
Stručná charakteristika a vývojové etapy modelu 

Autori modelu HGN (akronym odvodený od začiatočných písmen Hyránek, Grell, Nagy) sa 

zaoberajú jeho vývojom od roku 2014. Model je súčasťou prístupov k modelovaniu 

výkonnosti pomocou klasických finančných pomerových ukazovateľov. Kľúčovou 

charakteristikou a finálnym určujúcim ukazovateľom modelu HGN je syntetický ukazovateľ, 

ktorý je založený na postupnom „očisťovaní“ účinnosti od vplyvov náročnosti. Takto 

„očistená“ účinnosť (netto účinnosť) potom vyjadruje výkonnosť. Na základe určenia 

optimálneho intervalu pre syntetický ukazovateľ identifikujeme dolnú hranicu minimálnej 

výkonnosti nefinančného ziskového podniku. V súčasnej etape prác sa zameriavame na ďalšie 

zdokonaľovanie a rozvoj modelu HGN riešením problémov v oblastiach výberu pomerových 

ukazovateľov účinnosti a náročnosti, označenia odľahlých dát pomerových ukazovateľov 

a voľby matematického aparátu modelu. 

 

Model HGN pracuje s pomerovými ukazovateľmi - ktoré môžu byť definované ako pomer 

vstupov a výstupov - a môže byť vyjadrený nasledovne: 
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kde pomer výstup/vstup vyjadruje ukazovatele účinnosti a pomer vstup/výstup predstavuje 

ukazovatele náročnosti. Zaoberáme sa prípadom, keď počet vybraných ukazovateľov 

účinnosti a náročnosti je rovnaký (n = m). Vo všeobecnosti platí, že ukazovatele účinnosti sa 

snažíme maximalizovať a ukazovatele náročnosti minimalizovať. V modeli HGN 

zohľadňujeme obidve tieto požiadavky formuláciou lineárneho optimalizačného modelu tak, 

že maximalizujeme rozdiel súčtu ukazovateľov účinnosti a náročnosti.  

 

Model HGN určený vzťahom (1) pre ďalšiu prezentáciu zapíšeme v tvare: 
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kde xi           sú ukazovatele účinnosti, 

       yi        -  ukazovatele náročnosti, 

       ci
x
, ci

y
 – korekčné koeficienty, ktoré zreálňujú vplyv ukazovateľov účinnosti    

         a náročnosti. 

 

V súčasnosti rozlišujeme dve verzie modelu HGN. V prípade ci
x
 = ci

y
 = 1 sme aplikovali 

„verziu HGN1“. Ak platí, že ci
x
, ci

y
 > 0 pracujeme s „verziou HGN2“, pričom korekčné 

koeficienty sú vypočítané osobitne z aktuálnej databázy pomerových ukazovateľov účinnosti 

a náročnosti. Z hľadiska použitého matematického aparátu zaoberáme sa lineárnym 

optimalizačným modelom ziskového podniku, ktorý zapíšeme takto: 
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kde  

cj  sú koeficienty účelovej funkcie, j = 1, 2, ..., n, ktoré korešpondujú s korekčnými  

         koeficientmi vo vzťahu (2), 

aij  – koeficienty sústavy ohraničení, i = 1, 2, ..., m, j = 1, 2, ..., n, nadobúdajú hodnotu 1 alebo  

       ich hodnota je určená špeciálnym výpočtom, 

bi  – koeficienty pravej strany, i = 1, 2, ..., m, určené na základe štatistických charakteristík  

       piatich čísiel, po vylúčení odľahlých a extrémnych dát,   

xj  – rozhodovacie premenné, j = 1, 2, ..., n, predstavujú ukazovatele účinnosti a náročnosti.   

Cieľom výpočtov je nájsť maximum syntetického ukazovateľa z(x) a konštruovať podmienky, 

ktoré musíme pri realizácii tohto cieľa rešpektovať. Tieto podmienky (prostredníctvom cj, aij, 

bi) vyjadrujú podstatné vzťahy a správanie sa reálneho podniku a určujú množinu prípustných 

riešení optimalizačného modelu. Optimálne riešenie vyjadruje hodnoty ukazovateľov 

účinnosti, náročnosti a syntetického ukazovateľa ideálneho podniku, ku ktorým by mali 

hodnoty reálneho podniku konvergovať. Finálnym krokom výpočtov je realizácia 

postoptimalizačnej analýzy a stanovenie optimálnych intervalov syntetického ukazovateľa. 

Určíme syntetický ukazovateľ pri zmenách zvoleného prvku pravej strany úlohy lineárneho 

programovania tak, že sa nemení báza optimálneho riešenia. Analyzujeme vplyv zmien zložiek 

bi vektora pravej strany, ktoré vyjadrujú dolné a horné hranice intervalov ukazovateľov 

účinnosti a náročnosti, súčtov ukazovateľov účinnosti, súčtov ukazovateľov náročnosti 

a posudzujeme stabilitu riešenia. Analýzu senzitívnosti realizujeme pomocou klasického 

a tolerančného prístupu. 

Aktuálny verifikovaný syntetický ukazovateľ 

Hodnota syntetického ukazovateľa pod hranicou -6,4547 indikuje značné dlhové problémy 

podniku a v takom prípade by mal prijať okamžité opatrenia na zlepšenie výkonnosti, urobiť 

podrobnú analýzu so zistením konkrétnych príčin nepriaznivého stavu s cieľom 

minimalizovať riziká.  

V pásme nad hodnotou syntetického ukazovateľa vo výške -2,6608 sú podniky, ktoré 

vykazujú dobré finančné výsledky a ich výkonnosť meraná syntetickým ukazovateľom je 

dobrá. Týmto podnikom pri nezmenených odbytových podmienkach žiadne riziko 

nepriaznivej finančnej situácie nehrozí.   

 

 

Obr. 2 Pásma výkonnosti v závislosti na hodnote syntetického ukazovateľa  

podľa „verzie HGN1“ 
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Ďalšie poznatky o aplikácii modelu HGN možno získať priamo kontaktovaním autorov alebo 

z uvádzaných publikačných výstupov.  

Kontaktné e-maily autorov: 

doc. Ing. Eduard Hyránek, PhD.  eduard.hyranek@euba.sk  

Ing. Michal Grell, CSc.                 grell@r15.roburnet.sk  

Ing. Ladislav Nagy, PhD.             ladislav.nagy@euba.sk  
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