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AKTUÁLNE PROBLÉMY NARUŠENIA 
PLYNULOSTI PODNIKANIA MSP  
NA SLOVENSKU 

 
CURRENT PROBLEMS OF DISRUPTION OF SME BUSINESS IN SLOVAKIA 
 
Erika Mošková, Katarína Buganová 1 
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Abstract 
In the article, we deal with the current problems of disrupting the continuity of SMEs in 
Slovakia. As part of the Grant project of UNIZA, a nationwide survey was conducted focused 
on the interruption of enterprise operations due to the COVID-19 pandemic and the 
identification of the impacts of the pandemic on SMEs in the Slovak Republic, the results of 
which are presented in the given article. We compare the results from the nationwide survey 
with the Allianz survey, which also focused on current threats affecting the business 
environment. Within the article, we want to draw attention to the necessity of prevention and 
preparation of enterprises for changes in the environment, as well as the necessity of 
continuous training of employees.  
Key words: enterprise, operability, disruption, COVID-19, Slovakia 
 
Abstrakt 
V článku sa venujeme aktuálnym problémom narušenia plynulosti podnikania MSP na 
Slovensku. V rámci Grantového projektu UNIZA sa uskutočnil celoslovenský prieskum 
zameraný na prerušenie prevádzky podnikov vplyvom pandémie COVID-19 a identifikáciu 
dopadov pandémie na MSP v SR, ktorého výsledky prezentujeme v danom článku. Výsledky 
z celoslovenského prieskumu porovnávame s prieskumom spoločnosti Allianz, ktorý bol 
taktiež zameraný na aktuálne hrozby pôsobiace na podnikateľské prostredie. V rámci článku 
chceme upozorniť na nutnosť prevencie a prípravy podnikov na zmeny prostredia ako aj 
nutnosť neustáleho vzdelávania zamestnancov. 
Kľúčové slová: podnik, prevádzkyschopnosť, narušenie, COVID-19, Slovensko 
 
Úvod 
Narušenie plynulosti podnikania sa stalo častým trendom. V posledných rokoch sa stretávame 
s neustálymi a prevažne negatívnymi zmenami prostredia, ktoré výrazne ovplyvňujú 
prevádzkyschopnosť podnikov na celom svete. Súčasná situácia je spojená s pandémiou 
COVID-19, ktorá spôsobila globálnu zmenu vnímania pohybu ľudí ale aj pohybu tovaru 
medzi jednotlivými krajinami. Vplyvom protipandemických opatrení jednotlivé krajiny 
obmedzili pohyb ľudí v rámci krajiny ale aj voči ostatným krajinám. Následkom obmedzenia 
pohybu vznikli veľké ekonomické dôsledky, medzi ktoré patrí aj narušenie medzinárodného 
dodávateľského reťazca ale aj celkovo prerušenie prevádzok hlavne MSP vo svete (Laorden 
2022; Orlando 2022). 

Prerušenie prevádzky podniku môže byť spôsobené rôznymi vplyvmi externých ale aj 
interných faktorov, ktoré ovplyvňujú fungovanie podniku. Prerušenie prevádzky podniku 
vyplýva už zo samotného podnikania ako aj prostredia podniku, v ktorom pôsobí. Každý 
podnik má iné podnikateľské prostredie, zároveň jednotlivé podnikateľské riziká sú pre 
konkrétny podnik špecifické. Dôvody prerušenia prevádzky podniku a ohrozenie jeho 
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prevádzkyschopnosti a konkurencieschopnosti môže mať rôzny charakter. Najčastejšie 
prerušenie prevádzky je zapríčinené zlyhaním ľudského faktora. Človek môže spôsobiť 
významné chyby ovplyvňujúce funkčnosť podniku, nakoľko on sa podieľa na organizácií 
jednotlivých pracovných procesov v rámci podniku. Tieto chyby – zlyhania môžu ovplyvniť 
celkové smerovanie podniku. Príčinou môžu byť nedostatočne kvalifikovaní zamestnanci v 
danej oblasti. Čoraz častejším a výraznejším faktorom je kybernetická bezpečnosť podniku. 
Všetko sa inovuje a hlavne digitalizuje, čo dáva možnosť, dostať sa do tých najinertnejších 
dokumentov podniku, čo v prípade ich úniku môže spôsobiť negatívne vplyvy na podnik ale 
aj spoločnosť všeobecne. Ďalším dôvodom prerušenia prevádzky sú príčiny prírodného 
charakteru ako napríklad rôzne živelné pohromy a iné mimoriadne udalosti, ktoré môžu 
prerušiť prevádzku podniku a spôsobiť vysoké dopady pre podnik. Prerušenie prevádzky 
môže byť zapríčinené aj zlyhaním technologických a technických prostriedkov. Hlavne 
výrobné spoločnosti disponujú rizikovými technológiami a preto je potrebné dbať na ich 
funkčnosť. Zároveň snaha o neustálu inováciu a zlepšovanie techniky nesie so sebou ďalšie 
riziká, ktoré ohrozujú samotnú prevádzkyschopnosť ako aj konkurencieschopnosť podniku. V 
súčasnosti je svet ešte stále ovplyvnený pandémiou COVID-19, ktorá spôsobila výrazné 
zásahy aj do podnikateľského prostredia. Aktuálne je to najvýraznejší problém súčasného 
podnikateľského prostredia a hlavne v spojitosti s inými problémami spôsobila a môže ešte 
spôsobiť výrazný pokles v počte podnikateľských subjektoch (Helgeson, 2022; Iancu 2022; 
Mošková 2022). 
 
Na základe Grantového projektu UNIZA s názvom Model manažmentu rizík v súvislosti 
s vplyvom pandémie COVID-19 na podnikateľské prostredie v SR, sa zrealizoval 
celoslovenský prieskum zameraný na prerušenie prevádzky podnikov vplyvom pandémie 
COVID-19 a identifikáciu dopadov pandémie na MSP v SR. Pomocou dotazníka 
distribuovaného medzi MSP v SR sa získali odpovede respondentov, ktoré budú nasledovne 
prezentované ako výsledky prieskumu. Dotazník pozostával z 22 otázok, ktoré boli 
orientované na problematiku manažmentu rizík a zároveň na aktuálnu situáciu spojenú 
s pandémiou COVID-19. 
 
Otázky z dotazníku je možné rozdeliť na 3 hlavné oblasti, a to: 

• všeobecné otázky (zamerané na zatriedenie respondentov do jednotlivých skupín 
podľa odvetvia podnikania, počtu zamestnancov, dĺžky podnikania), 

• otázky súvisiace so súčasnou situáciou spojenou s pandémiou COVID-19,  
• otázky zamerané na riziká, s ktorými sa môžu podniky stretnúť počas svojho 

pôsobenia na trhu (otázky zamerané na manažment rizík v rámci podniku). 
 
V ďalšej kapitole porovnáme výsledky vlastného celoslovenského prieskumu s výsledkami zo 
štatistického prieskumu Allianz Risk Barometer, Identifying the Major Business risks for 
2021. Tento prieskum sa zameriaval na najvýznamnejšie hrozby vo svete a najdôležitejšie 
globálne podnikateľské riziká za rok 2021. Prieskum bol spracovaný spoločnosťou Allianz 
(Allianz Global Corporate and Specialty) (Allianz 2021). 
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Porovnanie výsledkov vlastného celoslovenského prieskumu so zahraničným 
prieskumom 
Externé prostredie podnikov je v poslednej dobe narušované viacerými faktormi. Súčasné 
externé faktory ovplyvňujú prevádzkyschopnosť podnikov a spôsobujú nečakané situácie, na 
ktoré podniky neboli pripravené.  
V rámci celoslovenského prieskumu sme zisťovali, ktoré z uvedených faktorov externého 
prostredia podniky považujú za najvýraznejšie ovplyvňujúce ich prevádzkyschopnosť za rok 
2020. Vzhľadom na túto otázku si respondenti mohli vybrať z možností ako Kybernetické 
hrozby, Politické riziká a nepokoje, prerušenie podnikania, Zmeny v legislatíve a regulácií, 
Pandémia, Prírodné katastrofy, Klimatické zmeny, Vývoj na trhu, Požiare a explózie, 
Makroekonomický vývoj alebo respondenti mohli uviesť vlastnú odpoveď. Výber možností 
bolo spracovaných podľa Allianz Risk Barometer, 2021 (Graf 1).  

 
Graf 1 – Odpovede z celoslovenského prieskumu na otázku: Ktoré z uvedených faktorov externého prostredia 

považujete za najvýraznejšie ovplyvňujúce prevádzkyschopnosť podnikov na Slovensku za obdobie roka 2020? 
(Prosím, uveďte max. tri odpovede) 

Zdroj: autorky 
 

Výsledkom tejto otázky bolo identifikovanie 3 najvýraznejších faktorov externého prostredia, 
ktoré pôsobili na prevádzkyschopnosť podnikov za rok 2020. Respondenti v rámci Slovenskej 
republiky vyhodnotili, že najvýraznejšími faktormi sú Pandémia COVID-19, Vývoj trhu 
a Prerušenie podnikania. 

Najväčší počet 227 respondentov uviedlo, že práve aktuálna situácia spojená 
s pandémiou COVID-19 pre nich predstavuje najvýraznejší faktor, ktorý ovplyvnil ich 
prevádzkyschopnosť. Taktiež výrazne vyššie počty predstavovali odpovede ako vývoj trhu, 
ktorú si vybralo 130 respondentov a prerušenie prevádzky si vybralo 113 respondentov. 
Najmenej výrazné a vyberané faktory boli prírodné katastrofy s 32 respondentami, klimatické 
zmeny vybrané 36 respondentami a s rovnakým počtom respondentov aj požiare a explózie. 
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V prípade iných odpovedí, niekoľko podnikov uviedlo aj odpovede ako: slabá výstavba, 
nedostatok ponúk na trhu a zdravotný stav populácie (Graf 1). 

Spoločnosť Allianz uskutočnila podobný prieskum v období medzi októbrom až novembrom 
2020. Je to každoročný prieskum zákazníkov Allianz, ktorý je zameraný na podnikateľské 
riziká. Medzinárodného prieskumu „Allianz Risk Barometer“ sa zúčastnilo 2769 
respondentov z 92 rôznych krajín a území. Výsledkom prieskumu boli identifikované najviac 
dôležité globálne podnikateľské riziká za rok 2020.  

Na Grafe 2 môžeme vidieť 3 najväčšie hrozby, vybrané ako najčastejšie odpovede v rámci 
jednotlivých krajín zúčastnených na prieskume (Allianz 2021). 

Medzi tri najvýznamnejšie podnikateľské riziká patria Prerušenie podnikania, Vypuknutie 
pandémie a Kybernetické hrozby (Graf 2). 

Graf 2 – Tri najvýznamnejšie globálne podnikateľské riziká za rok 2021 vo svete 
Zdroj: podľa Allianz Global Corporate and Speciality, 2021 

 

Vypuknutie pandémie bola pre podniky neočakávaná situácia, ktorej museli obratom čeliť. 
V súvislosti s protipandemickými opatreniami jednotlivých krajín spôsobili prerušenie 
podnikania, ktoré sa umiestnilo na najvyšších miestach s najvyšším počtom výberu odpovedí. 
Schopnosť podnikov reagovať na túto situáciu záviselo na jeho pripravenosti a zdrojoch. 
V prípade väčších podnikov a podnikov, ktoré pôsobia na trhu dlhšie je možné predpokladať 
lepšiu pripravenosť a zvládanie vzniknutej situácie, keďže sa v tejto oblasti pohybujú. Ďalšou 
osobitnou časťou sú tzv. „start-upy“, podniky, ktoré v danom období ešte len začínali so 
svojou podnikateľskou činnosťou. Pre tieto podniky to predstavovalo neočakávanú situáciu, 
ktorú museli riešiť počas obdobia ich snahy preraziť na trhu. Prerazenie na trhu je samo 
o sebe veľmi ťažké, nakoľko trh je otvorený a je ťažké nájsť niečo, s čím by sme vynikli. Nie 
to ešte v situácii pandémie. Vplyvom pandémie COVID-19 veľa, predovšetkým MSP až  
zaniklo (Sreenivasan 2022). 
 
Prevádzkyschopnosť podnikov môže byť ovplyvnená rôznymi faktormi z externého ale aj 
interného prostredia podnikov. Na jednej strane to závisí od charakteru a intenzity faktora, 
zároveň od schopnosti podniku fungovať aj v nepriaznivých situáciách. Na Grafe 3 môžeme 
vidieť najčastejšie dôvody narušenia plynulosti prevádzky MSP na Slovenku. Najväčší 
význam prikladalo 111 respondentov práve neskorej reakcii podniku na zmeny prostredia. 
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Ďalším výrazným dôvodom sú nedostatočne kvalifikovaní zamestnanci v podniku s počtom 
odpovedí 108, nedostatočné rezervy vybralo 103 respondentov, chýba prevencia – nedostatok 
preventívnych opatrení uviedlo 93 respondentov. Dôvodom narušenia prevádzky vplyvom 
prikladania významu len na viditeľné a už existujúce riziká vybralo 74 respondentov 
a najmenej 58 respondentov prikladajú dôvod narušenia plynulosti prevádzky nedostatočnej 
flexibilite podniku. 

Graf 3 – Odpovede z celoslovenského prieskumu na otázku: Aké sú hlavné dôvody narušenia plynulosti 
prevádzky vo vašom podniku ? (Prosím, uveďte max. tri odpovede) 

Zdroj: autorky 
 

Medzi iné dôvody narušenia respondenti uviedli: nedostatok tovaru, politické zásahy 
a COVID opatrenia, opatrenia, obmedzenia vlády, politické zásahy štátu, zmeny prostredia, 
strata dodávateľov, prerušenie dodávateľského reťazca, obmedzenie pohybu zákazníkov, 
strata zákazníkov. 
 
S neskorou reakciou podniku na zmeny prostredia neodmysliteľne súvisí činnosť 
zamestnancov. Súčasťou každého podniku je manažment, ktorého aktivity sú súčasťou 
každodenných rozhodnutí v rámci pracovných procesov. Dostatočne vzdelaní a kvalifikovaní 
zamestnanci v podniku podporujú udržateľnosť a plynulú funkčnosť podniku aj pri zmene 
prostredia. Kľúčovými monitormi odolnosti podniku sú odborné a manažérske znalosti 
zamestnancov, ktorí sú piliermi zabezpečenia prevádzkyschopnosti podniku. Pripravenosť 
podniku je základom efektívneho zabezpečenia prevencie a vytvorením preventívnych 
opatrení. Preto aj vzdelávanie zamestnancov a neustále kontrolovanie pracovných procesov si 
vyžaduje určitú pozornosť (Bravo 2022; Protogerou 2022). 
 
Zhrnutie 
Pandémia COVID-19 výrazne ovplyvnila podnikateľské prostredie na Slovensku ale aj vo 
svete. Z výsledkov prieskumu vyplýva, že MSP na Slovensku vnímajú pandémiu ako jeden 
z najvýraznejších faktorov, ktorý ovplyvnil ich prevádzkyschopnosť v roku 2020. Zároveň na 
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základe prieskumu Allianz Risk Barometer, Identifying the Major Business risks for 2021 
môžeme konštatovať, že pandémia a prerušenie podnikania sa umiestnili na prvých 3 
miestach ako najvýraznejšie hrozby vplývajúce na podnikateľské prostredie podnikov v 2020 
na Slovensku a zahraničí.  

Pandémia COVID-19 mala a má globálny charakter. Jej vplyvy sme mohli vidieť 
v každom prostredí, pričom hlavné dopady spôsobila na podnikateľskom prostredí. Prijaté 
protipandemické opatrenia spôsobili samotné prerušenie prevádzok podnikov. Medzi kľúčové 
dôvody narušenia plynulosti prevádzky MSP na Slovensku boli na základe prieskumu: 
neskorá reakcia podniku na zmeny prostredia, nedostatočne kvalifikovaní zamestnanci 
v podniku a nedostatočné rezervy. V prvom rade je potrebné, aby podnik bol schopný zvládať 
a flexibilne reagovať na zmeny prostredia.  
 
Záver 
Počas života podniku môžu prísť rôzne situácie (externé ale aj interné faktory), ktoré môžu 
narušiť plynulosť a prevádzkyschopnosť podniku. V tomto prípade musí byť manažment 
podniku pripravený a zamestnanci dostatočne vzdelaní a kvalifikovaní na to, aby sa vedeli 
vysporiadať so vzniknutou situáciou. V súčasnom pandemickom období sa ukázalo, že 
nepripravenosť a nedostatočné rezervy podniku spôsobili až zánik MSP vo svete.  
Budovanie odolnosti podniku je podstatnou časťou života podniku, na ktorej stojí jeho 
existencia. V prvom rade, je potrebné začínať už na jeho pilieroch - vzdelávaní zamestnancov, 
ktorí ovplyvňujú celkový chod podniku. Všetko začína od človeka a jeho aktivít v rámci 
podniku, pričom ovplyvňuje funkčnosť a vývoj nie len podniku ale aj celej spoločnosti 
(Marcazzan 2022). 
 
 

Tento článok odporúčal na publikovanie vo vedeckom časopise Mladá veda:  
doc. Ing. Stanislava Strelcová PhD. 

 
 

Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia projektu KEGA 026ŽU-4/2020 Inovácia a 
internacionalizácia výučby ako nástroj na zvýšenie kvality vzdelávania na FBI UNIZA 

a Grantového projektu UNIZA Model manažmentu rizík v súvislosti s vplyvom pandémie 
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