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ÚVOD 

Pojem výkonnosť sa používa v rôznych odvetviach od športu až po svetovú ekonomiku, 

preto má mnoho charakteristík, čo je zrejme výsledkom skutočnosti, že pre každý zo subjektov, 

ktorých výkonnosť zaujíma, je kritériom hodnotenia iná charakteristika.  

Výkonnosť podniku všeobecne spája všetky oblasti podnikových činností, ktoré je 

potrebné skĺbiť tak, aby výsledkom bol fungujúci a prosperujúci podnik. Často využívanou 

metódou hodnotenia výkonnosti podniku je finančná analýza, ktorá slúži hlavne 

k informovaniu o tom, ako dnešná situácia môže ovplyvniť budúci vývoj podniku, a čo je 

potrebné pre zlepšenie finančnej situácie podniku urobiť. Vo svete sa viac rozvíja aj metóda 

benchmarkingu, ktorá spočíva v porovnávaní údajov podniku s údajmi, ktoré majú podniky 

podobného zamerania.  

V súčasnosti, keď na výkon podniku má vplyv od roku 2020 pandémia koronavírusu, je 

pre podniky veľmi dôležité  merať a vyhodnocovať ich výkonnosť. Kvôli opatreniam, ktoré 

boli prijaté v záujme zamedzenia šírenia nákazy, najmä na reštaurácie, bufety, stánky rýchleho 

občerstvenia, hotely a rekreačné zariadenia mala pandémia najväčší dopad, keďže boli pre 

zákazníkov zatvorené alebo ich prevádzka bola v obmedzenom režime. 

Cieľom tejto študentskej a vedeckej aktivity je hodnotenie výkonnosti Hotela 

Patria**** s použitím relevantných nástrojov.  

Študentská vedecká aktivita je rozdelená do dvoch kapitol. V prvej teoretickej kapitole 

sú stručne charakterizované pojmy ako výkonnosť, meranie a účinnosť procesu merania, 

finančná analýza a metóda benchmarking. V praktickej časti je predstavený konkrétny podnik, 

na ktorý aplikujeme metódy merania výkonnosti, pri čom využijeme horizontálnu a vertikálnu 

analýzu, a metódu benchmarking.  

Dúfame, že výsledky našej študentskej vedeckej aktivity rozšíria povedomie o dopade 

pandémie koronavírusu na podnikateľské prostredie.  
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1. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ SKÚMANEJ PROBLEMATIKY 

Táto časť je venovaná teoretickému vymedzeniu problematiky. Charakterizujeme 

pojmy výkonnosť, meranie, taktiež zameriame našu pozornosť na účinnosť procesu merania 

výkonnosti, načo slúži finančná analýza. Definujeme si analýzu absolútnych ukazovateľov 

a metódu benchmarking. Teoretické východiská budú základom a inšpiráciou pri koncipovaní 

a realizovaní vlastného výskumu. 

1.1. Výkonnosť 

Pojem výkonnosť sa používa v rôznych odvetviach, preto má mnoho charakteristík. Vo 

všeobecnosti výkonnosť znamená charakteristiku, ktorá popisuje spôsob, respektíve priebeh, 

akým skúmaný subjekt vykonáva určitú činnosť, na základe podobnosti s referenčným 

spôsobom vykonania (priebehu) tejto činnosti. Interpretácia tejto charakteristiky predpokladá 

schopnosť porovnania skúmaného a referenčného javu z hľadiska stanovenej kriteriálnej škály.  

Prístup k poňatiu výkonnosti závisí vždy na vzťahu záujmovej skupiny k organizácií 

a jej preferenciách i na povahe záujmových skupín medzi sebou a je pre meranie výkonnosti 

a interpretácií informácií o výkonnosti veľmi zásadné. Ešte jeden princíp je poväčšine názorov 

na výkonnosť, cez jej rôznorodosť, relatívnosť a subjektivitu- spoločný, a tým je chápanie 

výkonnosti ako cesty k dosiahnutiu (vytvoreniu) prospechu.  

Úsilie o vzájomné prepojenie a vyladenie jednotlivých stránok výkonnosti je tou 

najlepšou cestou k dosiahnutiu synergického efektu, z ktorého má prospech organizácia aj 

všetky záujmové skupiny v jej okolí (Wagner, 2009). 

1.2. Meranie 

Vo všeobecnom slova zmysle meranie znamená činnosť, pri ktorej dochádza 

k priradeniu hodnoty určitej charakteristike skúmaného objektu. Výsledkom tejto činnosti je 

hodnota. V najužšom význame pojmu znamená meranie priradenie hodnoty určitej 

charakteristike skúmaného subjektu. 

Z pragmatického hľadiska je však vhodné chápať meranie ako proces, ktorého cieľom 

je zaistenie požadovanej informácie o skúmanom objekte pre užívateľa. Proces merania 

výkonnosti v tomto širšom poňatí pozostáva z rady na sebe nadväzujúcich fáz, medzi ktoré 

obvykle patria nasledujúce: 
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- Vytvorenie modelu, ktorý bude základom pre uskutočnenie merania a interpretáciu 

výsledku.  

- Voľba metód a nástrojov, ktoré budú použité pre meranie. 

- Získavanie požadovaných hodnôt (údajov). 

- Zaznamenávanie a uchovávanie získaných hodnôt. 

- Triedenie a interpretácia hodnôt. 

- Overenie informácií pripravených pre komunikáciu nezávislým subjektom, ktorému 

môže predchádzať porovnávanie výsledkov merania rovnakého skúmaného objektu 

vykonávané rôznymi subjektmi. 

- Odkomunikovať informáciu užívateľom (Wagner, 2009). 

1.3. Účinnosť procesu merania výkonnosti 

Proces meranie výkonnosti predstavuje sám o sebe veľmi náročnú činnosť, ktorá 

vyžaduje veľa času a úsilia. Preto táto činnosť môže byť posudzovaná z hľadiska svojej 

výkonnosti, a to v oboch základných rovinách výkonnosti – či sa zameriava na správne veci 

a či jej priebeh je vykonávaný správne. Z hľadiska priebehu môžeme celý proces merania 

považovať za účinný, keď sú splnené nasledujúce podmienky: 

- Čiastkové fázy procesu na seba nadväzujú, nie len po vecnej stránke, ale tiež svojím 

organizačným a technickým zabezpečením.  

- Čiastkovým fázam je venovaná primeraná a vyvážená pozornosť.  

- Pravidlá pre uskutočňovanie jednotlivých fáz sú zrozumiteľné a jednoznačne popísané.  

- Veľmi pozorne by mala byť sledovaná a vyhodnocovaná spätná väzba (Wagner, 2009). 

1.4. Finančná analýza 

Pre komplexné zhodnotenie finančnej situácie podniku slúži finančná analýza, ktorá 

pôsobí ako spätná informácia o tom, kam podnik v jednotlivých oblastiach došiel, v čom sa mu 

jeho predpoklady podarilo splniť a kde naopak došlo k situácií, ktorej chcel predísť alebo ktorú 

nečakal.  

Spracovanie finančnej analýzy vyžaduje získanie dát, ktoré tvoria východisko pre 

kvalitné spracovanie a dosiahnutie relevantných výsledkov. Základný zdroj dát predstavujú 

účtovné výkazy podniku – súvaha, výkaz ziskov a strát, cash flow, prehľad o zmenách 

vlastného kapitálu a príloha k účtovnej závierke.  
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Medzi základné metódy finančnej analýzy patria:  

- analýza absolútnych ukazovateľov, 

- analýza rozdielových ukazovateľov 

- analýza tokových ukazovateľov, 

- analýza pomerových ukazovateľov, 

- analýza sústav ukazovateľov 

- súhrnné ukazovatele hospodárenia (Knápková a kol., 2013). 

1.4.1. Analýza absolútnych ukazovateľov 

Synek a kol. (2009) definuje absolútne ukazovatele ako ukazovatele, ktoré vyjadrujú 

určitý jav bez vzťahu k inému javu. Absolútne ukazovatele sa využívajú najmä k analýze 

vývojových trendov (porovnávanie vývoja v časových radoch - horizontálna analýza) 

a k percentuálnemu rozboru komponentov (jednotlivé položky výkazu sa vyjadria ako 

percentuálne podiely týchto komponentov - vertikálna analýza) (Knápková a kol., 2013). Na 

základe týchto analýz je možné sledovať vývoj a trendy, ktoré v podniku prevažujú a dá sa na 

základe nich predpovedať akým smerom sa spoločnosť bude uberať v ďalších obdobiach. 

Najčastejšou a najjednoduchšou metódou pre vypracovanie správy o hospodárskej 

situácie podniku a o jeho minulom a budúcom vývoji je horizontálna analýza. Využíva sa k 

zachycovaniu vývojových trendov v štruktúre majetku a kapitálu, priamo analyzuje dáta, ktoré 

sú dostupné z účtovných výkazov (rozvahy, výkazu ziskov a strát prípadne výročných správ). 

Vedľa sledovaných zmien absolútnej hodnoty dát v čase (obvykle 3 až 10 rokov) sa zisťujú aj 

relatívne (percentuálne) zmeny. Zmeny jednotlivých položiek výkazov sa sledujú po riadkoch 

horizontálne, preto sa metóda nazýva horizontálna analýza (Sedláček, 2011). Podľa Knápkovej 

a kol. sa horizontálna analýza zaoberá porovnávaním zmien položiek jednotlivých výkazov 

v časovej postupnosti. Vypočítava sa absolútna výška zmien a ich percentuálne vyjadrenie 

k východiskovému roku.  

Pri vertikálnej analýze sa posudzujú jednotlivé komponenty majetku a kapitálu, tzv. 

štruktúra aktív a pasív podniku. Vertikálna analýza eliminuje vplyv inflácie a teda umožňuje 

porovnávanie výsledkov z rôznych rokov. Označenie vertikálna analýza vznikla preto, že sa pri 

percentuálnom vyjadrení jednotlivých komponentov postupuje v jednotlivých rokoch odhora 

nadol (v stĺpcoch) (Sedláček, 2011). Podľa Knápkovej a kol. vertikálna analýza spočíva vo 

vyjadrení jednotlivých položiek účtovných výkazov ako percentuálneho podielu k jedinej 
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zvolenej základne položenej ako 100 %.Pre rozbor súvahy je obvykle za základňu zvolená 

výška aktív/pasív a pre rozbor výkazu zisku a strát veľkosť celkových výnosov a nákladov.  

Zatiaľ čo horizontálna analýza vyzerá ako zmeny v peniazoch vo finančných výkazoch 

spoločnosti v priebehu času, vertikálna analýza sa na každú riadkovú položku pozerá ako na 

percento základnej hodnoty v súčasnom období. Riadkové položky vo výkaze ziskov a strát 

teda možno uviesť ako percento z hrubého predaja, zatiaľ čo riadkové položky v súvahe možno 

uviesť ako percento z celkových aktív alebo pasív a vertikálna analýza výkazu peňažných tokov 

zobrazuje každý prílev hotovosti alebo odlev ako percento z celkového prílevu peňazí 

(https://investopedia.sk; 2022).  

1.5. Benchmarking 

Z hľadiska hodnotenia dosiahnutej výšky hodnôt ukazovateľov je výhodné 

porovnávanie s podobnými podnikmi a na to je vhodná stále sa rozvíjajúca metóda 

benchmarking. Knápková a kol. benchmarking definuje ako porovnávanie údajov podniku 

s údajmi, ktoré majú podniky podobného zamerania. Cieľom tejto metódy je poznanie vlastnej 

pozície na základe porovnania a následného posilnenia tejto pozície. Postupy benchmarkingu 

možno použiť vo finančnom riadení podniku pre zlepšenie finančného zdravia a výkonnosti 

podniku. Benchmarking môže byť zameraný na porovnávanie a meranie čohokoľvek 

v podniku, čo si podľa rozhodnutia vedenia zaslúži pozornosť – ide o identifikovanie silných 

a slabých stránok hospodárenia podniku, produktov a služieb, procesov, spôsobilosti 

zamestnancov, systému riadenia atď. Úspešné využitie tejto metódy vyžaduje získanie 

kvalitných informácií.  

Benchmarkingový postup zahŕňa štyri základné kroky: 

1. Podrobné pochopenie podnikových procesov. 

2. Analýza procesov druhých podnikov. 

3. Porovnanie vlastnej výkonnosti s výkonnosťou druhých. 

4. Implementácia opatrení, ktoré sú nutné na prekonanie zaostávania vo výkonnosti 

(https://www.danovecentrum.sk; 2022). 

Existujú štyri hlavné typy benchmarkingu: interné, externé, výkonové a praktické. 

1. Interný benchmarking porovnáva metriky (benchmarking výkonnosti) a/alebo postupy 

(benchmarking praxe) z rôznych jednotiek, produktových radov, oddelení, programov, 

geografických oblastí atď. v rámci organizácie. 
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2. Externý benchmarking porovnáva metriky a/alebo postupy jednej organizácie s jednou 

alebo mnohými inými.  

3. Benchmarking výkonnosti zahŕňa zhromažďovanie a porovnávanie kvantitatívnych 

údajov (tj. opatrení alebo kľúčových ukazovateľov výkonnosti). Benchmarking 

výkonnosti je zvyčajne prvým krokom, ktorý organizácie podniknú na identifikáciu 

medzier vo výkonnosti. 

4. Praktický benchmarking zahŕňa zhromažďovanie a porovnávanie kvalitatívnych 

informácií o tom, ako sa činnosť vykonáva prostredníctvom ľudí, procesov 

a technológií (https://www.apqc.org; 2022). 
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1. CHARAKTERISTIKA PODNIKU, MERANIE A HODNOTENIE JEHO 

VÝKONNOSTI 

2.1. Charakteristika vybraného podniku 

Spoločnosť Tatra hotel Slovakia, a.s. prevádzkuje exkluzívny Hotel Patria**** 

nachádzajúci sa v srdci Vysokých Tatier. Hotel je dominantnou stavbou Štrbského plesa, 

ktorého názov je odvodený od štítu Patria. Od roku 1976 patrí hotel k najvyhľadávanejším 

destináciám, a to najmä vďaka jedinečnému výhľadu, prvotriednym ubytovacím službám, 

gastronomickým špecialitám a modernému wellness. 

 

Obrázok 1 Hotel Patria**** 

Prameň: https://www.skitravel.sk/sk/hotel/hotel-patria 

2.2. Horizontálna a vertikálna analýza súvahy 

Horizontálna a vertikálna analýza súvahy spoločnosti Tatra hotel Slovakia, a.s. 

vypovedá o medziročnom raste majetku a finančných zdrojov, pričom výraznejší rast je 

zaznamenaný medzi rokmi 2018 - 2019. Na základe týchto údajov môžeme konštatovať, že ide 

o dobrý signál. Aj keď v roku 2020 vidíme len veľmi mierny nárast majetku a finančných 

zdrojov oproti roku 2019, čo môžeme pripísať pandémii COVID-19. Index vývoja je medzi 

týmito rokmi na hodnote 1,006. 
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V štruktúre majetku (tabuľka č.1 ) dominuje v roku 2018 neobežný majetok. V rokoch 

2019 a 2020 môžeme vidieť zmenu, čo znamená nárast podielu obežného majetku a zároveň 

v týchto rokoch už tvorí väčší podiel na celkovom majetku spoločnosti. Pri pohľade na zdrojovú 

časť (tabuľka č.2) možno kladne hodnotiť zadlženosť spoločnosti Tatra hotel Slovakia, a.s., 

ktorá je pomerne nízka. Záväzky spoločnosti tvoria približne 25% zdrojov. Najväčšou položkou 

je vlastné imanie, ktoré sa každoročne zvyšuje, a aj napriek pandémie COVID-19 

zaznamenávame v roku 2020 rast vlastného imania na takmer 77 % súčasne s poklesom 

záväzkov spoločnosti na 21,8 %.  

Tabuľka 1Vývoj objemu a štruktúry majetku (aktíva) spoločnosti Tatra hotel Slovakia a.s. 

Označenie STRANA AKTÍV Rok Rok Rok Index Index Index 

2018 2019 2020 vývoja vývoja vývoja 

(€) % (€) % (€) % 19/18 20/19 20/18 

 Spolu majetok 5 478 
483 

100 6 460 
133 

100 6 501 
524 

100 1,179 1,006 1,187 

A. Neobežný majetok 2 889 
442 

52,74 2 872 
860 

44,47 2 695 
894 

41,47 0,994 0,938 0,933 

A.I. Dlhodobý nehmotný 
majetok súčet 

17 133  23 
905 

 1 169     

A.II. Dlhodobý hmotný majetok 
súčet 

2 868 
989 

 2 845 
635 

 2 691 
405 

    

A.III. Dlhodobý finančný majetok 
súčet 

3 320  3 320  3 320     

B. Obežný majetok 2 582 
593 

47,14 3 581 
545 

55,44 3 799 
804 

58,44 1,387 1,061 1,471 

B.I. Zásoby súčet 110 235  126 
186 

 78 
663 

    

B.II. Dlhodobé pohľadávky 
súčet 

108 722  140 
786 

 174 
037 

    

B.III. Krátkodobé pohľadávky 
súčet 

178 363  55 
533 

 152 
789 

    

B.V. Finančné účty 2 185 
273 

 3 259 
040 

 3 394 
315 

    

C. Časové rozlíšenie súčet 6 448 0,12 5 728 0,09 5 826 0,09 0,888 1,017 0,904 

C.1. Náklady budúcich období 
dlhodobé 

         

2. Náklady budúcich období 
krátkodobé 

6 448  5 728  5 826     

4. Príjmy budúcich období 
krátkodobé 

         

Prameň: vlastné spracovanie 

 

Graf 1 Horizontálna analýza vývoja majetku spoločnosti Tatra hotel Slovakia a.s. 
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Prameň: vlastné spracovanie 

Tabuľka 2 Vývoj objemu a štruktúry finančných zdrojov (pasíva) spoločnosti Tatra hotel 
Slovakia a.s. 

Označenie STRANA 

PASÍV 

Rok Rok Rok Index Index Index 

2018 2019 2020 vývoja vývoja Vývoja 

(€) % (€) % (€) % 19/18 20/19 20/18 

 Spolu vlastné imanie a záväzky 5 478 483 100 6 460 133 100 6 501 524 100 1,179 1,006 1,187 

A. Vlastné imanie 3 850 254 70,28 4 674 923 72,37 5 003 325 76,96 1,214 1,070 1,299 

A.I. Základné imanie súčet 63 080  63 080  63 080     

A.IV. Zákonné rezervné fondy 12 620  12 620  12 620     

A.VII. Výsledok hospodárenia minulých 
rokov 

3 334 013  3 746 530  4 571 199     

A.VIII. Výsledok hospodárenia za 
účtovné obdobie po zdanení 

412 517  824 669  328 402     

B. Záväzky 1 478 438 26,99 1 670 025 25,85 1 417 620 21,8 1,130 0,849 0,959 

B.I. Dlhodobé záväzky súčet 945 292  941 131  946 253     

B.III. Dlhodobé bankové úvery          

B.IV. Krátkodobé záväzky súčet 452 273  624 399  430 608     

B.V. Krátkodobé rezervy 80 873  104 495  40 759     

B.VI. Bežné bankové úvery          

C. Časové rozlíšenie súčet 149 791 2,73 115 185 1,78 80 579 1,24 0,769 0,700 0,538 

2. Výdavky budúcich období 
krátkodobé  

         

3. Výnosy budúcich období 
dlhodobé 

115 185  80 579  56 419     

4. Výnosy budúcich období 
krátkodobé 

34 606  34 606  24 160     

Prameň: vlastné spracovanie 

 

Graf 2 Horizontálna analýza vývoja finančných zdrojov spoločnosti Tatra hotel Slovakia a.s. 

Prameň: vlastné spracovanie 

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

2018 2019 2020
Záväzky 1 478 438 1 670 025 1 417 620

Vlastné imanie 3 850 254 4 674 923 5 003 325

Horizontálna analýza vývoja finančných 
zdrojov



13 
 

2.3. Horizontálna a vertikálna analýza výkazu ziskov a strát 

Na základe údajov horizontálnej a vertikálnej analýzy ziskov a strát možno konštatovať 

dynamický rast všetkých položiek medzi rokmi 2018 a 2019. Avšak v roku 2020 nám index 

vývoja nám ukazuje výrazný pokles týchto položiek. Keďže spoločnosť pôsobí v oblasti 

služieb, negatívny vplyv pandémie COVID-19 spoločnosť výrazne pocítila. Výsledok 

hospodárenia v roku 2020 sa dostal na hodnoty nižšie ako v roku 2019. 

Celkovo analýza výkazu ziskov a strát sleduje dynamický rast a pozitívny vývoj 

v spoločnosti, ktorý však bol spomalený prekážkami, ktoré spoločnosť nemohla sama 

ovplyvniť. V tabuľke č.3 môžeme vidieť vývoj výsledkov hospodárenia v rokoch 2018 až 2020. 

Tabuľka 3 Horizontálna a vertikálna analýza výkazu ziskov a strát spoločnosti Tatra hotel 
Slovakia a.s. 

Označenie Text Rok Rok Rok Index Index Index 

2018 2019 2020 vývoja vývoja vývoja 

(€) % (€) % (€) % 19/18 20/19 20/18 

* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 
podľa zákona) 

5 594 855 100 6 558 007 100 4 452 351 100 1,172 0,679 0,796 

** Výnosy z hospodárskej 
činnosti 

5 645 105 100,9 6 613 276 100,8 4 988 936 112,1 1,172 0,754 0,884 

I. Tržby z predaja služieb 5 594 855  6 558 007  4 452 351     

II. Tržby z predaja vlastných 
výrobkov 

         

VI. Tržby z predaja dlhodobého 
nehmotného majetku, 
dlhodobého hmotného majetku 

    8 500     

VII. Ostatné výnosy z hospodárskej 
činnosti 

50 250  55 269  528 085     

** Náklady na hospodársku 
činnosť spolu 

5 091 571 91,0 5 524 510 84,24 4 540 704 101,98 1,085 0,822 0,892 

A. Náklady vynaložené na 
obstaranie predaného tovaru 

         

B. Spotreba materiálu, energie a 
ostatných neskladovateľných 
dodávok 

1 573 614  1 621 699  1 096 613     

D. Služby 1 088 792  1 217 729  682 478     

E. Osobné náklady súčet 1 946 244  2 183 240  2 204 100     

F. Dane a poplatky 24 716  24 826  28 513     

G. Odpisy a opravné položky k 
dlhodobému nehmotnému 
majetku a dlhodobému 

432 476  456 495  484 222     

H. Zostatková cena predaného 
dlhodobého majetku a 
predaného materiálu 

561         

J. Ostatné náklady na 
hospodársku činnosť 

19 497  34 475  32 729     

*** Výsledok hospodárenia 
z hospodárskej činnosti 

553 534 9,89 1 088 766 16,6 448 232 10,07 1,967 0,412 0,810 

* Pridaná hodnota 2 932 449 52,41 3 718 579 56,7 2 665 564 59,87 1,268 0,717 0,909 

** Výnosy z finančnej činnosti 
spolu 

142 0,00 143 0,00 101 0,00 1,007 0,706 0,711 

XI. Výnosové úroky          
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Označenie Text Rok Rok Rok Index Index Index 

2018 2019 2020 vývoja vývoja vývoja 

(€) % (€) % (€) % 19/18 20/19 20/18 

** Náklady na finančnú činnosť 30 432 0,54 42 421 0,65 27 923 0,63 1,394 0,658 0,918 

*** Výsledok hospodárenia 
z finančnej činnosti 

-30 290 -0,54 -42 278 -0,64 -27 822 -0,62 1,396 0,658 0,919 

**** Výsledok hospodárenia za 
účtovné obdobie pred 
zdanením 

523 244 9,35 1 046 488 15,96 420 410 9,44 1,996 0,402 0,802 

R. Daň z príjmov 110 727  221 819  92 008     

**** Výsledok hospodárenia za 
účtovné obdobie po zdanení  

412 517 7,37 824 669 12,57 328 402 7,38 1,999 0,398 0,796 

Prameň: vlastné spracovanie 

 

Graf 3 Vývoj výsledkov hospodárenia spoločnosti Tatra hotel Slovakia za obdobie 2018 – 
2020 

Prameň: vlastné spracovanie 
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konkurentov: Hotel Solisko (H2), Hotel Crocus (H3) a Hotel Panorama Resort (H4). Nami 

vybraná spoločnosť (Hotel Patria) je označená ako H1. Pre získanie informácií sme použili 

dostupné údaje z roku 2020. Práve v roku 2020 vypukla pandémia COVID-19, čo spôsobilo že 

nami vybrané hoteli mali obsadenosť len okolo 55%. Na ostatné zvolené kritéria pandémia 

COVID-19 nemala taký zásadný vplyv. Všetky zvolené kritéria (okrem priemernej ročnej 

obsadenosti hotela) sú hodnotené ako poskytnutá služba pri ubytovaní sa zákazníka v klasickej 
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dvojposteľovej izbe na jednu noc. Priemerná ročná obsadenosť hotela je hodnotená ako 

komplexná obsadenosť celého hotela.  

Tabuľka 4 Charakteristika vybraných kritérií 

Kritérium Merná jednotka Škála 

Priemerná cena 1 dvojposteľovej izby na 1 noc €/1 izba zostupná 

Spokojnosť zákazníkov - pohodlie Počet bodov vzostupná 

Spokojnosť zákazníkov – lokalita hotela Počet bodov vzostupná 

Spokojnosť zákazníkov - servis Počet bodov vzostupná 

Spokojnosť zákazníkov - čistota Počet bodov vzostupná 

Priemerná ročná obsadenosť hotela % obsadenosť vzostupná 

Prameň: vlastné spracovanie 

Všetky údaje z roku 2020 sú uvedené v tabuľke č.5 podľa jednotlivých kritérií. 

Tabuľka 5 Prehľad kritérií hodnotenia 

Označenie 
Kritéria 

Priemerná 
cena 

SZ – 
pohodlie 

SZ – lokalita 
hotela 

SZ - 
servis 

SZ - 
čistota 

Priemerná ročná 
obsadenosť 

H1 137 9,1 9,7 9,0 9,2 55 

H2 168 8,9 9,7 9,0 9,1 57 

H3 124 8,9 9,5 8,9 9,1 62 

H4 157 9,0 9,4 9,1 9,1 55 

Prameň: vlastné spracovanie 

V nasledujúcej časti sme vykonali párové porovnávanie parametrov danej služby 

prostredníctvom piatich nezávislých posúdení, avšak pre skrátenie prikladáme len konečné 

poradie významnosti sledovaných parametrov.  

Tabuľka 6 Výsledky párového porovnávania 

Kritérium Č.1 Č.2 Č.3 Č.4 Č.5 Spolu PORADIE 

Cena 2 3 3 3 4 15 2. 

Pohodlie 3 3 2 2 2 12 4. 

Lokalita 1 3 4 4 2 14 3. 

Servis 3 1 2 1 4 11 5. 

Čistota 2 4 4 3 3 16 1. 

Obsadenosť 4 1 1 2 0 8 6. 

SPOLU 15 15 15 15 15 15  

Prameň: vlastné spracovanie 

Ďalším krokom v benchmarkingu je stanovenie reálnej významnosti jednotlivých 

kritérií. Kritéria v tabuľke sú zoradené od najdôležitejšieho po najmenej dôležité. Vzorce, ktoré 

sme využili sú nasledovné: 
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- priemerná významnosť:  vi = 100/počet kritérií, 

- koeficient významnosti: ki = frekvencia výskytu, 

- priemerný koeficient významnosti: ki=ki/počet kritérií, 

- prepočet pomocou odchýlky: PPO = (ki-ki)*o, 

- odchýlka: o = vi/ki, 

- reálna významnosť: w =  vi + PPO. 

Tabuľka 7 Stanovenie reálnej významnosti kritérií 

Kritérium 
Priemerná 

významnosť 

( vi) 

Koeficient 
významnosti 

(ki) 

Prepočet pomocou 
odchýlky 

(PPO) 

Reálna 
významnosť 

(w) 

Čistota 16,67 16 4,4 21,07 

Cena 16,67 15 3,07 19,74 

Lokalita 16,67 14 1,76 18,43 

Pohodlie 16,67 12 -0,88 15,79 

Servis 16,66 11 -2,1 14,46 

Obsadenosť 16,66 8 -6,16 10,51 

SPOLU 100 76 0 100 

Prameň: vlastné spracovanie 

Posledným krokom je použitie metódy najlepšej hodnoty. Základom je znalosť reálnych 

hodnôt kritérií porovnávania produktov a reálnej významnosti (w). Tendencia (t) kritéria môže 

byť rastúca alebo klesajúca podľa toho, či sa snažíme kritérium maximalizovať alebo 

minimalizovať. K výpočtom možno dospieť nasledovne: 

- skutočné hodnoty kritérií (x), 

- transformované hodnoty kritérií (a): 

- ak je tendencia kritéria (t) rastúca: a = skutočná hodnota/najvyššia 

hodnota, 

- ak je tendencia kritéria (t) klesajúca: a = najnižšia hodnota/skutočná 

hodnota, 

- bodové hodnoty za jednotlivé kritéria (b): b = a*w, 

- výsledný počet bodov za daný produkt (B): B = b. 



17 
 

Tabuľka 8 Metóda najlepšej hodnoty 

Kritérium 
Merná 
jednot-

ka 

Tendencia 

(t) 

Reálna 
význam-

nosť 

(w) 

H1 H2 H3 H4 

Čistota €/1 izba + 21,07 

x=9,2 

a=1 

b=21,07 

x=9,1 

a=0,989 

b=20,84 

x=9,1 

a=0,989 

b=20,84 

x=9,1 

a=0,989 

b=20,84 

Cena 
Počet 
bodov 

- 19,74 

x=137 

a=0,91 

b=17,96 

x=168 

a=0,74 

b=14,61 

x=124 

a=1 

b=19,74 

x=157 

a=0,79 

b=15,59 

Lokalita 
Počet 
bodov 

+ 18,43 

x=9,7 

a=1 

b=18,43 

x=9,7 

a=1 

b=18,43 

x=9,5 

a=0,98 

b=18,06 

x=9,4 

a=0,97 

b=17,88 

Pohodlie 
Počet 
bodov 

+ 15,79 

x=9,1 

a=1 

b=15,79 

x=8,9 

a=0,98 

b=15,47 

x=8,9 

a=0,98 

b=15,47 

x=9,0 

a=0,99 

b=15,63 

Servis 
Počet 
bodov 

+ 14,46 

x=9,0 

a=0,99 

b=14,32 

x=9,0 

a=0,99 

b=14,32 

x=8,9 

a=0,98 

b=14,17 

x=9,1 

a=1 

b=14,46 

Obsadenosť % + 10,51 

x=55 

a=0,89 

b=9,35 

x=57 

a=0,92 

b=9,67 

x=62 

a=1 

b=10,51 

x=55 

a=0,89 

b=9,35 

SPOLU (B)   100 96,92 93,34 98,79 93,75 

Výsledné 
poradie 

   2. 4. 1. 3. 

Prameň: vlastné spracovanie 

Z výsledkov benchmarkingu môžeme vyčítať výsledné poradie vybraných hotelov a ich 

služby, ktoré sme skúmali. Na prvom mieste je Hotel Crocus (H3), na druhom mieste môžeme 

vidieť našu spoločnosť, resp. Hotel Patria (H1), tretí v poradí je Hotel Panorama Resort 

a posledným hotelom je Hotel Solisko. Ako môžeme vidieť, podľa údajov z tabuľky č. 8, medzi 

prvým a druhým miestom a medzi tretím a štvrtým sú len minimálne bodové rozdiely. Hotel 

Crocus (H3) má však nižšiu cenu oproti našej spoločnosti (Hotel Patria), a keďže kritérium 

ceny je druhé najdôležitejšie kritérium, je teda jedným z hlavných faktorov, ktoré zákazníci 

berú do úvahy pri výbere svojho pobytu. Tomu nasvedčuje taktiež najvyššia obsadenosť hotela 

zo všetkých konkurentov aj počas pandémie COVID-19. 
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ZÁVER 

O súčasnej dobe môžeme povedať ako o dobe finančnej nestability, rôznych turbulencií 

a rýchlo meniacich sa podmienok na trhu. Do značnej miery k tomu prispela aj pandémia 

COVID-19, ktorá zhoršila rizikovosť sektorov ekonomík, a to najmä v oblasti služieb. Ako sa 

ukázalo pre podniky je veľmi dôležitý efektívny chod a zaistenie maximálnej výkonnosti 

daného podniku. S tým súvisí aj lepšie zvládanie neočakávaných situácií, ktoré podniky môžu 

zasiahnuť.  

Pre dosiahnutie maximálnej výkonnosti podnikov je nevyhnutné mať neustály prehľad 

o ich súčasnom stave a vývoji. Jednou z možností, ako mať neustály prehľad o podniku, je 

pravidelné hodnotenie a meranie výkonnosti podnikov rôznymi metódami.  

Cieľom tejto študentskej vedeckej aktivity bolo hodnotenie výkonnosti podniku Tatra 

hotel Slovakia a.s. počas COVID-19 krízy. Práca je rozdelená do dvoch kapitol, pričom prvá 

kapitola je zameraná na teoretické východiská skúmanej problematiky a druhá kapitola sa 

zaoberá využitím teoretických metód na konkrétnom podniku – v našom prípade Tatra hotel 

Slovakia a.s.  

Pre hodnotenie výkonnosti sme zvolili horizontálnu a vertikálnu analýzu, ktorá zvyšuje 

možnosť porovnateľnosti údajov daného roka s predchádzajúcimi obdobiami, ale aj porovnanie 

veľkosti jednotlivých položiek v súvahe. Z finančného hľadiska bolo možné vidieť zmeny 

v jednotlivých položkách pred vypuknutím a po vypuknutí pandémie COVID-19. Druhou 

použitou metódou bola metóda benchmarkingu, ktorá je založená na meraní a porovnávaní 

vybraných ukazovateľov. Výsledok benchmarkingu nám ukázal, aké miesta má podnik Tatra 

hotel Slovakia a.s. silnejšie oproti konkurentom, a naopak slabšie miesta, ktoré by mohol 

podnik zlepšiť. 

Na záver však možno povedať, že podnik Tatra hotel Slovakia a.s. zvládol pandémiu 

COVID-19 v roku 2020 obstojne, a v budúcnosti práve hodnotením a meraním výkonnosti sa 

dokáže ešte lepšie pripraviť na neočakávané situácie či už vo svete, alebo v podnikateľskom 

prostredí.  
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