedá jej priebehu. Index determinácie má hodnotu I2 = 

0,699. Možno teda povedať, že 69,9% rozptylu hodnôt celkovej zadlženosti je možné 

vysvetliť danou regresnou funkciou.  

Graf 20: Predikcia celkovej zadlženosti pre rok 2017 (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Regresná funkcia po dosadení parametrov má nasledovný tvar: 

η(x) = -1,4101x2 + 10,632x + 41,134 

Predikcia pre rok 2017  

Zo zistenej regresnej funkcie je možné vypočítať predikciu ukazovateľa pre nasledujúci 

rok. 

η(x) = -1,4101*92 + 10,632*9 + 41,134 = 22,60 % 

Ak sa bude trend časovej rady ukazovateľa celková zadlženosť vyvíjať ako doteraz, 

celková zadlženosť dosiahne v roku 2017 hodnoty 22,6%. 
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2.2.11 Altmanov index finančného zdravia 

Analýzou Altmanovho modelu je možné zistiť, či nie je spoločnosť v nasledujúcich 

rokoch ohrozená bankrotom.  

Na grafe č. 21 môžeme vidieť vývoj Altmanovho modelu počas sledovaného obdobia. 

Graf 21: Altmanov index finančného zdravia (Z - score) (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

K posúdeniu Altmanovho modelu sa používajú doporučené intervaly. Ak sa pohybuje 

spoločnosť v intervale <1,2;2,9>, jedná sa o tzv. šedú zónu a vývoj podniku je nutné ďalej 

sledovať. Pri hodnote menšej ako 1,2 sa dá pomerne spoľahlivo predpokladať bankrot do 

dvoch rokov. Ak je hodnota Altmanovho modelu vyššia než 2,9 jedná sa o firmu s dobrou 

finančne-ekonomickou situáciou  a vývoj podniku môžeme považovať za 

bezproblémový. 

Z grafu č.21 je zrejmé, že spoločnosť Technos a.s. sa ocitla v pásme bankrotu len raz a to 

v roku 2014, kedy hodnota Altmanovho modelu padla na hodnotu 1,07. Vo všetkých 

ostatných rokoch sa spoločnosť nachádzala v tzv. šedej zóne, kedy nebola priamo 

ohrozená bankrotom no situáciu bolo potrebné naďalej sledovať. Najvyššie hodnoty 

dosiahla spoločnosť v roku 2016 a to konkrétne 2,54, čím sa spoločnosť blíži k hodnotám, 

ktoré vykazujú dobrú finančnú situáciu.  

Tabuľka č.19 zobrazuje základné charakteristiky časovej rady Altmanovho modelu 

v sledovanom období 2009 – 2016. Prvá diferencia  a koeficienty rastu, vyjadrujúce 

ročnú zmenu ukazovateľa boli vypočítané podľa vzorcov  (2.22) a (2.24). 
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Tabuľka 19: Altmanov index a jeho základné charakteristiky  (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

i Rok yi 1di(y) ki(y) 

1 2009 1,93 - - 

2 2010 2,35 0,42 1,22 

3 2011 2,24 -0,11 0,95 

4 2012 1,74 -0,50 0,78 

5 2013 1,54 -0,20 0,89 

6 2014 1,07 -0,47 0,69 

7 2015 2,31 1,24 2,16 

8 2016 2,54 0,23 1,10 

 

Najväčší pokles hodnoty Altmanovho modelu spoločnosť zaznamenala v roku 2012, kedy 

klesla hodnota z 2,24 na 1,74 sledovaného obdobia čiže o 22%. Ďalší veľký pokles nastal 

v roku 2014 kedy hodnota klesla o 0,47 a dosiahla tak najnižších hodnôt v sledovanom 

období. V roku 2015 hodnota stúpla o 216% a to z 1,07 až na 2,31 a tak sa spoločnosť 

dostala zo situácie, kedy jej hrozil bankrot do tzv. šedej zóny ale i naďalej bude potrebné 

sledovať jej vývoj. 

Nasledujúca tabuľka č.20 zobrazuje priemerné hodnoty Altmanovho modelu a jeho 

základných charakteristík časovej rady. 

Tabuľka 20: Priemerné hodnoty Altmanovho modelu (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 
Výberový priemer                      Priemer   

  x y 1di(y) 𝐤(𝐲)̅̅ ̅̅ ̅̅   

 hodnota 4,50 1,97 0,087 1,040 

 

Priemerná hodnota Atmanovho modelu je 1,97 a teda sa nachádza v šedej zóne. Podľa 

priemeru prvej diferencii môžeme povedať, že sa hodnota Atlamovho modelu v času 

pomaly zvyšuje priemerne o 0,087 ročne a teda o 4%.  

Vyrovnanie časovej rady 

Na základe zistených hodnôt indexov determinácie je zrejmé, že použitím regresných 

funkcií by nebolo možné časový rad vyrovnať s dostatočnou presnosťou. Najvyšších 

hodnôt dosahuje index determinácie pri polynomickej regresnej funkcii, pomocou ktorej 
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by bolo možné vysvetliť iba 32,3% rozptylu hodnôt Altmanovho modelu. Z tohto dôvodu 

nie je vhodné časový rad vyrovnávať regresnou funkciou a pre predikciu do ďalšieho roka 

bude použité vyrovnanie priemernou hodnotou a je možné predpovedať, že hodnota 

Altmanovho modelu bude v ďalšom roku 1,97. 

Graf 22: Predikcia Altmanovho modelu pre rok 2017 (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

 

2.2.12 Finančná páka 

Finančná páka vypovedá o tom, akú časť aktív tvorí vlastný kapitál. Podnik zvyšuje svoju 

hodnotu vtedy, ak zvyšuje pomer cudzích zdrojov.  

Na grafe č. 23 môžeme vidieť vývoj finančnej páky počas sledovaného obdobia. 
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Graf 23: Finančná páka (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Hodnoty finančnej páky majú kolísavý priebeh no najvyššia hodnota a to 3 bola 

dosiahnutá v roku 2013. Od tohto roku finančná páka začala klesať až dosiahla 

v poslednom sledovanom roku 2016 hodnotu 1,48. 

Tabuľka č.21 zobrazuje základné charakteristiky časovej rady v sledovanom období 2009 

– 2016. Prvá diferencia  a koeficienty rastu, vyjadrujúce ročnú zmenu ukazovateľa boli 

vypočítané podľa vzorcov  (2.22) a (2.24). 

Tabuľka 21: Finančná páka a jej základné charakteristiky (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

i Rok yi 1di(y) ki(y) 

1 2009 2,23 - - 

2 2010 2,36 0,13 1,06 

3 2011 2,03 -0,33 0,86 

4 2012 2,38 0,35 1,17 

5 2013 3 0,62 1,26 

6 2014 2,43 -0,57 0,81 

7 2015 1,87 -0,56 0,77 

8 2016 1,48 -0,39 0,79 

 

Najväčší pokles finančnej páky v porovnaní s predchádzajúcim rokom spoločnosť 

zaznamenala v roku 2014, kedy hodnota spadla o 19%. Najväčší nárast nastal v roku 2013 

kedy finančná páka vzrástla o 26% a dosiahla tak najvyššiu hodnotu v sledovanom 

období a to 3. 
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Nasledujúca tabuľka č.22 zobrazuje priemerné hodnoty finančnej páky a jej základných 

charakteristík časovej rady. 

Tabuľka 22: Priemerné hodnoty finančné páky (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 Výberový priemer                       Priemer   

  x y 1di(y) 𝐤(𝐲)̅̅ ̅̅ ̅̅  

hodnota 4,50 2,22 -0,107 0,943 

 

Priemerná hodnota finančnej páky je približne 2,22. Podľa priemeru prvých diferencií 

môžeme povedať, že  finančná páka klesala ročne o 0,1 a teda dochádzalo k ročnému 

poklesu ukazovateľa v priemere o 5% 

Vyrovnanie časovej rady regresnou funkciou 

Na základe zistených hodnôt indexov determinácie je zrejmé, že použitím regresných 

funkcií by nebolo možné časový rad vyrovnať s dostatočnou presnosťou. Najvyšších 

hodnôt dosahuje index determinácie pri polynomickej regresnej funkcii, pomocou ktorej 

by bolo možné vysvetliť iba 57% rozptylu hodnôt finančnej páky. Z tohto dôvodu nie je 

vhodné časový rad vyrovnávať regresnou funkciou a pre predikciu do ďalšieho roka bude 

použité vyrovnanie priemernou hodnotou a  je možné predpovedať, že hodnota finančnej 

páky bude v ďalšom roku 2,22. 

Graf 24: Predikcia finančnej páky pre rok 2017 (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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2.2.13 Náklady  

Posledným ukazovateľom podrobeným analýze sú náklady. Do analýzy boli zahrnuté 

osobné náklady, ktoré tvoria najväčšiu časť nákladov.  

Na grafe č. 24 môžeme vidieť vývoj finančnej páky počas sledovaného obdobia. 

Graf 25: Náklady (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Náklady spoločnosti majú rastúci vývoj, čo nie je pre firmu dobrým signálom. Spoločnosť 

by sa mala práve naopak snažiť znižovať svoje náklady aby tak bola schopná dosiahnuť 

väčších ziskov. Najnižšie náklady mala spoločnosť v prvom sledovanom roku 2009, kedy 

boli náklady 661 tis €. Počas rokov náklady rástli a v roku 2015 spoločnosť dosiahla 

náklady až vo výške 1,164 tis €. V poslednom sledovanom roku síce už náklady nenarástli 

v porovnaní s predchádzajúcim rokom ale ani nemôžme povedať, že by nejako rapídne 

klesli. 

 

Tabuľka č.23 zobrazuje základné charakteristiky časovej rady v sledovanom období 2009 

– 2016. Prvá diferencia  a koeficienty rastu, vyjadrujúce ročnú zmenu ukazovateľa boli 

vypočítané podľa vzorcov (2.22) a (2.24). 
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Tabuľka 23: Náklady a ich základné charakteristiky (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

i Rok yi (v €) 1di(y) (v €) ki(y) 

1 2009 661 486 - - 

2 2010 766 836 105 350 1,16 

3 2011 949 468 182 632 1,24 

4 2012 841 016 -108 452 0,89 

5 2013 1 065 866 224 850 1,27 

6 2014 1 055 169 -10 697 0,99 

7 2015 1 164 040 108 871 1,10 

8 2016 1 121 062 -42 978 0,96 

 

Najväčší pokles nákladov spoločnosti nastal v roku 2012, kedy sa náklady spoločnosti 

znížili o 108 tis €. Ostatné poklesy sú proti týmto hodnotám podstatne menšie až 

zanedbateľné. V ďalšom roku 2013 však náklady opäť narástli a to o 224 tis €, čiže sa 

dostali ešte na vyššiu hodnotu ako v roku 2011. Zároveň v roku 2013 náklady stúpli 

najviac počas celého sledovaného obdobia a to konkrétne o 27%. 

Nasledujúca tabuľka č.22 zobrazuje priemerné hodnoty nákladov a ich základných 

charakteristík časovej rady. 

Tabuľka 24: Priemerné hodnoty nákladov (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 
          Výberový priemer                     Priemer   

  x y (v €) 1di(y) (v €) 𝐤(𝐲)̅̅ ̅̅ ̅̅   

 hodnota 4,50 953 118 65 654 1,078 

 

Priemerná hodnota nákladov sa pohybuje okolo 953 tis €. Podľa priemeru prvých 

diferencií môžeme povedať, že  náklady rastú ročne 65 tis €, a teda dochádzalo k ročnému 

nárastu nákladov o 7,8%. 

Vyrovnanie časovej rady regresnou funkciou 

Na vyrovnanie časovej rady nákladov bola zvolená polynomická funkcia 2. stupňa ,ktorá 

najlepšie zodpovedá jej priebehu. Index determinácie má hodnotu I2 = 0,895. Možno teda 

povedať, že 89,5% rozptylu hodnôt nákladov je možné vysvetliť danou regresnou 

funkciou.  
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Graf 26: Predikcia nákladov pre rok 2017 (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Regresná funkcia po dosadení parametrov má nasledovný tvar: 

η(x) = -6783,4x2 + 129443x + 543599 

 

Predikcia pre rok 2017  

Zo zistenej regresnej funkcie je možné vypočítať predikciu ukazovateľa pre nasledujúci 

rok. 

η(x) = -6783,4*92 + 129443*9 + 543599 = 1 159 130 € 

Ak sa bude trend časovej rady nákladov vyvíjať ako doteraz, náklady dosiahnu v roku 

2017 hodnoty  1 159 130 €. 

 

2.3 Analýza závislosti medzi ukazovateľmi 

Táto kapitola je zameraná na analýzu závislostí medzi vybranými ukazovateľmi a určuje, 

aký silný vzťah medzi nimi existuje. Údaje potrebné k prevedeniu analýzy, boli získané 

z účtovných výkazov spoločnosti. 

Dvojice hodnôt jednotlivých ukazovateľov sú znázornené pomocou korelačného 

diagramu, ktorý umožňuje predbežne určiť, či medzi znakmi existuje funkčná závislosť. 
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Rozhodnutie o tom, či sú dané ukazovatele korelované alebo nie je prevedené na základe 

výpočtu výberovej kovariancie Cxy. 

V prípade potvrdenia funkčnej závislosti medzi ukazovateľmi je vypočítaný výberový 

koeficient korelácie rxy, ktorý určuje silu závislosti medzi ukazovateľmi.  

2.3.1 Závislosť pohotovej likvidity a doby obratu záväzkov 

V tejto kapitole je prevedená analýza vzťahov pohotovej likvidity a doby obratu 

záväzkov. Cieľom tejto analýzy je zistiť, akou mierou ovplyvňuje likvidita podniku dobu 

potrebnú pre úhradu dodávateľských faktúr, a súčasne, ako na likviditu podniku pôsobí 

zvýšenie resp. zníženie doby obratu záväzkov.  

Nasledujúci korelačný diagram znázorňuje závislosť doby obratu záväzkov a pohotovej 

likvidity za roky 2009 – 2016. Hodnoty jednotlivých ukazovateľov sú uvedené 

v kapitolách zaoberajúcich sa ich analýzou.  

Graf 27: Závislosť doby obratu záväzkov a pohotovej likvidity – korelačný diagram 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené výpočty výberovej kovariancie a výberového 

koeficientu korelácie, ktorých výsledky určujú veľkosť závislosti medzi pohotovou 

likviditou a dobou obratu záväzkov. Výberová kovariancia Cxy bola vypočítaná pomocou 

vzorca (2.17)  a výberový koeficient korelácie rxy pomocou vzorca (2.18). 
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Tabuľka 25: Vzťah pohotovej likvidity a doby obratu záväzkov – korelácia (Zdroj: Vlastné 

spracovanie) 

Ukazovateľ 
Výberová kovariancia 

Cxy 
Výberový koeficient 

korelácie rxy 
Veľkosť 

závislosti 

Pohotová likvidita 
-12,179 -0,802 Silná 

Doba obratu záväzkov 

 

Ako môžeme vidieť, výberová kovariancia sa líši od nuly, a teda medzi pohotovou 

likviditou a dobou obratu záväzkov existuje lineárna väzba. Keďže hodnota výberovej 

kovariancie je záporná tieto ukazovatele sú záporne korelované. Absolútna hodnota 

výberového koeficientu korelácie sa blíži hodnote 1, čo znamená, že väzba medzi 

ukazovateľmi je silná, a môžeme očakávať, že pri vyšších hodnotách pohotovej likvidity 

budú nižšie hodnoty doby obratu záväzkov a naopak. 

2.3.2 Závislosť rentability tržieb a tržieb 

Pre určenie vzťahu medzi rentabilitou tržieb a tržbami sú tržby skúmané na úrovni tržieb 

z predaja vlastných výrobkov a služieb.  

Nasledujúci korelačný diagram znázorňuje závislosť rentability tržieb a tržieb z predaja 

vlastných výrobkov a služieb za roky 2009 – 2016. Hodnoty jednotlivých ukazovateľov 

sú uvedené v kapitolách zaoberajúcich sa ich analýzou.  

Graf 28: Závislosť rentability tržieb a tržieb – korelačný diagram (Zdroj: Vlastné 

spracovanie) 
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V nasledujúcej tabuľke sú uvedené výpočty výberovej kovariancie a výberového 

koeficientu korelácie, ktorých výsledky určujú veľkosť závislosti rentabilitou tržieb 

a tržieb z predaja vlastných výrobkov a služieb. Výberová kovariancia Cxy bola 

vypočítaná pomocou vzorca (2.17) a výberový koeficient korelácie rxy pomocou vzorca 

(2.18). 

Tabuľka 26: Vzťah rentability tržieb a  tržieb – korelácia (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Ukazovateľ 
Výberová kovariancia 

Cxy 
Výberový koeficient 

korelácie rxy 
Veľkosť 

závislosti 

Rentabilita tržieb  
2 053 286 0,432 Priemerná 

Tržby  

 

Výberová kovariancia sa opäť líši od nuly, a teda medzi rentabilitou tržieb a tržbami z 

predaja vlastných výrobkov a služieb existuje lineárna väzba. Keďže hodnota výberovej 

kovariancie je kladná tieto ukazovatele sú kladne korelované. Hodnota výberového 

koeficientu korelácie sa blíži jednej polovici, čo znamená, že väzba medzi ukazovateľmi 

je priemerná. 

 

2.3.3 Závislosť doby obratu pohľadávok a doby obratu záväzkov 

Nasledujúce analýza bude pozorovať vzťah medzi dobou obratu pohľadávok a dobou 

obratu záväzkov. Daná analýza by nám mala objasniť či neustále zvyšovanie doby obratu 

záväzkov je prepojené so znižovaním doby obratu pohľadávok. Zistenie daného vzťahu 

by mohlo viesť k užitočným informáciám pre spoločnosť, pretože oba ukazovatele sú 

prepojené peňažnými prostriedky. Väzba sa týka hlavne súvislosti, či odberateľ bude 

platiť svoje prijaté faktúry v stanovenom termíne a v stanovenej výške, a či spoločnosť 

bude schopná uhradiť svoje krátkodobé záväzky z obchodných vzťahov. 

Korelačný diagram na grafe č. 29 nám zobrazuje vzťah medzi dobou obratu pohľadávok 

a dobou obratu záväzkov za sledované obdobie. 
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Graf 29: Závislosť doby obratu pohľadávok a doby obratu záväzkov – korelačný diagram 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

V nasledujúcej tabuľke sú opäť uvedené výsledky výberovej kovariancie a následne 

výberového koeficientu, ktorých výsledky určujú závislosť medzi vybranými finančnými 

ukazovateľmi. 

Tabuľka 27: Vzťah doby obratu pohľadávok a doby obratu záväzkov – korelácia (Zdroj: 

Vlastné spracovanie) 

Ukazovateľ 
Výberová 

kovariancia Cxy 
Výberový koeficient 

korelácie rxy 
Veľkosť 

závislosti 

Doba obratu pohľadávok 
214 0,455 Priemerná 

Doba obratu záväzkov 

 

Z výpočtov môžeme konštatovať, že existuje lineárna väzba medzi danými ukazovateľmi, 

keďže výberová kovariancia je rôzna od nuly a vybrané ukazovatele sú korelované 

kladne. Výberový koeficient korelácie sa blíži hodnote 0,5, čo značí priemernú závislosť 

medzi ukazovateľmi. Z daného výsledku môžeme povedať, že neustále znižovanie doby 

obratu pohľadávok má priemerný vplyv na zvyšovanie dobu obratu záväzkov. 
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2.4 Celkové zhodnotenie analýzy 

 

Z celkovej analýzy môžeme povedať, že situácia spoločnosti Technos a.s. nemá 

v analyzovanom období rastúcu alebo klesajúcu tendenciu. Väčšinu ukazovateľov je 

možné charakterizovať priemernou hodnotou, pomocou ktorej sú tiež predpovedané ich 

budúce hodnoty.  

2.4.1 Tržby 

Celkové tržby spoločnosti Technos a.s. sú tvorené prevažne z tržieb z predaja vlastných 

výrobkov a služieb. Vývoj tržieb v analyzovanom období je nestály s priemernou 

hodnotou 3 698 tis. €. Zo získaných výsledkov vyplýva, že dochádza k postupnému rastu 

tržieb za predaj vlastných výrobkov a služieb v priemere o 3,8% za rok. Zatiaľ čo tržby 

v prvých piatich rokoch sledovaného obdobia mali rastúci trend a dosiahli hodnoty 5 321 

tis.€, v roku 2014 došlo k ich poklesu o viac ako polovicu, a to na 2 583 tis. €. Odhad 

budúcich hodnôt bol stanovený na základe vyrovnania časovej rady priemernou 

hodnotou, a teda predpokladaná hodnota pre rok 2017 je 3,698 tis €. 

 

Rozdielové ukazovatele  

2.4.2 Čistý pracovný kapitál 

Hodnota čistého pracovného kapitálu predstavuje objem finančných prostriedkov, ktoré 

by zostali spoločnosti, pokiaľ by bola nútená splatiť všetky svoje krátkodobé záväzky. 

Ak je hodnota čistého pracovného kapitálu väčšia ako nula, môžeme to považovať za 

určitú finančnú istotu, s ktorou by podnik bol schopný pokračovať v prípade núdze.  

Čistý pracovný kapitál je jedným z ukazovateľov, ktorý vykazuje rastúci trend, čo pre 

spoločnosť predstavuje pozitívny vývoj. Kladná hodnota čistého pracovného kapitálu 

svedčí o tom, že spoločnosť má počas celého sledovaného obdobia určitú rezervu. 

Najvyššie hodnoty boli dosiahnuté v roku 2015, kedy čistý pracovný kapitál dosahoval 

hodnotu 1 228 tis. €. Pokiaľ by vývoj ukazovateľa bol rovnaký ako doteraz, môžeme 

v budúcich rokoch očakávať ďalší jeho rast. Odhad hodnôt pre budúci rok bol stanovený 
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pomocou polynomickej funkcie, a očakáva sa, že v roku 2017 dosiahne hodnota čistého 

pracovného kapitálu 1,296 tis €. 

 

Ukazovatele likvidity 

Pre posúdenie likvidity spoločnosti boli vybraté všetky ukazovatele likvidity k posúdeniu 

danej problematiky a to okamžitá likvidita, pohotová likvidita a bežná likvidita.  

2.4.3 Okamžitá likvidita 

Z analýzy okamžitej likvidity vyplýva, že spoločnosť sa pohybuje v doporučených 

intervaloch len v troch rokoch sledovaného obdobia. Túto hodnotu priamo ovplyvnili 

peniaze, ktoré spoločnosť mala na bežnom účte v banke. V posledných dvoch rokoch 

spoločnosť nemala takmer žiadne peniaze na účtoch, čo spôsobilo obrovský pokles 

okamžitej likvidity. V roku 2011 zase spoločnosť držala zbytočne veľa peňazí na účtoch 

namiesto toho aby finančný majetok efektívne investovala a tak by peňažné prostriedky 

priniesli lepší úžitok.  

2.4.4 Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita je jedným z ukazovateľov likvidity, ktorý nás informuje o tom, 

koľkokrát je firma schopná uhradiť svoje krátkodobé záväzky, pokiaľ premení 

krátkodobé pohľadávky a finančný majetok na peniaze. Odporúčané hodnoty pohotovej 

likvidity sa pohybujú v rozmedzí 1 - 1,5. Pohotová likvidita má rastúci trend. V rokoch 

2009 a 2010 boli hodnoty menšie ako 1, čo znamená, že spoločnosť mala malú schopnosť 

hradiť krátkodobé záväzky a však v ďalších rokoch hodnoty narástli a pohotová likvidita 

tak dosahovala ideálnych hodnôt až do roku 2015, kedy hodnota likvidita prudko vzrástla 

až na hodnotu 2,1. V ďalšom roku opäť hodnoty narástli až na 2,54, čo už znamená, že 

spoločnosť by mohla hospodáriť efektívnejšie. Ak bude tento rastúci trend pokračovať 

predpokladá sa, že pohotová likvidita dosiahne v roku 2017 hodnotu  2,94. 

2.4.5 Bežná likvidita 

Odporúčané hodnoty bežnej likvidity značne závisia na odvetví. Pri spoločnosti 

Technos.a.s. môžeme považovať za ideálne hodnoty 1,5 a viac. Podobne ako pri 
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pohotovej likvidite má bežná likvidita rastúci trend. V druhom sledovanom roku 2010 

hodnoty bežnej likvidity klesli pod kritickú hodnotu 1, čo značí, že spoločnosť v danom 

okamžiku nebola schopná plniť všetky svoje záväzky i v prípade, že by premenila všetok 

svoj obežný majetok na peňažné prostriedky. V ďalších rokoch už hodnoty boli vyššie 

ako 1, no stále nedosahovali odporúčané hodnoty. V roku 2014 hodnoty presiahli 1,5 a od 

tohto roku vykazovali rastúci trend až v poslednom sledovanom roku hodnoty vystúpili  

na hodnotu 2,64. V prípade, že bude tento rastúci trend pokračovať očakáva sa, že 

hodnota bežnej likvidity dosiahne v roku 2017 až 3,15, čo už môže svedčiť 

o neefektívnom hospodárení firmy. 

 

Ukazovatele rentability 

2.4.6 Rentabilita aktív 

Rentabilita aktív vypovedá o efektivite využívania investovaného kapitálu a umožňuje 

určiť, aká časť zisku bola z tohto kapitálu vygenerovaná.  

Požiadavkou na ukazovatele rentability je aby v čase rástli. Spoločnosť Technos a.s. má 

skôr klesajúci charakter. V roku 2014 rentabilita aktív klesla o viac ako 50% a dosiahla 

tak záporné hodnoty, ktoré vypovedajú o tom, že spoločnosť stratila časť hodnoty 

vloženého kapitálu. K týmto záporným hodnotám došlo z dôvodu záporného výsledku 

hospodárenia, ktorý mala spoločnosť v roku 2014. V roku 2015 rentabilita aktív zažila 

najväčší nárast počas sledovaného obdobia až na hodnotu 8,92%. V roku 2016 hodnoty 

síce klesli no už sa aspoň udržali v kladných číslach. Predpoveď do roku 2017 odhaduje 

rentabilitu aktív na 4,71%.  

2.4.7 Rentabilita tržieb 

Pomocou rentability tržieb je možné zistiť, aký zisk je podnik schopný vyprodukovať na 

1 € tržieb.  

Rentabilita tržieb vykazovala počas sledovaného obdobia rovnaký vývoj ako rentabilita 

aktív. Najnižšie hodnoty boli dosiahnuté rovnako ako pri rentabilite aktív v roku 2014, 

kedy firma dosiahla záporných hodnôt a to -9 %. Najväčší nárast v porovnaní 
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s predchádzajúcim rokom nastal v roku 2015, kedy hodnoty rentability narástli zo 

záporných hodnôt na hodnotu 6,95%.  V ďalšom roku opäť poklesli no nedosahovali 

záporné hodnoty. Predpokladá sa, že rentabilita tržieb dosiahne v roku 2017 hodnotu 

3,37%. 

 

Ukazovatele aktivity 

Pomocou analýzy ukazovateľov aktivity zisťujeme, ako spoločnosť hospodári so svojimi 

aktívami.  

2.4.8 Doba obratu pohľadávok a doba obratu záväzkov 

Pri ukazovateľoch aktivity by malo platiť, že doba obratu záväzkov je dlhšia ako doba 

obratu pohľadávok. Pre lepšie porovnanie môžeme vidieť dobu obratu pohľadávok aj 

dobu obratu záväzkov na nasledujúcom grafe.  

Graf 30: Vývoj doby obratu pohľadávok a záväzkov (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Ako je možné vidieť z grafu č.30, spoločnosť spĺňa požiadavku, a doba obratu záväzkov 

je dlhšia ako doba obratu pohľadávok. Znamená to teda, že doba, za ktorú spoločnosť 

uhradí svoje záväzky je dlhšia než doba, za ktorú odberatelia uhradia svoje pohľadávky. 

Doba obratu pohľadávok nevykazuje ani rastúci ani klesajúci trend, a preto k určeniu 

predikcie pre ďalší rok boli použité priemerné hodnoty tohto ukazovateľa. Predpokladá 

sa teda, že doba obratu pohľadávok dosiahne v roku 2017 62 dní. Doba obratu záväzkov 
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má skôr klesajúci trend a od roku 2013 klesá každoročne o viac ako 20 dní. Ak by tento 

vývoj pokračoval aj v roku 2017 očakáva sa, že doba obratu záväzkov dosiahne hodnotu 

11 dní.  

2.4.9 Obrat celkových aktív 

Obrat celkových aktív označuje efektívnosť využívania celkových aktív. Udáva, 

koľkokrát sa celkové aktíva obrátia za jeden rok. 

Pre podniky činné v oblasti ako spoločnosť Technos, a.s. sú doporučené hodnoty 

v rozmedzí 1 – 1,5. obrat aktív by mal byť minimálne na úrovni hodnoty 1, čo spoločnosť 

spĺňa takmer vo všetkých rokoch sledovaného obdobia okrem roku 2014, kedy hodnota 

bola len 0,9. znamená to, že spoločnosť v tomto roku nedokázala obrátiť svoje aktíva ani 

jeden krát. V ostatných sledovaných rokoch spoločnosť dosahovala odporúčané hodnoty, 

čo svedčí o tom, že dobre zhodnocuje svoje aktíva. Predpokladá sa, že obrat aktív v roku 

2017 bude 1,51, čiže sa celkové aktíva obrátia 1,51 x za rok.  

 

Ukazovatele zadlženosti 

Ukazovatele zadlženosti nám poskytujú informácie o zadlženosti firmy a rozsahu 

cudzieho kapitálu, ktorý používa na financovanie svojej činnosti. Pri vysokej zadlženosti 

je výhodou, že cudzí kapitál je lacnejší ako vlastný. Pri nízkej zadlženosti firma používa 

viac vlastného kapitálu, ktorý je však drahší. Výhodou však je, že sa stáva finančne 

stabilnou a nezávislou.  

2.4.10 Celková zadlženosť 

Celková zadlženosť je základným ukazovateľom zadlženosti. Celková zadlženosť sa 

v rokoch 2009 – 2012 pohybuje v rozmedzí 50- 60%, čo znamená, že 50 až 60% majetku 

spoločnosti tvoria cudzie zdroje. Tieto hodnoty je možné považovať za primerané. V roku 

2013 však hodnoty narástli na 66%, čo už je nad doporučenými hodnotami. V ďalších 

troch rokoch však hodnota celkovej zadlženosti klesala až dosiahla v poslednom 

sledovanom roku hodnotu len 32%, čím sa firma stala finančne stabilnejšou 

a nezávislejšou. 
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2.4.11 Finančná páka  

Finančná páka vypovedá o tom, akú časť aktív tvorí vlastný kapitál. Podnik zvyšuje 

hodnotu tohto ukazovateľa vtedy, ak zvyšuje pomer cudzích zdrojov. Je potrebné 

zachovávať správnu rovnováhu medzi výhodami a nevýhodami dlhového financovania.   

Vývoj finančnej páky je veľmi podobný vývoju celkovej zadlženosti. V roku 2013 

finančná páka dosiahla najvyšších hodnôt a to konkrétne 3.  V ďalších rokoch už hodnota 

finančnej páky má klesajúci charakter a do posledného analyzovaného roku 2016 klesne 

o viac ako 50% na hodnotu 1,48. 

 

Bankrotné modely 

2.4.12 Altmanov index 

Altmanovho analýza je pojem, ktorý označuje model pre oceňovanie krízy podniku. 

K posúdeniu Altmanovho modelu sa používajú doporučené intervaly. Ak sa pohybuje 

spoločnosť v intervale <1,2;2,9>, jedná sa o tzv. šedú zónu a vývoj podniku je nutné ďalej 

sledovať. Pri hodnote menšej ako 1,2 sa dá pomerne spoľahlivo predpokladať bankrot do 

dvoch rokov. Ak je hodnota Altmanovho modelu vyššia než 2,9 jedná sa o firmu s dobrou 

finančne-ekonomickou situáciou  a vývoj podniku môžeme považovať za 

bezproblémový. 

Spoločnosť Technos, a.s. sa takmer vo všetkých analyzovaných rokoch nachádzala v tzv. 

šedej zóne, kedy nebola priamo ohrozená bankrotom no situáciu bolo potrebné sledovať 

i naďalej. V roku 2014 hodnota Altmanovho modelu bola len 1,07, a teda spoločnosti 

hrozil bankrot v najbližších dvoch rokoch. V roku 2015 nastal najväčší nárast 

Altmanovho modelu a hodnota vyrástla až na 2,31, čím sa firma dostala do šedej zóny 

a už nebola priamo ohrozená bankrotom. V poslednom roku hodnota vzrástla o 10% na 

hodnotu 2,54 a firma sa tak blíži k hodnotám, ktoré vykazujú dobrú finančnú situáciu. 

Keďže hodnoty nevykazujú ani rastúci ani klesajúci priebeh predikcia pre rok 2017 bola 

určená pomocou priemerných hodnôt a predpokladá sa, že hodnota Altmanovho modelu 

dosiahne 1,97. 



85 

 

2.4.13 Náklady 

Posledným analyzovaným ukazovateľom boli náklady. Keďže najväčšiu časť nákladov 

tvoria osobné náklady tak práve tie boli podrobené analýze a zisťovala sa  pri nich 

predikcia do nasledujúceho roka.  

Z analýzy osobných nákladov bolo zistené, že majú rastúci trend, čo nie je pre spoločnosť 

priaznivá situácia. Tento rastúci trend bol spôsobený nárastom mzdových nákladov. 

V prvom sledovanom roku 2009 bola len výška mzdových nákladov 477 tis. €, ku ktorým 

treba prirátať náklady na sociálne poistenie vo výške 164 tis. €. V tomto roku boli náklady 

ešte pomerne nízke v porovnaní s nasledujúcimi rokmi, v ktorých už náklady boli len 

vyššie. K poslednému sledovanému roku 2016 mzdové náklady už dosahovali hodnoty 

811 tis. €, čo čo je nárast o viac ako 40% len počas sledovaného obdobia.  
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3 VLASTNÉ NÁVRHY RIEŠENÍ 

 

3.1 Propagácia spoločnosti a získanie nových zákaziek 

Problémom spoločnosti je nedostatočný počet zákaziek. Spoločnosť má síce veľa 

významných klientov no len pri niektorých z nich má spoločnosť dlhodobé zákazky 

a dlhodobú spoluprácu. Nedostatočný počet zákaziek môže ohroziť chod spoločnosti 

v budúcnosti. Aby sa zabezpečila stabilita spoločnosti v budúcnosti je potrebné aby sa 

zamerala na získavanie nových klientov a nový zákaziek. Tento problém by mohla riešiť 

propagácia spoločnosti pomocou novej internetovej stránky. 

3.1.1 Návrh internetovej stránky 

Návrh novej internetovej stránky by spoločnosti mal pomôcť pri získavaní nových 

klientov a teda aj nových zákaziek. Aktuálna internetová stránka spoločnosti už niekoľko 

rokov nebola aktualizovaná a nezahŕňa všetky dôležité informácie, ktoré by mohli 

prilákať nových klientov.  

Nová internetová stránky by mala obsahovať stručnú históriu spoločnosti, podrobný 

popis ponúkaných služieb a všetky oblasti v ktorých podniká ďalej popis zariadení, 

ktorými spoločnosť disponuje a tiež by mala obsahovať popis personálneho vybavenia 

spoločnosti a fotodokumentáciu pracovného prostredia vrátane technologických strojov, 

vďaka ktorým môže pôsobiť v tak širokom odvetví. Na stránke by nemala chýbať sekcia 

venovaná všetkým zrealizovaným a  realizovaným  projektom, ktorými by si spoločnosť 

mohla získať dôveru nových klientov. Ďalšia časť by mala obsahovať aktuálne možnosti 

pracovných príležitostí, kde by bol stručný popis požiadaviek na vzdelanie a skúsenosti, 

ktoré sú potrebné k zamestnaniu.  

Aby bola internetová stránka navrhnutá správne a pre všetkých potenciálnych klientov, 

je potrebné aby bola dostupná minimálne v troch svetových jazykoch. Keďže spoločnosť 

pôsobí predovšetkým na Slovensku mala by to byť určite slovenčina a ďalej angličtina 

a nemčina. Samozrejmosťou sú kontaktné údaje, ktoré by mali byť vždy viditeľné 

najlepšie v spodnej časti internetovej stránky. 
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3.1.2 Prínosy internetovej stránky 

Nová internetová stránky by mala slúžiť ako bezplatná reklama spoločnosti a teda mala 

by byť lákadlom pre nových potenciálnych klientov. Hlavným prínosom by bolo zvýšenie 

povedomia o spoločnosti o jej ponúkaných službách a realizovaných projektoch 

a v neposlednom rade aj oslovenie potenciálnych zamestnancov. Týmto by mohol narásť 

záujem o spoločnosť a jej ponúkané služby, čo by malo viesť k zvýšeniu počtu klientov 

a teda zvýšeniu počtu zákaziek do budúcna.  

3.1.3 Kalkulácia nákladov na novú internetovú stránku 

Spoločnosť nedisponuje zamestnancami, ktorý by boli schopní vytvoriť modernú 

internetovú stránku a preto bude potrebné najať externú firmu aby bola úroveň stránky čo 

najvyššia. V týchto nákladoch bude zahrnuté: návrh funkčnosti internetovej stránky, 

grafický návrh internetovej stránky či už pre webové alebo mobilné zobrazenie, preklad 

internetovej stránky do ďalších dvoch jazykov, a vo finále realizácia novej internetovej 

stránky. Orientačné náklady spojené s tvorbou novej internetovej stránky sú zobrazené 

v nasledujúcej tabuľke č.28 

Tabuľka 28: Kalkulácia nákladov na tvorbu internetovej stránky (Zdroj: vlastné 

spracovanie) 

Položka Náklady (v €) 

Návrh funkčnosti  350 

Grafický návrh 250 

Preklad 300 

Tvorba internetovej stránky 1 200 

Celkové náklady 2 100 

 

3.2 Zmena v organizačnej štruktúre 

Táto zmena by sa mala postarať zamedzenie problémov, ktoré boli riešené 

v predchádzajúcej kapitole 3.1. Chýbajúcim článkom manažmentu spoločnosti je 

marketingový manažér. Jeho hlavnou úlohou by bolo navrhnúť komplexnú marketingovú 

stratégiu a tým riešiť propagáciu spoločnosti, získavanie nových odberateľov 

a zamestnancov.  Vďaka kvalitnejšiemu a dôslednejšiemu riadeniu marketingu, by mohlo 
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dôjsť k zvýšeniu ziskovosti spoločnosti, čím by súčasne vzrástol ukazovateľ rentability 

tržieb a s nim aj rentabilita celkového kapitálu.  

Súčasnú organizačnú štruktúru je možné vidieť na nasledujúcom obrázku, v ktorom je 

zároveň zvýraznená navrhovaná zmena v organizačnej štruktúre pridaním 

marketingového manažéra: 

 

Obrázok 3: Organizačná štruktúra po zmene (Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

3.2.1 Prínosy zmeny v organizačnej štruktúre 

Hlavným prínosom tohto návrhu bude vytvorenie komplexnej marketingovej stratégie, 

ktorá by mala viesť k lepšej propagácie spoločnosti a tým k získaniu nových klientov 

a nových zákaziek. To by malo viesť k zvýšeniu zisku spoločnosti, jej budúcemu rastu 

a v neposlednej rade k zvýšeniu konkurencieschopnosti. 
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Tieto zmeny by zároveň priviedli výhody pre riaditeľa spoločnosti, ktorý by mal menšiu 

zodpovednosť a menej starostí s marketingom spoločnosti a mohol by sa tak vďaka 

časovej úspore venovať závažnejším problémom spojenými s chodom spoločnosti. 

 

3.2.2 Náklady spojené so zmenou v organizačnej štruktúre 

Pre prijatie zmien v organizačnej štruktúre je potrebné nakúpiť zariadenia pre nového 

zamestnanca ako sú notebook, mobilný telefón a nábytok. V týchto nákladoch sú počítané 

počiatočné jednorazové náklady pre vytvorenie pracovné prostredia. Potrebné je brať do 

úvahy ešte mesačné náklady nového zamestnanca, ktoré sú zobrazené v tabuľke č.30. 

Orientačná cenová kalkulácie pre zavedenie zmien v organizačnej štruktúre je uvedená 

v nasledujúcej tabuľke č.29. 

Tabuľka 29: Jednorazové náklady na zmenu v organizačnej štruktúre (Zdroj: vlastné 

spracovanie) 

Položka Náklady (v €) 

Notebook 1 200 

Mobil 450 

Tlačiareň 250 

Nábytok 750 

Celkové náklady 2 650 

 

Tabuľka 30: Mzdové náklady na nového zamestnanca (Zdroj: vlastné spracovanie) 

Položka Náklady (v €) 

Hrubá mzda 1 300 

Odvody zamestnávateľa 457 

Celkové náklady 1 757 

 

 

3.3 Kúpa nového zariadenia 

Keďže hlavným príjem spoločnosti tvoria práve stroje, ktoré sa používajú na výrobu 

rôznych zariadení, firma by mala prehodnotiť, ktoré stroje sú najviac výnosné a ktoré zas 
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menej, a na základe toho prispôsobiť kúpu strojov do budúcna. Jedným z možných riešení 

je kúpa ďalšieho CNC zariadenia Micro Step Aqua Cut 6001.20 Wr. Je to zariadenie na 

rezanie vodným lúčom, čo je veľmi presná metóda delenia materiálov a toto zariadenie 

je pre spoločnosť ako Technos,a.s. veľmi dôležité, pretože sa používa pri 95% zákazkách 

a teda môžeme povedať, že je hlavným tvorcom tržieb.  

 

3.3.1 Prínosy kúpy nového zariadenia 

Kúpou ďalšieho takéhoto zariadenia by bolo možné zefektívniť výrobu približne o 5% 

a okrem toho aj využitie ostatných strojov, ktoré čakajú kým sa k nim dostane materiál 

na ďalšie spracovanie. Spoločnosť by tak mohla prijímať viacej zákaziek, čo by viedlo 

k zvýšeniu zisku. Aj keď spoločnosť už teraz pracuje v širokej škále odvetví, mala by sa 

aj naďalej snažiť rozširovať svoju výrobu, efektívne využívať energiu a hlavne sa snažiť 

zvyšovať svoju konkurencieschopnosť či už na domácom alebo zahraničnom trhu aby 

zabezpečila dostatočný počet zákaziek a aby boli stroje čo najefektívnejšie využité.  

3.3.2 Náklady na kúpu nového zariadenia 

Počíta sa stým, že nie je potrebné zamestnávať ďalších pracovníkov na obsluhu zariadenia 

a budeme teda rátať len náklady na kúpu nového stroja. 

Tabuľka 31: Náklady na kúpu nového CNC zariadenia (Zdroj:vlastné spracovanie) 

Položka Náklady (v €) 

Micro Step Aqua Cut 6001.20 Wr 130 000 

Celkové náklady 130 000 

 

3.4 Ostatné návrhy 

Medzi ďalšie návrhy vedúce k získaniu nových klientov a teda zvýšeniu počtu zákaziek 

by mohol patriť online marketing. Týmto spôsobom sa firma môže dostať do podvedomia 

mnohým potenciálnym záujemcom o ponúkané služby. Veľkou výhodou je, že tento 

spôsob reklamy je možné praktizovať s úplne minimálnymi nákladmi. K jedným 

z možných nízkorozpočtových návrhov patrí aj označenie firemných áut reklamou, čím 
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by počas realizácie zákaziek veľmi rozumným spôsobom propagovali spoločnosť. Pri 

rozhodovaní klientov o výbere dodávateľskej spoločnosti by mohla spoločnosť  Technos, 

a.s. konkurovať určite cenou, ktorú majú mnohé konkurenčné spoločnosti vyššiu a tiež 

dlhoročnými skúsenosťami podložené niekoľkými certifikátmi, ktorými si určite získajú 

dôveru nových odberateľov. Tieto návrhy by mali viesť k nárastu rentability a tým aj 

zvýšeniu ziskov.  

Ďalším zisteným problémom spoločnosti je doba obratu pohľadávok. Priemerný počet 

dní, kedy má spoločnosť viazané peňažné prostriedky v neuhradených pohľadávkach je 

62 dní, pričom doba splatnosti faktúr je stanovená na 30 dní. Pre spoločnosť to znamená 

strata možnosti disponovať týmito viazanými finančnými prostriedkami v pohľadávkach, 

čo je samozrejme nežiadúce. Pokiaľ sa spoločnosti podarí znížiť dobo obratu pohľadávok, 

podnik tak získa voľné peňažné prostriedky, ktoré môže využiť práve pre splácanie 

svojich záväzkov. V prvom rade by spoločnosť mala pravidelne kontrolovať svojich 

odberateľov a dbať na dodržovanie splatnosti faktúr a snažiť sa dobu obratu pohľadávok 

postupne znižovať. Najvýhodnejšie by bolo, keby spoločnosť mohla dostávať platby 

v hotovosti alebo na bankový účet. To nie je ale vo všetkých prípadoch možné, a tak by 

snahou spoločnosti malo byť znižovanie doby inkasa pohľadávok. Možností ako znížiť 

dobu obratu pohľadávok je niekoľko. Jednou z možností je, že by spoločnosť mohla 

zaviesť sankcie za platby po vypršaní termínu splatnosti a teda získavať úroky 

z oneskorených platieb. Ďalšou možnosťou by bolo poskytnutie skonta pri platbe 

v hotovosti, čo by motivovalo odberateľov k včasnému plateniu pohľadávok 

a spoločnosť by tak mohla obdržané peniaze rovno využiť k svojím potrebám. Jednou 

z možností je aj penalizácia za oneskorené platby, čo by tiež motivovalo odberateľov 

platiť včas aby sa vyhli prebytočným stratám. Ak by spoločnosť umožnila platby za 

dodávky s odloženou splatnosťou teda faktoring nemala by viazané imanie 

v pohľadávkach a prospelo by to aj k zvýšeniu konkurencieschopnosti.  

V kapitole zaoberajúcou sa nákladmi bolo zistené, že spoločnosť má značný problém 

s rastúcimi nákladmi, ktoré tvoria prevažne mzdové náklady. Nárast nákladov súvisí so 

súčasným veľkým problémom spoločnosti a tým je nízka automatizácia výroby. To je 

spôsobené tým, že takmer všetky výrobky spoločnosti sú prototypom a nejedná sa 

o radovú výrobu konkrétnych zariadení. Tým pádom je veľmi komplikované vytvoriť  
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plne automatizovanú výrobu. Podstatnú časť výroby teda tvorí ručná výroba a práve 

v dôsledku toho má spoločnosť vysoké náklady na pracovnú silu, ktoré každým rokom 

rastú. Aby spoločnosť znížila mzdové náklady potrebovala by nakúpiť nové stroje, čím 

sa zaoberala predchádzajúca kapitola. Nákup nových strojov je ale veľmi drahá záležitosť 

a spoločnosť v súčasnej dobe nie je schopná zabezpečiť nákup nových strojov z vlastných 

zdrojov. Možným riešením tohto problému je vypracovanie projektu na získanie 

eurofondov. Spoločnosť by potrebovala na nákup nových strojov kapitál vo výške aspoň 

600 000 ,- eur. Ak by sa spoločnosti podarilo získať aspoň väčšiu polovicu tejto sumy 

z eurofondov, spoločnosť by tak mohla pokryť zvyšnú časť sumy a nakúpiť potrebné 

zariadenia. Ak by spoločnosť stále nemala dostatočné množstvo vlastných zdrojov na 

nákup nových strojov mohla by sa pokúsiť získať investičný úver, a to práve z toho 

dôvodu, že pri investičných úveroch je úročená iba skutočne vyčerpaná časť, pretože 

mnohokrát sa stáva, že klient nevyužije celú časť úveru. Podmienky pre získanie 

investičného úveru napr. v slovenskej sporiteľni sú: tržby nad 1 mil, eur ročne, žiadne 

záväzky po lehote splatnosti voči štátnym a iným finančným inštitúciám a určité kritéria 

na základe finančnej analýzy. Na základe týchto podmienok, by spoločnosť nemala mať 

problém so získaním investičného úveru a teda tým by bol vyriešený problém 

s nedostatkom vlastných zdrojov na kúpu nových strojov. Týmto návrhom by spoločnosť 

mala docieliť zníženie mzdových nákladov a zároveň zefektívniť výrobu. Ďalšími 

možnými riešeniami vedúcimi k zníženiu mzdových nákladov by mohlo byť napríklad 

zamestnávanie absolventov. V obci Podbrezová neďaleko spoločnosti Technos, a.s. sa 

nachádza hutnícka škola, v ktorej by spoločnosť mohla ľahko získať absolventov. 

Prostredníctvom absolventskej praxe môžu absolventi nadobudnúť cenné pracovné 

skúsenosti. Firma by tak získala pracovnú silu bez akýchkoľvek väčších nákladov. 

Absolventská prax je v súčasnosti spolu financovaná z európskeho projektu 

zamestnanosť a sociálna inklúzia, ktorý kryje 85% nákladov. Za odvedenú prácu 

absolventovi by spoločnosť nevyplácala ani cent a zároveň by neodvádzala ani žiadne 

odvody pretože všetky náklady znáša Úrad práce. Jedinou povinnosťou spoločnosti by 

bolo zabezpečiť výkon praxe absolventa a odovzdať mu pracovné skúsenosti. Podobným 

lacnejším riešením by bolo zamestnávať zamestnancov na základe dohôd. Zamestnávanie 

zamestnancov na základe dohôd(dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti 

a dohoda o brigádnickej práci študentov) je pre spoločnosť výhodné najmä z pohľadu 
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odvodového zaťaženia. Spoločnosť by bola povinná odvádzať za zamestnanca, ktorý ma 

uzavretú dohodu o vykonaní práce, resp. dohodu o pracovnej činnosti alebo dohodu 

o brigádnickej práci študentov len 1,05% z vyplatenej odmeny a to na úrazové poistenie, 

garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Týmto by spoločnosť dokázala ušetriť 

tiež nemalé peniaze, ktorá by mohla využiť lepšie vo svoj prospech.  

Ďalšou možnosťou ako ušetriť, resp. znížiť náklady je kúpa strojov “z druhej ruky“. Je 

veľa spoločností, vlastniacich stroje, ktoré práve Technos, a.s. potrebuje nakúpiť. Taktiež 

existujú spoločnosti, ktoré už skončili vo svojej podnikateľskej činnosti a budú radi, keď 

sa budú môcť nepotrebných zariadení zbaviť aj za znevýhodnenú cenu, na čo by sa mala 

práve spoločnosť Technos, a.s. zamerať. Kúpou strojov z „druhej ruky“ by spoločnosť 

mohla ušetriť 30% až 50% nákladov v závislosti na opotrebovaní strojov.  

 

3.5 Aplikácia pre finančnú analýzu 

Na záver je vhodné odporučiť spoločnosti, aby do budúcna zamerala svoju pozornosť na 

sledovanie vývoja finančných ukazovateľov a pravidelne spracúvala finančnú analýzu 

a kontrolovala tak priebeh vývoja jednotlivých ukazovateľov a spoločnosti ako celku. 

Doteraz spoločnosť nespracúvala finančnú analýzu, čo môže byť jedným z dôvodov, 

prečo niektoré ukazovatele majú nedostačujúce hodnoty.  

Súčasťou tejto diplomovej práce bolo vytvorenie aplikácie, ktorá umožňuje sledovať 

vybrané finančné ukazovatele k posúdeniu finančnej situácii spoločnosti. Táto aplikácia 

bola vytvorená v tabuľkovom softvéry Microsoft Excel pomocou Visual Basic for 

Applications (VBA). K používaniu tejto aplikácie je úplne postačujúca základná znalosť 

práce s programom Microsoft Excel. 

Nasledujúci obrázok zobrazuje úvodnú obrazovku aplikácie, ktorá ponúka možnosti 

zobrazenia finančných výkazov alebo prejsť priamo k výpočtom jednotlivých finančných 

ukazovateľov. Tiež je možné zobraziť stručnú nápovedu ktorá sa nachádza v ľavom 

dolnom rohu. Ako prvé je potrebné vyplniť výkazy údajmi, ktoré chceme podrobiť 

analýze. Po kliknutí na ľubovoľné tlačidlo z výkazov je možné editovať potrebné údaje 

alebo si zadať úplne nové.  
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Obrázok 4: Úvodná obrazovka programu (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Po stlačení ikony „Spustiť program“ sa zobrazí hlavné menu, v ktorom sú ukazovatele 

rozdelené do troch hlavných skupín a to analýza rozdielových ukazovateľov, analýza 

pomerových ukazovateľov a analýza sústav ukazovateľov. 

Obrázok 5: Formulár skupín ukazovateľov (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Po kliknutí na jednu z ponúkaných kategórií ukazovateľov sa zobrazí ďalší formulár, 

ktorý obsahuje konkrétne ukazovatele z danej skupiny. Na formulári je tiež tlačidlo 

umožňujúce vrátiť sa o krok späť teda na obrázok č.4. Po kliknutí na tlačidlo analýza 
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pomerových ukazovateľov sa zobrazí formulár, ktorý je zobrazený na nasledujúcom 

obrázku č.5. 

Obrázok 6: Analýza pomerových ukazovateľov (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Po vybraní jedného z ponúkaných ukazovateľov sa otvorí nový list, kde sú vypočítané 

hodnoty jednotlivých ukazovateľov počas sledovaného obdobia a zobrazený ich vývoj 

pomocou stĺpcového grafu. Na každom liste je možnosť zmazania údajov a vrátenia sa 

o krok späť. Nasledujúci obrázok zobrazuje vypočítané ukazovatele likvidity v rokoch 

2009 – 2016 aj s ich grafickým zobrazením. 

Obrázok 7: Ukazovatele likvidity (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Program pre výpočet finančnej analýzy obsahuje výpočty všetkých ukazovateľov, ktoré 

boli analyzované v kapitole 2. Tento program poskytne spoločnosti nástroj pre finančné 

riadenie a plánovanie. Veľkou výhodou je jednoduchosť ovládania a možnosť úpravy 

finančných výkazov. Firma tak nepotrebuje finančného analytika, ktorý by musel 

analyzovať jednotlivé ukazovatele a ušetrí tak aj peniaze na obstaranie špeciálneho 

softvéru.  
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ZÁVER 

 

Táto diplomová práca sa zaoberala analýzou ekonomických ukazovateľov spoločnosti 

Technos, a.s.  pomocou štatistických metód. Pomocou štatistických metód bol 

predpovedaný budúci vývoj jednotlivých ukazovateľov a pomocou korelačnej analýzy 

bola určená vzájomná závislosť medzi ukazovateľmi. Na záver boli zhodnotené 

jednotlivé ukazovatele a navrhnuté opatrenia pre zlepšenie finančnej situácie spoločnosti 

do budúcna.  

Zo zistených výpočtov finančnej analýzy je možné posúdiť, že spoločnosť sa nenachádza 

v ideálnej situácii. Takmer vo všetkých oblastiach má spoločnosť isté problémy, no je 

potrebné pripomenúť, že to tak nebolo vo všetkých rokoch sledovaného obdobia. 

Niektoré ukazovatele boli na tom lepšie v prvých rokoch sledovaného obdobia iné zas 

v posledných. Jedným z dobrých ukazovateľov spoločnosti je rastúci trend čistého 

pracovného kapitálu. Naopak jedným z problémovým ukazovateľov bola  likvidita, ktorá 

dosahovala doporučené hodnoty len počas asi troch rokoch sledovaného obdobia. To 

svedčí aj o dlhej dobe splácania záväzkov, ktorá sa ale v posledných rokoch podarila 

spoločnosti znížiť.  Z pohľadu rentability bol pre spoločnosť kritický rok 2014, kedy 

hodnoty rentability dosiahli záporných čísel, čo bolo spôsobené záporným výsledkom 

hospodárenia a dokonca podľa Altmanovho modelu hrozil spoločnosti v tomto roku aj 

bankrot. Primerané hodnoty boli dosiahnuté pri ukazovateli celková zadlženosť, ktorá sa 

v priemere pohybovala okolo 53%, čo je pri tomto odvetví uspokojivé a dokonca 

v posledných rokoch sa tieto hodnoty ešte zlepšovali.   

Na záver je možné povedať, že spoločnosť sa počas sledovaného obdobia nachádzala 

v pomerne dobrej finančnej situácii a v súčasnosti ani nie je ohrozená bankrotom. Ak by 

sa spoločnosť pokúsila použiť navrhnuté riešenia je možné, že by sa situácia do 

budúcnosti ešte zlepšila. 

 

 

  



98 

 

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 

 

[1] PIVRNEC, J. Finanční management. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 1995, 168 

s. ISBN 80-85623-92-7. 

 

[2] SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. 1. vydání. Brno: Computer Press, 2009, 

154 s. ISBN 978-80-251-1830-6.  

  

[3] HINDLS, Richard, Stanislava HRONOVÁ, Jan SEGER a Jakub 

FISCHER. Statistika pro ekonomy. 8.vydání. Praha: Professional Publishing, 2007, 415 

s. ISBN 978-80-86946-43-6. 

[4] KROPÁČ, J. Statistika B. 3. vydání. Brno: Fakulta Podnikatelská, 2012. 152 s. 

ISBN 978-80-7204-822-9. 

 

[5] SYNEK, Miloslav, Heřman KOPKÁNĚ a Markéta KUBÁLKOVÁ. Manažerské 

výpočty a ekonomická analýza. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2009, 301 s. ISBN 978-80-

7400-154-3. 

 

[6] RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 3. rozš. vyd. 

Praha: Grada, 2010. 139 s. ISBN: 978-80-247-3308-1.  

 

[7] SŮVOVÁ, H. Finanční analýza v řízení podniku, v bance a na počítači. 1. vyd. 

Praha: Bankovní institut, 1999, 622 s. ISBN 80-7265-027-0. 

 

[8] KONEČNÝ, M. Finanční analýza a plánování. Vyd. 9. Brno: Vysoké učení 

technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2004, 102 s. ISBN 80-214-2564-4. 

 

[9] KONEČNÝ, M. Finanční analýza. Vyd. 2. Brno: Sting, 2006, 77 s. ISBN 80-86342-

55-7. 

 



99 

 

[10] KROPÁČ, J. Statistika C: statistická regulace, indexy způsobilosti, řízení zásob, 

statistické přejímky. 2., přeprac. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2012, 

100 s. ISBN 978-80-7204-789-5. 

 

[11] TECHNOS. O spoločnosti. Technos.cz [online]. [cit. 2015-05-09]. Dostupné z: 

http://www.technos.sk/o-spolocnosti.htm 

 

[12] TECHNOS. Referencie. Technos.cz [online]. [cit. 2015-05-09]. Dostupné z: 

http://www.technos.sk/referencie.htm 

 

[13] KOVANICOVÁ, D., KOVANIC, P. Poklady skryté v účetnictví. Díl II, Finanční 

analýza účetních výkazů. 4. vyd. Praha: Polygon, 1999. 288 s.ISBN 80-85967-88-X 

 

[14] KNÁPKOVÁ, A., PAVELKOVÁ, D. Finanční analýza: Komplexní průvodce s 

příklady. 2.rozš. vyd. Praha: Grada, 2010. 208 s. ISBN 978-80-247-3349-4 

 

[15] SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. Dotisk 1.vyd. Brno: Computer Press. 

2009. 154 s. ISBN 978-80-251-1830-6 

 

[16] HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza firmy. Praha: ASPI 2008, 207 s. ISBN 978-80-

7357-392-8 

 

[17] KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza – krok za krokem. 2.vyd. 

Praha: K.H.Beck. 2008. 135 s. ISBN 978-80-7179-713-5 

 

  



100 

 

ZOZNAM TABULIEK  

Tabuľka 1: Tržby za predaj tovarov a služieb a jej základné charakteristiky................. 43 

Tabuľka 2: Priemerné hodnoty prvej diferencie a koeficientu rastu tržieb .................... 43 

Tabuľka 3: Čistý pracovný kapitál a jeho základné charakteristiky ............................... 45 

Tabuľka 4: Priemerné hodnoty prvej diferencie a koeficientu rastu čistého pracovného 

kapitálu ............................................................................................................................ 46 

Tabuľka 5: Pohotová likvidita a je základné charakteristiky .......................................... 49 

Tabuľka 6: Priemerné hodnoty prvej diferencie a koeficientu rastu pohotovej likvidity49 

Tabuľka 7: Bežná likvidita a jej základné ...................................................................... 51 

Tabuľka 8: Priemerné hodnoty prvej diferencie a koeficientu rastu bežnej likvidity .... 52 

Tabuľka 9: Rentabilita tržieb a rentabilita aktív a ich základné charakteristiky ............ 54 

Tabuľka 10: Priemerné hodnoty rentability tržieb a rentability aktív ............................ 54 

Tabuľka 11: Doba obratu pohľadávok  a jej základné charakteristiky ........................... 57 

Tabuľka 12: Priemerné hodnoty doby obratu pohľadávok ............................................. 58 

Tabuľka 13: Doba obratu záväzkov a jej základne charakteristiky ................................ 60 

Tabuľka 14: Priemerné hodnoty doby obratu záväzkov ................................................. 60 

Tabuľka 15: Obrat celkových aktív a jeho základné charakteristiky ............................. 62 

Tabuľka 16: Priemerné hodnoty obratu celkových aktív................................................ 63 

Tabuľka 17: Celková zadlženosť a jej základné charakteristiky .................................... 65 

Tabuľka 18: Priemerné hodnoty celkovej zadlženosti .................................................... 65 

Tabuľka 19: Altmanov index a jeho základné charakteristiky ....................................... 68 

Tabuľka 20: Priemerné hodnoty Altmanovho modelu ................................................... 68 

Tabuľka 21: Finančná páka a jej základné charakteristiky ............................................. 70 

Tabuľka 22: Priemerné hodnoty finančné páky .............................................................. 71 

Tabuľka 23: Náklady a ich základné charakteristiky...................................................... 73 

Tabuľka 24: Priemerné hodnoty nákladov...................................................................... 73 

Tabuľka 25: Vzťah pohotovej likvidity a doby obratu záväzkov – korelácia ................ 76 

Tabuľka 26: Vzťah rentability tržieb a  tržieb – korelácia ............................................. 77 

Tabuľka 27: Vzťah doby obratu pohľadávok a doby obratu záväzkov – korelácia ....... 78 

 

  



101 

 

ZOZNAM GRAFOV 

Graf 1: Tržby .................................................................................................................. 42 

Graf 2: Predikcia tržieb pre rok 2017 ............................................................................. 44 

Graf 3: Čistý pracovný kapitál ........................................................................................ 45 

Graf 4: Predikcia čistého pracovného kapitálu pre rok 2017 .......................................... 46 

Graf 5: Okamžitá likvidita .............................................................................................. 47 

Graf 6: Pohotová likvidita ............................................................................................... 48 

Graf 7: Predikcia pohotovej likvidity pre rok 2017 ........................................................ 50 

Graf 8: Bežná likvidita .................................................................................................... 51 

Graf 9: Predikcia bežnej likvidity pre rok 2017 ............................................................. 52 

Graf 10: Rentabilita tržieb a rentabilita aktív ................................................................. 53 

Graf 11: Predikcia rentability aktív pre rok 2017 ........................................................... 55 

Graf 12: Predikcia rentability tržieb pre rok 2017 .......................................................... 56 

Graf 13: Dobra obratu pohľadávok ................................................................................. 57 

Graf 14: Predikcia doby obratu pohľadávok pre rok 2017 ............................................. 58 

Graf 15: Doba obratu záväzkov ...................................................................................... 59 

Graf 16: Predikcia doby obratu záväzkov pre rok 2017 ................................................. 61 

Graf 17: Obrat celkových aktív ...................................................................................... 62 

Graf 18: Predikcia obratu celkových aktív pre rok 2017 ................................................ 63 

Graf 19: Celková zadlženosť .......................................................................................... 64 

Graf 20: Predikcia celkovej zadlženosti pre rok 2017 .................................................... 66 

Graf 21: Altmanov index finančného zdravia ................................................................. 67 

Graf 22: Predikcia Altmanovho modelu pre rok 2017 ................................................... 69 

Graf 23: Finančná páka ................................................................................................... 70 

Graf 24: Predikcia finančnej páky pre rok 2017 ............................................................. 71 

Graf 25: Náklady ............................................................................................................ 72 

Graf 26: Predikcia nákladov pre rok 2017 ...................................................................... 74 

Graf 27: Závislosť doby obratu záväzkov a pohotovej likvidity – korelačný diagram .. 75 

Graf 28: Závislosť rentability tržieb a tržieb – korelačný diagram ................................ 76 

Graf 29: Závislosť doby obratu pohľadávok a doby obratu záväzkov – korelačný 

diagram ........................................................................................................................... 78 

Graf 30: Vývoj doby obratu pohľadávok a záväzkov ..................................................... 82 



102 

 

ZOZNAM PRÍLOH 

Príloha č. 1: Súvaha – strana aktív ..................................................................................... I 

Príloha č. 2: Súvaha – strana pasív .................................................................................. II 

Príloha č. 3: Výkaz zisku a strát ..................................................................................... III 

Príloha č. 4: CD s programom na výpočet ekonomických ukazovateľov.......................IV



I 

 

 

Príloha č. 1: Súvaha – strana aktív 

 



II 

 

Príloha č. 2: Súvaha – strana pasív 

 



III 

 

Príloha č. 3: Výkaz zisku a strát  

 

  



IV 

 

Príloha č. 4: CD s programom na výpočet ekonomických ukazovateľov 


