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RECENZIE
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Vo vydavate stve EKONÓM vyšla v decembri roku 
2014 vedecká monografi a Majetková podstata podniku
od autorky doc. Ing. Mgr. Renáty Pakšiovej, PhD. Au-
torka je skúsená vysokoškolská u ite ka pôsobiaca na 
Katedre ú tovníctva a audítorstva Fakulty hospodárskej 
informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave a sú-
asne uznávaná odborní ka v oblasti teórie ú tovníctva.

V rámci vedeckého zamerania sa dlhodobo orientuje na 
problematiku podstaty a významu teórie ú tovníctva
v sú asných podmienkach praxe. Aktuálne problémo-
vé oblasti ú tovníctva sa snaží rieši  prostredníctvom 
teoretických analýz spôsobov riešenia vychádzajúcich 
z historických prame ov. 

Zvyšovanie bohatstva podnikate skej ú tovnej jed-
notky (spolo nosti zameranej na dosahovanie zisku), 
a teda aj zvyšovanie bohatstva spolo níkov, ktorí do nej 
investovali vlastný kapitál, by malo by  v sú asnosti
hlavným cie om podnikania. Dôvodom je, že po ukon-
ení podnikate skej innosti spolo nosti a po rozdelení 

zostávajúceho majetku spolo níkom sa pri takomto vý-
voji ich investovaný kapitál zhodnotil, o je hlavným 
motívom investovania. Riešenie otázok súvisiacich 
s týmto cie om je úzko spojené s chápaním a vy ís o-
vaním majetkovej podstaty a jej udržaním.

Recenzovaná vedecká monografi a je zameraná 
predovšetkým na problematiku majetkovej podstaty 
podniku z teoretického h adiska z poh adu ú tovníctva
v širšom kontexte a v interdisciplinárnom prepojení. 
Problematika majetkovej podstaty podniku je spraco-
vaná originálnym spôsobom, ktorý zah a komplexnú 
analýzu majetkovej podstaty podniku v  kontexte via-
cerých ekonomických vedných disciplín s dôrazom na 
identifi káciu jej vývoja v ase, vychádzajúc z potenciá-
lu ú tovných informácií, ktoré predstavujú informa nú
základ u pre manažment a investora. Východiskom pre 
spracovanie uvedenej problematiky sú paradigmy kon-
cipované v ekonomickej teórii a použité pri vysvet o-
vaní jednotlivých prístupov k majetkovej podstate pod-
niku a k jej zachovaniu. Dôraz sa kladie na základné 
pravidlá existujúce v podnikovom hospodárstve, ale aj 
v ú tovníctve a v manažmente. 

Predložená vedecká monografi a sa skladá zo šty-
roch logicky na seba nadväzujúcich kapitol. Autorka do 
obsahu jednotlivých kapitol preniesla svoje doterajšie 
bohaté teoretické, pedagogické a praktické skúsenosti 
z oblasti teórie ú tovníctva.

Prvá kapitola – Historický prierez problematikou 
majetkovej podstaty podniku doma a v zahrani í sa ve-
nuje historickému preh adu chápania majetkovej pod-
staty podniku od prvopo iatkov ú tovníctva vo svete, 
ale aj na území Slovenskej republiky a eskej republiky 
až po sú asnos .

Druhá kapitola – Ekonomická realita a majetko-
vá podstata obsahuje analýzu základných teoretických 
východísk k predmetu skúmania koncipovaných v eko-
nomickej teórii, ale aj v iných ekonomických vedných 
disciplínach, ako je ú tovníctvo.

ažiskovú as  vedeckej monografi e predstavuje 
tretia a štvrtá kapitola. Tretia kapitola – Zis ovanie ma-
jetkovej podstaty podniku sa venuje analýze chápania 
majetkovej podstaty podniku a koncepcií jej zachovania 
vo väzbe na vlastný kapitál a oce ovanie. Východiskom 
jej spracovania sú teoretické poznatky týkajúce sa oce-
ovania a vykazovania v ú tovníctve, riešené aj pros-

tredníctvom bilan ných teórií. 
Štvrtá kapitola – Zis ovanie výsledku hospodáre-

nia v kontexte zachovania majetkovej podstaty podni-
ku analyzuje vy ís ovanie výsledku hospodárenia pri 
uplatnení teórie oce ovania a rôzneho chápania ma-
jetkovej podstaty podniku z h adiska významu tohto 
ukazovate a pri vyhodnocovaní úspešnosti podnikania. 

Osobitne kladne hodnotím komplexné spracovanie 
vysoko aktuálnej témy majetkovej podstaty podniku, 
jej analýzu, kvantifi káciu a identifi káciu vývoja v ase
v teórii a v praxi, najmä v sú asnom období fi nan nej
krízy, ke  je potrebné fl exibilne reagova  na rýchlo 
sa meniace podmienky. Základom riešenia uvedenej 
problematiky je špecifi cký prístup vyplývajúci z te-
oretických analýz spôsobov riešenia vychádzajúcich 
z historických prame ov, ktoré aj ke  nie v presnom 
kontexte, z vä šej asti poskytujú návod na postupy, 
ktoré sú aplikovate né aj v sú asnosti. Uvedený histo-
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rický a širší ekonomický prístup ku skúmaniu uvedenej 
problematiky z poh adu teórie ú tovníctva je pre au-
torku charakteristický a je potvrdený jeho uplatnením 
v jednotlivých kapitolách vedeckej monografi e.

Pozitívne hodnotím komplexný prístup autorky 
k spracovaniu predloženej vedeckej monografi e, ktorá 
má vhodne zvolenú a vyváženú štruktúru s logicky na 
seba nadväzujúcimi as ami. Výklad problematiky ma-
jetkovej podstaty podniku vychádza zo všeobecne plat-
ných postulátov v ich komplexnom význame.

Dôslednos  uplat ovania vedeckých metód pri 
spracúvaní otázok majetkovej podstaty podniku je zvý-
raznená kvalitnou grafi ckou úpravou a názornými sché-
mami dotvárajúcimi celkový komplexný obraz riešenej 
problematiky.

Vedecká monografi a Majetková podstata podniku
je ur ená predovšetkým vedeckej a odbornej verejnosti, 

najmä ekonómom, investorom, manažérom a ú tov-
níkom. Je vhodnou publikáciou aj pre tých itate ov, 
ktorí sa chcú oboznámi  so špecifi ckos ami majetkovej 
podstaty podniku z poh adu teórie ú tovníctva. Téma 
majetkovej podstaty podniku a jej zachovania sa kom-
plexne nerieši v žiadnej publikácii v slovenskom ja-
zyku, hoci si túto pozornos  bezpochyby zasluhuje aj 
vzh adom na pretrvávajúcu fi nan nú krízu.

Na záver treba konštatova , že zameranie recen-
zovanej vedeckej monografi e na majetkovú podstatu 
podniku z teoretického h adiska a následne konanie 
manažérov a ú tovníkov v podniku v jej kontexte ju 
predur uje aj na obohatenie trhu odbornej literatúry 
a knižni ného fondu v oblasti majetkovej podstaty pod-
niku z poh adu významu teórie ú tovníctva v sú as-
ných podmienkach praxe.

Marianna Kršeková


