


 

MEDZINÁRODNÝ VEDECKÝ ČASOPIS MLADÁ VEDA / YOUNG SCIENCE 

December 2016 (číslo 2) 

Ročník štvrtý 

ISSN 1339-3189 

Kontakt: info@mladaveda.sk, tel.: +421 908 546 716, www.mladaveda.sk 

Fotografia na obálke: Bangkok 2014. © Branislav A. Švorc, foto.branisko.at 

REDAKČNÁ RADA 

doc. Ing. Peter Adamišin, PhD.(Katedra environmentálneho manažmentu, Prešovská univerzita, Prešov) 

doc. Dr. Pavel Chromý, PhD. (Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Univerzita Karlova, Praha) 

doc. PaedDr. Peter Čuka, PhD. (Katedra cestovního ruchu, Slezská univerzita v Opavě) 

prof. Dr. Paul Robert Magocsi (Chair of Ukrainian Studies, University of Toronto; Royal Society of Canada) 

Ing. Lucia Mikušová, PhD. (Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia, Slovenská technická univerzita, Bratislava) 

doc. Ing. Peter Skok, CSc. (Ekomos s. r. o., Prešov)  

prof. Ing. Róbert Štefko, Ph.D. (Katedra marketingu a medzinárodného obchodu, Prešovská univerzita, Prešov) 

prof. PhDr. Peter Švorc, CSc.,predseda (Inštitút histórie, Prešovská univerzita, Prešov) 

doc. Ing. Petr Tománek, CSc. (Katedra veřejné ekonomiky, Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Ostrava) 

REDAKCIA 

PhDr. Magdaléna Keresztesová, PhD. (Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF, Nitra) 

Mgr. Martin Hajduk (Inštitút histórie, Prešovská univerzita, Prešov) 

Mgr. Richard Nikischer, Ph.D. (Sociologický ústav Akademievěd ČR, Praha) 

Mgr. Branislav A. Švorc, PhD., šéfredaktor (Vydavateľstvo UNIVERSUM, Prešov) 

PhDr. Veronika Trstianska, PhD. (Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF, Nitra) 

Mgr. Veronika Zuskáčová (Geografický ústav, Masarykova univerzita, Brno) 

VYDAVATEĽ 

Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o. 

www.universum-eu.sk 

Javorinská 26, 080 01 Prešov 

Slovenská republika 

 

 

 

© Mladá veda / Young Science. Akékoľvek šírenie a rozmnožovanie textu, fotografií,  

údajov a iných informácií je možné len s písomným povolením redakcie. 

mailto:info@mladaveda.sk
http://www.mladaveda.sk/
http://foto.branisko.at/
http://www.universum-eu.sk/


Vol. 4 (2), pp. 204-204 

 

204   http://www.mladaveda.sk 

 

 

KISEĽÁKOVÁ, Dana, Jarmila HORVÁTHOVÁ a Beáta ŠOFRANKOVÁ, 2015. 

Controlling rizík podnikania v modeloch ovplyvňujúcich výkonnosť a prognózovanie rizík 

v EÚ. Prešov: Bookman. 230 s. ISBN 978-80-8165-139-7. 

 

Predkladaná vedecká monografia je finálnym výstupom 

autorského kolektívu vedeckého projektu VEGA č. 1/0054/14, 

ktorý bol riešený na Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity 

v Prešove s dobou riešenia od 1. januára 2014 do 31.decembra 

2015. Okrem tlačenej podoby je dostupná aj v elektronickej verzii 

na internetových stránkach Univerzitnej knižnice Prešovskej 

univerzity v Prešove. Má 230 strán a obsahuje 9 obrázkov, 29 

grafov, 62 tabuliek a 15 príloh. Monografia je rozdelená do 

piatich kapitol, ktoré na seba logicky nadväzujú a podáva prehľad 

nielen o modelových prístupoch či nových poznatkoch, ale aj o 

možnostiach využitia moderných metód techník a modelov 

controllingu rizík pri odhaľovaní a riešení rizík podnikania. 

Prvé tri kapitoly sa zaoberajú teoretickými východiskami problematiky, ktorá vyplýva 

z nevyhnutnosti manažmentu a controllingu rizík v podnikateľskej praxi. Autorky venujú 

pozornosť aj súčasnému stavu v tejto oblasti a analyzujú možné techniky, štandardné aj 

moderné metódy, ktoré sa v tejto oblasti využívajú. Osobitnú pozornosť venovali nielen 

koncepciám finančného controllingu ako koncepcie finančnej stability a rovnováhy firiem 

s dôrazom na dlhodobé finančné ciele a finančnú výkonnosť, ale aj metodike kvantifikácie 

nákladov na vlastný kapitál s akceptáciou rizík. 

Za ťažiskové kapitoly je možné považovať štvrtú a piatu kapitolu tejto vedeckej 

monografie. Štvrtá kapitola je venovaná skúmaniu vplyvu vybraných fundamentálnych 

faktorov na výkonnosť podniku so zreteľom na aplikáciu ukazovateľov hodnotenia finančnej 

výkonnosti ex post, agregátnych ukazovateľov ex ante a vybraných systematických 

i nesystematických rizík potravinárskeho priemyslu. Súčasťou tejto kapitoly sú formulované 

výskumné hypotézy v oblasti skúmania vplyvu rizík na výkonnosť vybraných malých 

a stredných podnikov potravinárskeho odvetvia na Slovensku. 

V piatej kapitole sú autorkami formulované závery, ktoré vyplynuli nielen z výpočtov 

rizík a ocenenia vlastného kapitálu vybranými modelmi, ale aj z výpočtov, ku ktorým dospeli 

vytvorením inovatívnych 3D modelov ERM, ktoré slúžia na riešenie a prognózovanie rizík. 

Na záver musím konštatovať, že téma prekladanej vedeckej monografie je v súčasnosti 

v praxi podnikateľských subjektov aktuálna a autorky jej spracovaním na veľmi vysokej 

odbornej a vedeckej úrovni prinášajú komplexný pohľad na problematiku riadenia 

a controllingu rizík podnikania. 

PhDr. Miroslava Šoltés, PhD. 

Autorka pôsobí ako odborná asistentka na Katedre financií na Fakulte manažmentu 

Prešovskej univerzity v Prešove. Svoju výskumnú činnosť orientuje na analýzu finančného 

riadenia v malých a stredných podnikoch a na analýzu efektivity využívania finančných 

zdrojov ako nástroja zvýšenia konkurencieschopnosti podnikov. 


