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Medzinárodný projekt 
LEGEND

Odborná téma

Medzinárodný projekt LEGEND prináša na Slovensko novú 
inovatívnu tému pre malé a stredné podniky. Metóda merania 
intelektuálneho kapitálu posúva uvažovanie o podniku do novej 
dimenzie. V tejto kapitole sa dozviete, ako ju využívajú v Rakúsku 

a Nemecku. 
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Projekt LEGEND (Leverage knowledge for 
sustainable innovation and growth) je  financovaný 
z programu LLP – Leonardo da Vinci v objeme 
202 013 eur. Svoje	aktivity	zameriava	na	rast	
konkurencieschopnosti slovenských inovatívnych 
spoločností, ktoré sú súčasťou klastra	Košice	IT	
Valley, a to prostredníctvom transferu metodológie 
Intellectual Capital Reporting (IC Reporting). 

Hlavné projektové fázy sú: vytvorenie programu 
tréningu, ktorého obsahom je metodológia prispô-
sobená slovenskému kontextu, pilotná implemen-
tácia tréningového programu, tréningové materiály 
a relevantný e-learningový systém, tréning budúcich 
trénerov, samotný tréning pre malé a stredné pod-
niky a ďalší tréning pre ich partnerov. 

Projekt LEGEND (2013-1-SK1-LEO05-06361) bol financovaný s podporou Európskej 
Komisie (LLP – Leonardo Da Vinci). Tento článok reprezentuje výlučne názor autora 
a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tomto článku.

Konzorcium tvoria štyria partneri: nemecká spo-
ločnosť Wissenskapital ako vlastník metodológie; 
rakúska Fachhochschule Joanneum v Grazi ako 
predstaviteľ so skúsenosťami s riadením intelektuál-
neho kapitálu na univerzitách a partnerstvo dopĺňajú 
slovenská spoločnosť Centire s. r. o. a klaster Košice 
IT Valley, ktorí zabezpečujú implementáciu projektu. 

O	projekte	LEGEND

Odborná téma



Priority 
nového programového 
obdobia 2014 – 2020 

pre malých a stredných 
podnikateľov

Focus

S príchodom nového programového obdobia sa opäť otvárajú 
široké možnosti financovania rôznych aktivít. Nastal teda čas, aby 
ste si začali plánovať svoje priority rozvoja na nasledujúcich sedem 
rokov. Čo môžete od nového programového obdobia očakávať 
a od čoho sa môžete odraziť, sa dočítate v nasledujúcom článku.

15 rokov skúseností  
– ďalších 15 pred 

sebou?

Riadenie spoločnosti s využitím 
Intellectual Capital Reporting

Odborná téma

Metóda IC Reporting ponúka nadstavbu pre ucelenejšie riadenie 
podniku a jasnejšiu externú prezentáciu. Aj preto ju autor poníma 

ako „luxusnú“. 
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Podstatou IC Reportingu je proces tvorby 
modelu, ktorý popisuje, ako spoločnosť 
vytvára hodnoty pre svojich zákazníkov 
pomocou rozvíjania a využívania intelek-
tuálneho kapitálu (IC – Intellectual Capital). 
Tento proces zahŕňa identifikáciu, meranie 
a reporting intelektuálneho kapitálu spo-
ločnosti, ako aj tvorbu koherentného popisu 
využívania zdrojov vedomostí v podniku. 
V praxi IC Reporting prepája číselné indikátory 
s popisom a vizualizáciou, čo spĺňa dve hlavné 
funkcie:

•	 	doplnenie	informácií	pre	vedenie	
spoločnosti (funkcia interného riadenia);

•	 	doplnenie	údajov	k	finančným	výkazom	
(funkcia externého reportingu).

Hlavným podnetom pre vznik IC Reportingu 
bol fakt, že finančné údaje síce zachytávajú 
výkonnosť podniku v minulosti, ale nemajú 
takmer žiadnu výpovednú hodnotu o jeho 
budúcom potenciáli. Ten nespočíva len vo 
finančnom kapitáli, ale naopak, viac ako 50 % 
(niektorí experti spomedzi audítorov, tvrdia, že 
až  75 %) budúceho potenciálu firmy je daných 
práve intelektuálnym kapitálom. Zavedenie 
sledovania intelektuálneho kapitálu podniku 
umožní lepšie riadenie nehmotných zdrojov, 
zvýšenie sebavedomia a motivácie zamest-
nancov, ako aj uistí investorov a ďalšie záuj-
mové skupiny o potenciáli budúcich tržieb.

Most medzi finančným 
a podnikateľským myslením

IC Reporting obzvlášť napomáha prekonávať roz-
dielne perspektívy („informačné asymetrie“) medzi 
podnikateľmi a finančníkmi a ponúka im kľúčové 
číselné indikátory, ako aj popis intelektuálneho 
potenciálu firmy, ktorý demonštruje, že MSP žiada-
júci o finančnú podporu:

•	 	rozumie	svojim	technológiám	a	oblastiam	
expertízy,

•	 	pozná	svoju	konkurenčnú	výhodu	a	intelektuálne	
vlastníctvo,

•	 rozumie	svojim	zákazníkom,
•	 svojim	trhom,
•	 	má	spoľahlivú	stratégiu	na	umiestnenie	svojich	

produktov a služieb na trh so ziskom, napriek 
miestnej alebo dokonca aj globálnej konkurencii,

•	 	spoľahlivo	riadi	všetky	aktivity,	ktoré	sú	potrebné	
na to, aby uspel a

•	 	dokáže	podložiť	predpoklady	použité	pri	príprave	
finančných projekcií a je schopný zabezpečiť 
dostatočnú informovanosť veriteľov a investorov 
o vývoji a napredovaní svojho biznisu.

Odborná téma

Viac ako 50 % budúceho 
potenciálu firmy je daných 
práve intelektuálnym 
kapitálom. 
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Porovnanie s Balanced 
Scorecard
Napriek tomu, že IC Reporting už bol aplikovaný 
v tisícke podnikov, Balanced Scorecard ostáva 
naďalej uprednostňovanou metódou. Hlavným 
dôvodom je fakt, že Balanced Scorecard dokáže 
premietnuť rôzne dimenzie stratégie podniku 
do konkrétnych a kvantitatívnych cieľov, za spl-
nenie ktorých sú zodpovední jednotliví manažéri. 
Naopak IC Reporting vyžaduje samostatnejšiu, 
zodpovednejšiu a sofistikovanejšiu interpretáciu 
nasledovných dimenzií:

•	 	Faktory	ovplyvňujúce	trhové	prostredie	
a konkurenciu.

•	 	Klasický		trojuholník	vízia – cieľ – stratégia 
podniku.   

•	 	Potenciál	ľudského,	vzťahového	a	štrukturál-
neho kapitálu.

•	 	Kľúčové	procesy	a	ich	optimalizácia	–	strate-
gické riadenie naďalej ostáva na manažéroch, 
napriek tomu, že veľká časť procesov býva 
delegovaná na  softvér podniku.

•	 	A	nakoniec	prezentácia	finančných	výsledkov,	
ale spolu s nefinančnými výsledkami, ktoré 
definujú budúci potenciál firmy.

Hlavné prínosy metódy 
pre vedenie podniku

Po niekoľkoročných skúsenostiach s IC Reportingom 
sme prišli k záveru, že metóda prináša návrat-
nosť investícií  pre podniky, ktoré majú viac 
ako 10 zamestnancov. V podnikoch, ktoré majú 
viac ako 1000 zamestnancov by mal čas potrebný 
na vypracovanie IC reportu zaberať menej ako 
0,001 % z celkového pracovného času. Pre menšie 
podniky by celkový čas vynakladaný na tvorbu 
IC reportu nemal presiahnuť 1 % z celkového pra-
covného času. Táto	investícia	je	na	druhej	strane	
kompenzovaná až 5  % znížením nákladov, čo je 
dosiahnuté redukciou:

•	 	času stráveného komunikáciou vďaka lepšiemu 
porozumeniu úloh a procesu rozhodovania;

•	  času stráveného hľadaním a zisťovaním 
informácií, keďže zamestnanci presne vedia, 
kto potrebnou informáciou disponuje alebo má  
k nej prístup;

•	 	nadbytočných stretnutí, a to lepšou prípravou 
na stretnutia, lepším rozložením úloh a kontrolou 
ich plnenia;

•	 	„skrytej“ komunikácie a ohovárania, keďže 
každý má jasný obraz o stratégii, politike a zdô-
vodnení rozhodnutí v podniku. 

15 rokov skúseností - d'alších 15 pred sebou?

Investícia do IC Reportingu 
prináša až 5 % zníženie 
nákladov. 
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Použitím metódy môžu byť odhalené skryté „tajom-
stvá“ v podniku a môže dokonca prísť k nepríjemným 
„treniciam“. To sa však dá využiť ako katalyzátor 
zavedenia potrebných zmien procesov. Nevyhnut-
nosť zmeny by inak mohla byť objavená neskoro, 
až na základe deštruktívnych vplyvov na podnik. 
Zavedenie IC Reportingu spočiatku vyžaduje extra 
dávku motivácie – tak isto, ako je to pri diétach alebo 
novom cvičení. V porovnaní s inými metódami 
na vylepšenie konkurencieschopnosti si vyžaduje 
komplexné chápanie konceptu nehmotných hodnôt. 
Pre svoju abstraktnosť je „luxusnejšou" metódou, 
ako sú hmatateľné metódy, napr. Balanced Score-
card. Preto môže trvať ešte niekoľko rokov, kým 
bude o túto metódu záujem v takom rozsahu, aký si 
skutočne zaslúži.

Autor: GÜNTER KOCH, partner, spoločnosť execupery

Günter Koch sa významne podieľal 
na rozšírení IC Reportingu v Európe. 
V roku 1999 presadil z pozície riaditeľa 
zavedenie IC Reportingu v rakúskom 
Technologickom inštitúte, následne bol  
jeho „Wissensbilanz“ prístup osvo-
jený rakúskou vládou, ktorá uzákonila 
používanie IC Reportingu na rakúskych 
univerzitách. Nemecký prístup „Intel-
lectual Capital – Made in Germany" 
bol založený na rakúskom modeli a je 
zavádzaný v nemeckých malých a stred-
ných podnikoch v priebehu posledných 
10 rokov.   

Odborná téma

Zavedenie IC Reportingu 
spočiatku vyžaduje extra 
dávku motivácie – tak isto, 
ako je to pri diétach alebo 
novom cvičení.



Priority 
nového programového 
obdobia 2014 – 2020 

pre malých a stredných 
podnikateľov

Focus

S príchodom nového programového obdobia sa opäť otvárajú 
široké možnosti financovania rôznych aktivít. Nastal teda čas, aby 
ste si začali plánovať svoje priority rozvoja na nasledujúcich sedem 
rokov. Čo môžete od nového programového obdobia očakávať 
a od čoho sa môžete odraziť, sa dočítate v nasledujúcom článku.

Made in Germany 
– nový prístup 

k hodnotám firmy

Odborná téma

Prečo nevyužiť skúsenosti nášho nemeckého partnera s podporou 
malých a stredných podnikov? Zohralo to predsa kľúčovú úlohu 
na ceste k súčasnému ekonomickému úspechu Nemecka.  Pozitívne 
skúsenosti a overené postupy už sú aplikované aj u nás na Slovensku, 

a to vďaka projektu LEGEND.
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Prečo vsadiť na malé  
a stredné podniky

Tajomstvo víťazstva nemeckej ekonomiky 
nad hospodárskou krízou spočíva v zameraní sa 
na malé a stredné podniky (MSP). Politika podpory 
tejto kategórie podnikov bola podnietená faktom, 
že až 90 % všetkých podnikov v Nemecku sú práve 
MSP, ktoré zároveň tvoria 70 % všetkých investícií. 
Rozhodnutie vsadiť na MSP prináša pozitívny 
impulz pre celkovú ekonomiku a zamestnanosť. 
Naopak problémom ekonomík východnej Európy 
je nedostatočné zastúpenie MSP a závislosť na 
nadnárodných spoločnostiach, ktorých zisky 
neprispievajú do národných ekonomík. Navyše je 
tu riziko, že zo strategických dôvodov zo dňa na deň 
zatvoria hoci aj ziskovú prevádzku1. Na Slovensku 
sa najnovší trend podpory start-upov síce uberá 
správnym smerom, treba však myslieť aj na to, 
že ak sa chce stať medzinárodným hráčom, potrebuje 
podporovať aj efektívne fungovanie už zabehnutých 
väčších podnikov. Veľkosť podniku totiž zohráva 
dôležitú úlohu, je predpokladom pre uplatnenie 
sa v ekonomike založenej na úsporách z rozsahu 
a pre dostatok kapacít na inovácie.

Dôležitosť	nehmotného	
kapitálu
Pre Nemecko sa v dôsledku nedostatku prírodných 
zdrojov stali  významnými faktormi udržania 
konkurencieschopnosti na svetových trhoch 
ľudský a štrukturálny kapitál. Skúsenosť prepájania 
nehmotného kapitálu s hmotným kapitálom 
sa podpísala aj na metóde „Intellectual Capital 
Statement (ICS)“. Metodológia poukazuje na to, 
že ľudský, štrukturálny a vzťahový kapitál majú 
vplyv na strategické ciele, a čo môže vedenie urobiť, 
aby tieto faktory vylepšilo.

Implementácia metódy 
v	nemeckých	MSP

Na podporu MSP nemecké Ministerstvo hospodár-
stva (Bundeswirtschaftsministerium) spustilo v roku 
2004 iniciatívu „Intellectual Capital Statement 
– Made in Germany“. Viac ako 1 000 MSP využilo 
zadarmo dostupný toolbox, kde si mohli stiahnuť 
manuál metódy ICS. Celkovo bolo zaznamenaných 
až 20 000 stiahnutí. Metóda sa rozšírila aj do via-
cerých európskych krajín vďaka iniciatíve „InCas 
(Intellectual Capital Statement) – Made in Europe“.

V rámci výskumného projektu, ktorý predložil svoje 
zistenia v roku 2008, 50 MSP definovalo svoj biznis 
model na základe intelektuálneho kapitálu. Tieto 
zistenia slúžili ako základ pre nemecký manuál 2.0 
o meraní a riadení intelektuálneho kapitálu v MSP2. 
Bol vyvinutý „The Earnings Capability Index“ 
(ECI Kivikas/Pfeifer)™ pre získanie ucelenejšieho 
prehľadu o celkovom stave firmy. ECI dopĺňa obraz 
o firme o finančné (hmotné) dáta, na základe kto-
rých je možné vyhodnotiť riziká a príležitosti firmy 
z krátko, stredno aj dlhodobého hľadiska3. 

1  Napríklad Ford v Belgicku a Nokia v Rumunsku náhle zatvorili 
vysoko dotované a ziskové továrne.

2  www.akwissensbilanz.org
3   Popis metódy nájdete na http://www.wissenskapital.info/
index.php/de/media/bibliothek/articlespapers/viewdown-
load/10-articles-a-papers-english/26-the-earnings-capabi-
lity-index-eci

Odborná téma
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Metóda očami  
nemeckých	MSP

V roku 2011 profesor Pawlowski4  spolu so 
svojím tímom položili nasledovné otázky 3 400 
nemeckým MSP:

Čo prináša ICS vašej organizácii?

Ktoré faktory sú dôležité pre úspešnú 
a udržateľnú implementáciu ICS? 

Akú mieru dôležitosti pripisujete ICS 
pre konkurencieschopnosť a ziskovosť 
vašej firmy z dlhodobého hľadiska? 

Z odpovedí vyplynuli tri hlavné dôvody, prečo 
sa firmám oplatilo zaviesť ICS:

Vybudovali si lepšie vzťahy  
so zákazníkmi. 

 Vylepšili svoju internú komunikáciu, 
čo prispelo ku zníženiu chybovosti.

Dokázali efektívnejšie využiť 
zamestnancov so špecifickými 
vedomosťami a schopnosťami.

Takmer všetky firmy sa vyjadrili, že dobré 
vedenie a kultúra v spoločnosti sú nevyhnutné 
pre implementáciu a udržateľnosť ICS.

Využiteľnosť nemeckej 
skúsenosti	na	Slovensku

Spolupráca medzi štátnymi inštitúciami a podnikmi 
v Nemecku je už po desaťročia významným faktorom 
úspechu a udržateľnosti „Mittelstand“ (malých 
a stredných podnikov). Finančná podpora pre pod-
niky s potenciálom rastu je poskytovaná spôsobom, 
vďaka ktorému majitelia nestrácajú nad svojím 
podnikom kontrolu. Staršie generácie cítia zodpo-
vednosť za prosperitu regiónu a predávajú know-how 
mladším generáciám. Je príznačná silná tradícia 
rešpektovania a ochrany inovácií, ktoré nepredávajú 
externým investorom. 

ECI/ICS dokáže merať nehmotné výhody, vrátane 
špecifík daného regiónu. V podnikoch by sa miestne 
špecifiká mali stať súčasťou reportov a slúžiť ako 
základ pre plánovanie finančných alokácií do budúc-
nosti. Na špecifikách daného regiónu možno totiž 
postaviť konkurenčnú výhodu. Podpora nástroja by 
preto mala figurovať aj na zozname priorít miest-
nych politických agiend pre rozvoj regiónu. Krajiny 
východnej Európy potrebujú zmeniť ekonomické 
myslenie skôr, ako stratia kontrolu nad vlastnými 
ekonomikami, ktorým hrozí odlev kvalifikovaných 
pracovných síl a kapitálu.

Made in Germany - nový prístup k hodnotám firmy

4  Wettbewerbsfaktor Wissen: Managementpraxis von Wissen 
und Intellectual Capital in Deutschland, Fokus Prints 08/11, 
ISSN: 1862-4464

1

2

3
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Success	stories	nemeckých	
podnikov

Soer	Rusche	GmbH	je	klasický	maloobchodný	
predajca pánskeho oblečenia, ktorý má sieť 
obchodov vo väčšine nemeckých miest.  Majiteľ 
a generálny riaditeľ rodinného podniku Dr. Rusche 
je zástupcom už štvrtej generácie vo vedení podniku. 
Využíva ICS na vylepšenie externej komunikácie 
s bankami a hlavnými dodávateľmi. Kvôli sezónnej 
premenlivosti typickej pre módny biznis treba 
financovať nákupy len na veľmi krátku dobu dopredu. 
V prípade poklesu úrokových sadzieb z 8 na 5 % to má 
teda okamžitý dosah na príjmy získané z investícií 
a zisk po zdanení 2 – 5 % sa považuje za dobrý 
výsledok. Vďaka ICS sa podarilo presvedčiť banky 
o tom, že Soer Rusche GmbH síce podniká v oblasti 
textilu (čo v danom období v Nemecku  predstavo-
valo prekážku), ale orientuje sa na zámožnú klien-
telu. Rovnako aj hlavní dodávatelia začali firmu 
vnímať ako kľúčového zákazníka so solventnou 
klientelou a poskytli firme lepšie podmienky a súhla-
sili s rozložením rizika. V rámci interného fungovania 
bolo ICS využité na zlepšenie komunikácie, pričom 
si vedenie podniku v Oelde v regióne Münster 
udržalo kontrolu napriek rozsiahlej decentralizácii. 
Firma každý druhý rok využíva ICS na účel zlepšenia 
kvality vedenia, vzťahov so zákazníkmi a adekvátnej 
interakcie medzi vedením podniku a miestnymi 
obchodmi.

Firma Ökoring Handels GmbH pri Mníchove je 
veľ koobchodom v sektore ekologického potravi-
nárstva. Má imidž spoločensky zodpovednej firmy 
so zameraním na životné prostredie, avšak zároveň 
musí produkovať zisk, ktorý jej zabezpečí prežitie 
na vysoko konkurenčnom trhu. ECI bolo použité 
na zvýšenie organizačnej efektívnosti bez toho, 
aby sa vo firme vytvoril pocit tlaku na znižovanie 
nákladov. Zamestnanci boli zapojení do procesu 
zmien, čím sa zvýšila ich celková motivácia a odhod-
lanie hľadať možnosti vylepšovania zabehnutých 
rutinných postupov. ECI bolo taktiež použité na 
legitimizáciu a podporu akvizície konkurenčnej 
firmy. Pre vedenie to bolo úplne novou skúsenosťou, 
avšak akvizícia bola nevyhnutná pre zvýšenie obratu. 
Zlepšenie procesov a integrovanie novej firmy bolo 
zavedené pri udržaní si dôvery a motivácie zamest-
nancov a imidžu v očiach zákazníkov.

Autor:  MART KIVIKAS, generálny riaditeľ, Wissenskapital 
ZFI/ECI GmbH

Mart Kivikas pochádza zo švédskeho mesta Lund. Študoval 
v Štokholme na Stockholm School of Economics. 10 rokov pra-
coval vo Švédsku, v Estónsku a neskôr aj v Nemecku ako kontrolór 
na medzinárodných trhoch. V nemeckom meste Oberreichen-
bach v roku 2001 založil poradenskú spoločnosť Wissenskapital 
ZFI/ECI GmbH. Venuje sa metóde IA/IC Reporting a ECI™ 
(Earnings Capability Index), najmä v súvislosti s prácou 
pre Európsku komisiu, nemecké Ministerstvo hospodárstva  
a technológie a Bavorskú vládu.

Odborná téma


