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5. Obsah 
    a) cieľ riešenia - Cieľom práce je hodnotenie výkonnosti podniku Tatra hotel Slovakia 

a.s. počas COVID-19 krízy, ktorá vypukla v roku 2020, s použitím relevantných nástrojov.  

 

    b) obsah riešenia – Teoretická časť je zameraná na charakteristiku výkonnosti, merania 

a účinnosť procesu merania, finančnú analýzu, konkrétne analýzu absolútnych 

ukazovateľov a metódu benchmarking. V praktickej časti sú metódy aplikované na 

vybraný podnik. Na vyhodnotenie výkonnosti podniku sme použili horizontálnu 

a vertikálnu analýzu, ktorá slúži ku komplexnému zhodnoteniu finančnej situácie 

podniku,  a metódu benchmarking. Počas vypracovania práce sme pracovali s viacerými 

zdrojmi informácii. Poznatky sme čerpali z kníh a internetových stránok. Potrebné 

informácie pre horizontálnu a vertikálnu analýzu sme získali z informačného systému 

verejnej správy - registra účtovných závierok pre možnosť porovnateľnosti údajov 

daného roka s predchádzajúcimi obdobiami, ale aj porovnanie veľkosti jednotlivých 

položiek v súvahe. Ako prvú sme spracovali horizontálnu a vertikálnu analýzu súvahy, 

ktorá nás informuje o tom, aký majetok hotel vlastní a z akých zdrojov je tento majetok 



financovaný. Druhú sme spracovali horizontálnu a vertikálnu analýzu výkazu ziskou 

a strát, ktorá podrobne člení výnosy, náklady a výsledok hospodárenia. Informácie 

potrebné pre metódu benchmarking sme získavali z webovej stránky Booking.com. Nami 

vybranú spoločnosť Hotel Patria sme porovnávali s podobnými hotelmi v okolí Štrbského 

plesa, konkrétne s Hotel Solisko, Hotel Crocus a Hotel Panorama Resort. Výsledok 

hodnotených kritérií ukázal, aké miesta má podnik Tatra hotel Slovakia a.s. silnejšie 

oproti konkurentom, a naopak slabšie miesta, ktoré by mohol podnik zlepšiť.                

 

    c) dosiahnuté výsledky - Keďže spoločnosť pôsobí v oblasti služieb, pandémia Covid-19 

mala ňu veľký dopad, najmä z finančného hľadiska je možné vidieť zmeny v jednotlivých 

položkách pred vypuknutím a po vypuknutí pandémie. Výsledkom našej práce je zistenie 

ako podnik Tatra hotel Slovakia a.s. zvládol pandémiu COVID-19.  
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