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Diplomová práca sa zaoberá hodnotením ekonomickej efektivnosti investičného
projektu multifunkčného objektu vobci Terchová Objekt bude poskytovat' ubytovacie
a stravovacie služby, časť bude slúžiť ako predajňa. Ciel'om práce bolo zhodnotiť investíciu
na základe výpočtu ukazovatel'ov ekonomickej efektivnosti.

Úvodná časť bola venovaná základnému vymedzeniu pojmov ako investícia,
investičný priestor, delenie investícií, zdroje financovania a životný cyklus projektu.
Následne sa autorka podrobne venovala teoretickej rovine vypracovania technicko-
ekonomickej štúdie. V kapitole Finančná analýza a investičný odhad popísala vybrané
ukazovatele používané na hodnotenie efektivnosti projektu.

Praktická časť sa zaoberá zhodnotením ekonomickej efektivnosti investície v lokalite
Terchová. Prvou časťou je vyčíslenie prijmov a výdajov projektu. Výdaje sú členené na
investičné výdaje podl'a jednotlivých rokov, konkrétne od roku 2012 do roku 2014.
Prevádzkové náklady sú rozčlenené podl'a častí objektu a vypočítané pre skrátený rok
prevádzky (rok 2014) a plný rok prevádzky (rok 2015). Prijmy sú rozčlenené podfa
jednotlivých funkcií projektu. V časti zaoberajúcej sa ubytovaním sú definované hlavné
sezóny, ich trvanie a cena na noc. Na základe týchto údajov bolivyčíslené finančné toky do
roku 2030. Následne autorka spočítala diskontnú sadzbu prostredníctvom firemných nákladov
kapitálu, diskontný faktor a diskontované peňažné toky. Hodnotenie investície bolo vykonané-

'"prostredníctvom ukazovatel'ov NPV,' IR;' IRR' a doby návrafnósti. V'zavere boli ukazovatele
vyhodnotené podl'a posudzovacích kritérií a projekt bol schválený ako vhodný na realizáciu.

Diplomová práca bola po obsahovej stránke vypracovaná prehl'adne a s logickou
vazbou. Prinosom práce je jasný metodický postup vypracovania technicko-ekonomickej
štúdie, určenie hlavných ekonomických ukazovatel'ov efektivnosti investície a ich
zhodnotenie pri projekte.

Formálna stránka diplomovej práce je v poriadku. V texte sú uvedené literárne
.a informačné zdroje, grafickyje práca pekne spracovaná

Diplomovú prácu odporúčam k obhajobe a navrhujem klasifikačný stupeň:
Klasifikační stupeň ECTS: All

Otázka. č.l: Vysvetlite, prečo nie sú v praktickej časti zahrnuté ďalšie aktivity plynúce
z prevádzky objektu a ako by pravdepodobne ovplyvnili hodnotenie investície.

Otázka č.2:Popíšte, aký iný spósob financovania projektu by ste zvolili a prečo.

Klasifikační stupnice

V Dolnom Kubíne dňa 20.1.2014

Klas. stupeň ECTS A B C D E F
Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4


