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ABSTRAKT 

Bakalárska práca je zameraná na zhodnotenie ekonomickej situácie spoločnosti 

Elektrovod Žilina, a.s. prostredníctvom analýzy vybraných ekonomických ukazovateľov 

a zároveň obsahuje návrhy na zlepšenie tejto ekonomickej situácie. Práca je rozdelená 

na časť teoretickú a časť praktickú. Teoretická časť sa venuje popisu metód finančnej 

analýzy, popisu jednotlivých ukazovateľov a štatistických metód. Praktická časť sa 

zameriava na analýzu jednotlivých ukazovateľov získaných z účtovných výkazov a 

aplikáciou časových radov na tieto ukazovatele spojenou s ich predikciou do budúcna.  

V záverečnej časti sa nachádzajú návrhy na zlepšenie ekonomickej situácie spoločnosti. 

 

ABSTRACT 

This bachelor's thesis concentrates on the evaluation of the economic situation of the 

Elektrovod Žilina, a.s. company by analyzing selected economic indicators and also 

contains suggestions for improving this economic situation. The thesis is divided into a 

theoretical and a practical part. The theoretical part describes the methods of financial 

analysis, the individual indicators and statistical methods. The practical part 

concentrates on the analysis of individual indicators acquired from financial statements 

and on the application of time series on these indicators, along with their prediction for 

the future. It also contains suggestions for the improvement of the economical situation 

of the company. 

 

 

 

KľÚČOVÉ SLOVÁ 

Časové rady, regresná analýza, ekonomické ukazovatele, štatistické metódy, 

zhodnotenie, prognóza. 

 

KEYWORDS 

Time series, regression analysis, economic indicators, statistical methods, recovery, 

forecast.  



 

 

BIBLIOGRAFICKÁ CITÁCIA 

ŠTROCHOLEC, D. Analýza ekonomických ukazatelů společnosti Elektrovod Žilina, a.s. 

pomocí časových řad. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 

2014. 57 s. Vedoucí bakalářské práce Ing. Karel Doubravský, Ph.D..  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČESTNÉ PREHLÁSENIE 

Prehlasujem, že predložená bakalárska práca je pôvodná a spracoval som ju samostatne. 

Prehlasujem, že citácia použitých prameňov je úplná, a že som vo svojej práci neporušil 

autorské práva (v zmysle Zákona č 121/2000 Zb., o práve autorskom a o právach 

súvisiacich s právom autorským). 

 

V Brne dňa 2. Júna 2014 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POĎAKOVANIE 

Predovšetkým by som chcel poďakovať vedúcemu bakalárskej práce, pánovi Ing. 

Karlovi Doubravskému Ph.D., za pomoc a cenné rady počas vypracovávania tejto 

bakalárskej práce. Taktiež by som rád poďakoval pánovi Ing. Miroslavovi Števuškovi a 

spoločnosti Elektrovod Žilina, a.s. za vynikajúcu spoluprácu a poskytnutie všetkých 

materiálov, ktoré som potreboval pri práci. 



 

 

OBSAH 

ÚVOD ......................................................................................................................... 10 

CIEĽ A METODIKA PRÁCE ..................................................................................... 11 

1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ .......................................................................... 12 

1.1 Finančná analýza ........................................................................................... 12 

1.2 Vybrané ekonomické ukazovatele ................................................................. 13 

1.2.1 Ukazovatele likvidity ............................................................................. 13 

1.2.2 Ukazovatele rentability........................................................................... 15 

1.2.3 Ukazovatele aktivity ............................................................................... 16 

1.3 Časové rady................................................................................................... 18 

1.3.1 Základné pojmy ..................................................................................... 18 

1.3.2 Charakteristiky časových radov .............................................................. 19 

1.3.3 Dekompozícia časových radov ............................................................... 21 

1.4 Regresná analýza ........................................................................................... 22 

1.4.1 Voľba vhodnej regresnej funkcie ............................................................ 22 

1.4.2 Regresná priamka ................................................................................... 23 

1.5 Trendové funkcie .......................................................................................... 24 

1.5.1 Lineárny trend ........................................................................................ 25 

1.5.2 Parabolický trend ................................................................................... 25 

1.5.3 Exponenciálny trend ............................................................................... 25 

1.5.4 Modifikovaná (posunutá) exponenciála .................................................. 25 

1.5.5 Logistický trend ..................................................................................... 26 

1.5.6 Gompertzova krivka ............................................................................... 26 

1.6 Kritériá pre voľbu modelu trendu .................................................................. 26 

1.6.1 Vecne ekonomická analýza .................................................................... 26 



 

 

1.6.2 Vizuálna analýza grafu ........................................................................... 27 

1.6.3 Interpolačné a extrapolačné kritéria ........................................................ 27 

2 ANALÝZA SÚČASNEJ SITUÁCIE ................................................................... 28 

2.1 Predstavenie spoločnosti ............................................................................... 28 

História ................................................................................................................... 29 

2.2 Analýza vybraných ekonomických ukazovateľov .......................................... 33 

2.2.1 Analýza celkovej zadlženosti ................................................................. 34 

2.2.2 Analýza tržieb ........................................................................................ 36 

2.2.3 Analýza doby obratu zásob..................................................................... 38 

2.2.4 Analýza bežnej likvidity ......................................................................... 41 

2.2.5 Analýza pohotovej likvidity ................................................................... 43 

2.2.6 Analýza rentability celkového kapitálu (ROA) ....................................... 45 

2.3 Celkové zhodnotenie sledovaných ukazovateľov ........................................... 47 

2.3.1 Celková zadlženosť ................................................................................ 47 

2.3.2 Tržby ..................................................................................................... 47 

2.3.3 Doba obratu zásob .................................................................................. 47 

2.3.4 Likvidita ................................................................................................ 48 

2.3.5 Rentabilita celkového kapitálu................................................................ 48 

3 VLASTNÉ NÁVRHY ......................................................................................... 50 

ZÁVER ....................................................................................................................... 52 

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY ........................................................................ 53 

ZOZNAM TABULIEK ............................................................................................... 54 

ZOZNAM GRAFOV .................................................................................................. 55 

ZOZNAM OBRÁZKOV ............................................................................................. 56 

ZOZNAM PRÍLOH .................................................................................................... 57 

 



10 

 

Úvod 

Cieľom každého vrcholného predstaviteľa podniku je aby tento podnik správne 

fungoval a tvoril hodnotu. Aby tieto ciele dosiahol, musí sa dokonale orientovať 

v problematike ekonomických ukazovateľov. V súčasnosti sú veľmi častým nástrojom 

analýzy týchto čísel štatistické metódy, ktoré napomáhajú vedeniu podniku sa 

v určitých situáciách správne rozhodnúť. Veľmi dôležitou vlastnosťou štatistických 

metód je, že dokážu pomocou znalosti minulého a súčasného stavu prognózovať vývoj 

budúci. Táto vlastnosť je však závislá od nemennosti podmienok, to je však v realite 

takmer nemožné a preto vytvárajú iba hrubý náčrt toho, akým smerom by sa podnik 

mohol uberať. K tomuto účelu sa využívajú časové rady a regresná analýza.   
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Cieľ a metodika práce 

Hlavným cieľom bakalárskej práce je zhodnotenie ekonomickej situácie 

spoločnosti Elektrovod Žilina, a.s. a návrh riešení pre zlepšenie tejto situácie pomocou 

analýzy minulého vývoja a súčasného stavu ekonomických ukazovateľov, ktorá 

pozostáva zo zhodnotenia finančnej situácie podniku pomocou využitia tejto analýzy 

vytvorenej na základe získaných podkladov poskytnutých analyzovanou spoločnosťou.  

Práca je rozdelená na časť teoretickú a časť praktickú. V teoretickej časti sú 

vymedzené jednotlivé pojmy týkajúce sa metód finančnej analýzy a štatistických metód 

pomocou odbornej literatúry. Zároveň  tu nájdeme kapitolu týkajúcu sa predstavenia 

spoločnosti vrátane jej vonkajšieho a vnútorného prostredia. V druhej časti budú tieto 

poznatky aplikované na túto konkrétnu spoločnosť. Budú stanovené konkrétne 

ekonomické ukazovatele, ktoré budeme detailne sledovať a analyzovať a následne na 

tieto ukazovatele budú aplikované metódy regresnej analýzy. Pomocou vybraných 

štatistických metód a nami vytvoreného programu, ktorý je takisto súčasťou práce 

budeme schopní na základe súčasného stavu a minulého vývoja sledovaných 

ukazovateľov prognózovať budúci vývoj, ktorý nám napovie, akým smerom by sa mali 

dané ukazovatele uberať. V poslednej časti budú definované riešenia, ktoré by po 

reálnej aplikácií touto spoločnosťou mali priniesť v budúcnosti pozitívne výsledky.  
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1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 

Teoretická časť poskytuje teoretické informácie, ktoré sú potrebné pre 

pochopenie problematiky, ktorou sa bakalárska práca zaoberá. 

1.1 Finančná analýza 

Finančná analýza predstavuje systematický rozbor získaných dát, ktoré sú 

obsiahnuté predovšetkým v účtovných výkazoch. Finančná analýza v sebe zahrňuje 

hodnotenie firemnej minulosti, súčasnosti a predpovedanie budúcnosti finančných 

podmienok. (1) 

Hlavným zmyslom finančnej analýzy je pripraviť podklady pre kvalitné 

rozhodovanie o fungovaní podniku. (1) 

Finančná analýza vychádza najčastejšie z týchto najdôležitejších informácií, 

ktoré sú účtovného charakteru: 

 Rozvaha 

 Výkaz zisku a straty 

 Výkaz o peňažných tokoch 

 

Cieľom finančnej analýzy podniku je spravidla: 

 Posúdenie vplyvu vnútorného aj vonkajšieho prostredia podniku, 

 Analýza doterajšieho vývoja podniku, 

 Komparácia výsledkov analýzy v priestore, 

 Analýza vzťahov medzi ukazovateľmi (pyramidálne rozklady), 

 Poskytnutie informácií pre rozhodovanie do budúcnosti, 

 Analýza variant budúceho vývoja a výber najvhodnejšej varianty, 

 Interpretácia výsledkov vrátane návrhov vo finančnom plánovaní a riadení 

podniku. (1) 
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Rozvaha 

Rozvaha zachytáva bilančnou formou stav dlhodobého hmotného a nehmotného 

majetku (aktíva) a zdrojov ich financovania (pasíva) vždy k určitému dátumu. 

Predstavuje základný prehľad o majetku podniku v statickej podobe (v okamžiku 

účtovnej uzávierky).  

Hlavným cieľom rozvahy je teda získanie verného obrazu v troch základných 

oblastiach – majetkovej situácií podniku, zdrojoch financovania a finančnej situácií 

podniku. Rozvaha sa spravidla zostavuje k poslednému dni každého roku, respektíve 

kratších období. (2) 

 

Výkaz zisku a straty 

Výkaz zisku a straty je písomný prehľad o výnosoch, nákladoch a výsledku 

hospodárenia za určité obdobie. Zachytáva pohyb výnosov a nákladov a zostavuje sa 

pravidelne v ročných či kratších intervaloch. (1) 

 

Výkaz o peňažných tokoch 

Výkaz o peňažných tokoch býva často označovaný  ako výkaz cash flow. Výkaz 

cash flow – účtovný výkaz zrovnávajúci bilančnou formou zdroje tvorby peňažných 

prostriedkov (príjmy) s ich využitím (výdajmi) za určité obdobie – slúži k posúdeniu 

skutočnej finančnej situácie. Prehľad o peňažných tokoch podáva informácie o 

peňažných tokoch v priebehu účtovného obdobia. (1) 

 

1.2 Vybrané ekonomické ukazovatele 

1.2.1 Ukazovatele likvidity 

Likvidita určitej zložky predstavuje vyjadrenie vlastnosti danej zložky rýchlo a 

bez veľkej straty hodnoty sa premeniť na peňažnú hotovosť. Likvidita podniku je 

vyjadrením schopnosti podniku uhradiť včas svoje platobné záväzky. 

Nedostatok likvidity vedie k tomu, že podnik nie je schopný využiť ziskových 

príležitostí, ktoré sa pri podnikaní objavia, alebo nie je schopný hradiť svoje bežné 

záväzky, čo môže vyústiť do platobnej neschopnosti a viesť k bankrotu. (1) 
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Obecne je možné povedať, že ukazovatele likvidity majú obecný tvar podielu 

toho, čim je možné platiť k tomu, čo je nutné platiť. Z hľadiska názvu a obsahu 

ukazovateľov sa spravidla používajú tri základné ukazovatele: (1) 

 

                    
                             

                            
   

(1.1)  

 

Okamžitá likvidita býva označovaná ako likvidita 1. Stupňa alebo tiež cash ratio 

a predstavuje to najužšie vymedzenie likvidity. Vstupujú do nej iba tie najlikvidnejšie 

položky rozvahy. Pod pojmom pohotové platové prostriedky je nutné si predstaviť sumu 

peňazí na inom účte, na iných účtoch či v pokladni, ale tiež voľne obchodovateľné 

cenné papiere, šeky (teda ekvivalenty hotovosti). Likvidita je zaistená pri hodnote 

ukazovateľa aspoň 0,2. (2) 

 

                    
                      

                  
   

(1.2)  

 

Pohotová likvidita je v literatúre označovaná ako likvidita 2. Stupňa alebo tiež 

acid test. (2) 

Podľa literatúry by pre zachovanie likvidity podniku nemala hodnota ukazovateľ 

klesnúť pod 1. (1) 

 

                 
             

                  
   

(1.3)  

 

Bežná likvidita je tiež likviditou 3. Stupňa alebo tiež current ratio. Bežná 

likvidita ukazuje, koľkokrát pokrývajú obežné aktíva krátkodobé záväzky. Čím vyššia 

je hodnota ukazovateľa, tým je pravdepodobnejšie zachovanie platobnej schopnosti 

podniku. Pre bežnú likviditu platí, že hodnoty čitateľa sú k hodnote menovateľa 

v rozmedzí 1,5-2,5. (2) 
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1.2.2 Ukazovatele rentability 

Rentabilita (tiež výnosnosť vloženého kapitálu) je meradlom schopnosti podniku 

vytárať nové zdroje, dosahovať zisk použitím investovaného kapitálu. U týchto 

pomerových ukazovateľov sa najčastejšie vychádza z dvoch základných účtovných 

výkazov, a to z výkazu zisku a straty a rozvahy. Obecne je rentabilita vyjadrovaná 

pomerom zisku k čiastke vloženého kapitálu. Môžeme sa stretnúť s rôznym výkladom 

ako vloženého kapitálu, tak výkladom zisku ako takého. Zisk je kategória, ktorá je sama 

o sebe veľmi široká. V zásade však môžeme hovoriť o týchto kategóriách, ktoré môžu 

rôznymi spôsobmi vstupovať do jednotlivých ukazovateľov rentability: (2)  

 EBIT (Earnings efore Interests and Taxes) – zisk pred odčítaním úrokov a daní 

(odpovedá prevádzkovému výsledku hospodárenia) 

 EAT (Earnings after Taxes) – zisk po zdanení alebo tiež čistý zisk 

 EBT (Earnings before Taxes) – Zisk pred zdanením (2) 

 

K zisťovaniu rentability sú používané v praxi najviac tieto ukazovatele: 

     
    

      
   

(1.4)  

 

Jedná sa o ukazovateľ, ktorý meria výkonnosť alebo inak povedané produkčnú 

silu podniku. Je ukazovateľom produkcie zisku využitím majetku podniku nezávisle na 

tom, z akých zdrojov (vlastných alebo cudzích) bol majetok obstaraný. (3) 

 

     
          

               
   

(1.5)  

 

Meraním rentability vlastného kapitálu je možné vyriešiť výnosnosť kapitálu 

vloženého vlastníkmi podniku. Ukazovateľ počíta ziskovosť z účtovnej hodnoty 

vlastného kapitálu, je možné ho použiť iba na úrovni celého podniku. Výsledok 

ukazovateľa by sa mal pohybovať nad úrovňou alternatívneho nákladu na kapitál. (3) 

 

     
                     

               
   

(1.6)  

Jedná sa o ukazovateľ merajúci výnosnosť dlhodobého kapitálu vloženého do majetku 

podniku. (3) 
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1.2.3 Ukazovatele aktivity 

Ukazovatele aktivity merajú schopnosť spoločnosti využívať investované 

finančné prostriedky a viazanosť jednotlivých zložiek kapitálu v jednotlivých druhoch 

aktív a pasív. (2) 

Obvykle sa udávajú v podobe ukazovateľov vyjadrujúcich viazanosť kapitálu vo 

vybraných položkách aktív a pasív, obratnosť aktív (ako inverzná podoba viazanosti 

aktív) alebo dobu obratu aktív (vyjadrenou počtom dní). (1) 

 

                       
           

      
   

(1.7)  

 

Udáva počet obrátok (tj. Koľkokrát sa aktíva obrátia) za daný časový interval (za 

rok). Ak je intenzita využívania aktív podniku nižšia než poet obrátok celkových aktív 

zistený ako odborový priemer, mali by byť zvýšené tržby alebo odpredané niektoré 

aktíva. (1) 

 

                     
           

            
   

(1.8)  

 

Má význam pri rozhodovaní o tom, či obstarať ďalší produkčný dlhodobý 

majetok. Nižšia hodnota ukazovateľa než priemer v odbore je signálom pre výrobu, aby 

zvýšila využitie výrobných kapacít, a pre finančných manažérov, aby obmedzili 

investície podniku. (1) 

 

             
           

      
   

(1.9)  

 

Niekedy je nazývaný ako ukazovateľ intenzity využitia zásob a udáva, koľkokrát 

je v priebehu roka každá položka zásob podniku predaná a znovu uskladnená. Ak 

ukazovateľ vychádza v zrovnaní s odborovým priemerom priaznivý (vyšší), znamená 

 to, že podnik nemá zbytočné nelikvidné zásoby, ktoré by vyžadovali nadbytočné 

financovanie. (1) 
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(1.10)  

 

Udáva priemerný počet dní, počas ktorých sú zásoby viazané v podnikaní do 

doby ich spotreby (ak sa jedná o suroviny a materiál) alebo do doby ich predaja (u 

zásob vlastnej výroby). (1) 

Obecne platí, že čím vyššia je obratnosť zásob a kratšia doba obratu zásob, tým 

lepšia je situácia. (2) 

 

                        
                   

           
   

(1.11)  

 

Tento ukazovateľ vypovedá o tom, ako dlho je majetok podniku viazaný vo 

forme pohľadávok, respektíve za ako dlho sú pohľadávky v priemere splatené. (2) 

 

                      
                        

           
   

(1.12)  

 

Ukazovateľ vypovedá o tom, ako rýchlo sú splácané záväzky firmy. Obecne je 

možné konštatovať, že doba obratu záväzkov by mala byť dlhšia ako doba obratu 

pohľadávok, aby nebola narušená finančná rovnováha vo firme. (2) 
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1.3 Časové rady 

1.3.1 Základné pojmy 

Analýza časových radov je štatistická disciplína, ktorá analyzuje dáta 

chronologicky usporiadané v čase. (6) 

Časovým radom (niekedy chronologickým radom) rozumieme rad hodnôt 

určitého ukazovateľ, usporiadaných z hradiska prirodzenej časovej postupnosti. Pritom 

je nutné, aby vecná náplň ukazovateľ aj jeho priestorové vymedzenie bolo zhodné 

v celom sledovanom časovom úseku. (4) 

Časové rady delíme na rady intervalové a okamihové. 

 Intervalové – ak ukazovatele v časových radoch charakterizujú koľko javov, 

vecí, udalostí apod. vzniklo či zaniklo v určitom časovom intervale, potom 

časové rady týchto ukazovateľov nazývame intervalovými. (4) 

 Okamihové – Ak charakterizujú ukazovatele časových radov koľko javov, vecí, 

udalostí a pod. existuje v určitom časovom okamžiku, potom časové rady týchto 

ukazovateľov nazývame okamihovými. (4)  

Zásadným rozdielom medzi týmito typmi časových radov je to, že údaje intervalových 

časových radov je možné sčítať a tým vytvoriť súčty za viac období. Naproti tomu 

sčítanie údajov okamihových radov nemá reálnu interpretáciu. (4) 

 

Intervalové časové rady je možné graficky znázorniť tromi spôsobmi: 

Stĺpcovými grafmi, ktoré sú znázornené obdĺžnikmi, ktorých základne sú rovné 

dĺžkam intervalov a výšky sú rovné hodnotám časového radu v príslušnom intervale. (4) 

Paličkovými grafmi, kde jednotlivé hodnoty časového radu sa vynášajú v stredoch 

príslušných intervalov ako úsečky. (4) 

Spojnicovými grafmi, kde jednotlivé hodnoty časovej rady sú vynesené v stredoch 

príslušných intervalov ako body, ktoré sú spojené úsečkami. (4) 

Okamihové časové rady znázorňujeme výhradne spojnicovými grafmi. (4) 
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1.3.2 Charakteristiky časových radov 

 

Uvažujme časový rad okamihového resp. intervalového ukazovateľa, ktorého 

hodnoty v časových okamihoch resp. intervaloch ti, kde  i = 1,2,...,n, označíme yi. 

Budeme predpokladať, že tieto hodnoty sú kladné. Pri výpočte charakteristík časových 

radov ďalej predpokladáme, že intervaly medzi susednými časovými okamihmi resp. 

stredy časových intervalov sú rovnako dlhé. Ak tento predpoklad nie je splnený, je 

výpočet týchto charakteristík zložitejší.(4) 

 

Priemer intervalového radu 

 

Priemer intervalového radu, označený ȳ, sa počíta ako aritmetický priemer 

hodnôt časového radu v jednotlivých intervaloch. (4) 

 

    
 

 
   

 

   

    
(1.13)  

 

 

Prvá diferencia 

 

Prvá diferencia vyjadruje prírastok hodnoty časového radu, teda o koľko sa 

zmenila jeho hodnota v určitom okamihu resp. období oproti určitému okamihu resp. 

období bezprostredne predchádzajúcemu. (4) 

 

                            (1.14)  
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Priemer prvých diferencií 

 

Z prvých diferencií určíme priemer prvých diferencií, označený      
        , ktorý 

vyjadruje, o koľko sa priemerne zmenila hodnota časového radu za jednotkový časový 

interval. (4) 

      
         

 

   
       

     

   
   

 

   

 
(1.15)  

 

 

Koeficient rastu 

 

Rýchlosť rastu či poklesu hodnôt časového radu je charakterizovaná tzv. 

koeficientmi rastu, označenými ki(y), ktoré počítame ako priemer dvoch po sebe idúcich 

hodnôt časového radu. (4) 

 

       
  

    
            (1.16)  

 

Koeficient rastu vyjadruje, koľkokrát sa zvýšila hodnota časového radu 

v určitom okamihu resp. období oproti určitému okamihu resp. období bezprostredne 

predchádzajúcemu. (4) 

 

Priemerný koeficient rastu 

 

Z koeficientu rastu určujeme priemerný koeficient rastu, označený           , ktorý 

vyjadruje priemernú zmenu koeficientu rastu za jednotkový časový interval. (4) 

 

                   

 

   

   

  
  

  

   

   

(1.17)  
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1.3.3 Dekompozícia časových radov 

 

Hodnoty časového radu, predovšetkým z ekonomickej praxe, môžu byť 

rozložené na niekoľko zložiek. Ak sa jedná o tzv. aditívnu dekompozíciu, je možné 

hodnoty yi vyjadriť súčtom (4) 

                 (1.18)  

 

v ktorom jednotlivé sčítance vyjadrujú: 

   – hodnotu trendovej zložky 

   – hodnotu sezónnej zložky 

   – hodnotu cyklickej zložky 

   – hodnotu náhodnej zložky 
 

 

Časový rad si je možné predstaviť ako trend, na ktorý sú nabalené ostatné 

zložky. Rozklad, tzv. dekompozícia časového radu na tieto zložky je motivovaný tým, 

že v jednotlivých zložkách sa jednoduchšie podarí zistiť zákonitosti chovania radu než 

v pôvodnom nerozloženom rade. U niektorých časových radov môžu v ich 

dekompozícií niektoré zložky chýbať. (4)  

 

Trend vyjadruje obecnú tendenciu dlhodobého vývoja sledovaného ukazovateľa 

v čase. Ak je ukazovateľ danej časového radu v priebehu celého sledovaného obdobia 

v podstate na rovnakej úrovni, a okolo tejto úrovne iba kolíše, potom hovoríme 

o časovom rade bez trendu. (4) 

Sezónna zložka  popisuje periodické zmeny v časovom rade, ktoré sa odohrávajú 

počas jedného kalendárneho roku a každý rok sa opakujú. Pre skúmanie sezónnej 

zložky sú vhodné predovšetkým mesačné alebo štvrťročné merania. (5) 

Cyklická zložka býva považovaná za najspornejšiu zložku časového radu. 

Cyklická zložka môže byť dôsledkom evidentných vonkajších vplyvov, niekedy je ale 

určenie ich príčin veľmi zložité. (4) 

Reziduálna zložka ostáva v časovom rade po odstránení trendu, sezónnej 

a cyklickej zložky. Je tvorená náhodnými pohybmi (fluktuáciami) v priebehu časového 

radu, ktoré nemajú (rozpoznateľný) systematický charakter. (5) 
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1.4 Regresná analýza 

 

V ekonomike a prírodných vedách sa často pracuje s premenlivými veličinami, 

kde medzi nezávisle premennou, označenou x, a závisle premennou, označenou y, ktorú 

meriame či pozorujeme, existuje nejaká závislosť. Tá je buď vyjadrená funkčným 

predpisom       , kde ale funkciu φ(x) nepoznáme alebo túto závislosť nie je možné 

rozumne vyjadriť. Vieme iba, že pri nastavení určitej hodnoty nezávisle premennej x 

dostaneme jednu hodnotu závisle premennej y. Pôsobením rôznych náhodných vplyvov 

a neuvažovaných činiteľov, nazývaných „šum“ však nedostaneme pri opakovaní 

pozorovaní pri nastavenej hodnote premennej x tú istú hodnotu premennej y, ale obecne 

inú jej hodnotu. Premenná y sa teda chová ako náhodná veličina, ktorú označíme Y. 

Funkcia η(x;β1,β2,...,βp), ktorú nazývame regresnou funkciou, je funkciou 

premennej x a obsahuje neznáme parametre, označené β1,β2,...,βp, kde p≥1, ktoré 

nazývame regresnými koeficientmi. Ak funkciu η(x) pre zadané dáta určíme, potom 

hovoríme, že sme zadané dáta vyrovnali regresnou funkciou. 

Úlohou regresnej analýzy je zvoliť pre zadané dáta (xi,yi), i = 1,2,...,n, vhodnú 

funkciu η(x;β1,β2,...,βp) a odhadnúť jej koeficienty tak, aby vyrovnanie hodnôt yi touto 

funkciou bolo v istom zmysle „čo najlepšie“.(4) 

Regresná analýza je najpoužívanejším spôsobom popisu vývoja časového radu, 

pretože umožňuje nielen vyrovnanie pozorovaných dát časového radu, ale tiež prognózu 

jej ďalšieho vývoja. (4) 

 

1.4.1 Voľba vhodnej regresnej funkcie 

Jednou z úloh regresnej analýzy je posúdenie, či zvolená regresná funkcia je pre 

vyrovnanie zadaných dát vhodná. Ak sa pre vyrovnanie zadaných dát používa viac 

regresných funkcií, potom k posúdeniu toho, ktorá z nich najlepšie k zadaným dátam 

prilieha, sa používa reziduálny súčet štvorcov, pričom najlepšie priliehajúca funkcia 

vedie k najmenšej jeho hodnote. 

Vhodnejšou charakteristikou k posúdeniu vlastností zvolenej regresnej funkcie 

je tzv. index determinácie, označený I
2
, pomocou ktorého je možné posúdiť, ako 

„dobre“ zvolená regresná funkcia funkčnú závislosť medzi závisle a nezávisle 

premennou vystihuje. (4) 
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(1.19)  

 

Index determinácie nadobúda hodnôt z intervalu      . Čím viac sa hodnota 

indexu determinácie blíži k jednej, tým považujeme danú závislosť za silnejšiu a teda 

dobre vystihnutú zvolenú regresnú funkciu. (4) 

1.4.2 Regresná priamka 

Najjednoduchší prípad regresnej úlohy, kedy regresná funkcia je vyjadrená 

priamkou: 

               (1.20)  

 

Náhodnú veličinu Yi, prislúchajúcu nastavenej hodnote premennej xi, je možné 

vyjadriť ako súčet funkcie η(x) a „šumu“ ei pre úroveň xi. 

 

                          (1.21)  

 

Odhady koeficientov β1 a β2 regresnej priamky pre zadané dvojice (xi,yi) 

označíme b1 a b2. K určeniu týchto koeficientov použijeme metódu najmenších 

štvorcov. Táto metóda spočíva v tom, že za „najlepšie“ považujeme koeficienty b1 a b2, 

minimalizujúce funkciu S(b1,b2), ktorá je vyjadrená predpisom (4) 

                       
 

 

   

  
(1.22)  

 

Hľadané odhady b1 a b2 koeficientov β1 a β2 regresnej priamky pre zadané 

dvojice (xi,yi) určíme tak, že vypočítame prvú parciálnu deriváciu funkcie S(b1,b2) 

podľa premenných b1 resp. b2 a získané parciálne derivácie položíme rovné nule a po 

úprave dostaneme tzv. sústavu normálnych rovníc (4) 

 

            

 

   

    

 

   

  

          
    

 

   

 

   

      

 

   

   

(1.23)  

 

 

z ktorých vypočítame koeficienty b1 a b2. Po úprave rovníc získame vyjadrenie odhadov 
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(1.24)  

 

kde    resp.    sú výberové priemery. 

 

Odhad regresnej priamky, označený      , je teda daný predpisom (4) 

                (1.25)  

 

 

1.5 Trendové funkcie 

Tradičným spôsobom popisu trendu časového radu je jeho vyrovnanie 

(vyhladenie, vystihnutie) nejakou matematickou funkciou. K tomuto účelu sa využívajú 

metódy regresnej analýzy, kde sa pracuje s premennými veličinami, kedy medzi závisle 

premennou, označenou x, ktorou sa stáva sledovaný ukazovateľ a nezávisle premennou, 

ktorou je čas(t) existuje nejaká závislosť. Získame tak súhrnnú informáciu o charaktere 

hlavnej tendencie vo vývoji analyzovaného ukazovateľa v čase a navyše môžeme 

modelovať aj ďalší vývoj trendu v budúcnosti, samozrejme za predpokladu, že sa jeho 

charakter v podstate nezmení. (7) 

Najbežnejším nástrojom metódy odhadu parametrov je metód najmenších 

štvorcov, ktorá je použiteľná  v prípade, že zvolená trendová funkcia je lineárna 

v parametroch (jedná sa teda o lineárny regresný model). Táto metóda minimalizuje 

rozptyl reziduálnej zložky. Touto metódou je možné priamo získať odhady parametrov 

lineárnej a parabolickej trendovej funkcie. (7) 
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1.5.1 Lineárny trend 

Vyjadríme ho v tvare 

            (1.26)  

 

kde β0, β1 sú neznáme parametre a t = 1, 2, ..., n je časová premenná. (7) 

1.5.2 Parabolický trend 

Parabolický trend má tvar 

              
   (1.27)  

 

kde β0,β1,β2 sú neznáme parametre a t = 1,2,...,n je časová premenná. Pretože táto 

trendová funkcia je takisto lineárna z hľadiska parametrov, použijeme k odhadu 

parametrov opäť metódu najmenších štvorcov. (7) 

1.5.3 Exponenciálny trend 

Exponenciálna funkcia má obecne tvar 

        
                      (1.28)  

 

Keďže ale funkcia(1.1) nie je z hľadiska parametrov lineárna, nie je možné 

k odhadu týchto parametrov použiť metódy najmenších štvorcov priamo, ale až po 

vykonaní linearizujúcej transformácie pôvodnej trendovej exponenciály. (7) 

 

1.5.4 Modifikovaná (posunutá) exponenciála 

Modifikovaný exponenciálny trend je vhodný v tých prípadoch, kedy regresná 

funkcia je zhora resp. zdola ohraničená. (4) 

Modifikovaná exponenciála je funkciou majúcou aditívne pridanú nenulovú 

asymptotu k. V dôsledku toho nie je možné k odhadu parametrov tejto funkcie priamo 

použiť metódu najmenších štvorcov (nejde o funkciu lineárnu z hľadiska parametrov). 

Stretávame sa teda s inými odhadovými technikami z ktorých je najpoužívanejšia 

metóda čiastočných súčtov. (7) 

Ide o funkciu udávanú najčastejšie v tvare 

             
   (1.29)  
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1.5.5 Logistický trend 

Logistický trend má inflexiu (v inflexnom bode sa priebeh jeho krivky mení 

z polohy nad dotyčnicou na polohu pod dotyčnicou resp. naopak) a je zhora aj zdola 

ohraničený (4, str. 106) 

Pre logistiku je charakteristický symetrický priebeh trendu v tvare písmena S 

(podľa tohto typického priebehu sa pre celú skupinu podobných kriviek často používa 

označenie S-krivky). V ekonomickej oblasti sa logistická krivka objavuje v modeloch 

dopytu po spotrebných predmetoch a s úspechom sa používa napr. aj pri modelovaní 

vývoja, výroby a predaja niektorých druhov výrobkov. (7) 

Funkcia vyjadrujúca logistický trend je najčastejšie predstavovaná v tvare 

      
 

       
   

(1.30)  

 

1.5.6 Gompertzova krivka 

Gompertzova krivka vznikla transformáciou modifikovaného exponenciálneho 

trendu podobne ako logistický trend. Nie je ale symetrická, pretože väčšina hodnôt leží 

až za inflexným bodom, teda bodom, kde konvexný priebeh krivky prechádza do 

priebehu konkávneho. Horná asymptota sa rovná k. 

Má tvar 

              
 
   (1.31)  

 

1.6 Kritériá pre voľbu modelu trendu 

Za prioritné by v praktických situáciách mali byť považované vecné hľadiská, 

avšak, väčšinou je potrebné doplňovať ich ešte kritériami štatistickými. (7)  

1.6.1 Vecne ekonomická analýza 

Pri vecne ekonomickej analýze údajov v časovom rade je možné rámcovo 

posúdiť, či sa jedná o funkciu rastúcu alebo klesajúcu, ak prichádza v úvahu inflexný 

bod, či sa jedná o funkciu rastúcu nad všetky medze alebo s rastom ku konečnej limite 

(asymptote) apod. (7) 



27 

 

1.6.2 Vizuálna analýza grafu  

Druhou jednoduchou možnosťou je vizuálna analýza grafu zobrazeného 

časového radu. Nebezpečenstvo voľby na základe vizuálneho výberu spočíva v jeho 

subjektivite. (7)  

1.6.3 Interpolačné a extrapolačné kritéria 

Z hľadiska účelu modelovania časových radov bývajú tieto kritéria delené na 

interpolačné a extrapolačné. Tzn., že je nutné prihladnuť k tomu, či je hlavným účelom 

modelovania trendu iba popis minulého vývoj ukazovateľa (interpolácia) alebo skôr 

záujem o konštrukciu predpovede ďalšieho vývoja(extrapolácia). (7) 
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2 ANALÝZA SÚČASNEJ SITUÁCIE 

Druhá časť práce sa zaoberá predstavením rozoberanej spoločnosti  

Elektrovod Žilina, a.s.. Obsahuje stručný úvod do histórie, popisuje predmet 

podnikania, organizačnú štruktúru, vnútorné a vonkajšie faktory tejto spoločnosti, 

s ktorými sa stretáva počas svojej prevádzky. 

V ďalšej podkapitole sa zameriava na konkrétne ekonomické ukazovatele, ktorý 

vývoj je štatisticky rozobraný pomocou štatistických charakteristík spojených 

s aplikáciou časových radov.  

 

2.1 Predstavenie spoločnosti 

 

 

Obrázok 1: Logo spoločnosti Elektrovod Žilina, a.s. 

(Zdroj: [11]) 

 

Názov spoločnosti: Elektrovod Žilina, a.s. 

Sídlo spoločnosti: Bytčická cesta 4, 010 42 Žilina 

Základné imanie spoločnosti Elektrovod Žilina, a.s. k 31.12.2013 je 3 617 041,77 € a 

tvorí ho 108 967 listinných akcií v menovitej hodnote 33,193919 €. (9) 

 

Akcionári:  ELVEZA, a.s., Bytčická 4, 010 01 Žilina vlastní 97,1 % akcií 

ELV Mastbau GmbH Dresden vlastní 2,9 % akcií (9) 
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História 

Dnes už môžeme hovoriť o 60-ročnej výrobe stožiarov a konštrukcií tu v Žiline, 

keď novo vzniknutá účastinná spoločnosť Slovenské elektrárne začínala s ich výrobou 

vo svojich dielňach. Dôležitým medzníkom bol 1. január 1950, kedy začal pôsobiť 

národný podnik Elektrovod Žilina. Aj keď jeho organizačné začlenenie sa veľa krát 

menilo, obchodné meno ostáva stále zachované, platí aj v našej súčasnosti, podobne ako 

nosné výrobné programy. 

Koncom 50-tych rokov začal Elektrovod pôsobiť v dnešnom areáli, ktorý 

umožňoval jeho rozširovanie a rozvoj. Na prelome 60-tych a 70-tych rokov bola 

zavedená výroba skrutkovaných konštrukcií a v roku 1971 spustená prevádzka 

žiarového zinkovania. Tieto vyspelé technológie prispeli nielen k rýchlemu budovaniu 

energetických rozvodných liniek a rozvodní na Slovensku, ale umožnili od polovice 70-

tych rokov aj export. (9) 

 

Predmet podnikania 

Spoločnosť sa zaoberá prevádzkou oceľových konštrukcií, prevádzkou výroby 

zvodidlových systémov a prevádzkou zinkovania ako vlastných výrobkov tak aj na 

zákazku. 

V roku 1999 bola v Drážďanoch zriadená obchodná spoločnosť– ELV Mastbau 

GmbH, podľa nemeckej legislatívy. Zriaďovateľom  tejto spoločnosti je ELVEZA, a.s. 

a v roku 2010 bol prevedený jej obchodný podiel vo výške 95 % ZI na spoločnosť 

Elektrovod Žilina, a.s. Jej činnosť je zameraná na marketing a získavanie zákaziek 

hlavne v Nemecku pre spoločnosť Elektrovod Žilina, a.s.. Zároveň posilňuje postavenie 

spoločnosti Elektrovod Žilina, a.s. na nemeckom trhu. Podiel spoločnosti na odbyte 

produkcie Elektrovodu Žilina, a.s. je 35 až 45 %. (9)  
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Obrázok 2: Organizačná štruktúra (Zdroj: [10]) 

V roku 2009 bola podobným spôsobom a za rovnakým cieľom  zriadená 

v Nórsku obchodná spoločnosť ELV Jarlso AS.  Táto spoločnosť realizuje dodávky 

Elektrovodu Žilina pre energetiku nielen do severských štátov, ale aj do rozvojových 

krajín. Medzi najzaujímavejšie oblasti patria Severná a Južná Amerika, Afrika a 

Antarktída. Podiel spoločnosti na exporte produkcie spoločnosti Elektrovod Žilina, a.s. 

je 10 až 20 %. Uvedená spoločnosť má veľký význam pre súčasný ako aj budúci 

ekonomický vývoj spoločnosti Elektrovod Žilina, a.s.. 

Elektrovod Žilina, a.s. je v súčasnosti jeden z najväčších výrobcov 

priehradových stožiarov  v krajinách strednej Európy. Na Slovensku a Česku má medzi 

obchodnými partnermi veľké firmy ako ELCON Bratislava, a.s., SAG Bratislava, SEPS, 

energetické podniky na východnom, strednom i západnom Slovensku, M-KON Praha, 

ČEZ a SAG ELV Slovensko, a.s., organizačná zložka Brno. V Nemecku sú to napríklad 

prostredníctvom ELV Mastbau - Deutsche Bahn, RWE, 50 Hz, E-ON, ENSO, ENBW 

a TURMBAU SN Berlin. V Rakúsku predovšetkým Voest Alpine, ALPINE ENERGIE, 

VERBUND, EVN a montážne firmy ALB a VLB.  V Nórsku STATNETT 

prostredníctvom ELV Jarlso.  

 

 

 

ELVEZA, a.s. 

Elektrovod Žilina, a.s. ELV Jarlso AS 

ELV Mastbau GmbH 
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Obrázok 3: Organizačná schéma Elektrovodu Žilina, a. s. (Zdroj: [10]) 

 

 

Konkurencia 

 

Konkurenti: EGE České Budejovice; OVIT; Dalekovod; Mitas; talianske, španielske 

štátne podniky 

Hlavnými konkurentmi spoločnosti Elektrovod Žilina, a.s. sú česká spoločnosť 

EGE České Budejovice a Maďarská spoločnosť OVIT. V nedávnej minulosti bola 

silným konkurentom Chorvátska spoločnosť Dalekovod, ktorá sa však dostala do 

konkurzu. V dnešnej dobe sa na trhu stále viac začínajú presadzovať štátne spoločnosti 

z juhu, ktoré nemajú na domácom trhu dostatok zákaziek a lákajú zákazníkov nižšou 

cenou. Rovnakou stratégiou sa prezentuje aj Turecká spoločnosť Mitas. (10)  
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Analýza podniku 

Táto časť obsahuje zhrnutie výsledkov analýz vnútorného a vonkajšieho okolia 

spoločnosti. Medzi najpoužívanejšie nástroje v tejto oblasti patrí SWOT matica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 4: SWOT Matica (Zdroj: [Vlastné spracovanie na základe (10)]) 
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Najčastejšie problémy počas bežnej prevádzky 

 

 Logistika →   prípravná(nákup a spracovanie na odbore TPV) fáza pre potreby 

                     výroby na zákazkách s krátkym termínom 

 → valcovanie – dodávateľ materiálu vyžaduje objednávky 

v pravidelných štvrťročných intervaloch, v prípade náhlej a 

nevyhnutnej potreby drahý nákup. (10)                                        

 

 Pohľadávky – dlhé splatnosti pohľadávok a ich uhrádzanie predovšetkým zo 

strany slovenských subjektov(dodávky zvodidlových systémov). (10) 

 

2.2 Analýza vybraných ekonomických ukazovateľov 

Táto časť sa zaoberá štatistickou analýzou vybraných ekonomických 

ukazovateľov. Zameriava sa na vývoj ukazovateľov v období rokov 2005-2013 

pomocou štatistických charakteristík ako sú prvá diferencia, priemer prvých diferencií, 

koeficient rastu, priemerný koeficient rastu a priemer intervalovej rady, ale zároveň 

pomocou aplikácie časových radov na tento vývoj prognózuje hodnoty týchto 

ukazovateľov v obdobiach nasledujúcich. Tieto predpovede nie sú zaručene spoľahlivé, 

keďže vychádzajú z predpokladu nemennosti podmienok vo vnútri ako aj v okolí 

spoločnosti, sú však vhodným pomocným nástrojom pri odhadovaní ďalšieho vývoja 

a smerovania sledovaných ukazovateľov. 

K tomuto účelu bol zostavený program v prostredí Microsoft Visual Basic for 

Aplications, ktorý súčasťou programu MS Excel. Program pozostáva z hárkov, ktoré sú 

rozdelené podľa trendov regresnej analýzy. Po doplnení požadovaných hodnôt 

a kliknutí na funkčné tlačidlo program dopočíta štatistické charakteristiky a vyrovná 

zadaný rad zvoleným trendom. Vhodnosť zadaného trendu posúdi užívateľ podľa vyššie 

popísaných kritérií. Najbežnejším posúdením sa stáva index determinácie, programom 

vypočítaný podľa vzorca (1.19), na základe ktorého užívateľ jednoducho zistí vhodnosť 

zvoleného trendu. Všetky potrebné ukazovatele sú zapísané do tabuľky na 

základe ktorej je následne vykreslený graf obsahujúci skutočný, ako aj vyrovnaný 

priebeh radu.  
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2.2.1 Analýza celkovej zadlženosti 

Celková zadlženosť vypovedá o stupni zadlženosti podniku a o rozsahu 

využívania dlhov na financovanie podniku. Údaje uvedené v Tabuľke 1 znázorňujú 

vývoj celkovej zadlženosti v sledovanom období. 

Tabuľka 1: Vývoj a charakteristiky celkovej zadlženosti (Vlastné spracovanie) 

i t y[%] η[%] 1di(y) ki(y) 

1 2005 67 69,01     

2 2006 66 66,7 -1 0,985075 

3 2007 68 65,3 2 1,030303 

4 2008 66 64,45 -2 0,970588 

5 2009 62 63,93 -4 0,939394 

6 2010 64 63,62 2 1,032258 

7 2011 61 63,43 -3 0,953125 

8 2012 67 63,32 6 1,098361 

9 2013 62 63,25 -5 0,925373 

 

Ďalšie charakteristiky: 

      
                 

                  

          

Priemer prvých diferencií vypočítaný pomocou vzorca (1.15) ukazuje, že behom 

sledovaného obdobia sa znížila hodnota celkovej zadlženosti v priemere každý rok 

o približne 0,625%. 

Priemerný koeficient rastu vypočítaný pomocou vzorca (1.17), je približne rovný 

0,8816. Značí, že v sledovanom období sa každý rok znížila celková zadlženosť oproti 

predchádzajúcemu roku v priemere 0,99 krát. 

Pomocou vzorca (1.13) vypočítame priemer intervalovej rady. Číslo 64,777,  

vypočítané pomocou tohto vzorca udáva pre sledované obdobie priemernú hodnotu 

časovej zadlženosti za rok.  
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Vyrovnanie časového radu: 

Krivku vývoja celkovej zadlženosti vyrovnáme vzhľadom k jej priebehu 

prostredníctvom modifikovaného exponenciálneho trendu, ktorý najviac vystihuje jej 

trend.  

 

Graf 1: Celková zadlženosť (Vlastné spracovanie) 

 

Z uvedeného Grafu 1 vyplýva, že celková zadlženosť mala v priemere 

v sledovanom období mierne klesajúci vývoj. Najvyššie hodnoty dosiahla spoločnosť 

v roku 2007, kedy zadlženosť tvorila 68%, naopak najnižšia zadlženosť bola v roku 

2011 s hodnotou na úrovni 61%. 

Po dosadení do vzorca (1.29) pre modifikovaný exponenciálny trend 

s vypočítanými koeficientmi je možné stanoviť prognózu pre ďalšie obdobia: 

 

                                        

 

Prognóza vytvorená pomocou modifikovaného exponenciálneho trendu hovorí, 

že v prípade zachovania podmienok by mala celková zadlženosť v roku 2014 dosiahnuť 

63,21%, v roku 2015 63,18% a v roku 2016 hodnotu 63,17%.  
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2.2.2 Analýza tržieb 

Keďže sa jedná o výrobnú spoločnosť, tržby z predaja vlastných výrobkov 

a služieb sú najpodstatnejšou položkou tvorby zisku. 

Nasledujúca tabuľka zachytáva vývoj tržieb z predaja vlastných výrobkov 

a služieb za roky 2005-2013. 

Tabuľka 2: Vývoj a charakteristiky tržieb (Vlastné spracovanie) 

i t y[tis. €] η[tis.€] 1di(y) ki(y) 

1 2005 19260,5 26347,02     

2 2006 23766,9 24337,43 4506,4 1,233971 

3 2007 24954,8 22746,74 1187,9 1,049981 

4 2008 29032,9 21574,93 4078,1 1,163419 

5 2009 25090,3 20822 -3942,6 0,864202 

6 2010 20502,7 20487,96 -4587,6 0,817156 

7 2011 20812,9 20572,81 310,2 1,01513 

8 2012 17007,9 21076,54 -3805 0,817181 

9 2013 19535,7 21999,16 2527,8 1,148625 

 

Ďalšie charakteristiky: 

      
               

                   

             

Rovnako ako v predchádzajúcom prípade sme vypočítali pomocou vzorcov 

(1.15), (1.17) a (1.13) charakteristiky tohto časového radu. 

Priemer prvých diferencií má v tomto prípade hodnotu 34,4 čo znamená, že 

počas sledovaného obdobia sa každým rokom zvýšili tržby v priemere o 34,4 tisíc eur.  

Priemerný koeficient rastu na úrovni 1,002 znamená, že počas rokov 2005-2013 

sa tržby nijak  zásadne nemenili a kolísali okolo strednej hodnoty s iba minimálnym 

priemerným nárastom. 

Priemer intervalovej rady dosiahol hodnotu 22218, ktorá značí priemernú 

hodnotu tržieb v sledovanom období. 
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Vyrovnanie časového radu: 

Index determinácie ukázal ako najvodnejší trend regresnú priamku avšak 

vzhľadom k skutočnostiam akými sú situácia na trhu počas hospodárskej krízy a vývoj 

pred týmto obdobím, predpokladám, že tržby by nemali v nasledujúcich obdobiach 

klesať, ako to ukázala regresná priamka a preto som zvolil ako najvhodnejšiu variantu 

vyrovnanie pomocou parabolickej regresie. 

 

Graf 2: Tržby (Vlastné spracovanie) 

 

Z uvedeného Grafu 2 je zrejmé, že tržby v rokoch 2005-2008 boli na vzostupe. 

V roku 2008, kedy nastal zlom a tržby začali klesať bola dosiahnutá najvyššia hodnota 

tržieb, a to 29032,9 tisíc eur. Následne spoločnosť Elektrovod Žilina, a.s., ako aj mnohé 

ďalšie spoločnosti, zasiahla kríza na trhu, ktorá výrazným spôsobom negatívne 

ovplyvnila tržby tejto spoločnosti, ako aj ďalšie ekonomické ukazovatele. 

Predpokladám, že spoločnosť je z najhoršieho vonku a preto bol zvolený parabolický 

trend, ktorý predpokladá mierny nárast tržieb v nasledujúcom období.  

Po dosadení do vzorca (1.27) s využitím vypočítaných koeficientov získame 

rovnicu: 
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Po dosadení hodnôt predstavujúcich nasledujúce obdobia získame 

predpokladané odhady hodnôt tržieb pre tieto obdobia. V roku 2014 by podľa tohto 

zvoleného modelu mali tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb dosiahnuť hodnotu 

23340,7 tisíc eur. Ak nedôjde k výrazným zmenám v koncepčnej politike spoločnosti, 

v ďalších bezprostredne nasledujúcich obdobiach by mal rastúci trend pokračovať 

a tržby by mali vzrásť v roku 2015 na 25101 tisíc eur, resp. 27280 tisíc eur v roku 2016, 

čo by znamenalo absolútne najvyššiu hodnotu tržieb minimálne od začiatku 

sledovaného obdobia.  

Napriek tomu, že popísaný scenár považujem spomedzi možných variant za 

najpravdepodobnejší, domnievam sa, že je príliš optimistický a nemusí sa naplniť. 

Vzhľadom na veľké výkyvy tohto ukazovateľa za reálnejšie považujem v nasledujúcich 

obdobiach kolísanie okolo strednej hodnoty tržieb, ktorá predstavuje           tisíc €. 

 

2.2.3 Analýza doby obratu zásob 

Tento ukazovateľ udáva počet dní, v ktorých sú zásoby viazané v podnikaní do 

doby ich spotreby alebo predaja. Každá spoločnosť má záujem na minimalizácii doby 

obratu zásob z čoho môže prameniť vyššia hodnota zisku alebo rovnaká hodnota zisku 

pri znížení nákladov na uskladnenie týchto zásob. 

V Tabuľke 3 sú zachytené doby obratu zásob v sledovaných rokoch 2005-2013, 

ako aj niektoré vypočítané charakteristiky. 

Tabuľka 3: Vývoj a charakteristiky doby obratu zásob (Vlastné spracovanie) 

i t y[dní] η[dní] 1di(y) ki(y) 

1 2005 109 100,47     

2 2006 106 98,68 -3 0,97248 

3 2007 96 96,9 -10 0,90566 

4 2008 79 95,12 -17 0,82292 

5 2009 71 93,33 -8 0,89873 

6 2010 95 91,55 24 1,33803 

7 2011 101 89,77 6 1,06316 

8 2012 111 87,98 10 1,09901 

9 2013 72 86,2 -39 0,64865 
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Ďalšie charakteristiky: 

      
                 

                  

         

Pozitívnym zistením je, že doba obratu zásob v sledovanom období klesala. 

Dokazuje to vypočítaná hodnota priemeru prvých diferencií v hodnote -4,625, ktorá 

značí, že doba obratu zásob klesla v priemere každý rok o 4,625 dňa. Tento údaj 

potvrdzuje aj hodnota priemerného koeficientu rastu, ktorá dosiahla hodnotu 0,95 čo 

znamená, že doba obratu zásob sa v sledovanom období znížila ročne približne 0,95 

krát. 

Priemer intervalovej rady dosiahol hodnotu 93,33 čo značí priemernú dobu 

obratu zásob v sledovanom období. 

Najväčší nárast oproti predchádzajúcemu roku dosiahla doba obratu zásob 

v roku 2010, kedy sa počas jedného roka vyšplhala o 17 dní. Naopak najväčší pokles 

bol zaznamenaný v poslednom roku sledovania kedy sa tento ukazovateľ znížil oproti 

bezprostredne predchádzajúcemu roku o 39 dní, čo značí pokles o približne 35% oproti 

predchádzajúcej hodnote tohto ukazovateľa. 
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Vyrovnanie časového radu: 

Na základe indexu determinácie bol za najvhodnejší trend zvolený trend 

regresnej priamky. 

 

Graf 3: Doba obratu zásob (Vlastné spracovanie) 

 

Z Grafu 3 jasne vyplýva kolísanie tržieb, ktoré bolo štatisticky potvrdené 

predchádzajúcimi charakteristikami. Doba obratu zásob mala v rokoch 2005-2009 

klesajúcu tendenciu ktorá znížila túto dobu na hranicu 71 dní, následne však začali 

stúpať až na hodnotu 111 dní, ktorú dosiahli v roku 2012. V poslednom roku bol 

zaznamenaný rapídny pokles. Regresná priamka potvrdzuje mierne klesajúci priebeh.  

Predpis regresnej priamky pre dobu obratu zásob: 

 

                                   

 

V prípade, že budú pretrvávať súčasné podmienky, doba obratu zásob by sa mala 

v roku 2014 vyšplhať na hodnotu 86 dní. Následne by mala táto hodnota postupne 
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2.2.4 Analýza bežnej likvidity 

V oblasti likvidity podniku sa zameriame najskôr na bežnú likviditu ktorá 

ukazuje schopnosť spoločnosti splácať svoje záväzky v prípade, kedy by sa jej obežný 

majetok premenil na peňažné prostriedky.  

Literatúra poskytuje rôzne hodnoty v oblasti doporučených hodnôt, väčšinou sa 

však zdroje zhodujú, že by bežná likvidita nemala poklesnúť pod hodnotu 1, čo by 

znamenalo problémy so splácaním svojich záväzkov, ktoré by bolo nutné splácať 

z dlhodobých zdrojov financovania alebo z predaja dlhodobého majetku. 

Tabuľka 4: Vývoj a charakteristiky bežnej likvidity (Vlastné spracovanie) 

i t y η 1di(y) ki(y) 

1 2005 1,0 1     

2 2006 1,1 1,02 0,1 1,1 

3 2007 1,0 1,03 -0,1 0,90909 

4 2008 1,0 1,04 0 1 

5 2009 1,0 1,06 0 1 

6 2010 1,0 1,07 0 1 

7 2011 1,2 1,08 0,2 1,2 

8 2012 1,1 1,1 -0,1 0,91667 

9 2013 1,1 1,11 0 1 

 

Ďalšie charakteristiky: 

      
                 

                   

         

Z Tabuľky 4 a charakteristík vyplýva, že likvidita neklesala a vo všetkých 

rokoch sa držala nad požadovanou hranicou 1,0. Naopak, aj keď minimálne sa podarilo  

v tomto období likviditu navýšiť. 

Počas sledovaného obdobia sa bežná likvidita nijak zásadne nemenila. Najväčší 

nárast bol zaznamenaný v roku 2011 kedy sa zvýšila z hodnoty 1,0 na hodnotu 1,2. 

V priemere rástla bežná likvidita každý rok o 1,2% predchádzajúcej hodnoty. 
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Vyrovnanie časového radu: 

Už na prvý pohľad je zrejmé, že najvhodnejšie vystihujúcim trendom bude 

regresná priamka. Index determinácie tento fakt iba potvrdil, keď pri tomto trende 

vykázal najvyššiu hodnotu. 

 

Graf 4: Bežná likvidita (Vlastné spracovanie) 

 

Graf 4 potvrdzuje minimálny nárast bežnej likvidity v rokoch 2005-2013. Jej 

hodnota počas celého obdobia kolísala tesne nad hranicou 1,0. 

Predpis regresnej priamky pre bežnú likviditu: 
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regresnej priamky dá predpokladať až v roku 2017, dokedy sa zrejme niektoré 

ovplyvňujúce faktory zmenia, čo spôsobí neaktuálnosť tohto predpovedaného radu. 

2.2.5 Analýza pohotovej likvidity 

Ďalšou skúmanou likviditou je pohotová likvidita. V spoločnostiach, ktorých 

predmetom podnikania je výhradne poskytovanie služieb sa pohotová likvidita blíži 

hodnote bežnej likvidity. U výrobných spoločností, akou je spoločnosť Elektrovod 

Žilina, a.s. sa tieto ukazovatele môžu výrazne líšiť. V nasledujúcej tabuľke číslo 5 sú 

zobrazené zaznamenané hodnoty pohotovej likvidity v rokoch 2005-2013 ako aj 

základné charakteristiky časového radu tohto ukazovateľa. 

Tabuľka 5: Vývoj a charakteristiky pohotovej likvidity (Vlastné spracovanie) 

i t y η 1di(y) ki(y) 

1 2005 0,4 0,38     

2 2006 0,3 0,4 -0,1 0,75 

3 2007 0,4 0,42 0,1 1,33333 

4 2008 0,5 0,44 0,1 1,25 

5 2009 0,5 0,46 0 1 

6 2010 0,5 0,48 0 1 

7 2011 0,5 0,5 0 1 

8 2012 0,5 0,52 0 1 

9 2013 0,5 0,54 0 1 

 

Ďalšie charakteristiky: 

      
                 

                   

          

Priemer prvých diferencií vyšiel 0,0125 čo znamená, že hodnota bežnej likvidity 

v sledovanom období rástla každoročne v priemere o 0,0125. Predstavuje to každoročný 

nárast o 2,8, ktorý je dokumentovaný priemerným koeficientom rastu s hodnotou 1,028. 

Priemer intervalovej rady dosiahol úroveň 0,4556 čo znamená, že toto číslo je zároveň 

priemernou hodnotou pohotovej likvidity dosiahnutou v sledovanom období. 
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Vyrovnanie časového radu: 

Na základe indexu determinácie bol ako najvyhovujúcejší trend jednoznačne 

zvolený trend regresnej priamky. 

 

Graf 5: Pohotová likvidita (Vlastné spracovanie) 

 

Na Grafe číslo 5 je viditeľný mierny nárast tohto ukazovateľa v sledovanom 

období. S výnimkou roku 2006, kedy pohotová likvidita zaznamenala prepad o 0,1, čo 

predstavuje prepad o 25% v porovnaní s rokom 2005 jej hodnota rástla. Hneď 

v nasledujúcom roku sa jej hodnota vrátila na hodnotu 0,4 a v roku 2008 dosiahla 

najvyššiu hodnotu 0,5. V ďalších sledovaných rokoch sa pohotová likvidita udržala na 

hranici 0,5.  

Predpis regresnej priamky pre bežnú likviditu: 

 

                                   

 

Model regresnej priamky predpovedá do nasledujúcich období mierny nárast. Už 

v roku 2014 by sa mala bežná likvidita postupne približovať hranici 0,6 

prostredníctvom hodnoty 0,56. Po hodnote 0,58, dosiahnutej v roku 2015 by mala bežná 

likvidita túto hranicu vyrovnať v roku 2016.  
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2.2.6 Analýza rentability celkového kapitálu (ROA) 

Ukazovateľ rentability celkového kapitálu vyjadruje z pohľadu aktív výnosnosť 

aktív, inak povedané, aká časť zisku bola vygenerovaná z investovaného kapitálu, resp. 

z celkových aktív. Čím vyššia je hodnota ukazovateľa rentability celkového kapitálu, 

tým lepšie pre hodnotenie rentability spoločnosti. 

Tabuľka 6: Vývoj a charakteristiky ROA (Vlastné spracovanie) 

i t y[%] η[%] 1di(y) ki(y) 

1 2005 2,5 1,58     

2 2006 5,4 1,8 2,9 2,16 

3 2007 0,9 1,96 -4,5 0,166667 

4 2008 2,1 2,08 1,2 2,333333 

5 2009 6,6 2,16 4,5 3,142857 

6 2010 1,3 2,21 -5,3 0,19697 

7 2011 0,7 2,24 -0,6 0,538462 

8 2012 -4,7 2,26 -5,4 -6,71429 

9 2013 4,0 2,27 8,7 -0,85106 
 

Ďalšie charakteristiky: 

      
                 

                    

          

Z uvedeného vyplýva, že napriek silne kolísajúcemu trendu rentabilita 

celkového kapitálu v priemere mierne rástla. Hodnota ROA bola s výnimkou roku 2012 

v kladných číslach. Tento výsledok sa však nepriaznivo odzrkadlil v celkovom vývoji 

časového radu kedy tento spomínaný rad ťahal výrazne smerom nadol. 

Z uvedených charakteristík spomenieme priemerný koeficient rastu na úrovni 

1,0605 čo predstavuje priemerný nárast hodnoty ukazovateľa ROA v sledovanom 

období každý rok oproti roku predchádzajúcemu o približne 6,05%, vyjadrené 

konkrétnou hodnotou prostredníctvom priemeru prvých diferencií s prírastkom 0,1875% 

ročne. Priemerná ročná hodnota ukazovateľa sa prostredníctvom priemeru intervalovej 

rady ustálila na úrovni 2,0889. 
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Vyrovnanie časového radu: 

Najvýstižnejším trendom je trend logistický. Na grafe číslo 6 je zobrazený 

skutočný vývoj rentability celkového kapitálu, vyrovnaný s použitím logistického 

trendu ako aj predikcia pre nasledujúce obdobia 2014-2016 vypočítaná pomocou tohto 

trendu.  

 

Graf 6: ROA (Vlastné spracovanie) 

 

Najvyššia hodnota ukazovateľa bola dosiahnutá v roku 2009 na úrovni 6,6%, 

naopak si môžeme všimnúť už spomínaný prepad v roku 2012 kedy rentabilita 

celkového kapitálu dosiahla hodnotu -4,7%. 

Predpis logistického trendu pre rentabilitu celkového kapitálu: 

 

      
 

                        
               

 

S použitím predpisu (1.30) pre výpočet logistického trendu a dosadení 

potrebných vypočítaných koeficientov dostávame hodnoty 2,28 pre rok 2014, 2,29 pre 

rok 2015 a pre rok 2016 opäť hodnotu 2,29. Znamená to, že hodnota rentability 

celkového kapitálu by mala za zachovania podmienok v nasledujúcich obdobiach 

zotrvávať približne na rovnakej hodnote blížiacej sa číslu 2,3. ROA by sa teda mala 

udržať aj naďalej v kladných číslach čo je určite pre spoločnosť priaznivé. 
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2.3 Celkové zhodnotenie sledovaných ukazovateľov 

2.3.1 Celková zadlženosť 

Na základe zistených údajov za sledované obdobie sa zadlženosť spoločnosti 

pohybovala v medziach 61-68% so strednou hodnotou 65%. Odporúčaná hodnota tohto 

ukazovateľa sa pohybuje na úrovni 50%, v podniku teda mierne prevažuje využívanie 

cudzích zdrojov nad vlastnými, avšak v medziach, ktoré sa dajú považovať za 

prijateľné. Zadlženosť by však určite nemala ďalej narastať a zároveň by bolo vhodné 

zadlženosť mierne znížiť aby sa čo najviac približovala k odporúčanej hodnote. 

Zadlženosť by sa podľa nami vytvoreného modelu mala držať na úrovni okolo 

63%. Táto predpoveď vychádza z predchádzajúceho vývoja časového radu, avšak výška 

zadlženia je silne ovplyvnená samotným rozhodovaním podniku, či bude investovať 

prostredníctvom vlastných alebo cudzích zdrojov. 

2.3.2 Tržby 

Tržby spoločnosti mali zo začiatku rastúci trend ktorý však od roku 2009 

výrazne ovplyvnila hospodárska kríza a tržby začali rapídne klesať. V súčasnosti sa 

prepad podarilo stabilizovať a v roku 2013 bol dokonca zaznamenaný opäť nárast 

tržieb. Kým sa však spoločnosť dostane s tržbami na hodnoty spred roka 2009 ešte 

nejaký čas potrvá. Nakoľko jedna veľká zákazka môže významne ovplyvniť hodnotu 

tržieb je veľmi náročné budúci vývoj prognózovať. Prikláňame sa však k názoru, že 

tržby by mali v nasledujúcich rokoch oscilovať okolo hodnoty           €.  

2.3.3 Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob má svoje doporučené hodnoty závislé na obore. Doteraz 

prevládajúci názor, že udržiavanie dostatočne vysokých zásob pomáha podniku 

uspokojovať požiadavky zákazníkov, rovnomerne vyťažovať výrobné kapacity, 

využívať množstevné zľavy od dodávateľov, prekonávať fluktuácie na nákupnom 

i odbytovom trhu, sa dostáva do ostrej konfrontácie s finančnými potrebami podnikov. 

Nedostatok financií v slovenských strojárskych podnikoch núti ich manažment 

zamyslieť sa konečne nad finančnými otázkami udržiavania zásob. V prípade strojárskej 

firmy, akou Elektrovod Žilina, a.s. je, môže doba obratu zásob vykazovať vyššie 

hodnoty ako v iných odvetviach.  
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Doba obratu zásob kolísala v sledovanom období v rozmedzí 71-111 dní. Druhú 

najnižšiu hodnotu 72 dní, iba o 1 deň nižšiu ako je minimálna hodnota spoločnosť 

zaznamenala paradoxne v roku 2013, pričom v predchádzajúcom roku dosiahla doba 

obratu zásob svoje maximum na úrovni 111 dní. Zníženie doby obratu zásob sa 

odzrkadľovalo na zvýšených tržbách a naopak, pri náraste tohto ukazovateľa tržby 

väčšinou stagnovali. Prognóza podľa nami vytvoreného modelu predpovedá postupné 

znižovanie doby obratu zásob, čo je jasným pozitívnym signálom. 

2.3.4 Likvidita 

Podľa výsledkov ukazovateľov likvidity nie je schopnosť podniku uhradiť včas 

svoje záväzky na optimálnej hodnote, na druhej strane je stabilná, nedochádza 

k prudkému zhoršovaniu likvidity podniku a behom sledovaného obdobia bol 

zaznamenaný aj minimálny nárast. Podľa nami vypočítaných prognóz by mala likvidita 

aj v ďalších obdobiach mierne rásť. 

Ohľadom odporúčaných hodnôt sa spoločnosť nachádza v takých hodnotách, že 

je schopná splácať svoje záväzky iba s ťažkosťami, keďže hodnota bežnej likvidity sa 

pohybuje v medziach iba pre postačujúce hodnoty a pohotová likvidita vykazuje 

dokonca hodnoty pod touto hranicou. Napriek pozitívnej predpovedi sa neočakáva taký 

nárast, ktorý by dostal spoločnosť v tejto oblasti do pokojných vôd. Ako problém sa 

nízka likvidita javí aj v rozhodnutiach finančných inštitúcií o poskytnutí pôžičky alebo 

úveru. 

2.3.5 Rentabilita celkového kapitálu 

Hodnota celkového kapitálu v sledovanom období pomerne výrazne kolísala. 

V každom roku, s výnimkou roku 2012 sa však podarilo udržať hodnotu ROA 

v kladných číslach. Táto jediná záporná hodnota na úrovni -4,7% bola ovplyvnená 

hospodárskym výsledkom, ktorý v tomto roku vykazoval stratu. Mierne lepšie, avšak 

stále vcelku nepriaznivé hodnoty ROA boli vykázané v rokoch 2007 a 2011 kedy 

dosiahli hodnotu 0,9% resp. 0,7%. Najpriaznivejším bol rok 2009, kedy ROA presiahla 

odporúčané hodnoty a zastavila sa na úrovni 6,6%.  

Obrovský skok bol zaznamenaný v poslednom roku kedy sa ROA zvýšila z už 

spomínanej hodnoty -4,7% na 4% čo predstavuje zlepšenie o 8,7%. Túto zmenu 

môžeme pripísať investícií z januára 2013, kedy bola zaradená do užívania investícia 
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zameraná na energetické úspory vo výške 680 tis. € s ročnou úsporou energií 85 tis. €. 

Ďalšou významnou investíciou bolo zaradenie technológie na odstránenie železa 

z oplachového kúpeľa zinkovne vo výške 207 tis. € s úsporou priameho materiálu do 

konca roka 2013 vo výške 45 tis. €, ktorá bola realizovaná v máji 2013. Pre rok 2014 je 

plánovaná ďalšia investícia do technológie výrobnej prevádzky oceľových konštrukcií 

- strihacie a vŕtacie CNC výrobné centrum v predpokladanej obstarávacej cene 

500 tis. € so zaradením do užívania v roku 2015. 

Matematický model predpokladá oscilovanie ROA okolo hodnoty 2,3% čo 

môžeme zaradiť medzi neutrálne čísla avšak vzhľadom k už spomínaným investíciám sa 

dá predpokladať, že ROA by mohla v nasledujúcich obdobiach dokazovať aj lepšie 

výsledky. 
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3 VLASTNÉ NÁVRHY 

Táto časť práce je zameraná na celkové zhodnotenie sledovaných ekonomických 

ukazovateľov a v prípade nepriaznivých výsledkov sú navrhnuté riešenia pre zlepšenie 

tohto stavu.  

Spoločnosti je možné odporučiť väčšiu diverzifikáciu odberateľov, čo by 

spôsobilo, že spoločnosť by nebola priamo závislá od niekoľkých najväčších subjektov 

a znížilo by sa riziko v podobe fluktuácií na trhu. Odporúčam v ešte väčšej miere 

vyvíjať aktivity prostredníctvom spoločností ELV Mastbau GmbH a ELV Jarlso AS 

smerom na západ a sever Európy kde by spoločnosť mohla vyžiť potenciál presadiť sa 

cenou. Spoločnosť by nemala v žiadnom prípade podľahnúť na neprimeraný tlak 

odberateľov na ceny a odporúčam zamerať sa predovšetkým na svoje dlhoročné 

skúsenosti a značku, ktorá predstavuje kvalitu a silnú tradíciu v tejto oblasti. Za veľkú 

výhodu je potrebné označiť aj vlastnú zinkovňu a možnosť ďalšej povrchovej úpravy 

priamo v areáli spoločnosti, ktorá dáva určitý náskok pred konkurenciou. V tejto 

súvislosti navrhujem pokračovať v ceste investícií do nových technológií a úsporných 

opatrení. Napriek veľkej prvotnej,  jednorazovej záťaži sa dá totiž predpokladať, že sa 

v budúcnosti tieto náklady niekoľkonásobne vrátia. 

Keďže zníženie doby obratu zásob by malo priniesť úsporu nákladov 

vynaložených na uskladnenie týchto zásob, malo by byť v záujme spoločnosti túto 

hodnotu postupne znižovať. Keďže dodávateľ v súčasnosti požaduje objednávky 

materiálu štvrťročne, ako možné riešenie môžem odporučiť vyjednanie nových 

podmienok u dodávateľa, kedy by tento dodávateľ bol schopný flexibilnejšie reagovať 

na dopyt spoločnosti. Napriek tomu, že tento krok nepovažujem za jednoduchý, mohol 

by priniesť zníženie doby obratu zásob a s tým spojené aj zníženie nákladov, čo by sa 

automaticky prejavilo aj v ďalších ukazovateľoch. 

Spoločnosť by mala pozorne sledovať vývoj svojich ekonomických 

ukazovateľov k čomu by jej mohol výrazne pomôcť nami vytvorený program.  

Riešením, ako vylepšiť hodnoty niekoľkých ekonomických ukazovateľov a tým 

zvýšiť výkonnosť celej spoločnosti sa javí zníženie krátkodobých záväzkov ktoré 

môžeme dosiahnuť znížením doby obratu pohľadávok. Keďže sa spoločnosť stretáva 

s problémami v oblasti splatnosti pohľadávok, v tomto smere sa jedným z možných 
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odporúčaných riešení stáva poskytnutie skonta. Skonto je poskytnutie zľavy, zrážky z 

ceny zákazníkovi, ktorá sa poskytuje pri promptnej alebo skorej platbe, ktorá by mala 

zákazníkov motivovať k väčšej platobnej disciplíne. 

Ďalším návrhom je využitie faktoringu. Jedná sa o zmluvne zjednané odkúpenie 

krátkodobých pohľadávok faktoringovou organizáciou. Faktoringová organizácia sa tak 

stáva veriteľom a preberá od dodávateľa všetko riziko, že kupujúci nebude schopný či 

ochotný zaplatiť. Za predpokladu že príjmy z predaja pohľadávok budú plne použité 

k úhrade krátkodobých záväzkov, potom, pri hodnote krátkodobých pohľadávok 

a krátkodobých záväzkov 150 resp. 100 pred využitím faktoringu, predaj pohľadávok 

v hodnote 50 povedie k rastu pomeru krátkodobých pohľadávok ku krátkodobým 

záväzkom zo 150% pred faktoringom na 200% po ňom. Okrem zlepšenia ukazovateľov 

likvidity sa znižuje aj riziko insolvencie spoločnosti ako dôsledku neschopnosti splatiť 

svoje krátkodobé záväzky v okamihu ich splatnosti. Pri nemennej hodnote vlastného 

kapitálu faktoring zníži taktiež hodnotu zadlženosti spoločnosti a v závislosti na 

konkrétnom prípade , môže viesť k nárastu rentability vlastného kapitálu. 
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Záver 

Cieľom tejto práce bolo navrhnúť riešenia pre spoločnosť Elektrovod Žilina, a.s., 

ktoré by jej pomohli počas fungovania a mali by ju posunúť smerom dopredu. Aby sa 

tento cieľ dal dosiahnuť, bolo potrebné najskôr zanalyzovať súčasnú výkonnosť 

spoločnosti. Zamerali sme sa na 6 vybraných ekonomických ukazovateľov, a to celkovú 

zadlženosť, tržby, dobu obratu zásob, likviditu(bežnú a pohotovú) a rentabilitu 

celkového kapitálu. Pri vypracovávaní sme využívali účtovné výkazy získané 

z výročných správ spoločnosti, konkrétne rozvahu a výkaz zisku a strát za roky 2005 až 

2013. Na základe tejto analýzy, v kombinácií s využitím štatistických metód a nami 

vytvoreného podporného programu sme prognózovali vývoj sledovaných ukazovateľov 

na nasledujúce 3 roky. Nakoľko sa preukázalo, že rozhodnutia manažmentu významne 

ovplyvňujú vývoj spoločnosti a zachovanie nemenných podmienok je v reálnom svete 

iba ťažko dosiahnuteľné, dajú sa naše prognózy považovať predovšetkým za 

informatívne. 

Z celkového hľadiska sa dá konštatovať, že ekonomická a finančná situácia 

spoločnosti je stabilná a na základe našich prognóz sa dá očakávať ďalšie napredovanie, 

ktoré by mohlo byť podporené návrhmi, ktoré nájdeme v poslednej časti práce. 
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Príloha č. 1: Vybrané položky súvahy za obdobie 2005-2009 

v tis.€ 2005 2006 2007 2008 2009 

SPOLU MAJETOK 16055 17373 17794 16882 16323 

Neobežný majetok 5896 5704,6 6026,7 6267 6521,5 

Dlhodobý nehmotný majetok 77,5 70,9 36,5 11,3 2,5 

Dlhodobý hmotný majetok 5605 5420,3 5813,4 5709,9 4937,3 

Dlhodobý finančný majetok 213,4 213,4 176,8 545,7 1581,7 

Obežný majetok 10129 11642 11747 10591 9758 

Zásoby – súčet 6468 7804,9 7394,8 5600,2 5348 

Dlhodobé pohľadávky 281,6 281,6   42,3 

Krátkodobé pohľadávky 3103 3424,6 4301,6 4924,3 4186,8 

Finančné účty 277,7 131,6 50,6 66,5 180,8 

Časové rozlíšenie 29,2 26,1 19,8 24,4 43,1 

SPOLU VLASTNÉ IMANIE 

A ZÁVÄZKY 

16055 17373 17794 16882 16323 

Vlastné imanie 5306 5841 5306 5450,3 5936,5 

Základné imanie 3617 3617 3617 3617 3617 

Kapitálové fondy    -107,5 97 

Fondy zo zisku 723,5 723,5 723,5 723,4 723,4 

Výsledok hospodárenia 

minulých rokov 

557,8 562,9 802,9 850,9 414 

Výsledok hospodárenia za 

účtovné obdobie 

407,4 937,5 162,6 366,4 1085 

Záväzky 10712 11472 12142 11107 10149 

Rezervy 243,7 274,1 481,4 505,8 1023,8 

Dlhodobé záväzky 702,4 522,4 464 485,1 202,7 

Krátkodobé záväzky 3818 3999 3310 1747,3 2619,8 

Bankové úvery a výpomoci 5948 6676 7886 8368,2 6302,8 

Časové rozlíšenie 37,3 607,5 346,1 325,6 236,8 

Zdroj: [Vlastné spracovanie na základe (9)] 

 

  



II 

 

Príloha č. 2: Vybrané položky rozvahy za obdobie 2010-2013 

v tis.€ 2010 2011 2012 2013 

SPOLU MAJETOK 16581 15066 15650 12711 

Neobežný majetok 5295,9 4887 5200,6 5135,1 

Dlhodobý nehmotný majetok 73,6 126 114,9 95,8 

Dlhodobý hmotný majetok 4182,7 3788,2 4088,6 4421 

Dlhodobý finančný majetok 1039,6 972,7 997,2 618,3 

Obežný majetok 11249 10145 10427 7550 

Zásoby – súčet 6356,5 5821,3 5220,8 3915 

Dlhodobé pohľadávky  68,2 358,6 227,4 

Krátkodobé pohľadávky 4857,5 4194,4 4798,3 3367,2 

Finančné účty 34,6 61,1 49 40,5 

Časové rozlíšenie 36,7 33,8 22,4 25,8 

SPOLU VLASTNÉ IMANIE 

A ZÁVÄZKY 

16581 15066 15650 12711 

Vlastné imanie 5666,1 5681,6 5062,9 5243,2 

Základné imanie 3617 3617 3617 3617 

Kapitálové fondy 251,7 367,7 440,1 109,2 

Fondy zo zisku 723,4 723,4 723,4 723,4 

Výsledok hospodárenia minulých 

rokov 

849 867,9 1011,5 282,2 

Výsledok hospodárenia za 

účtovné obdobie 

225 105,5 -729,3 511,2 

Záväzky 10727 9197,8 10452 7313,3 

Rezervy 808,9 454,4 335,8 491 

Dlhodobé záväzky 85 116,9 3,2 0,5 

Krátkodobé záväzky 2915,4 1704 2844,3 1676 

Bankové úvery a výpomoci 6917,5 6922,6 7268,5 5145,7 

Časové rozlíšenie 188,1 186,5 135 154,6 

Zdroj: [Vlastné spracovanie na základe (9)] 

  



III 

 

Príloha č. 3: Vybrané položky výkazu ziskov a strát za obdobie 2005-2009 

v tis.€ 2005 2006 2007 2008 2009 

Obchodná marža 0 0 0 0 0 

Výroba 19578 23634 25942 28816 26497 

Tržby z predaja vlast. výrob.a 

služ. 

19261 23767 24955 29033 25090 

Výrobná spotreba 14421 17901 20064 23093 18238 

Spotreba materiálu a energie  11649 14876 16920 18963 14972 

Služby 2772 3024 3143,1 4129,9 3266 

Pridaná hodnota 5157 5733 5878,6 5722,9 8258,4 

Osobné náklady 3859 4433 4568,3 4812,1 5111 

Dane a poplatky 53,3 51,8 52,2 68,6 74,3 

Odpisy DNM a DHM 709,6 808,8 880 1020 995,7 

      

Výsledok hospodárenia 

z hospodárskej činnosti 

651 824,6 482,7 118,9 1787,1 

Výsledok hosp. z finančnej 

činnosti 

-139,3 342,4 -268,6 345,4 -429,6 

Výsledok hospodárenia z bežnej 

činnosti pred zdanením 

511,6 1167 214,1 464,3 1357,5 

Daň z príjmov z bežnej činnosti 104,2 229,4 51,5 98 272,5 

z toho odložená daň 47,3 50,3 46,2 -58,9 -127,1 

Výsledok hosp. z bežnej činnosti 407,4 937,5 162,6 366,4 1085 

Mimoriadne výnosy           

Mimoriadne náklady      

Výsledok hospodárenia z 

mimor. činnosti pred zdanením 

          

Daň z príjmov z mimoriadnej čin.      

Výsledok hosp. z mim. činn.      

Výsledok hospodárenia za ÚO 407,4 937,5 162,6 366,4 1085 

Zdroj: [Vlastné spracovanie na základe (9)] 
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Príloha č. 4: Vybrané položky výkazu ziskov a strát za obdobie 2010-2013 

v tis.€ 2010 2011 2012 2013 

Obchodná marža 0 0 0 0 

Výroba 21651 20563 17505 19692 

Tržby z predaja vlast. výrob.a služ. 20503 20813 17008 19536 

Výrobná spotreba 15235 14723 13656 14029 

Spotreba materiálu a energie  12607 12014 11004 11617 

Služby 2627,9 2708,5 2651,9 2412,1 

Pridaná hodnota 6415,8 5840,6 3849,3 5663,3 

Osobné náklady 4833,8 4791,4 4008,7 4364,6 

Dane a poplatky 75,2 75,6 112,1 108,8 

Odpisy DNM a DHM 894,6 642,5 572,6 579,8 

     

Výsledok hospodárenia 

z hospodárskej činnosti 

553 397,9 -752,3 393,8 

Výsledok hosp. z finančnej činnosti -242,8 -223 -162,3 181,1 

Výsledok hospodárenia z bežnej 

činnosti pred zdanením 

310,2 174,8 -914,7 574,8 

Daň z príjmov z bežnej činnosti 85,2 69,4 -185,4 63,6 

z toho odložená daň 85,2 69,4 -185,4 34,5 

Výsledok hosp. z bežnej činnosti 225 105,5 -729,3 511,2 

Mimoriadne výnosy         

Mimoriadne náklady     

Výsledok hospodárenia z mimor. 

činnosti pred zdanením 

        

Daň z príjmov z mimoriadnej čin.     

Výsledok hosp. z mim. činn.     

Výsledok hospodárenia za ÚO 225 105,5 -729,3 511,2 

Zdroj: [Vlastné spracovanie na základe (9)] 
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Príloha č. 5: Internetová stránka spoločnosti Elektrovod Žilina, a.s. 

 

Zdroj: [11] 
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Príloha č. 6: Ukážka podporného programu 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Príloha č. 7: CD s Programom 


