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Abstrakt  

Uvedený príspevok je zameraný na zobrazenie možností využívania metodiky Balanced Scorecard (BSC)  pri 

riadení firmy pomocou vyvážených ukazovateľov. V druhej časti je uvedená krátka charakteristika ponúkanej 

metodiky, v tretej časti krátka charakteristika podniku vykonávajúceho svoju činnosť v oblasti energetiky. 

Hlavným prínosom je štvrtá časť, ktorá je zameraná na možnosti aplikácie metódy BSC.  Okrem toho v tejto 

časti je krátky popis programových  aplikácií, ktoré je možné použiť pri riešení problémov riadenia podniku.  
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1 ÚVOD 

Zjednodušovanie prípadne zrušovanie nariadení, ktoré obmedzujú pôsobenie trhových síl majú dopad aj v 

energetike. Postupné odstraňovanie vládnej kontroly nad podnikaním sa v sektore energetiky začína prejavovať 

vo všetkých krajinách Európskej únie. V príspevku sa zaoberáme niektorými vplyvmi deregulácie na zákaznícke 

procesy v kontaktných energetických centrách podnikov. Analyzujeme možné oblasti prínosov na obsluhu 

zákazníkov pomocou metódy Balanced Scorecard. 

2 CHARAKTERISTIKA METODIKY BSC 

Balanced Scorecard (BSC) predstavuje strategický systém riadenia firmy pomocou vyvážených ukazovateľov. 

V súčasnosti sa využíva nielen na riadenie podnikateľských objektov, ale aj v podmienkach bánk, poisťovní, 

škôl, nemocníc, organizácií štátnej správy a samosprávy a pod. Pri tvorbe systému BSC, ktorý je založený na 

riadení podľa cieľov sa obyčajne vychádza z nasledovnej schémy (Obr. 1): 

 

Obr. 1  Odporúčaný postup tvorby systému BSC 
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Napriek tomu, že každá organizácia/firma môže mať svoje postupy odporúča sa postup znázornený na 

predchádzajúcom obrázku, ktorý možno stručne charakterizovať takto: 

 Zadefinuje sa alebo prehodnotí poslanie organizácie. 

 Vytvorí sa vízia na 3 až 5 rokov do budúcnosti. 

 Preskúmajú sa záujmy strategických skupín. 

 Urči sa smer strategickej orientácie a definuje sa základná stratégia. 

 Navrhne sa strategická mapa. 

 Stanovia sa metriky, ukazovatele, optimálne hodnoty  a vlastníci cieľov. Prípadne sa doplnia zdroje 

informácií a postup výpočtu. 

 Na báze controllingu sa vytvorí tabuľka cieľov, skutočností a hodnôt z minulých období. 

 Navrhne sa výstupný report, kde je možnosť sledovať plnenie cieľa hodnotovo, bodovo, trend. 

 Doplní sa trendová analýza. 

 Report BSC sa prepojí s procesmi a aktivitami, aby zaisťoval potenciál úspešnosti - rastu. 

Všeobecne možno systém BSC zobraziť na  schéme (Obr. 2). 

 

Obr. 2  Všeobecná schéma BSC 

 

 

Každá perspektíva BSC zahrnuje: 

 ciele – definovanie hlavných cieľov, ktoré by mali byť dosiahnuté v každej perspektíve, 

 meradlá – indikátory, ktoré merajú procesy na dosahovanie cieľov, 

 krátkodobé ciele – predstavujú hodnoty pre meradlá a môžu byť ďalej rozložené na relevantné 

organizačné jednotky, 

 iniciatívy – akcie, potrebné na dosiahnutie stanovených cieľov, môžu indikovať napr. metódy podpory 

predaja, rozmiestnenie personálu a pod. 
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3 VYBRATÉ CHARAKTERISTIKY PODNIKU V OBLASTI ENERGETIKY 

Proces liberalizácie trhu s elektrinou vyvolal pokles počtu pracovných miest v elektroenergetike v oblasti 

prevádzky a údržby v pôvodných vertikálne organizovaných spoločnostiach ale prináša požiadavky na 

zvyšovanie počtu pracovníkov v oblasti obchodovania s elektrinou (ponuka produktov elektriny, jej marketing, 

vyrovnanie odchýlky, krátkodobý trh, nákup produktov na burze, konzultačné činnosti, poradenské služby, 

právnické služby a pod.).  Bezpečnosť a spoľahlivosť dodávky elektriny na jednotnom trhu EU spočíva v hľadaní 

ako bezpečne, spoľahlivo a v ktoromkoľvek čase dodať požadovaný objem elektriny do ktoréhokoľvek miesta 

jednotného trhu. Tiež je nevyhnutné udržiavať určitú dostatočne bezpečnú koreláciu medzi geografickou plošnou 

hustotou spotreby a geografickou plošnou hustotou rozloženia zdrojov elektriny (obdoba povinných zásob ropy a 

ropných výrobkov a prípadne zásob plynu). Trh s elektrinou a plynom sa na Slovensku začal formovať od roku 

2000. Do legislatívy Slovenskej republiky sa postupne začali implementovať ustanovenia o liberalizácii trhu a 

podpore rozvoja trhového prostredia, avšak bez náležitej ochrany všetkých odberateľských segmentov, čo malo 

za následok rast cien elektriny a plynu. Trh s náležitou reguláciou je prínosom pre odberateľov. Bez 

konkurencieschopného a účinného európskeho trhu s elektrinou by občania platili prehnane vysoké platby za 

jednu z najzákladnejších každodenných potrieb. 

V oblasti energetiky existuje viacero druhov podnikov (Obr. 3), ktoré majú nezastupiteľnú úlohu v trhu 

s elektrinou.  Medzi základné patria: prenosová sústava, distribučná sústava, výrobca elektriny, dodávateľ 

elektriny, obchodník s elektrinou, odberateľ elektriny.  Všetci uvedení účastníci trhu s elektrinou realizujú svoje 

obchody prostredníctvom zmlúv. Účastníci trhu s elektrinou sú povinní poskytovať všetky relevantné údaje PPS. 

Problémy sa môžu vyskytnúť pri zbere údajov z výrobných zariadení, ktoré sú priamo pripojené do distribučnej 

sústavy a PPS nemá zmluvné vzťahy s týmito účastníkmi trhu. Avšak prevádzkovatelia distribučnej sústavy by 

mali mať všetky údaje o veľkých odberateľoch a o výrobných zariadeniach, ktoré sú priamo napojené do 

distribučnej sústavy a s týmito subjektmi by mali mať podpísané všetky potrebné zmluvy. Z toho vyplýva, že 

prevádzkovatelia distribučných sústav sú schopní poskytovať všetky údaje PPS, ktoré sú potrebné na 

zverejňovanie. Národný regulačný orgán, príp. iná kompetentná autorita (napr. štáty, v ktorých má regulačný 

orgán kompetencie zasahovať len do prenosovej sústavy) môžu požiadať prevádzkovateľov distribučných sústav, 

aby zhromažďovali údaje o subjektoch pripojených do ich sústavy a periodicky posielali tieto údaje 

prevádzkovateľovi prenosovej sústavy.  Práve pri realizácii obchodov s elektrinou a tiež pri riadení činnosti 

jednotlivých účastníkov trhu, je možné využívať uvedený systém.  

 

Obr. 3 Typový obraz odberu (4) 
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4 MOŽNOSTI APLIKÁCIE BSC 

Aplikácia BSC predpokladá nielen výber kľúčových indikátorov, ale aj identifikáciu ich vzájomných závislostí. 

Preto je potrebné zodpovedne definovať hlavný zdroj informácií na realizáciu metodiky BSC. Zaoberáme sa 

prístupom, v ktorom hlavný zdroj informácií predstavuje ERP systém, pričom vstupné údaje BSC nemusia nutne 

pochádzať len z informačného systému, ale ich zdrojom môžu byť aj rozličné agendy vedené v podniku napr. 

v Exceli a pod. Aby boli všetky dôležité informácie k dispozícii potom sa ukazuje, že je treba ERP systém, ktorý 

obsahuje príslušné manažérske nástroje, prípadne integráciu so špecifickým manažérskym informačným 

systémom (MIS). 

Súčasný trend v ponuke ERP systémov umožňuje pristupovať k implementácii BSC prostredníctvom 

zodpovedajúcich aplikačných programov. V priemere stav podpory manažérskeho rozhodovania v ERP 

systémoch možno vyjadriť pomocou schémy (Obr. 4). 

 

Obr. 4 Podpora manažérskeho rozhodovania v ERP systémoch 

 

Manažérske analýzy sú k dispozícii napr. v softvérových produktoch Oracle E-business Suite, Ramses ERP, IS 

Compekon, SyteLine a ďalších. Korektne/vhodne aplikované riešenia/koncepcie ERP systémov s prepracovanou 

metodikou BSC môžu významne prispieť ku konkurencieschopnosti podniku/organizácie. 

Veľmi účinným nástrojom implementácie prístupu BSC sú napr. aplikácia ARIS BSC (Business Strategy 

Creator), aplikácia firmy QPR, ale aj ďalšie aplikácie ako napr. aplikácia BSC Designer, ktorú opíšeme 

podrobnejšie.  BSC Designer predstavuje riešenie, ktoré je orientované na web a uľahčuje meranie, riadenie 

a správu ako zlepšovať výkonnosť podnikania a je dostupný v týchto verziách: BSC Designer Light, BSC 

Designer Standard, BSC Designer PRO a BSC Designer Online. V podmienkach firmy možno použiť aplikačný 

program BSC Designer Standard v takejto postupnosti: 

a) definovanie základnej orientácie a vízie (základného strategického cieľa), 

b) návrh 1. skupiny ukazovateľov, ktoré vychádzajú z nosných procesov a kompetencií, produktov 

a služieb, 

c) návrh 2. skupiny ukazovateľov, ktoré sú charakterizované príslušnými atribútmi (ciele, meradlo, cieľová 

hodnota, realizačné opatrenia, váha) v jednotlivých perspektívach. 

Aplikácia BSC Designer umožňuje realizovať výstupy vo forme reportov (najznámejší je Dashboard report) 

a grafov (Diamant, Čas, Optimalizácia, Koláč, Absolútna váha, Ciferník, Risk, Výkon, Progres). Pomocou 

Dashboard reportov (Obr. 5) možno zobrazovať obsah jednotlivých perspektív a položiek v rámci týchto 

perspektív. Aplikácia tiež umožňuje exportovať údaje do súboru vo formátoch MS Excel a MS PowerPoint.  



10
th

 International Conference June 7 - 9, 2011, Tatranské Matliare 

ENERGY – ECOLOGY – ECONOMY 2011 High Tatras, Slovak Republic 

 

 

Obr. 5  Ukážka Dashboard reportu 

Základom merania výkonu v podniku je definovanie cieľov. Nadradené strategické ciele sú odvodené z vízie 

podniku a stanovenej podnikovej stratégie. Uvádzajú sa v strategickej mape, kde sú zobrazené aj ich vzájomné 

súvislosti. Strategické ciele sú potom rozpísané na jednotlivé organizačné jednotky podniku prostredníctvom 

ukazovateľov výkonu (KPI – Key Performance Indicators), ktorými sa meria úspešnosť podnikateľského objektu. 

Na základe tohto princípu sa ciele nižšej úrovne stávajú základom úspechu najbližšej vyššej úrovne. Zoskupenie 

a dosahovanie cieľov je možné z pohľadu všetkých perspektív metódy BSC, ale v praktických aplikáciách sú 

niekedy napr. v rámci procesnej perspektívy identifikované procesy a úlohy, ktoré sú zamerané aj na informácie 

o spokojnosti zákazníkov. 

V súčasnosti je aktuálna najmä problematika zákazníckych procesov v kontaktných energetických centrách 

podnikov. Aby bolo možné dosiahnuť výraznejšie pokroky v zjednodušení zákazníckych  procesov (end-to-end) 

je potrebné implementovať kľúčové ukazovatele na sledovanie výkonnosti (KPI), ktoré budú zabezpečovať 

požadovanú úroveň spokojnosti zákazníkov. Metódu BSC potom použijeme ako systém na meranie a zladenie 

vytýčených cieľov.  

V konkrétnom prostredí kontaktného centra možno potom prepojiť oblasti predpokladaných prínosov použitím 

prístupu BSC podľa tabuľky (Tab. 1). 

Tab. 1 Optimalizácia prínosov v koncepte BSC 

Perspektíva BSC Cieľ 

Formulácia  Realizácia 

Finančná  Ziskovosť 
- zníženie nákladov na obsluhu 

- zvýšenie efektívnosti 

a produktivity     

Zákaznícka Pridaná hodnota pre zákazníkov 
- zvýšenie samoobslužných 

služieb 

- zníženie vstupných nákladov 

- zvýšenie spokojnosti 
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zákazníkov 

Procesná Jednoduchosť a transparentnosť  

end-to-end procesov 

- zoštíhlenie end-to-end 

procesov 

- benchmarking nákladov na 

obsluhu  

Vzdelávacia Spokojnosť zamestnancov 
- zlepšenie školení  

- zdieľanie znalostí  

 

5 ZÁVER 

V rámci prípravy návrhu BSC je spravidla potrebné: 

 analyzovať podnikové prostredie, 

 monitorovať trhovú pozíciu podniku, 

 stanoviť podnikovú stratégiu, 

 realizovať procesnú analýzu. 

Návrh BSC by mal zohľadňovať ukazovatele primárneho zamerania podniku a v konkrétnom prípade najmä také, 

ktoré zjednodušujú zákaznícke procesy zahrnutím predovšetkým: 

 spokojnosti zákazníka do podnikovej stratégie a implementácie ukazovateľov, ktoré 

zabezpečujú/vyjadrujú určitú úroveň spokojnosti, 

 inteligentnej spätnej väzby od zákazníka, ktorá vyjadruje jeho skutočné problémy, 

 intuitívnych používateľských rozhraní využívania informačných technológií tak pre pracovníkov 

kontaktných centier ako aj zákazníkov. 

Z dotazníkového prieskumu, realizovaného v rámci grantovej úlohy VEGA, vyplynulo, že aj keď podniky 

poznajú metódu BSC s jej aplikáciou skôr neuvažujú. V prípadoch kedy využívajú túto metódu v riadení podniku 

vychádza meranie jeho výkonnosti zo stratégie a cieľov podniku. Dominujú ukazovatele finančnej perspektívy 

s dôrazom na rast tržieb a menej na dlhodobé dosahovanie zisku. Niektoré podniky z oblasti energetiky však 

majú zastúpené ukazovatele aj v zákazníckej perspektíve, interných podnikových procesoch, ale aj v perspektíve 

učenia sa a rastu (napr. ukazovatele výkonnosť procesu – koeficient využitia a pružnosť rozhodovania) z čoho 

možno usudzovať na dobrú perspektívu využívania BSC v podnikovej praxi na Slovensku.  

Príspevok je vypracovaný v rámci riešenia grantovej úlohy VEGA 1/0261/10 Interdisciplinárny prístup 

k zvyšovaniu výkonnosti podniku v procese implementácie Balanced Scorecard. 
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