
„ENTUSiazmus  pre najlepšie riešenia „ 
   

Entus Management s.r.o. ; Jókaiho 5, 821 06 Bratislava;  entus@entus.sk, http://www.entus.sk 

 

Sme expertnou organizáciou v oblasti ekonomického  riadenia kvality. Špecializujeme  sa na vývoj hodnotiacich 
systémov postavených na znalostnej báze  pre objektívne hodnotenie najlepšej ceny Best of Value.  
Presadzujeme systémovy prístup vlastnej koncepcie  

ENTUS -  Efektívnosť Návratnosť Trvalo Udržateľných Systémov 

Systém ENTUS dopĺňa a rozvíja explicitný systém návratnosti vloženého cudzieho kapitálu (ROI, CF ROI) . Pokiaľ 
takýto systém chýba - nahrádza ho systém podobný hokeju hodnoteného nie podľa počtu gólov, ale úspešnosti 
streľby SGE.   
 

 

 

Výsledky hokejového zápasu CAN   SK 

Góly  4 3 

Počet striel na bránu  50 12 

SGE - Efektívnosť streľby  8% 25%  

Explicitný systém hodnotenia ROI CF  neumožňuje hodnotiť efektívnosť investícií komplexne. Výsledna bilancia 
zdrojov na investície a opatrenia na riešenie externalít sú nerealistické a prijímané rozhodnutia  neobjektívne 
a kontraproduktívne. Výsledkom je neúčelné a neefektívne využívanie finančných a iných, najmä verejných  
zdrojov. 

Metodológia ENTUS  vychádza z princípov cirkulárnej, modrej ekonomiky, ako určujúceho smeru pre podporu 
inovácií a ekologických projektov . Nami vyvíjané systémy umožňujú:  

 Porovnať, vyhodnotiť a následne kontrolovať efektívnosť opatrení a investícií do technológií, na 
základe objektívnych kritérií vrátane externalít   

 Prehľadný  spôsob merania   efektívnosti a návratnosti investícií pomocou nákladov životného cyklu, 
vnútorných kalkulácií  a procesov, kvalitatívnych a ekologických štandardov služieb a produktov 

 Upresniť rozpočet akéhokoľvek produktu, diela,  technológie alebo služby podľa nastavených kritérií 
 Angažovať odborníkov, špecialistov na technologickej znalostnej báze pre najlepšie riešenia  
 Posúdiť podiel ekologickej a sociálnej zodpovednosti v sektorových aj prierezových oblastiach 
 Zaistiť účinnosť opatrení a potrebnú modifikáciu v nestabilnom prostredí 

Metodológia ENTUS zodpovedá stratégii Európa 2020 ktorá sa opiera o 3 piliere: 

• inteligentný rast – vytvorenie hospodárstva založeného na znalostiach a inováciách 
• udržateľný rast – podporovanie ekologickejšieho a konkurencieschopnejšieho hospodárstva 
• inkluzívny rast – podporovanie hospodárstva s vysokou mierou zamestnanosti a územnej súdržnosti  
 
Našim cieľom  je etablovanie univerzálnej metodológie ENTUS na hodnotenia kvality s podporou softvérových  
nástrojov. Vývoj a implementácia je realizovaná v rámci  komplexného poradenstva  so zámerom rozširovať  
povedomie a rešpekt ku kvalite a jej povýšenie na štandardnu požiadavku pre všetky aktivity v sukromnom aj 
verejnom sektore s ohľadom na environmentálne aspekty - ako prioritného kvalitatívneho kritéria.    

Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu!   

 

Ing. Rudolf Kürth, konateľ  

Ak by sa hodnotil hokej podľa 
efektívnosti streľby SGE , tím 
Kanady by nikdy nedostal  úver.  

Hokej je príťažlivý najmä 
pre streľbu na bránu !  
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