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1 ÚVOD 

Turbulentná doba, v ktorej sa nachádzame znamená pre niektoré firmy veľké výzvy, 

pre niektoré firmy úpadok aţ zánik. Predpoklad na úspech firiem je ich jasné smerovanie. Od 

stratégie vieme stanoviť kam sa bude firma uberať, alebo získame predstavu ako jej 

k vytýčenému cieľu dopomôcť z pohľadu managementu, ale aj radového zamestnanca. Na 

trhu sa objavuje mnoţstvo firiem bez jasného postavenia, bez jasnej stratégie. Tieto firmy 

zvyčajne nedosahujú dostatočne konkurencieschopné výsledky a ich rozvoj je značne 

obmedzený.  

Téma diplomovej práce Návrh stratégie rozvoja firmy odzrkadľuje moje pôsobenie vo 

firme, ktorá sa zaoberá výrobou a predajom šperkov na slovenskom trhu. Verím, ţe práca 

bude prínosom nie len pre mňa v rámci osvojovania si poznatkov a aplikácií strategického 

managementu, ale aj prínosom pre firmu samotnú.  

Cieľom tejto diplomovej práce je analyzovať firmu a z výsledkov analýz stanoviť 

stratégiu s postupom jej implementácie tak, aby pomohla firme k jej ďalšiemu rozvoju.  

Práca je členená na päť kapitol, druhá kapitola vymedzuje teoretické východiská 

strategického managementu podniku so všeobecnými strategickými pojmami, teoretickými 

podkladmi k analýzam, ktoré sú pouţité v tejto práci aţ po problematiku e-business 

(podnikanie na internete) v závere kapitoly.  

Tretia kapitola predstavuje spoločnosť, jej produkty a organizačnú štruktúru. Kapitola 

pokračuje komplexnými analýzami, teda PEST analýzou, ktorou je hodnotené 

makroprostredie, analýzou mikroprostredia, finančnou analýzou významných ekonomických 

ukazateľov. V závere kapitoly je vypracovaná SWOT analýza, ktorá zároveň tvorí 

východiskový rámec pre štvrtú kapitolu. 

Návrh stratégie a jej implementácia je podstatou štvrtej kapitoly, kde je 

charakterizovaný vstup strategického partnera, informácie o expanzívnej stratégii, ako aj 

taktike na rok 2013. Kapitolu uzatvára implementácia e-business systému, ktorý bude tvoriť 

významný podiel na budúcom smerovaní firmy.  

Prácu zakončuje záver, ktorý je zároveň zhrnutím celej práce spolu s návrhmi 

a odporúčaniami. 
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2 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ STRATEGICKÉHO 

MANAGEMENTU PODNIKU 

2.1  DEFINÍCIA A PODSTATA STRATÉGIE 

Prevádzkové (operatívne) činnosti firmy a ich riadenie sa od strategického riadenia 

zásadne líšia. Kvalitným operatívnym riadením môţeme dosahovať vysokú efektivitu, 

zniţovať náklady a pod., ale bez vízie a stratégie by firma ťaţko mohla dosahovať trvalo 

udrţateľný rozvoj. 

Strategické riadenie firmy je dynamický proces tvorby a implementácie rozvojových 

zámerov, ktoré majú zásadný význam pre rozvoj firmy. Zahŕňa aktivity zamerané na 

udrţiavanie dlhodobého súladu medzi poslaním firmy, jej dlhodobými cieľmi 

a disponibilnými zdrojmi.   Zároveň zahŕňa aktivity medzi firmou a prostredím, v ktorom 

firma existuje a to prostredníctvom vymedzenia vízie, misie, firemných cieľov, rastových 

stratégií a portfólia pre celú firmu. [4, strana 18] 

Cieľom strategického riadenia je určovanie smeru, aby podnik dosahoval konkurenčnú 

výhodu. Strategické riadenie sa zaoberá budúcnosťou, podnik aj manaţéri musia dobre 

fungovať uţ v súčasnosti, aby bolo moţné dosahovať dané strategické ciele budúcnosti. 

Strategickým riadením sa zaoberá vrcholový management, ktorého úlohou  je činiť 

strategické rozhodnutia od najzákladnejší otázok: 

 Smeru podnikania (aký produkt, na akom území, právna forma a veľkosť firmy), 

 stanovenia cieľov (podiel na trhu, percento zisku, obrat, image, rast...), 

 formulovanie a implementácia jednotlivých stratégií, 

 stanovenie priorít jednotlivých oddelení (napríklad marketingové oddelenie vs. ostatné 

oddelenia), 

 vytvorenie strategicky orientovanej firemnej kultúry, 

 vytvorenie motivačného systému,  

 kontrolné funkcie.  

 

Prínosy strategického riadenia a myslenia sa následne prejavujú v kaţdej firemnej 

oblasti, majú vplyv na motiváciu zamestnancov, ktorí majú prehľad kam firma smeruje 

a vedia lepšie pochopiť vlastnú participáciu ich čiastkovými úlohami na konečnom výsledku. 

Taktieţ sa to prejavuje v kvalitnejších produktoch s lepšími ţivotnými cyklami, stratégie 
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v tomto smere umoţnia komplexné plánovanie a pohľad vpred, porovnanie s konkurenciu 

a adekvátnu reakciu na jej kroky a s tým súvisiace zníţenie rizík a nimi vyvolanými krízami. 

[10] 

 

 

2.2  STRATEGICKÉ VÝCHODISKÁ 

2.2.1 POSLANIE 

Poslanie charakterizuje najzákladnejšie vymedzenie spoločnosti, zaoberá sa štyrmi 

základnými otázkami: 

 

1. Aký zmysel má dané podnikanie? 

2. Čím je organizácia (firma) jedinečná? 

3. Pre koho budú jej produkty? 

4. Čo chce organizácia (firma) dosiahnuť? 

 

Poslanie hovorí prečo spoločnosť existuje, musí rešpektovať históriu spoločnosti, jej 

schopnosti a strategické hodnoty a predpokladané vplyvy na okolité prostredie. Poslanie musí 

byť zrozumiteľné – pre zainteresované strany (stakeholders) a motivačné, aby zamestnanci 

pochopili usporiadanie svojich aktivít. 

 

2.2.2 VÍZIA 

Strategický management chápe víziu ako presné a štrukturované vyjadrenie firmy 

v budúcom časovom horizonte. Vízia sa na rozdiel od poslania zameriava na budúcnosť 

a pribliţuje, kam firma smeruje. Obsahom vízie sú komponenty, ktoré umoţňujú stanovenie 

strategických cieľov podniku a určenie prostriedkov, ako tieto ciele dosiahnuť. Vízia má 

podobne ako poslanie jednoduchú formuláciu, avšak dostatočnú na to, aby mohla slúţiť ako 

nástroj na vyvodenie dlhodobých cieľov (3-10 rokov).  
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Ciele vízie: 

1. Vyjasniť obecný smer, 

2. motivovať ľudí k vykročeniu správnym smerom,  

3. rýchlo a účinne koordinovať úsilie mnoho ľuďom.  

 

Vízia by mala zahrňovať základné princípy, ktoré sú nemenné bez ohľadu na vývoj 

okolitých podmienok. Je spoločná pre kaţdého člena organizácie. Vízia by mala byť 

zapamätateľná. [10, 11] 

 

2.2.3 STRATEGICKÉ CIELE 

Dlhodobé ciele by mali vychádzať zo stanovenej vízie, ktorú konkretizujú a dopĺňajú. 

Pri strategickom  plánovaní sa rozlišujú všeobecné ciele podniku, ktoré vyplývajú z poslania 

a strategické ciele, ktoré popisujú plánovaný konečný stav, ku ktorému smeruje spracovaná 

vízia. 

Ciele sú orientované na výsledky, zmena ktorú chceme dosiahnuť musí byť popísaná 

jasne. Na to sa vyuţíva známa technika (v súčasnosti rozšírená o „er“) SMARTER, teda ciele 

musia byť: 

Specific – špecifické,  

Measurable – merateľné,  

Achievable – dosiahnuteľné,  

Result oriented (Realistic - v inej literatúre) – orientované na výsledok, realistické,  

Time framed – časovo vymedzené,  

Ethical – v súlade s etickým prístupom, 

Resourced – zamerané na zdroje.  

 

Rozlišujeme tvrdé ciele (hard), ktoré sú kvantifikovateľné (mnoţstvo, čas, financie...) 

a ciele mäkké (soft), ktoré reprezentujú kvalitatívnu zmenu. Pouţitie metódy SMARTER sa 

pouţíva pri obidvoch druhoch cieľov. [10] 
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2.2.4 TAKTIKA A STRATÉGIA 

Pokiaľ je stratégia nástrojom vytýčovania cieľov budúceho vývoja organizácie, taktika 

stanovuje cesty (prostriedky) ako sa k stanoveným cieľom dostaneme. 

 

Základnou úlohou stratégie je pripraviť podnik na situácie, ktoré s určitou 

pravdepodobnosťou nastanú. Východiskom sú trendy a javy, ktoré sprevádza určitý stupeň 

neistoty súvisiaci s budúcim vývojom (budúci vývoj nemáme zaručený). Správny stratég musí 

predvídať, a rozhodovať o podstatných otázkach, ktoré ovplyvňujú organizáciu dlhodobo 

v budúcnosti. Kovář uvádza, ţe tvorba stratégie vyţaduje analýzu externých faktorov 

ktoré pôsobia na podnik v konfrontácii so zdrojmi a schopnosťami podniku 

v podmienkach neurčitého prostredia a neurčitého vývoja.  

 

Taktika je súčasťou stratégie, zaoberá sa konkrétnejšími postupmi v kratšom 

časovom úseku. Taktika je na rozdiel od stratégie zaloţená na presnejších informáciách, 

ktorých spoľahlivosť je vyššia a riziko niţšie. Taktické rozhodnutia sú krátkodobé, 

rozhodovanie je orientované na kvantitatívne ukazovatele (zisk, okamţitá spotreba). Zlú 

taktiku moţno upraviť bez fatálnych následkov, stratégia je vo svojej podstate nemenná, resp. 

zanecháva za kaţdých okolností výrazný dopad na spoločnosť. [10] 

 

 

2.3  STRATEGICKÉ MYSLENIE 

Kovář uvádza, ţe úspešný manaţér by mal byť schopný: 

1. myslieť v čase, teda zameriavať sa na pohľad budúcnosti, teda mať schopnosti 

predvídať, 

2. myslieť v priestore, teda brať o úvahy všetky vplyvy, ktoré existujú vo vonkajšom 

prostredí (iné strategické subjekty),  

3. myslieť v hierarchii, teda myslieť vo viacúrovňovom usporiadaní, čo znamená vedieť 

stanoviť presnú nadväznosť procesov a byť schopný ich vecne delegovať.  

 

V strategickom riadení je mnoho faktorov ovplyvňujúcich stratégií neznámy, alebo 

neistý. Jednotlivé javy sa zvyčajne neopakujú a prevládajú kvalitatívne zvraty a kvantitatívne 
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skoky. Strategické rozhodnutia sa inakšie prejavujú v krátkodobom horizonte a inakšie 

v dlhodobom, pričom dôsledky takéhoto strategického rozhodnutia môţu mať vplyv na 

podnik aj na ďalšie roky, či uţ v pozitívnom alebo negatívnom zmysle. [10] 

 

2.3.1  STRATEGICKÉ PRINCÍPY 

Kovář ďalej uvádza najdôleţitejšie princípy v strategickom myslení: 

 

 Princíp variantnosti pozostáva z nutnosti pripraviť stratégie vo viacerých variantách. 

Vyhneme sa tak neočakávaným udalostiam, ktoré môţu podnik zastihnúť. Jednotlivé 

stratégie sa plánujú vo viacerých variantách tak, aby bolo moţné plynulo prejsť 

z jednej varianty stratégie do inej – teda byť pripravený na zmenu (predovšetkým) 

vonkajších okolností. Môţe ísť o technologický pokrok a s tým súvisiaca úprava 

investičných rozhodnutí, ekonomický vývoj a jeho pozitívne, resp. negatívne dopady 

na podnik. 

 Princíp permanentnosti znamená, ţe na kaţdej stratégii sa neustále pracuje. Zaujíma 

nás, či stratégia prebieha v súlade s princípmi, na základe ktorých bola plánovaná. 

Priebeh a realizácia stratégie sa kontroluje a vyhodnocuje. Na odchýlky od stratégie je 

nutné reagovať – zmeniť variant stratégie, prípadne ju upraviť. 

 Princíp celosvetového systémového prístupu súvisí s celkovou prepojenosťou 

súčasného sveta a globalizáciou a nevyhnutnosťou byť informovaný aj o aspektoch 

ďaleko mimo podnik.  

 Princíp tvorivého prístupu znázorňuje nové myšlienky a nápady, ktoré firmy musia 

prinášať, aby sa uplatnili na trhu. Môţe ísť o nové výrobky, zlepšovanie procesov 

a s ním spojené zniţovanie nákladov, teda v konečnom dôsledku prinášania lepšej 

ceny, alebo iným formám inovácií. Dôleţitý je aktívny prístup k zmenám, ktorý by 

mal byť podporovaný u všetkých pracovníkov.   

 Princíp interdisciplinarity predstavuje nutnosť vyuţívania znalostí zo všetkých 

vedných oborov. K tvorbe stratégie je nutné pristupovať širokospektrálne. Všetky 

medzioborové články podieľajúce sa na stratégii by mali poznať aspoň obrysovo 

znalosti aj z iných oborov súvisiacich s danou stratégiou.  

 Princíp vedomia práce s rizikom a časom vychádza zo skutočnosti, ţe ţiadne 

strategické rozhodnutie nemá zaistenú stopercentnú úspešnosť a doba výskumu 
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a vývoja sa neustále skracuje. Nie je to len otázka peňazí, ale ešte väčšia otázka času, 

ktorý musíme obetovať na kaţdý strategický zámer.  

 Princíp koncentrácie zdrojov vychádza z poznatku, ţe je lepšie koncentrovať zdroje 

na menšie mnoţstvo strategických cieľov, ako zdroje rozptyľovať. Toto sa týka 

hmotných zdrojov, finančných zdrojov, ale aj ľudských zdrojov. [12, 7] 

 

2.4  POSTUP TVORBY STRATÉGIE 

Základom stratégie je identifikovať zámery a poţiadavky špecifických záujmových 

skupín. Je moţné ich popísať v troch rovinách: 

1. Poslanie podniku je kľúčové z hľadiska poţadovaného optimálneho stavu. 

Vymedzuje napríklad poţadované postavenie na trhu, poţadovanú mieru rastu.  

2. Rozsah uskutočňovaných činností je dôleţité najmä pre stanovenie základného 

predmetu podnikania, hĺbky uskutočňovaných činností, vzájomnou synergiou medzi 

týmito činnosťami.  

3. Globálna dimenzia určuje potrebu sledovať faktory z bodu 2  v globálnom merítku, 

nakoľko môţu byť zdrojom dodatočných výhod a vyššej konkurencieschopnosti. [10] 

 

Obrázok 2.1: Rozvojové stratégie a ich moţné kombinácie 

 

Zdroj: Kovář, Strategický management. 
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2.4.1 FORMULÁCIA STRATÉGIE 

1. Potreby zákazníkov (customer needs). Ktoré potreby zákazníkov 

budeme uspokojovať? – Model uspokojenia zákazníka. 

2. Schopnosti a kompetencie firmy (company skills). Aké špecifické 

schopnosti potrebujeme aby sme uspokojili potreby cieľových 

zákazníkov? – Kľúčové kompetencie a SWOT analýza. 

3. Konkurencia (competition). Kto s nami súťaţí o uspokojenie týchto 

potrieb zákazníkov? – Konkurenčná výhoda 

4. Spolupracovníci (collaborators). Koho máme osloviť, aby nám 

pomohol? – Strategické aliancie. 

5. Kontext (context). Aké kultúrne, technologické a právne faktory 

limitujú činnosť firmy?  PEST analýza. [4] 

2.4.2 TYPOLÓGIA STRATÉGIÍ 

Podľa vzťahu, v akom vytyčujeme svoje rozvojové zámery v porovnaní so zámermi 

iných subjektov klasifikujeme jednotlivé stratégie ako: 

 ofenzívne, 

 neutrálne, 

 defenzívne. 

 

Podmienkou ofenzívnej stratégie je to, ţe vlastné vývojové parametre sú lepšie ako u iných 

subjektov. [10] 

 

Ansoffov prístup stratégií: 

 

 Stratégia preniknutia na trh (trhová penetrácia): zahŕňa vyuţitie trhového potenciálu 

s aktuálnym produktovým portfóliom na súčasných trhoch. Zameriava sa na zvýšenie 

pouţívania produktu u doterajších zákazníkov, získavanie zákazníkov konkurencie, 

alebo získavanie tých, ktorí produkt doteraz nepouţívali. 

 Stratégia rozvoja trhu: snaţí sa o nájdenie jedného, alebo viac nových trhov pre 

súčasné produkty prostredníctvom získania ďalších trhov (regionálne, národné 



15 

 

a medzinárodné rozšírenie), alebo získanie nových trhových segmentov pomocou 

špeciálnej úpravy produktov. 

 Stratégia rozvoja produktu sa zameriava na vývin a výrobu nových produktov pre  

existujúce trhy. 

 Stratégia diverzifikácie smeruje nové produkty na nové trhy. [4] 

 

2.5 ANALÝZA VONKAJŠIEHO PROSTREDIA 

Vonkajšie prostredie delíme na makroprostredie a mikroprostredie. 

 

Obrázok 2.2: Vonkajšie a vnútorné prostredie 

 

Zdroj:  Jakubíková, Strategický marketing [4] 

 

2.5.1 MAKROPROSTREDIE 

Spoločnosti a ostatné subjekty bez rozdielu sa nachádzajú v prostredí rôznych síl, 

ktoré nedokáţu (alebo len veľmi obtiaţne) ovplyvniť. Toto prostredie môţeme 

charakterizovať ako makroprostredie. Jednou z najznámejších analýz makroprostredia je 

PEST analýza (je známa aj pod rôznymi modifikáciami: PESTLE, SLEPT...). Cieľom tejto 

analýzy je definovať 4 prostredia 

 Politické, 

 Ekonomické, 

 Sociálno-kultúrne, 
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 Technologické. 

 

Úlohou PEST analýzy je odpovedať na tri otázky: 

1. Ktoré z faktorov majú vplyv na podnik?  

2. Aké sú moţné účinky týchto faktorov? 

3. Ktoré z nich sú pre podnik v blízkej dobe najdôleţitejšie? 

 

2.5.2 PEST ANALÝZA 

 Politické prostredie 

Aj tie najliberálnejšie trhy na svete fungujú s určitou mierou regulácie. V politickom 

(niekedy označované aj politicko-právne) sa hodnotí politická stabilita a stabilita vlády, ktoré 

môţu mať značný vplyv na podnikateľské prostredie. Ďalej sa hodnotí daňové zaťaţenie, 

formy dane, pozícia vlády a trendy v daňovo – odvodovej oblasti v spojení so sociálnou 

politikou vlády. V neposlednom rade sa analyzujú dopady konkrétnych legislatívnych 

opatrení, ochrane ţivotného prostredia a iné.  

Táto oblasť vytvára rámec pre všetky podnikateľské a podnikové činnosti. Uplatňuje 

sa pomocou práva, zákonov. Tieto sa často menia v súvislosťami s prioritami vlády a najmä 

pri výmenách vládnych garnitúr.  

 

Jakubíková (2008) uvádza tieto základné oblasti politického prostredia: 

o  politická stabilita,  

o  stabilita vlády, 

o  členstvo politicko-hospodárskych zoskupeniach, 

o  daňová politika, 

o  sociálna politika, 

o  zákony. 

 

 Ekonomické prostredie 

Vývoj hrubého domáceho produktu, alebo napredovanie ekonomiky sú podstatnými 

faktormi, ktoré vplývajú na všetky subjekty v danej ekonomike. Inflácia a kúpyschopnosť 

môţe mať významný vplyv pri investičnom rozhodovaní.  
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Významné oblasti ekonomického prostredia: 

o  vývoj HDP, 

o  fáza ekonomického cyklu, 

o  miera nezamestnanosti, 

o  menové kurzy, 

o  inflácia, 

o  kúpyschopnosť. 

 

 Sociálno-kultúrne prostredie 

Daná oblasť pôsobí v dvoch rovinách: 

o  kultúrnej, kde sú zahrnuté spotrebné zvyky, kultúrne hodnoty, jazyk, reč tela 

osobný image, prípadne chovanie ţien a muţov. 

o  sociálnej, určujúcej sociálnu stratifikáciu spoločnosti, príjmy, majetok, vývoj 

ţivotnej úrovne, vzdelanie alebo mobilita obyvateľov.  

 

 Technologické prostredie 

Táto oblasť skúma inovačné faktory, trendy vo výskume a vývoji, rýchlosť 

technologických zmien, výrobné, skladovacie, telekomunikačné technológie, úroveň dopravy. 

„Technologické prostredie a jeho zmeny sú pre podniky zdrojom technologického pokroku, 

ktorý im umoţňuje dosahovať lepšie hospodárske výsledky, zvyšovať konkurenčnú 

schopnosť a humanizovať prácu“. [14] 

2.6  MIKROPROSTREDIE 

Mikrookolie zahŕňa okolnosti, vplyvy, a situácie, ktoré firma môţe svojimi aktivitami 

významne ovplyvniť. 

 

V úvode analýzy mikroprostredia je nutné analyzovať odvetvie. Určuje sa veľkosť 

trhu, fáza ţivotného cyklu, nároky na kapitál, vstupné a výstupné bariéry a podobne.  

 

Štruktúra odvetvia môţe byť: 

1. atomizovaná – pozostávajúca z veľkého počtu malých podnikov, 

2. konsolidovaná – skladajúca sa z málo silných podnikov. 
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Situácia v kaţdom odvetví sa neustále mení. Cieľom analýzy mikroprostredia je 

identifikovať základné hybné sily a ktoré podstatným spôsobom ovplyvňujú činnosť podniku.  

 

Koudelka (2007) člení marketingové mikroprostredie na: 

 Vertikálne mikroprostredie, ktoré pozostáva z: 

 dodávateľov, 

 firmy, 

 obchodníkov, 

 zákazníkov. 

 Horizontálne mikroprostredie, ktoré sa delí na: 

 konkurenciu, 

 firmu, 

 verejnosť. 

 

Dodávatelia častokrát rozhodujú o úspechu, alebo neúspechu firmy. Spravidla majú 

firmy mnoţstvo dodávateľov a nákupný marketing, ktorý chápe dodávateľov ako špecifický 

druh zákazníkov.  

 

Zákazníkov môţeme rozdeliť na fyzické a právnické osoby, ďalej na kupcov, 

uţivateľov, moţných kupcov, moţných uţivateľov danej kategórie produktu. Analýza 

zákazníkov poskytuje odpovede na mnoţstvo otázok týkajúcich sa produktov a trhov. Medzi 

skúmané faktory patria odhadované nákupy, rast predajov, socio-kultúrne faktory zákazníkov, 

nákupné motívy, prípadne nákupné rozhodovanie.  

 

Konkurencia je podstatný faktor, ktorý vplýva na stratégiu a smerovanie firmy. 

Firmy preto dôsledne analyzujú svoju konkurenciu, toto je potrebné na udrţanie alebo 

dosiahnutie vedúceho postavenia.  

 

Moţné kritériá analýzy konkurencie: 

 finančné zdroje, 

 strategické ciele, 

 výška zisku a trhový obrat, 

 marketingová koncepcia, 
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 trhový podiel, 

 rast firmy, 

 zákazníci, 

 flexibilita, 

 inovačná schopnosť, 

 kvalita managementu 

 a iné. 

Verejnosť zaradená do horizontálneho mikroprostredia predstavuje subjekty, ktoré 

venujú firme väčšiu pozornosť, sledujú ju. Verejnosť sa člení do troch skupín a to na obecnú 

verejnosť, miestnu komunitu a občianske iniciatívy, spotrebiteľské hnutia a vládu. 

Verejnosťou sú tieţ členovia obecných zastupiteľstiev, parlamentu a ďalších inštitúcií. [4] 

 

2.7  ANALÝZA VNÚTORNÉHO PROSTREDIA 

Ako uvádza Jakubíková (2008, strana 88), „vnútorné prostredie firmy tvoria zdroje 

firmy (materiálové finančné a ľudské): management a jeho zamestnanci, organizačná 

štruktúra, kultúra firmy, medziľudské vzťahy, etika, materiálové prostredie. Vnútorné 

prostredie sa vzťahuje na faktory, ktoré môţu byť podnikom priamo riadené a manaţérmi 

ovplyvňované.“  

 

Analýza vnútorného prostredia pozostáva z hodnotenia realizácie strategických cieľov 

firmy, finančnej situácie a schopností, vstupnej logistiky firmy, výrobných operácií, techniky 

a technológie vnútri firmy, vstupnej logistiky, image a goodwillu firmy, hodnotenie silných 

a slabých stránok a hlavných operácií s nimi.  

 

Cieľom analýzy vnútorného prostredia je porozumieť schopnostiam firmy produkty 

vyvíjať, vyrábať, predávať, poskytovať sluţby a posúdiť zdroje firmy. Na tomto základe sú 

identifikované silné a slabé stránky firmy. Analýza vnútorných zdrojov predstavuje diagnózu 

východiskovej situácie podniku, ktorá umoţňuje špecifikovať jeho vnútorné zdroje 

a odhadnúť vývoj do budúcna.  
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Obrázok 2.3: Diagram odvetvového okolia a vnútorných faktorov na stratégiu 

 

Zdroj: Sedláčová,Vykypěl: Strategická analýza [12] 

 

2.7.1 TEORETICKÝ RÁMEC SWOT ANALÝZY 

 

Ako uvádza Kovář v súčasnosti štandardným spôsobom definície riešenia problémov 

sú výstupy súhrnných analýz. Táto analýza vychádza z výsledkov externých a interných 

strategických analýz, porovnaním s konkurenciou, benchmarkingom prípadne 

brainstormingom. Vyuţitie SWOT analýzy je široké, pouţíva sa na riešenie problémov 

taktického aj operatívneho riadenia. Môţe byť vyuţitá aj retrospektívne.  

 

SWOT analýza je zaloţená na kombinácii: 

 Strenghts – silné stránky podniku (S), 

 weaknesses – slabé stránky podniku (W) 

 opportunities príleţitosti okolia (O) 

 threats hrozby (T). 

 

Kombináciou silných a slabých stránok firmy a príleţitostí a ohrození vznikajú rôzne 

varianty stratégií, vychádzajúce zo štyroch moţných prístupov: 
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 Prístup S – O: vyuţíva silné stránky a príleţitosti, ktoré ponúka okolie podniku, 

 prístup W – O: snaţí sa neutralizovať slabé stránky pomocou príleţitostí z okolia, 

 prístup S – T: vyuţíva svoje silné stránky na elimináciu hrozieb, 

 prístup W – T: snaţí sa vyriešiť nepriaznivý stav aj za cenu likvidácie organizácie. 

 

Pouţitie SWOT analýzy umoţňuje: 

 identifikovať stav a trendy vo vývoji vnútorného a vonkajšieho prostredia, 

 identifikovať silné a slabé stránky a zhodnotiť ich potenciálne pôsobenie na realizáciu 

strategických cieľov firmy,  

 identifikovať a zhodnotiť potenciál príleţitostí a hrozieb,  

 na základe konfrontačnej analýzy upresňuje a uľahčuje rozhodovanie o cieľoch 

a zámeroch strategického projektu firmy. [10] [7] 

 

2.8  FINANČNÁ ANALÝZA 

Finančná analýza je významnou súčasťou strategického managementu. Zaisťuje 

transformáciu hodnôt zo základných finančných výkazov (súvaha, výkaz ziskov a strát, 

a výkaze cash flow) tak, aby bolo tieto výsledky moţné analyzovať, alebo porovnávať 

hospodáranie s inými subjektmi.  

 

Ako  uvádza Kovář (strana 152), „finančnú analýzu moţno charakterizovať ako 

formalizovanú metódu, ktorá pomeruje získané údaje medzi sebou navzájom a rozširuje ich 

vypovedaciu schopnosť. Umoţňuje dospieť k určitým záverom o celkovom hospodárení 

a finančnou situáciou podniku, podľa ktorej by bolo moţné prijať rôzne rozhodnutia. 

Predstavuje ohodnotenie minulosti, súčasnosti a predpokladané budúcnosti finančného 

hospodárenia podniku. Finančne zdravý podnik nemá problémy uhrádzať splatné záväzky, je 

tieţ zabezpečená perspektíva dlhodobej likvidity tak, aby bola zachovaná schopnosť uhrádzať 

záväzky aj v budúcnosti.“ [10] 
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2.8.1 POMEROVÉ UKAZATELE 

Pomerové ukazatele charakterizujú vzťah medzi dvoma poloţkami finančných 

výkazov prostredníctvom ich pomeru. Vychádzajú z údajov minulých rokov. Rozdeľujú sa do 

piatich základných skupín, ktoré umoţňujú vytvoriť základnú predstavu o finančnej 

výkonnosti analyzovanej firmy.  

 

Patria sem ukazatele 

1. rentability,  

2. likvidity,  

3. aktivity, 

4. zadlţenosti. 

 

V praxi sa pouţívajú jednotlivé druhy zisku a ich skratky: 

1. EBIT (Earn before interest and taxes) – zisk pred úrokmi a zdanením, 

2. EAT (Earn after tax) – zisk po zdanení, 

3. EBT (Earn before tax) – zisk pred zdanením,  

4. EBITDA ( Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zisk pred 

započítaním úrokov, daní a odpisov. Je vyuţívaný najmä na medzinárodnej úrovni.  

 

2.8.2 UKAZATELE RENTABILITY 

Ukazatele rentability vypovedajú o miere dosiahnutého zisku z investícii investorom 

(resp. poskytovateľom kapitálových zdrojov. Pomocou nich je vyjadrované vyuţitie, 

reprodukcia a zhodnotenie kapitálu vloţeného do spoločnosti. Zdrojom informácií sú dva 

výkazy – súvaha a výkaz ziskov a strát.  

 

Rentabilita vlastného kapitálu ROE sa pouţíva na hodnotenie výnosnosti kapitálu, 

ktorý do firmy vloţili jej vlastníci. Tento ukazateľ slúţi aj na porovnanie alternatívnych 

nákladov v oblastiach s podobným rizikom. Ak je hodnota ukazateľa trvalo niţšia ako 

úroková miera poskytovaná bankami pri vklade, nepovaţuje sa takéto podnikanie za 

efektívne.  
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Rentabilita vloţených prostriedkov ROA vyjadruje celkovú efektívnosť 

spoločnosti. Na rozdiel od rentability vlastného kapitálu sa pouţíva zisk pred zdanením 

a úrokmi (EBIT). ROA meria aký efekt pripadá na jednotku majetku zapojeného do 

podnikateľskej činnosti. Jeho percentuálna hodnota je vyjadrená vzťahom: 

 

     
    

              
     

 

Tento ukazateľ môţe mať modifikácie, namiesto EBIT sa môţe pouţiť aj čistý zisk, 

alebo súčet čistého zisku a úrokov po zdanení.  

 

Rentabilita dlhodobo investovaného kapitálu ROI je konštantný ukazateľ, zvyčajne 

býva vyjadrený v percentách: 

 

    
    

                                    
     

 

Posledným z ukazateľov rentability je rentabilita trţieb ROS, vyjadrujúca podiel 

čistého zisku (bez mimoriadnych poloţiek výnosov a nákladov) na trţbách. Tento ukazateľ 

vyjadruje schopnosť zvyšovať vlastné zdroje financovania.  

 

    
   

     
      

 

2.8.3  UKAZATELE LIKVIDITY 

Likvidita vyjadruje potenciálnu schopnosť podniku hradiť svoje záväzky splatné 

v blízkej budúcnosti.  

Beţná likvidita (current ratio) vyjadruje, koľkokrát pokrývajú obeţné aktíva 

krátkodobé záväzky spoločnosti. Tento pomer ukazuje, ako sú krátkodobé záväzky kryté 

aktívami, u ktorých môţeme očakávať, ţe sa premenia na likvidné zdroje v dobe splatnosti 
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záväzku. Čím je ukazateľ vyšší, tým je všeobecne pravdepodobnejšie zachovanie platobnej 

schopnosti spoločnosti. Odporúčaná hodnota ukazateľa je 1,5. Ukazateľ môţe byť 

problémový v prípade veľkého objemu nedobytných pohľadávok, z toho dôvodu sa pouţívajú 

aj ďalšie ukazatele likvidity.  

 

                
             

                  
 

 

 

Pohotovostná likvidita je prísnejšia, vylučuje nedokončenú výrobu a zásoby. 

Zahrňujú sa len krátkodobé pohľadávky. Optimálne hodnoty pre pohotovostnú likviditu sú 

v rozmedzí 0,8-1, vyššie hodnoty sú síce priaznivé z hľadiska veriteľov, z pohľadu vlastníkov 

sú nadmerné a zbytočne zniţujú rentabilitu.  

 

                       
                    

                  
 

 

Okamţitá likvidita (cash-position ratio) určuje schopnosť spoločnosti hradiť svoje 

práve splatné záväzky. Za pohotovostné peňaţné prostriedky sa povaţujú peniaze na beţných 

účtoch a v pokladni, obchodovateľné  cenné papiere a šeky. Ideálna hodnota okamţitej 

likvidity je vyššia ako 0,2. 

 

                   
                                

                  
 

 

2.8.4  UKAZATELE AKTIVITY 

Ukazatele aktivity merajú schopnosť spoločnosti vyuţívať svoje zdroje. Vyuţívajú sa 

dva druhy ukazateľov a to s ukazateľmi počtu obratov – koľkokrát sa obráti určitý druh 

majetku v trţbách za časový interval, alebo dobu obratu, teda dobu, počas ktorej sú finančné 

prostriedky viazané v určitej forme majetku. Jednotlivé hodnoty sú pomerované buď 

k trţbám, výnosom, alebo inej základni.  

 

Najpouţívanejšie ukazatele aktivity sú: 
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Obrat zásob a doba obratu zásob, kde je vhodné dosahovať čo najväčší počet 

obrátok. Zároveň je vhodné dosahovať čo najkratšie časové intervaly.  

 

            
     

      
,     

 

                   
           

     
 

 

Obrat pohľadávok a doba obratu pohľadávok. Hodnota ukazateľa vyjadruje 

priemernú splatnosť pohľadávok, teda počet dní do zaplatenia faktúry. 

 

                 
     

                          
; 

 

                  
                     

     
 

 

Obrat záväzkov a doba obratu záväzkov naznačuje dobu vyuţitia týchto záväzkov 

pre moţné financovanie aktív, podnik má preto snahu túto dobu predlţovať. 

 

           
                      

                                    
 

 

                     
                                         

                       
 

2.8.5 UKAZATELE ZADĹŢENOSTI 

Podiel vlastných zdrojov na aktívach vypovedá, do akej miery kryjeme majetok 

vlastnými zdrojmi.  
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Celková zadlţenosť dáva do pomeru cudzie zdroje a aktíva. Znázorňuje podiel 

cudzích zdrojov na krytí celkových aktív. 

 

                   
             

      
     

 

[3] [10] [7] 

2.9   TEORETICKÉ PODKLADY K PROBLEMATIKE E-

BUSSINESSU 

2.9.1 MOŢNOSTI INTERNETU 

 

Predajné kanály a propagácia sa musia čoraz viac integrovať. Jedná sa o spoločný 

celok s väzbami. Internet ponúka moţnosti inzerovania, poskytuje kontakt na našu firmu, 

poskytuje obraz o produktoch a sluţbách, prípadne cenách, ale taktieţ sa prostredníctvom 

marketingových nástrojov snaţí upútať potenciálneho zákazníka. Netreba ani zabudnúť na 

rozmach sociálnych sietí, ktoré ešte viac rozšírili portfólio internetovej propagácie a čoskoro 

môţeme očakávať aj rozvoj (resp. vytvorenie) samotného predajného kanálu prostredníctvom 

sociálnych sietí (Facebook, Google +) a veľmi aktuálneho nového predajného kanálu 

prostredníctvom zľavových portálov.  
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Diagram vzťahu internetových prostriedkov vzhľadom k e - business. (autor: J. 

Krajčovič) 

 

2.9.2 PODNIKANIE NA INTERNETE 

 

Internet je priestor poskytujúci široké moţnosti podnikania. Jeho špecifikom je cenové 

rozpätie ktoré ponúka. Zriadenie jednoduchej stránky s jednoduchým e-shopom nie je náročné 

na zdroje. Plnohodnotné podnikanie sa vyznačuje nutnosťou objemných prostriedkov vo 

forme investície. Vytvorenie uceleného podnikateľského systému na internete  znamená 

širokospektrálnu predstavu od grafiky, cez firemné vízie, marketing,  zostavením vhodného 

systému a v neposlednom rade zharmonizovanie s ostatnými prostriedkami. Tieto veci si 

vyţadujú strategického manaţéra, programátora, grafika,  marketéra. 

 

Predmetom propagácie nemusí byť firma alebo jej názov. V súčasnosti firma pri e-

businesse nemusí zohrávať takmer ţiadnu rolu (môţeme propagovať napríklad 

www.sperky.sk namiesto firmy xyz, s.r.o.). Napriek tomu farby a symboly sa odporúčajú 

podobné ako firemné, nakoľko propagácia firmy a iných objektov (prevádzka) posilní 

povedomie a značku a zjednoduší aj prístup k iným kanálom ako je e-business.  

 

E -
bussiness 

Kontakt, 
informácie 

Sociálne siete 

(reklama, 
propagácia, 

predajný kanál) 

Eshop 

(predajný 
kanál) 

Zľavové portály 
(predajný 

kanál) 

Reklama, 
ranking 

(propagácia, 
marketing, 
targeting) 
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Internetová stránka by nám mala vedieť poskytnúť minimálne základné informácie o 

firme a prípadné kontakty.  

 

2.9.3 SOCIÁLNE SIETE 

Rozmach sociálnych sietí vytvoril úplne nové virtuálne prostredie na internete. 

Najpouţívanejšou sociálnou sieťou je aktuálne Facebook. Pomocou tejto stránky môţu 

pouţívatelia vyjadriť nie len svoj názor (prostredníctvom tlačidla "páči sa mi to") ale táto 

sociálna sieť zverejní ich názor a automaticky zdieľa túto informáciu. Preto sa sociálne siete 

stávajú poprednými oblasťami marketingovej komunikácie. Firma si preto vytvorí akoby 

vlastnú stránku na tejto sociálnej sieti, kde môţe poskytovať informácie, fotografie. Facebook 

za to poskytne niektoré štatistické informácie - kedy sme zadali príspevok, aký dosah na 

pouţivateľov má a "kto o tom hovorí".  

  

Sociálne siete teda umoţňujú výraznú marketingovú komunikáciu "zadarmo" 

(postupne pribúdajú platené funkcie). Ďalšie moţnosti smerujú k vytvoreniu natívneho 

internetového obchodu priamo z prostredia facebooku, v súčasnosti to však nie je dostatočne 

prepracované a preto facebook ako predajný kanál nie je moţné plnohodnotne vyuţiť.  

 

 

2.9.4 E - SHOP 

 

Moţností na zavedenie internetového obchodu je niekoľko: 

1. Firemný internetový obchod implementovaný do základnej stránky - znamená 

"www.nazovfirmy.xy" a tu nájdeme okrem základných kontaktných informácií aj 

implementovaný internetový obchod - priamo na hlavnej stránke (súčasný trend). 

2. Firemný internetový obchod ako odkaz na stránke - priamo na www stránke firmy 

internetový obchod nenájdeme. Stránka slúţi ako propagačno-informačný kanál, avšak 

nájdeme tu tlačidlo "vstup do internetového obchodu". Takýto systém sa pouţíval 

prevaţne v minulosti. 

3. Samostatné internetové obchody - pouţíva sa systém ţe firma má internetovú stránku, 

ktorá je výlučne informačná a firma propaguje osobitné internetové obchody na 

osobitných doménach - (samozrejme môţe byť iba jedna) (firma: www.xyz.xy, 

eshopy: www.predajcajov.sk, www.predajnapojov.sk - tu by mohla mať firma celý 

sortiment, nie len čaje ... ). Firma potom propaguje tú stránku podľa potreby.  
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4. Vyuţitie aliasov - je jedna stránka na ktorej je umiestnený internetový obchod, avšak 

domén je niekoľko. (www.lacneoblecenie.sk, www.termopradlo.sk ..., pri zadaní 

týchto názvov nás automaticky presmeruje na stránku www.oblecenie.sk). 

5. Iné riešenia - môţe sa vyskytnúť a beţne sa vyskytuje kombinácia niektorých riešení.  

 

Na trhu sa objavuje niekoľko riešení, od riešení "zadarmo". Kvalitný grafik a 

programátor vedia upraviť aj open source internetové obchody do pouţiteľnej podoby, ale 

častokrát by ich práca znamenala viac práce za viac peňazí ako grafická úprava odladeného 

internetového obchodu renomovanej firmy, ktorá sa týmito riešeniami zaoberá. Internetové 

obchody sa dajú zaobstarať aj formou operatívneho leasingu (prenájom), mesačné platby 

dosahujú vysoké cenové úrovne a jednotlivé moduly sa musia dokupovať samostatne.  

Moderné internetové obchody samozrejme obsahujú niekoľko moţností a podnikateľ 

si musí premyslieť čo potrebuje a do ktorých modulov investuje. Príkladom môţe byť 

vkladanie produktov ako Excel súbor -  jedná sa o hromadné rýchle nahrávanie produktov do 

internetového obchodu (namiesto spomaleného administrátorského rozhrania), ďalšie moduly 

sú napríklad platobné moduly - platba kartou priamo v internetovom obchode (nutné zriadiť v 

banke), prípadne prostredníctvom konta PayPal (veľmi pouţívané v zahraničí).  

 

Ďalším špecifickým modulom je práve "social plugin" a teda doplnok umoţňujúci 

určité prepojenie internetového obchodu so sociálnymi sieťami. Kaţdý produkt obsahuje 

moţnosť kliknutia (v prípade facebooku "páči sa mi to")  a tým tento produkt automaticky 

zdieľať na danej sociálnej sieti - čo samozrejme môţe prilákať nových zákazníkov. 

 

2.9.5 ZĽAVOVÉ PORTÁLY 

 

Jedná sa o pomerne mladý predajný kanál (na Slovenskom a Českom trhu fungujúci 

cca 2,5 roka). V začiatkoch sa vyskytovalo mnoţstvo týchto zľavových portálov, neskôr sa trh 

vyprofiloval na tie najlepšie (napríklad zlavadna.sk, slevomat.cz...). Spotrebitelia si na tieto 

portály zvykli, postupne odhalili ich kvantitatívny aspekt na úkor kvalitatívneho. Cieľom je čo 

najniţšia cena s tým, ţe bude nutné predať veľké mnoţstvo tohto druhu tovaru. Ďalším 

faktorom je kvalita. Tieto produkty sú v podstate uţ v svojom úvode lowcosty a teda produkty 

najniţšej rady. Čo sa týka ceny, podobne pôsobí faktor percentuálnej zľavy. Dôleţité je číslo - 

zľava minimálne 40% aţ po 80%. Tieto čísla sú vo väčšine prípadov fiktívne. Ak nie je 
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navýšená pôvodná predajná cena, potom sú pouţité iná materiály a komponenty. Pôvodná 

predajná cena pred zľavou je uvedená ešte z "kvalitného produktu". 

 

Zľavové portály sú preto na jednej strane príleţitosť predávať určité portfólio vo 

vysokom mnoţstve (všeobecne platí, keď nie my, tak niekto iný), prináša aj veľké hrozby a to 

tlak na ceny kvalitných produktov, zhoršenie goodwillu firmy pre pouţité materiály (firma 

ktorá pôvodne predávala výlučne strieborné produkty začína predávať aj postriebrené) a 

mnoţstvo ďalších iných. 

 

2.9.6  REKLAMA, RANKING 

Ani kvalitne spracovaná internetová stránka neznamená automatický úspech. 

Konkurencia je veľmi veľká, predovšetkým na internete a preto ju treba podporiť reklamou. 

Internetová reklama by sa mala skombinovať s targetingom - a teda umiestniť ju tam kde 

treba a tým komu naozaj chceme. Je zbytočné aby sa reklama určená pre ţeny zobrazovala 

muţom a samozrejme v segmentácii môţeme pokračovať oveľa hlbšie.  

Bezpochyby najväčším gigantom na túto oblasť je vyhľadávač Google. Ten umoţňuje 

nie len stránky vyhľadať, ale poskytuje platenú reklamu, zvýrazňovanie, umiestňovanie 

odkazov na iné stránky (Google ads). Samozrejme nič nie je zadarmo. Google navyše 

umoţňuje na základe týchto štatistických údajov o pouţívateľovi priamo poskytovať reklamu 

pre neho určenú. Táto spoločnosť zastrešuje aj Gmail - najväčší emailový klient na svete, 

alebo stojí za mobilnými zariadeniami s "Google systémom" Android, ktoré sú svetovo 

najpouţívanejšie, spolu s Google mapami (či uţ na PC, alebo Androide) má Google prehľad o 

našej polohe. Toto kvantum informácií Google štatisticky spracováva a poskytuje reklamu 

veľmi cielene. 

  

Druhým aspektom je takzvaný ranking. Pri vyhľadávaní Google vyuţíva určité 

algoritmy (ktoré síce raz za čas zmení). Ide vlastne o prácu, ktorá sa snaţí zistiť tieto 

algoritmy a umelo tak dostať svoju stránku na popredné pozície vo vyhľadávaní – tie sú 

rozhodujúce. 
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2.9.7 CENOVÉ VYHĽADÁVAČE 

 

Na internete existujú aj cenové vyhľadávače (prípadne ich môţeme nazvať 

produktové). Sú súčasťou e-shopových pluginov (tzn. automaticky ako ich pridáme do e-

shopu sa objavia aj v tomto vyhľadávači) a pokiaľ podnikáme s tovarom ktorý je moţné 

umiestniť na takýto portál, určite to stojí za zváţenie. (Problém je tovar s unikátnym názvom, 

tieto vyhľadávače sú určené hlavne pre produkty, ktoré majú v kaţdej firme rovnaký názov - 

napríklad mobilné telefóny - Samsung Galaxy S3... )  

 

Najznámejší je portál www.heureka.sk / www.heureka.cz. Pri zadaní názvu produktu 

ukáţe najlacnejších predajcov s recenziami a hodnotením. Dá sa tovar vyhľadávať aj podľa 

zvolených kategórií kde sa ukáţu najobľúbenejšie produkty  podľa poradia, špecifikácie, ale 

aj recenzie od spotrebiteľov, ktorí si tovar uţ kúpili. [11] [3] 
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3 ANALÝZA PODNIKU VYBRANÉHO PRE STANOVENIE 

NÁVRHU A IMPLEMENTÁCIE NOVEJ STRATÉGIE 

3.1  INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI 

Z dôvodu, ţe spoločnosti vystupujúce v tejto diplomovej práci majú záujem ostať 

v anonymite, boli im pridelené fiktívne názvy.  

 

Firma Šperky, s. r. o. bola zaloţená v roku 2010 zakladateľskou listinou, teda má 

jedného spoločníka. Základné imanie firmy je 5 000€. Príčinou vzniku firmy bolo vyuţitie 

potenciálu („diery na trhu“) trhu so šperkami a uspokojenie potrieb zákazníkov, ktorí mali 

záujem o kvalitné a cenovo dostupné šperky.  

Spoločnosť uţ v prvých troch mesiacoch fungovania dosiahla mimoriadne pozitívne 

výsledky, neskôr uskutočnila kroky, ktoré jej pomohli stabilizovať svoju pozíciu. 

 

3.1.1 VÍZIA A POSLANIE 

 Vízia 

Víziou spoločnosti Šperky, s. r. o. je zastávanie dominantného postavenia v oblasti 

módy a šperkov v rámci slovenského trhu.  

 

 Poslanie 

 Spoločnosť Šperky, s. r. o. ponúka luxusné šperky módne doplnky, aby naši zákazníci 

zvýrazňovali svoju vlastnú krásu. 

 

3.1.2 ĽUDSKÉ ZDROJE 

Firma Šperky, s. r. o. vznikla v roku 2010, pričom svoju prevádzkovú činnosť začala 

práve na prelome rokov 2010 a 2011. Jedná sa teda o mladú spoločnosť s pomerne 

jednoduchou organizačnou štruktúrou. O čo je menej článkov, o to tieto články musia byť 

postavené silnejšie. Firma postupom času vytvárala systém v kaţdej oblasti tak, aby 

vyhovoval jej zámeru a umoţňoval jej rozvoj.  
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Firma má nasledujúcu organizačnú štruktúru: 

 

Diagram 3.1: Organizačná štruktúra spoločnosti Šperky, s. r. o.  

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Hlavný manaţér, je funkcia spojená so spoločníkom a konateľom firmy. Táto vedúca 

osoba plní mnoţstvo prevádzkových činností, od kontaktu s dodávateľmi, finančnými 

inštitúciami, personálnymi činnosťami aţ po strategický management a marketing 

management. 

Zástupca hlavného manaţéra a pravá ruka je produktový manaţér, ktorý má na starosti 

výrobu šperkov a významnou zloţkou sa podieľa na tvorbe produktového portfólia, 

objednávkami.  

Vedúci predajca je pozícia priamo na prevádzke, táto osoba vykonáva samotný predaj, 

komunikuje s manaţérmi a v prvej línii komunikuje s ostatnými predajcami (brigádnici), ktorí 

dopĺňajú časový fond hlavného predajcu.  

Vzhľadom na to, ţe sa jedná o malú firmu,  funkcie sa do veľkej miery prelínajú, 

uvádzaný popis skôr demonštruje oblasť zodpovednosti. Aktuálne firma zamestnáva 7 ľudí.  

 

 

 

Hlavný 
manažér 

Vedúci 
predajca 1 

Predajca Predajca 

Vedúci 
predajca 2 

Predajca Predajca 

Produktový 
manažér 
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3.2  MARKETINGOVÝ MIX FIRMY ŠPERKY, S. R. O. 

3.2.1 PRODUKTOVÁ POLITIKA 

Spoločnosť Šperky, s. r. o. sa zaoberá výrobou strieborných šperkov s pouţitím 

krištálov SWAROVSKI Elements, výrobou a úpravou iných šperkov a predajom strieborných 

retiazok, náramkov a doplnkov, prevaţne pre segmenty zákazníkov 15-25, 25-35, 35-45 

zákazníkov, niekoľko produktov je určených aj pre deti. Pre konzervatívnejší segment má 

spoločnosť pripravené výrobky z polodrahokamov (jantár, ametyst) resp. prírodných kameňov 

a to v rôznych variáciách. Poslednú a najmenšiu skupinu produktov tvorí chirurgická oceľ 

a biţutéria, pričom najmä chirurgická oceľ zaznamenáva silný nárast najmä u mladých ľudí.  

 

Varianty a prevedenie poskytovaných produktov je široké, firma vyrába: 

a) náušnice – tvoria podstatnú časť portfólia, vyrábané sú v rôznych variantách 

a spôsoboch zapínania, 

b) prívesky – sú predajné ako komplement k náušniciam, alebo samostatne, 

c) strieborné retiazky – slúţia ako komplement k setom – prívesok a retiazka, alebo sú 

predajné samostatne, 

d) polodrahokamy -  firma ponúka dostatočne širokým aj hlbokým záberom, v ponuke sú 

náramky, náhrdelníky, náušnice, ale aj ako rôzne domáce doplnky (svietniky, 

samostatné výstavné kamienky). Na výber je rozsiahla ponuka kameňov (minerálov), 

napríklad Ametyst, Jantár, Tyrkys, Tyrkenit, Záhneda, Tigrie oko, Achát, Jaspis, 

Ruţenín a iné, 

e) chirurgická oceľ – tvorí menšiu časť portfólia a je určená predovšetkým mladému 

segmentu s menšou kúpnou silou, vyznačuje sa zaujímavými, modernými 

a kreatívnym tvarmi výrobkov, či uţ ide o prívesky, náušnice, alebo náramky. Do tejto 

skupiny radíme aj piercingy.  

f) Biţutéria tvorí zanedbateľnú časť portfólia, firma ponúka hlavne výnimočné, alebo 

zaujímavé tvary a produkty, ktoré majú oproti beţnej biţutérii vyššiu dizajnovú, alebo 

kvalitatívnu hodnotu. Predávajú sa napríklad vybrané produkty Millefiori. 

 

Prevaţná časť produktov je vyrobená z 925/1000 striebra. Firma zvolila cestu cenovo 

dostupných produktov, avšak zdôrazňuje a dbá na kvalitu produktov, preto v hlavnej 

predajnej kategórii produktov Swarovski Elements volí ako výrobné komponenty výlučne 
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striebro, pre náročnejších zákazníkov ródiované striebro (povrchová úprava striebra, vhodná 

pre alergikov, toto na rozdiel od striebra neoxiduje – nie je ho teda nutné čistiť špeciálnymi 

prípravkami ako striebro, aby si zanechalo stále prvotriedny lesk). Na objednávku 

zabezpečujeme výrobu šperkov (resp. prevedenia) v bielom zlate, alebo v tradičnom zlate. 

Doplnkovo firma zabezpečuje sluţby, napríklad opravu šperkov, alebo čistenie 

šperkov ultrazvukom.  

 

 

Obrázky 3.2: Produkty firmy 
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Zdroj: firemné podklady 

 

 

3.2.2 CENOVÁ POLITIKA 

Firma vyrába a predáva produkty určené beţným spotrebiteľom strednej vrstvy, teda 

zákazníkom s príjmami okolo priemerného zárobku v národnom hospodárstve. Ceny 

prírodných kameňov sa pohybujú v rozmedzí 8€ - 90€, hlavným produktovým portfóliom 

Swarovski Elements sa ceny pohybujú od 9€ do 150€ a retiazky v sume od 15€ do 100€. 

Chirurgická oceľ sa pohybuje do 30€. Niektoré produkty – drahšej línie môţeme zaradiť ako 

Veblenové statky (luxusné). Takéto produkty ale tvoria max 20% portfólia, keďţe stratégiou 

firmy je poskytovať kvalitné šperky za prístupné ceny. 

Ceny sa stanovujú pre kaţdú skupinu produktov rozdielne. Ceny retiazok sú 

stanovované nákladovou metódou s prihliadnutím na konkurenciu, produkty Swarovski sú 

stanovované s určitou priráţkou exkluzivity, niektoré produkty SWAROVSKI – úzke 

portfólio má k dispozícii aj konkurencia, tie sú stanovené na niţšiu úroveň, veľká časť 

portfólia sú špeciálne produkty – ktoré beţná konkurencia neponúka. Tieto produkty sú 

ponúkané za vyššiu cenu, v rôznych prevedeniach (druh zapínania, dĺţka, ozdobná strieborná 

vloţka a podobne). 

3.2.3 DISTRIBUČNÁ POLITIKA 

Firma poskytuje svoje produkty prostredníctvom stálej predajne v obchodnom centre 

v Ţiline. V predajni sa nachádza vyškolená predajkyňa, ktorá priamo komunikuje so 

zákazníkom, poskytuje mu informácie o produkte, prípadne je schopná poradiť zákazníkovi 

s výberom.  
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Ďalším odbytovým článkom je prenosný predajný pult, ktorý firma vyuţíva hlavne 

počas Vianoc, jarmokov a iných sviatkov. Predajné kanály uzatvára externá 

spolupracovníčka, pôsobiaca ako obchodná maklérka (nie je priamo zamestnaná 

spoločnosťou, túto formu firma testuje) nakupujúca za zvýhodnené ceny. Takouto formou sa 

zabezpečuje odbyt najmä na stredných školách v období stuţkových slávností, prípadne 

v niektorých firmách.  

3.2.4 POLITIKA MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCIE 

Komunikačná politika na jednej strane oboznamuje spotrebiteľov o výrobkoch, na 

druhej strane príjma poţiadavky spotrebiteľov a reaguje na ne. Práve touto spätnou väzbou sa 

spoločnosť snaţí zlepšovať svoje sluţby a ponúkané produkty.  

 

V rámci reklamy firma vyuţíva veľkoformátové plagáty umiestnené ako pútače 

priamo pri predajni. Reklama je zameraná na produkty, značka firmy v tomto pohľade nehrá 

významnejšiu rolu. V rámci podpory predaja je kaţdý mesiac umiestnená akcia na konkrétny 

druh šperku v letákoch distribuovaným obchodným centrom, kde firma pôsobí. Okrem toho si 

firma vyrába a distribuuje vo vlastnej réţii letáky po meste Ţilina, do schránok v bytovkách 

blízko obchodného centra. Firma ponúka stálym zákazníkom a zákazníkom z blízkeho okolia 

rôzne formy zliav a výhod.  

Nedeliteľnou zloţkou predajne so šperkami je marchendising, teda vzhľad a úprava 

predajne, spôsob vystavenia predmetov, aranţovanie. Taktieţ udrţiavanie a výmena 

predkladacích plát tvoria pravidelné mesačné náklady spojené so zachovaním prvotriednej 

prezentácie. 

 

3.3  MAKROOKOLIE SPOLOČNOSTI ŠPERKY 

Slovenská republika je krajina sídliaca v strede Európy. Je to silne otvorená 

ekonomika vo veľkej miere zameraná na ťaţký a automobilový priemysel, ktorý sa významne 

podieľa na HDP krajiny a nadväzujú naňho ďalšie oblasti. Dôleţitú úlohu zohrávajú veľké 

firmy na úkor menších.   
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3.3.1  POLITICKÉ PROSTREDIE 

Slovensko v posledných rokoch vykonáva kontroverznú politiku znevýhodňujúcu 

malé a stredné firmy, naopak podporujúcu firmy veľké cestou daňových úľav a inými 

zvýhodňovaniami. Vzhľadom na hospodársku krízu prišla nastupujúca vláda v rokoch 2012 

a 2013 s niekoľkými zásadnými zmenami, predovšetkým v daňovej oblasti, zhoršením 

postavenia ţivnostníkov, alebo byrokratickými bariérami. Výsledkom je, stúpajúca 

nezamestnanosť, mnoţstvo malých firiem a ţivnostníkov rušia svoje podnikanie.  

Slovensko pred mnohými rokmi prinieslo rovnú daň, čím sa dane zjednodušili 

a fyzické aj právnické osoby na to pozitívne zareágovali, zvýšil sa teda (súvis s Lafferovou 

krivkou) výber daní.  

 

Daňové zaťaţenie v Slovenskej republike: 

 Daň z príjmu právnických osôb:  23% 

 Zdravotný odvod z dividend:  14% 

 Daň z pridanej hodnoty:                                                   20%; (knihy a vybrané 

zdravotnícke produkty 10%) 

 Odvody hradené zamestnávateľom:  35,2% 

 Odvody hradené zamestnancom: 13,4% 

 Nezdaniteľná časť základu dane (2014) 316,94€ 

 

Graf: Sadzby dane z príjmu právnických osôb v regióne Vysegrádskej štvorky 

 

Zdroj: [16] 
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V súčasnosti sa daň z príjmu právnických osôb pohybuje na hranici 23% (2013), od 

roku 2014 plánuje vláda zníţiť túto daň o 1%. Takéto daňové zaťaţenie ostane najvyššie 

v regióne štyroch postkomunistických krajín, tvoriace zoskupenie pod názvom Vysegrádska 

štvorka. [16] 

 

Za posledné mesiace sa zhoršilo podnikanie aj pre ţivnostníkov, ktorým od 

10.02.2014 stúpajú minimálne odvody najmenej na 133,42€.  

 

Slovenská republika bola v minulosti z pohľadu investorov faktom, ţe dividendy 

neboli dvakrát zdaňované (teda raz na úrovni firmy a druhýkrát priamo z dividend). V roku 

2011 sa zaviedol zdravotný odvod vo výške 10%, s účinnosťou od 1. januára 2013 sa tento 

odvod zvýšil na 14%. [17] 

 

Súčasná sadzba DPH je stanovená na 20%. Dôleţitým faktom je stabilizátor súvisiaci 

s DPH, v prípade poklesu deficitu rozpočtu pod 3% sa automaticky zniţuje sadzba DPH na 

19%. Takýto deficit by mohol byť dosiahnutý uţ v roku 2014, je teda predpoklad, ţe sadzba 

19% môţe byť zavedená od roku 2015. 

Od roku 2014 platia na Slovensku daňové licencie (splatné v roku 2015). Daňová 

licencia je nástroj, aby firmy s nulovou daňovou povinnosťou (napríklad pokiaľ sú v strate) 

platili daň v určitej minimálnej výške. Daňová licencia sa odpočíta v prípade ţe táto daň je 

vyššia ako samotná výška daňovej licencie. Rozlišuje sa podľa obratu a podľa toho, či je 

subjekt platca, alebo neplatca DPH.  

 

Výška daňovej licencie: 

 Neplatca DPH:  480€ 

 Platca DPH s trţbami do 500 000€: 960€ 

 Platca DPH s trţbami nad 500 000€: 2 880€ 

 

V roku 2012 po nástupe vlády sa zmenil zákonník práce, v rámci ktorého sa udiali 

významné zmeny, hlavne v oblasti dohôd mimo hlavný pracovný pomer.  Zmeny sa 

dotkli aj moţnosti prepúšťania zamestnancov. Zákonník sa stal menej pruţným, cieľom bolo 

posilnenie pozície zamestnanca na úkor zamestnávateľa, dosah týchto opatrení spôsobil 



40 

 

neochotu firiem zamestnávať nových pracovníkov. Súčasťou tohto mixu bolo zavedenie 

plných odvodov pre zamestnancov na dohodu o vykonaní práce, alebo dohodu 

o pracovnej činnosti s platnosťou od roku  2013. Mnoţstvo zamestnancov, ktorí si 

privyrábali popri zamestnaní, alebo vyuţívali túto formu počas nezamestnanosti o túto 

moţnosť prišli. Kým v roku 2012 bol počet dohodárov 537 000, v roku 2013 len okolo 

297 000. Jediná výnimka sa týka dohody o brigádnickej práci študentov, ktorým sa príjem do 

sumy 155€ neuplatňujú odvody (platí sa iba garančné a úrazové poistenie za zamestnávateľa, 

táto čiastka je však zanedbateľná). [18] 

 

Vláda teda za posledné roky urobila mnoţstvo opatrení, ktoré zhoršili podnikateľské 

prostredie na Slovensku, výrazne zhoršili podmienky hlavne najzraniteľnejším malým firmám 

a ţivnostníkom, aplikovaním väčšieho mnoţstva byrokracie aţ po samotné bariéry nutné na 

začatie podnikania (napr. pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným nutnosť vloţiť 

základné imanie na bankový účet). V rámci pozitívnych opatrení vláda rozbieha projekt na 

podporu zamestnávania dlhodobo nezamestnaných a mladých ľudí. Tento projekt je 

spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie. V rámci tohto opatrenia nemusí zamestnávateľ 

hradiť odvody za takéhoto zamestnanca počas jedného roka. [19] 

 

Jedným z byrokratických opatrení zhoršujúce podnikanie v oblasti šperkov je zákon, 

ktorý zaviedol povinnosť „zodpovednostnej značky“. Kaţdý výrobok (aj komponent) 

z drahého kovu (zlato, striebro, platina) musí byť okrem puncu a rýdzostného čísla označený 

aj zodpovednostnou značkou výrobcu, dovozcu, alebo predajcu. Pre predajcov a dovozcov to 

znamená zakúpenie puncovacieho prístroja a registrácia na puncovom úrade a v neposlednom 

rade prácu navyše za označovanie mnoţstva šperkov. Takýto zákon vstúpil do platnosti od 

januára 2014. Puncový úrad taktieţ významne zvýšil cenu za niektoré svoje sluţby. [20] 

3.3.2  EKONOMICKÉ PROSTREDIE 

Slovenská ekonomika je otvorená, v krízových podmienkach nie je takýto scenár pre 

otvorené ekonomiky jednoduchý. Slovensko je silno naviazané na Nemeckú ekonomiku, 

o ktorej moţno povedať, ţe preţila krízu bez silnejších následkov. V krízovom období však 

Slovensko zaznamenalo významný pokles HDP aj nezamestnanosti, volatilita bola v obidvoch 

ukazateľoch veľmi vysoká.  
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Graf: Vývoj reálneho HDP na Slovensku 

 

 Zdroj: Eurostat [21] 

 

Slovenská republika dosahuje v rámci EU nadpriemerný hospodársky rast, 

v predkrízovom období bol suverénne najvyšší v rámci EU, krízový rok 2009 znamenal 

výrazný pokles produktu. Aktuálne sa rast produktu pohybuje okolo 1%. Takáto hodnota nie 

je stabilizačná – teda môţe spôsobiť aj mierny nárast nezamestnanosti (hodnota na udrţanie 

zamestnanosti sa odhaduje na úrovni 3%). [21] 

 

V súčasnosti na slovenskú ekonomiku môţe mať vplyv ukrajinská kríza, dopad týchto 

faktorov môţe byť váţny, avšak odhadnúť vývoj je v súčasných podmienkach náročné.  

 

Významné pozitívne faktory súvisiace s Ukrajinou na vývoj Slovenskej ekonomiky 

(HDP): 

 Transport plynu na Ukrajinu reverzným tokom, 

 zlepšenie prístupu na ukrajinský trh. 

 

Významné negatívne a krízové faktory súvisiace s Ukrajinou: 
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 Občianska vojna – Ukrajina, Rusko – významný pokles vývozu zo Slovenska na tieto 

trhy, významný pokles produktu SR (vo veľkej miere automobilový priemysel). 

 Obmedzenie dodávok plynu zo strany Ruska: moţné zopakovanie tzv. plynovej krízy 

 Dočasné zrušenie víz (do 11/2014) na Ukrajinské produkty – súvis najmä 

s poľnohospodárskou produkciou (vajcia, sliepky), vplyv napr. na firmu Hyza Ţilina 

(región podnikania firmy Šperky). 

 

Hodnoty nezamestnanosti dosahujú na začiatku roku 2014 hodnotu 14,2%. Ako bolo 

uvedené v politickom prostredí, v čase nástupu súčasnej vlády a teda pred vykonaním 

určitých opatrení či uţ v oblasti dohôd alebo v samotnom zákonníku práce dosahovala 

nezamestnanosť úroveň 13,6% (Q2/2012), v treťom kvartáli 2013 bola táto hodnota 14% 

(zdroj: Štatistický úrad SR). Ilustráciu vývoja nezamestnanosti od roku 2007 do roku 2014 

zobrazuje graf vývoja nezamestnanosti (zdroj: Eurostat). 

 

Graf: Vývoj nezamestnanosti 2007 – 2014 

 

Zdroj: Eurostat [21], vlastné spracovanie 

 

Vývoj nezamestnanosti a HDP signalizuje mieru otvorenosti ekonomiky a závislosti 

na zahraničnom dopyte, taktieţ vysokú orientáciu ekonomiky na automobilový priemysel, 

ktorý bol v krízovom období prvotne veľmi postihnutý. V súčasnosti ekonomika naznačuje 

mierne oţivenie a postupný pozitívny trend. Ovplyvniť by to podľa súčasných informácií 

mohla jedine kríza na Ukrajine. [22] 
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Slovenská republika je súčasťou Eurozóny, pouţíva menu Euro. Mena nebola 

v posledných rokoch stabilná, dôvera v Euro bola na nízkej úrovni, tieţ hrozil rozpad 

Eurozóny. V posledných mesiacoch sa neobjavujú indície ktoré by túto hrozbu potvrdili, 

naopak  - Euro sa v súčasnosti stabilizuje. Vzhľadom na fakt, ţe okolité krajiny ako Rakúsko 

(ktoré pouţíva Euro), Česká republika, alebo Poľsko často obchodujú s „Euro krajinami“, je 

mnoţstvo dodávateľov a odberateľov pripravených obchodovať práve v tejto mene.  

 

Rating Slovenskej republiky je na úrovni A  (Standard’s and poors) a má stabilný 

výhľad v triu najdôleţitejších ratingových agentúr. Podobný rating (malé rozdiely v rámci 

agentúr) majú aj blízke štáty ako Česká republika a Poľsko.  

 

 

Tabuľka: Rating Slovenskej republiky, zdroj: Národná banka Slovenska [23] 

 

 

Konkurencieschopnosť Slovenskej republiky, výrazne poklesla v kaţdom 

z ukazateľov. Kým pár rokov dozadu Slovensko kraľovalo okolitým krajinám (V4) 

v konkurencieschopnosti, za posledné roky sa výrazne prepadlo a podnikateľské prostredie 

a konkurencieschopnosť sa výrazne zhoršila (súvis s aspektmi uvádzanými v politickom 

prostredí)., 

 

 

Tabuľka: Vývoj pozície SR v rebríčku konkurencieschopnosti Svetového 

ekonomického fóra. [24] 

 

Podnikanie a podnikateľské prostredie na Slovensku nedosahuje vhodné podmienky, 

najviac na túto skutočnosť doplácajú malé a stredné firmy, ktoré tvoria najvyšší podiel 

zamestnanosti v krajine. 
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3.3.3  SOCIÁLNO – KULTÚRNE PROSTREDIE 

Na Slovensku ţije pribliţne 5,5 milióna obyvateľov, obyvateľstvo je rozmiestnené 

nerovnomerne aj vzhľadom na členitý (hornatý) povrch krajiny (hustota zaľudnenia 111 

obyvateľov/km
2
). Ţeny tvoria 51%, prirodzený prírastok tvorí 2732 osôb. Pri poslednom 

sčítaní ľudu (2011) ţilo na Slovensku 80,7% Slovákov, 7,5% Maďarov, 2% Rómov, zvyšok 

tvorili ostatní (1,8%) a nezistení. Slovenská republika je náboţensky zaloţená krajina, 63% 

tvoria Rímskokatolíci, ateistov je 13,4%, Evanjelikov 5,9%. [25] 

Slovensko je významný výrobca automobilov, vyrobí sa tu najviac automobilov 

v pomere k počtu obyvateľov. Druhá najväčšia automobilka – KIA motors vyrába pri meste 

Ţilina. Najväčšie mesto Bratislava na západe krajiny má 417 000 obyvateľov, 4. najväčšie 

mesto (zároveň krajské mesto) je Ţilina, s 81 000 obyvateľmi. Na toto mesto sú veľmi úzko 

nadviazané aj okolité mestá Martin, Bytča, Čadca alebo Dolný Kubín, pričom mnoţstvo 

obyvateľov z okolitých miest dochádza do Ţiliny či uţ za prácou, alebo nákupmi.  

Spotrebiteľské chovanie Slovákov je do veľkej miery impulzívne, vo veľkej miere 

zaváţi obal, cena, prípadne prvý dojem. Mesto Ţilina sa vyznačuje veľkým mnoţstvom 

nákupných stredísk.  

Hofstedeho model hodnotí na Slovensku vysoký podiel moci, vyváţený pomer medzi 

individualizmom a kolektivizmom, vysoký podiel (100) maskulinity (orientácia na úspech), 

Slovensko sa radí taktieţ medzi pragmatickú kultúru (77), kedy zaznamenalo výrazné zmeny 

v pred a Hofstedeho model to zohľadnil. Najniţšie hodnotenie má Slovenská republika 

v pôţitkoch (28), kde sa radí ako pesimistická krajina. 

 

3.3.4 TECHNOLOGICKÉ PROSTREDIE 

Technologické prostredie je na Slovensku poznamenané nedostatočným kapitálom. 

Prejavuje sa to najmä v dlhodobo slabej infraštruktúre, či uţ z kvantitatívneho hľadiska – 

nedostavané diaľnice, alebo samotná kvalita ciest je vo veľmi zlom stave. Tieto faktory 

odrádzajú investorov od investovania v Slovenskej republike, taktieţ to má následný dopad na 

logistické sluţby, prípadne rozširovanie podnikateľských aktivít do iných miest v rámci 

tuzemských podnikateľov.  

 



45 

 

Počítačová gramotnosť obyvateľov rastie, takmer 80% obyvateľov sa povaţuje za 

digitálne gramótnych, úroveň gramótnosti dosahuje index 0,47. Taktieţ rastie vybavenie 

domácností modernými nástrojmi ako počítať, tablet alebo smartfón.  

 

 

Graf: Podiel digitálne gramotnej populácie SR v roku 213, zdroj: www.mojandroid.sk 

[26] 

 

V rámci technologického prostredia uvádzam zvyšujúci sa záujem o kúpu tovarov cez 

internetový obchod, medziročný nárast predstavuje aţ 30% , alebo rozmach bezkontaktných 

platieb (čo má vplyv na spotrebiteľské správanie), zniţujúce sa poplatky za platobné 

terminály s takouto technológiou, alebo beţné vydávanie takýchto platobných kariet takmer 

všetkými bankami pôsobiacimi v SR. [27] [28] 

 

3.4  MIKROOKOLIE SPOLOČNOSTI ŠPERKY 

3.4.1 DODÁVATELIA 

Firma plne vyuţíva diverzifikáciu svojich dodávateľov a kombinuje jednak cenovú 

politiku – nákupné ceny a flexibilitu dodávateľov, teda rýchlosť dodania moţnosť 

prispôsobenia alebo platobných podmienok. Dodávateľov je naozaj veľa z rôznych kútov 

Európy. Nakoľko je cieľom firmy poskytovať unikátne produkty, z 70% sa zameriava na 

dodávateľov z ČR, SR, PL, zvyšok tvoria výnimočné produkty z iných krajín 

 

http://www.mojandroid.sk/
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 Vyuţívajú sa sluţby troch dodávateľov z Českej republiky, medzi ktorých prednosti 

patrí dobré jednanie a rýchlosť dodania materiálu a tovaru ( v rámci ČR do druhého 

dňa, v rámci SR do dvoch pracovných dní). S týmito dodávateľmi má firma dojednané 

aj špeciálne platobné podmienky.  

 Významní dodávatelia z Poľska a Rakúska, od ktorých sa realizujú dlhodobejšie 

objednávky za niţšie ceny, hlavne strieborné komponenty, alebo produkty Swarovski 

Elements.  

 Slovenskí dodávatelia – spoločnosť vyuţíva sluţby viacerých dodávateľov, či uţ na 

prírodné kamene, strieborné retiazky, alebo Swarovski Elements.  

 Ostatní dodávatelia – jedná sa predovšetkým o objednávky realizované 2 krát do roka 

z Veľkej Británie a Číny.  

 

Osobitne je nutné uviezť dodávateľskú firmu strieborných retiazok, strieborných 

šperkov a iného širokého portfólia zo Slovenskej republiky - firmu „Striebro, s. r. o.“ (firma 

si taktieţ neţelala byť menovaná).   Výhodou sluţieb tejto dodávateľskej firmy je dlhodobá 

úzka spolupráca a tieţ výhoda, ţe spoločnosť sídli v blízkosti predajného miesta spoločnosti 

Šperky, s. r. o.. V prípade potreby tak vie spoločnosť Šperky veľmi pruţne reagovať na 

objednávky od zákazníkov bez nutnosti viazania kapitálu , bez nutnosti dlhých dodacích 

lehôt, alebo vie poskytnúť rýchle doplnenie tovaru v čase nadmerného dopytu (Vianoce, 

niektoré špeciálne akcie). Súčasná strategická dohoda je významná a prínosná pre obidve 

firmy.  

3.4.2 KONKURENCIA 

Úroveň konkurencie je v rámci firiem obchodujúcimi so šperkami vysoká. Kaţdé 

väčšie nákupné centrum má predajne zlatníctva, kde sa predávajú skôr tradičné retiazky, zlaté 

a strieborné šperky. Druhým typom predajne sú predajne s biţutériou, treba zdôrazniť ţe 

v tomto odvetví je mnoţstvo substitútov.   

Produktové portfólio firmy Šperky, s. r. o. je niekde medzi týmito dvoma kategóriami. 

Snaţí sa kombinovať striebro a kvalitu, avšak nie za vysokú cenu. Tieţ sa snaţí zohľadňovať 

trend modernej doby, mať viacero šperkov pre viaceré príleţitosti, viacero farebných variácií 

na kaţdý deň. 

V nákupnom centre kde pôsobí firma Šperky je predajňa biţutérie a tieţ napodobenín 

niektorých produktov, ľudia v tomto regióne dbajú aj na kvalitu a dopytujú značkové, kvalitné 
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a strieborné produkty. Osobitnou výhodou v rámci nákupného centra je poloha (prvá 

predajňa), takţe firma vyuţíva moţnosť kontaktu so zákazníkom skôr, ako sa stihne dostať ku 

konkurencii.  

Konkurencia sa v týchto oblastiach mení, viacero firiem (aj kvôli spoločnosti Šperky, 

s. r. o.) zmenilo svoju lokalitu do iného nákupného centra, alebo zmenili svoj obor 

podnikania. Spoločnosť Šperky sa snaţí byť inovatívna a tak má stálych zákazníkov, ktorí 

radi nakupujú nové druhy produktov, tvarov a farieb.  

 

3.5  FINANČNÁ ANALÝZA 

Firma začala pôsobiť na trhu v novembri 2010. Tento rok nebude zaradený do 

finančnej analýzy, nakoľko jeho hodnoty by boli skreslené. Zaradené sú roky 2011, 2012, 

ktoré sú čerpané z oficiálnych účtových závierok, rok 2013 nebol v čase spracovávania 

k dispozícii v konečných výkazoch, preto bude spracovávaný z predbeţných údajov. 

Začínajúca malá firma, pôsobiaca tri roky na trhu ako je zrejmé niţšie môţe 

vykazovať skokovité hodnoty. Toto môţe súvisieť s rôznymi krátkodobými cieľmi v čase 

zaloţenia firmy súvisiacimi s investíciami, samofinancovaním, zlepšovaním vybavenosti 

a podobne. Stabilizované firmy uţ potom dosahujú lepšie hodnoty v rámci finančnej 

disciplíny, najmä cash flow, zadlţenosti a podobne. V rámci finančnej analýzy a ukazateľov 

treba zváţiť aj faktor, ţe firmy tohto typu zaznamenávajú najvyššiu aktivitu práve v mesiaci 

december,  a niektoré operácie sa uzatvárajú aţ začiatkom nasledujúceho roka (veľké 

objednávky, ktoré sa platia aţ v mesiaci január – tým vzniká skreslený údaj o zadlţenosti). 

 

 Rentabilita  

 

V úvodných rokoch 2010 a 2011 vykázala spoločnosť stratu, preto všetky ukazatele 

rentability dosahujú nulové hodnoty (ROE, ROA, ROS).  

 

Rentabilita vlastného kapitálu ROE znázorňuje ziskovosť vlastného kapitálu, v rokoch 

2012 môţeme vidieť prvé výsledky fungovania spoločnosti. Úroveň zisku nebola vysoká, 

vlastný kapitál nedosahoval vysoké hodnoty, najmä kvôli stratám z rokov 2011 a 2012, 

kedy táto strata zniţovala hodnotu vlastného kapitálu na nasledujúce roky. Straty súviseli aj 
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s veľkým predzásobením v decembri roku 2012 (Vianočné obdobie), tieto zásoby sa 

predávali aj v roku 2013. Toto spôsobilo silný nárast rentability vlastného kapitálu v roku 

2013. V roku 2013 sa predzásobenie podpísalo pod nárast zisku, aj nárastu vlastného kapitálu.   

 

Tabuľka rentability spoločnosti Šperky, s. r. o. 

Ukazateľ 2011 2012 2013 

Rentabilita vlastného kapitálu ROE 0 44,44 71,12 

Rentabilita celkových aktív ROA 0 7,18 37,26 

Rentabilita trţieb ROS 0 1,22 8,33 

 

 

Ukazovateľ ROA, teda rentabilita celkových aktív mala rapídny nárast z podobného 

dôvodu ako rentabilita vlastného kapitálu, teda nárast zisku v roku 2013 (z dôvodov 

popísaných vyššie). Druhá premenná – celkové aktíva (majetok) mali podobnú úroveň po celé 

tri roky (+-500€). 

 

Rentabilita trţieb, ROS zaznamenáva taktieţ významný nárast, v roku 2012 trţby 

vzrástli o 2 500€, v roku 2013 dosahujú podobnú úroveň ako v roku 2012. Firma vysvetľuje 

zastavenie rastu trţieb opatreniami na zvyšovanie efektívnosti namiesto tvorby trţieb 

s pozadím vysokých nákladov na ich dosiahnutie. Jednotlivé ukazatele toto tvrdenie môţu 

potvrdiť.  

 

 Ukazatele aktivity 

V rámci ukazovateľov aktivity je v rámci analyzovanej firmy ukazateľ doba obratu 

krátkodobých záväzkov. Ukazateľ doba obratu pohľadávok nemá zmysel vyuţívať, nakoľko 

firma má minimum krátkodobých pohľadávok.  
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Ukazateľ 2011 2012 2013 

Obrat (násobok) 5,43 7,02 10,85 

Doba obratu (v dňoch) 66,35 51,31 33,17 

 

V rámci jednotlivých rokov vidíme pozitívny trend v zniţovaní počtu dní. V roku 

2013 bola doba obratu zásob 33 dní.  

 

 Ukazatele zadlţenosti 

 

Ukazateľ (%) 2011 2012 2013 

Podiel vlastných zdrojov na majetku 28 52 61 

Celková zadlţenosť 72 48 39 

 

 

Podiel vlastných zdrojov na majetku a celková zadlţenosť sú vzájomne inverzné 

ukazatele. Spoločnosť vyuţíva iba krátkodobé zdroje financovania, resp. zadlţenosť a to vo 

forme obchodných úverov. Dlhodobý, alebo krátkodobý bankový úver spoločnosť nevyuţíva 

a v tomto smere je jej zadlţenie nulové. Tieto hodnoty majú klesajúci trend, je viditeľné, ţe 

firma sa postupne ozdravuje a dostáva do zdravšej finančnej disciplíny.  

 

 Likvidita 

Ukazateľ (%) 2011 2012 2013 

Beţná likvidita 108,79 119,28 242,86 

Okamţitá likvidita 7,87 15,63 46,67 
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Podobne, ako bolo uvádzané v úvode finančnej analýzy, rok 2011 bol v podstate 

prvým rokom fungovania spoločnosti. Hodnoty povaţované za vyhovujúce pre beţnú 

likviditu sú povaţované na úrovni 150% – 200%, pre okamţitú na úrovni 20%-50%  (závisí 

od druhu podniku, taktieţ rôzna literatúra odporúča iné hodnoty. Roky 2011 a 2012 boli 

z pohľadu likvidity veľmi kritické, firma mala problémy s platením načas,  rok 2012 uţ 

dosahuje v beţnej likvidite spodnú hranicu, v okamţitej sa k nej pribliţuje. Rok 2013 je 

prelomovým rokom, kde vidno zlepšenie likvidity firmy, viac voľných zdrojov. Súvisí to so 

stabilizáciou a obmedzením investícií do vybavenia, ale aj zásob. Tieto hodnoty otvárajú 

priestor na ďalší rozvoj firmy a potenciálnu investíciu ďalej. 

 

 Zhrnutie finančnej analýzy 

 

Firma počas zaloţenia v roku 2010 a 2011 vykazovala silne problémové hodnoty 

takmer vo všetkých ukazateľoch. Firma v tom čase ale pôsobila iba prvý rok na trhu na 

ktorom sa v priebehu roku 2011 stabilizovala. Hodnoty rentability boli nulové, nakoľko firma 

bola vo výraznej strate, súvisiacej s hľadania know-how, investíciami do vybavenia predajne, 

alebo zásob. Taktika sa ukázala ako účinná a firma začala dosahovať v roku 2012 zisk, 

zlepšilo sa finančné zdravie aţ po fakt, ţe firma v roku 2013 dosahuje hodnoty vo všetkých 

ukazateľoch umoţňujúce jej ďalší rozvoj. Taktieţ si firma vytvorila jasnú finančnú históriu, 

ktorú môţu posudzovať aj externé subjekty (banky, prípadní partneri alebo investori) 

firma sa teda môţe uchádzať aj o externú podporu svojho rozvoja.  

3.6  SWOT SPOLOČNOSTI ŠPERKY 

SWOT analýza patrí medzi najznámejšie a najpouţívanejšie komplexné analýzy 

umoţňujúce zistiť a špecifikovať silné a slabé stránky (vnútorné hľadisko) a príleţitosti 

a ohrozenia (vonkajšie hľadisko).  

Jednotlivým faktorom v analýze ovplyvňujúce podnik sa pripisujú body 

symbolizujúce dôleţitosť faktoru, beţne v stupnici 1-10 a váhy, ktoré znázorňujú stupeň 

pôsobenia v rámci podniku. Váham sa beţne pripisujú hodnoty 1-7. Výsledné hodnoty sa 

vynásobia a sčítajú v kaţdej zo 4 oblastí (S W O T) a výsledky sa medzi jednotlivými 

oblasťami porovnajú.  
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S  W  O  T 

SILNÉ STRÁNKY Body Váhy Súčet   SLABÉ STRÁNKY Body Váhy Súčet 

Umiestnenie predajne v nák. 

centre 9 6 54   Počet predajní a diverzifikácia 10 6 60 

Unikátne portfólio 9 6 54   Vzdialenosť nák. centra 8 6 48 

Stáli zákazníci 9 7 63   Vysoká konkurencia 9 6 54 

Dodávatelia 9 5 45   Byrokracia 7 7 49 

Kvalita výrobkov 8 5 40   Iba samofinancovanie 4 3 12 

Reklama a propagácia 6 4 24   Iba produkty pre ţeny 5 4 20 

Spolupráca zamestnancov 7 4 28   Nemotivovaní študenti (zamest.) 5 5 25 

Komunikácia so zákazníkmi 6 3 18   Predajné pulty 5 2 10 

Cenovo prístupné produkty 7 6 42           

Súčet     368   Súčet     278 

                  

PRÍLEŢITOSTI Body Váhy Súčet   OHROZENIA Body Váhy Súčet 

Nové predajne 10 6 60   Zľavové portály 7 7 49 

Internetový predaj 7 6 42   "Lacná konkurencia" 8 6 48 

Vstup strategického partnera 9 7 63   Puncový zákon 8 5 40 

Lepšia integrácia s dodávateľmi 9 3 27   Zahltenie trhu 8 5 40 

Produkty pre pánov 5 6 30   

Pokles návštevnosti nákupného 

centra 9 5 45 

Vzdelávanie zamestnancov 8 3 24   Zmluva s nákupným centrom 10 2 20 

Zamestnávanie mladých (bez 

odvodov) 7 3 21   Kríza a kúpyschopnosť 9 3 27 

Väčšie mesto (kúpyschopnosť) 9 6 54   Veľké mnoţstvo substitútov 9 5 45 

Rast ţivotnej úrovne 8 2 16           

Súčet     337   Súčet     314 

Tabuľka SWOT 

 

Ako je moţné vidieť z tabuľky SWOT analýzy, firme prevyšujú silné stránky, firma 

má taktieţ mnoţstvo príleţitostí ako sa môţe ďalej rozvíjať. 

 

 Silné stránky  

Medzi najpodstatnejšie silné stránky patrí umiestnenie v nákupnom centre. Zákazníci 

častokrát narazia najprv na predajňu firmy Šperky, s. r. o., výhodou je to najmä pri 

impulzívnych zákazníkoch. Tým ţe má firma aj unikátne produkty, zákazníci sa stávajú 

výnimočnými a nepotrebujú ďalej hľadať iné predajne. Podstatou sú aj stáli zákazníci, ktorí 

navštevujú predajňu pravidelne, takíto zákazníci majú karty zákazníka, ktoré im umoţňujú 

čerpať rôzne bonusy.  
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 Slabé stránky 

Firma má len jednu stálu predajňu, nevie teda vo väčšej miere pokrývať trh, taktieţ 

nie je dostatočne diverzifikovaná k prípadnému riziku. Napriek nájomnej zmluve, 

eliminujúcej toto riziko môţe konkurencia zatlačiť na nákupné centrum a spôsobiť firme 

nemalé problémy. Problémom môţe byť aj „lacná konkurencia“ ktorá poskytuje rôzne 

napodobeniny produktov, vyrobené z nekvalitných materiálov. Zákazníci orientovaní výlučne 

na cenu môţu podľahnúť takýmto spoločnostiam .  

Byrokratické bariéry sťaţujú vo všeobecnosti podnikanie na Slovensku. Ako bolo 

uvedené v analýzach, podnikateľské prostredie sa zhoršuje, stúpa byrokratické zaťaţenie 

a firmy to stojí mnoţstvo zdrojov navyše. Firma je tieţ úzko zameraná hlavne na ţeny, 

v prípade pánskeho zákazníka zaujímajúceho sa o módu firma nedokáţe poskytnúť produkty 

na výber. V neposlednom rade sú slabou stránkou firmy študenti, ktorí nie sú dostatočne 

motivovaní, častokrát nevyvíjajú dostatočné komunikačné úsilie so zákazníkom. Toto zvyšuje 

náklady na kontrolu, tieţ to môţe zanechať negatívny dopad na zákazníkovi. 

 

 Príleţitosti 

Prvé tri poloţky v príleţitostiach spolu úzko súvisia, nové predajne, internetový 

obchod sú aspekty, ktoré rozširujú pôsobenie spoločnosti, odstraňujú niektoré slabé stránky, 

ale aj ohrozenia. Vstup strategického partnera je jedna z ciest ako rozšíriť podnikanie 

spoločnosti aj veľkosť pôsobenia. Firma sa tak stane tieţ konkurencieschopnejšou. 

Príleţitosťou môţe aj vyuţitie benefitu zamestnávania mladých, ktorým sa vláda snaţí riešiť 

nezamestnanosť. Firma by tak mohla získať perspektívnejšieho zamestnanca ako brigádnika – 

študenta. Je teda aj predpoklad niţšej fluktuácie v takomto riešení.  

 

 Ohrozenia 

Zľavové portály sú zaujímavým nástrojom v čase sezónnych výkyvoch, častokrát sa 

tam objavujú aj lacné druhy šperkov. Tento spôsob uberá trţby kamenným predajniam 

a dostáva na trh častokrát lacné a nekvalitné produkty. Fixné náklady sú pri takomto spôsobe 

predaja oveľa niţšie ako v prípade firiem s kamennými predajňami a zamestnancami. 

Ohrozením je aj zahltenie trhu, kedy nárast konkurencie môţe spôsobiť odliv zákazníkov. 

Ako je uvedené uţ vyššie, najväčším problémom je konkurencia produkujúca napodobeniny 

a výrobky z horšej kvality.  
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4 NÁVRH NOVEJ STRATÉGIE A POSTUP JEJ 

IMPLEMENTÁCIE 

Roky 2010, 2011 a 2012 boli vo firme Šperky, s. r. o. stabilizačné, v roku 2013 sa 

firme podarilo preklenúť „zakladateľské obdobie“ a jej pozícia je v súčasnosti stabilná. Toto 

dáva priestor na rozšírenie pôsobnosti firmy. Návrh novej stratégie vychádza zo SWOT 

analýzy,  jej zameraním je expanzívna stratégia. Vzhľadom na vyuţitie príleţitostí je pre 

firmu vhodné otvoriť nové predajné jednotky, a vytvoriť celú oblasť e-businessu, ktorá je 

v súčasnej dobe podstatná.   

 

V rámci eliminácie rizík expanzívnej stratégie je pre firmu výhodnejšie zlepšiť 

kapitálové zabezpečenie, zlepšiť koordináciu s dodávateľmi a z pohľadu vlastníka firmy 

rozloţiť riziko prípadného neúspechu tejto stratégie. Navrhnuté riešenie pre firmu je vstup 

nového partnera prostredníctvom navýšenia základného imania. Spoločnosťou vhodnou na 

realizáciu takejto stratégie je firma Striebro, s. r. o. ktorá bola spomenutá v predošlej kapitole. 

Táto firma uţ v súčasnosti úzko spolupracuje so spoločnosťou Šperky, s. r. o..   

 

4.1 VSTUP STRATEGICKÉHO PARTNERA 

Na to, aby bolo moţné začať realizovať expanzívnu stratégiu, je potrebné vymedziť 

vstup strategického partnera. 

Prepojenie firiem Šperky, s. r. o. a firmy Striebro, s. r. o. by znamenalo niekoľko 

výhod pre obidve strany, firma Striebro sa pohybuje v oblasti veľkoobchodného predaja 

strieborných šperkov a iných módnych doplnkov. Týmto by sa firma Striebro, s. r. o. dostala 

na maloobchodný trh, v ktorom nemá potrebné know-how. Zároveň by to znamenalo lepšiu 

odozvu voči konkurencii a rozšírenie sluţieb a v neposlednom rade nárast zisku a trţieb. 

Výhodou pre spoločnosť Šperky, s. r. o. by vstup tejto firmy znamenal navýšenie 

kapitálu, ten by sa mohol pouţiť na rozširovanie prevádzok. Vznikla by moţnosť z tohto 

navýšenia kapitálu financovať aj vytvorenie internetového obchodu.  
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 Informácie o spoločnosti Striebro, s. r. o.  

 

Základné imanie: 7000€ 

Firma je zaloţená zakladateľskou listinou s jedným spoločníkom, má jedného 

konateľa a dvoch prokuristov. Zameranie je veľkoobchodný predaj v rámci celej Slovenskej 

republiky so striebornými šperkami. Trţby tejto firmy sa pohybujú na úrovni 220 000€ za rok 

2012. Firma má záujem rozširovať svoje pôsobenie.  

 

 Forma vstupu 

Nakoľko je trţbami firma Striebro väčšia, tieţ z dôvodu dlhšej pôsobnosti na trhu (od 

roku 2009, v rámci inej firmy uţ pred týmto rokom) je návrh vstupu určený vkladom kapitálu 

vo výške 100% základného imania (5000€), získaním obchodného podielu 50%. Konateľ 

firmy Šperky, s. r. o. ostáva aktuálny, rozdelenie zisku je navrhnuté výškou obchodného 

podielu. Právna forma by ostala zachovaná – spoločnosť s ručením obmedzeným, 

zakladateľská listina by sa zmenila na spoločenskú zmluvu, kde by okrem súčasného 

spoločníka pribudla fyzická osoba stojaca za firmou Striebro, s. r. o. Vlastník spoločnosti 

Šperky, s. r. o. zároveň získa podiel v spoločnosti Striebro, s. r. o. vo výške 20%.  

Zvolená bola zloţitejšia forma vstupu z dôvodu, ţe firma Striebro, s. r. o. je 

veľkoobchodný dodávateľ pre maloobchodnú sieť, a fúzia spoločností a expanzia 

maloobchodnej značky by mohli priniesť negatívne reakcie súčasných odberateľov 

spoločnosti Striebro, s. r. o.  

 

 Riziká spojené so vstupom 

Hlavné riziká spojené so vstupom sú strata autonómie v rozhodovaní, delenie zisku. 

Tieto faktory moţno čiastočne vyriešiť úpravou v spoločenskej zmluve. Konateľ firmy by 

podľa navrhovanej stratégie ostal pôvodný, takţe hlavné smerovanie by spadalo pod pôvodné 

vedenie. Napriek rovnocennému podielu sú v rámci eliminácie rizika hlasovacie práva 

v pomere 51:49 v prospech pôvodného vedenia firmy Šperky, s. r. o..  Rozdelenie zisku je 

navrhnuté v pomere 50:50. 
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4.2  EXPANZÍVNA STRATÉGIA 

4.2.1 NÁVRH EXPANZÍVNEJ STRATÉGIE 

Po vstupe strategického partnera a navýšením kapitálu vznikajú oveľa širšie moţnosti 

expanzie. Stratégia zameraná na obdobie 5 rokov je postupné pokrývanie predajňami na 

strednom a západnom Slovensku, v celkovom počte 4-7. V začiatočnej fáze stratégie sú 

plánované krajské mestá, prvým mestom vhodným na túto stratégiu je Banská Bystrica 

nachádzajúca sa na rozhraní aktuálneho sídla spoločnosti a aktuálnou prevádzkou. Toto mesto 

v rámci techniky pozorovania vykázalo priestor na otvorenie takejto prevádzky. Súčasťou 

tejto stratégie je vytvorenie rozsiahleho e-business systému, ktorý sa neskôr stane nosnou 

konštrukciou ostatných aktivít spoločnosti.  

 

4.2.2 TAKTIKA NA ROK 2013 

Aby bolo moţné dosahovať výsledky v rámci strategického riadenia, strategické ciele 

musia byť rozdelené do kaţdodenných činností. V priebehu mesiacov máj aţ august vzniká 

priestor na vstup strategického partnera. Tento proces si vyţaduje dôslednú prípravu 

spoločenskej zmluvy, právne úkony a zmeny súvisiace so zápisom do obchodného registra aţ 

po vytváranie nového systému fungovania a zlaďovania systémov a procesov v jednotlivých 

firmách (napríklad zjednotenie účtovníctva, pokles fixných nákladov na jeho vedenie, 

informačné systémy vyuţívané v obidvoch firmách a podobne). V mesiacoch september 

a október, teda po vyriešení všetkých otázok súvisiacich so vstupom partnera vzniká priestor 

na otvorenie novej pobočky. V mesiaci november bola otvorená testovacia prevádzka tejto 

predajne a postupne sa odstraňovali jednotlivé nedostatky tak, aby v mesiaci december (ktorý 

je najsilnejším mesiacom v roku a trţby v tomto odvetví dosahujú aj 3-násobné obraty 

beţného mesačného obdobia) bola predajňa plne funkčná a prinášala zákazníkom šperky 

prvotriednej kvality za prijateľnú cenu.  
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4.3  STRATÉGIA E-BUSSINESS 

Súčasťou expanzívnej stratégie a taktiky na rok 2013 je vytvorenie celkového e-

business systému, ktorý bude zastrešovať všetky procesy vo firme. Vzhľadom na 

komplexnosť tejto zloţky stratégie je táto oblasť interpretovaná samostatne. Predbeţné 

nasadenie tohto systému je vhodné ešte v roku 2013, pričom na investícii by sa mali podieľať 

obidve zúčastnené firmy.  

 

4.3.1 CIELE E-BUSINESS SYSTÉMU VO FIRME ŠPERKY, S. R. O. 

 Nástroj komunikácie 

Strategické plánovanie je dlhodobý proces, preto je nutné urobiť niektoré kroky a 

priori, aj keď sa ich plný potenciál prejaví neskôr. Na vznik nových predajní je potrebné určiť 

ich systém fungovania. Komplexný a integrovaný e-business systém umoţní plniť niekoľko 

cieľov. Prostredníctvom neho môţu novovznikajúce predajne komunikovať s centrálou, 

zaznamenávať trţby za daný deň, posielať objednávky od zákazníkov, alebo dopĺňať tovar, 

podľa preferencií zákazníkov pruţnejšie, ako by to malo byť organizované výlučne z centrály 

spoločnosti.  

 

 Nástroj propagácie 

Prostredníctvom integrovaného e-business systému môţe firma propagovať svoje 

produkty na obľúbených sociálnych sieťach, hlavne prostredníctvo populárneho Facebooku. 

Firma tieţ môţe priamo komunikovať so zákazníkom cez webové rozhranie a tieţ pôsobiť na 

zákazníka rôznymi formami marketingovej komunikácie. Zákazníci by si tak mohli produkt 

priamo kúpiť prostredníctvom internetového obchodu, ktorý je ďalšou zloţkou integrovaného 

e-business systému, alebo vyhľadať bliţšie informácie. 

 

 Internetový obchod 

Vytvorenie internetového obchodu je jedna z kľúčových zloţiek stratégie. Vytvára 

technologické pozadie ostatných zloţiek e-business stratégie a tieţ vytvára významný 

predajný a komunikačný kanál.  
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Vyuţitie platformy internetového obchodu: 

 maloobchodní zákazníci, 

 maloobchodné predajne firmy,  

 obchodní zástupcovia, 

 zľavové portály. 

 

Maloobchodní zákazníci môţu nakupovať šperky a nechať si ich doručiť poštou, 

alebo kuriérom priamo domov, alebo nechať si doručiť na niektorú z predajní a tam si daný 

produkt vyskúšať, alebo si vybrať iný. Zákazník si takto môţe pozrieť oveľa väčší katalóg 

produktov ako nájde na predajni, pričom tieto produkty v rámci zásobovania môţu medzi 

predajňami migrovať podľa ich poţiadaviek.  

 

Maloobchodné predajne, ako bolo uvedené vyššie budú vyuţívať internetový 

obchod po technickej stránke, objednávať tovar na predajňu a realizovať objednávky 

zákazníkov, prípadne ho môţu vyuţiť ako interaktívny katalóg a zákazníkovi ponúknuť 

náhľady šperkov priamo na predajni s moţnosťou ich objednania.  

 

Treťou z moţností vyuţitia internetového obchodu v rámci budovania stratégie je 

postupné zavedenie obchodných zástupcov, minimálne v regiónoch bez stabilných predajní. 

Táto varianta počíta s obchodným zástupcom na princípe multi-level marketingu, kde takíto 

predajcovia získavajú stanovené percento z predanej čiastky. Realizácia objednávok by 

prebiehala práve cez prostredie internetového obchodu.  

 

Poslednou moţnosťou sú zľavové portály. Kvalita produktov na týchto portáloch 

býva častokrát nízka, napriek tomu vzniká priestor na vyuţitie tejto formy. Zákazníci si kúpia 

kupón na zľavovom portáli a vyuţijú ho v prostredí internetového obchodu firmy. Týmto 

získajú jednak ďalšie informácie o produkte, ale hlavne získajú katalóg všetkých produktov, 

aj tých kvalitnejších poskytovaných mimo akcie zľavového portálu. Budú si tak môcť vybrať 

strieborný šperk, namiesto lacného postriebreného. 
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Obrázok: Náhľad grafiky internetového obchodu (pracovná verzia) 

 

Zdroj: spoločnosť Šperky, s. r. o. 

 

4.3.2 STANOVENIE OBCHODNEJ ZNAČKY 

Firma Šperky, s. r. o. doteraz predávala svoje produkty pod obchodným menom firmy. 

Súčasťou komplexného systému je pouţívanie obchodnej značky, pričom takto budú 

pomenované predajne, ale aj internetová stránka, alebo stránka na sociálnej sieti.  
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5 ZÁVER 

 

Cieľom mojej diplomovej práce bola analýza a stanovenie stratégie v spoločnosti 

Šperky, s. r. o. v ktorej pôsobím vyše troch rokov.  

Práca začala uvedením do problematiky a teoretickými východiskami strategického 

managementu, kde boli charakterizované základné pojmy stratégia, strategické myslenie alebo 

vymedzenie pojmu taktika. Ďalej boli priblíţené teoretické základy interných a externých 

analýz, analýzy SWOT, kapitolu uzatvárali základy elektronického podnikania – e-businessu.   

Analytická časť charakterizovala firmu Šperky, s. r. o., základné informácie o tejto 

firme, jej marketingový mix. Nasledovala hĺbková analýza makroprostredia, ktorá ukázala 

zhoršujúce sa podnikateľské prostredie na Slovensku, vysokú nezamestnanosť, alebo zlé 

umiestnenie v indexe podnikateľského prostredia. Ďalšími pouţitou analýzou bola analýza 

mikroprostredia kde som sa snaţil priblíţiť vzťahy s dodávateľmi a konkurenciou. Finančná 

analýza zobrazovala podstatné ukazatele finančnej výkonnosti firmy. Komplexnou analýzou 

v závere kapitoly bola SWOT analýza, ktorá definovala silné, slabé stránky a príleţitosti 

a ohrozenia. Jednotlivým faktorom boli pridelené body a váhy, aby bolo moţné určiť ich 

významnosť. 

Poslednou kapitolou, ktorá primárne vychádzala zo SWOT analýzy bolo stanovenie 

ďalšej stratégie pre firmu. Myslím si, ţe najvhodnejším riešením je vyuţiť stabilizovanú 

situáciu firmy a rozšíriť jej pôsobnosť. Aby bolo moţné vyuţiť príleţitosti, navrhujem vstup 

strategického partnera, firmu Striebro, s. r. o, ktorá je dlhodobo významným partnerom firmy. 

Tento vstup umoţní rýchlejšie otváranie nových pobočiek, taktieţ vybudovanie nosného 

piliera e-businessu, ktorý bude významnou zloţkou strategických cieľov budúcnosti.  

Dovolím si tvrdiť ţe cieľ práce bol splnený, a verím, ţe práca bude prínosom jednak 

pre firmu Šperky, s. r. o, tak aj pre nového partnera tejto firmy.  
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ZOZNAM SKRATIEK 

A - aktíva 

atd. – a tak ďalej 

E-business – elektronické podnikanie 

EAT – zisk po zdanení 

EBT – zisk pred zdanením 

EBIT – zisk pred úrokmi a zdanením 

OA – obeţné aktíva 

ROA – rentabilita aktív 

ROE – rentabilita vlastného kapitálu 

ROS – rentabilita trţieb  

SR – Slovenská republika 

T – trţby 

VK – vlastný kapitál 
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PRÍLOHY 

Príloha č. 1: Príručka pracovníka 

 

 

Informácie o spoločnosti a pracovnej náplni 

 

Úvod 

 

Vítame Vás v tíme Šperky, s. r. o.! Táto príručka Vám pomôţe nahliadnúť 

k základným informáciám o spoločnosti a pripomenúť si tak zákonitosti pôsobenia vo firme, 

v pracovnom tíme a podmienky pracovného poriadku. 

 

Šperky, s. r. o.  je mladá firma zaoberajúca sa predajom a výrobou luxusných 

výrobkov zo striebra, brúseného skla SWAROVSKI Elements a iných módnych doplnkov. 

Cieľom firmy je poskytovanie výnimočnej hodnoty pre zákazníka predajom 

kvalitných produktov. 

 

 

Vedenie firmy 

 

***: Hlavný manager (konateľ), finančná politika, strategická politika,  

 obchodné vzťahy, styk s inštitúciami, controlling, personálne činnosti 

***: Zástupca hlavného managera, produktový manager,   

 controlling, internetový predaj, prevádzkový chod 
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Vízia 

 

Víziou spoločnosti Šperky je zastávanie dominantného postavenia v oblasti módy a 

šperkov v rámci slovenského a českého trhu. 

 

 

Poslanie (misia) 

 

 Spoločnosť Šperky ponúka luxusné šperky módne doplnky, aby naši zákazníci 

zvýrazňovali svoju vlastnú krásu. 
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Pracovný poriadok 

 

 

1) Pracovník sa zaväzuje vykonávať svoju prácu riadne, svedomito a v súlade s platnými 

zákonmi Slovenskej republiky 

2) Príchod na pracovisko je stanovený na 9.00, kedy nasleduje urýchlené vyloţenie 

tovaru, jeho ocenenie, nastavenie pokladne (prihlásenie, vklad...) a prekontrolovanie 

hotovosti (samotný predaj by mal začať najneskôr o 9.30 – za predpokladu, ţe je 

splnený bod 3) 

3) Predaj nesmie začať skôr, ako sú všetky vyloţené produkty ocenené!!! 

4) Produkty musia byť umiestnené systematicky a prehľadne tak, aby vytvárali príjemný 

dojem a vhodne vynikali svojou farebnosťou. Produkty nesmú zakrývať výhľad na 

pokladňu (jej zadnú časť s displayom).  

5) K zákazníkom sa treba správať slušne, usmievať sa a pôsobiť dobrým dojmom. 

Poskytnúť zákazníkovi poţadované informácie, pomôcť s výberom. Ak zákazník 

viditeľne nemá záujem o naše produkty, poďakovať sa mu, prípadne popriať príjemný 

deň. 

6) Všetky predané produkty je nutné blokovať do ERP pod svojim menom (prihlásenie, 

odhlásenie) a správnym PLU. Kaţdému zákazníkovi treba POVINNE vydať 

potvrdenku z ERP! V prípade nefunkčnosti ERP povinne bezodkladne kontaktovať 

zodpovednú osobu (telefonicky), ak by sa nepodarilo opraviť ERP, chybu zapísať do 

knihy pokladne a vydávať paragóny 

7) V hornej zásuvke sú povolené len najnutnejšie predmety (peňaţenka, pero, zošit, 

noţnice, mincovník, PLUcenník, paragóny) 

8) V Otváracej (uzamykacej) – hornej časti sú povolené ostatné veci firemného 

charakteru (kniha pokladne, nevyloţený tovar, letáky s akciami), v spodnej časti môţu 

byť osobné predmety. Tovar (nevyloţený) ani iné firemné predmety nesmú  byť 

poloţené na zemi, na stoličke – mohlo by dôjsť k ich odcudzeniu 

9) Obedná prestávka predpokladá urýchlené a vhodné zbalenie predmetov a odloţenie do 

uzamykacej časti tak, aby sa mohli rýchlo a neporušene čo najskôr vyloţiť po 

ukončení obednej prestávky. Obedná prestávka je vyznačená na otváracích hodinách 

prevádzky (začať s balením pred obednou prestávkou je povolené 5 minút pred jej 

začatím) 

10) Pitie a malé občerstvenie je povolené. Odporúčame vystaviť oznam (5 minút pauza...) 

11) Pri sociálnych pauzách (WC) sa postupuje podobne ako pri bode 8 (zbalenie, 

vybalenie) a 9 (oznam) 

12) Pracovné zmeny by sa mali paralelne prelínať resp. na seba nadväzovať, 

13) Koniec pracovného dňa začína najskôr 20.30. Začína odkladaním predmetov a tovaru, 

nasleduje prepočítanie hotovosti a oddelenie hotovosti na vydávanie (€50,--) od trţby. 

Urobenie uzávierky Z a odloţenie dokladu. Za hotovosť na konci dňa je zodpovedná 

osoba vykonávajúca uzávierku, preto sa odporúča pri nástupe druhej zmeny peniaze 

prepočítať. 

14) Z hotovosti nie je povolené odoberať ţiadnu čiastku na nedohodnuté účely 

(firemné peniaze z trţby aktuálneho dňa sa nesmú pouţívať ani na kopírovanie. 

Na tieto účely sa môţe pouţiť dohodnutý preddavok z predošlého dňa) 
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15) Pravidlá pre telefonovanie: telefonovanie z firemných mobilov je povolené výhradne 

na firemné účely. Snaţiť sa minimalizovať počet a dobu telefonátov  

 

 

 

Elektronická registračná pokladnica 

 

Základný popis a postup pri pouţívaní ERP. 

 

Pouţívanie ERP zjednodušuje činnosť a to v niektorých oblastiach.  

Umoţňuje presnú registráciu tovaru – zjednodušenie inventúry, trvalo 

zaznamenáva údaje a zaznamenáva presnú evidenciu cien, trţieb, obratov. Výhoda je aj 

moţnosť vydávania.  

 

Postup: 

 

1. Zapnutie ERP. Dlhé stlačenie zapínacieho tlačidla. Ak sa pokladnica nedá zapnúť, 

počkáme 10 sekúnd a skúsime to znova 

2. Prihlásenie.  Šípkami (doľava, doprava) sa preklikáme na svoje prihlasovacie meno, 

potvrdíme TL. Zadáme heslo (4 miestne) a potvrdíme TL. 

3. Vklad. Potom, ako prepočítame hotovosť (50€) urobíme vklad hotovosti. MENU -> R 

(Registrácia) -> Vklad hotovosti ( požívame šípky doľava/doprava). Potvrdíme TL. 

Hodnota: 50.00 (je nutné pouţiť desatinnú čiarku (na pokladni bodka), alebo dve nuly 

(00), tzn. 5000. (Ak by sme zadali iba hodnotu „50“, pokladňa by túto hodnotu 

zapísala ako €0,50). Potvrdíme TL. Meno: vyťukáme svoje meno (ako na mobilnom 

telefóne) a potvrdíme TL. 

4.  Samotný predaj: Predaj prebieha v „Registrácia -> predaj“. Dostaneme sa doňho 

stlačením MENU (prípadne dvojitým stlačením) R-reţim (vyberáme šípkami), 

potvrdíme TL. 

5. Nahodenie tovaru. Vyhľadáme v zozname číslo PLU tovaru, ktorý chceme nahodiť do 

pokladne. Napríklad Barok náušnice 16 -> majú PLU 1. Stlačíme preto 1 a potom 

tlačidlo PLU. Pokladňa automaticky nahodí tovar so svojou cenou a svojim názvom. 

6. Zľavy: Zľavy je moţné dávať iba dohodnuté!!! Poznáme viaceré druhy zliav – zľava 

z produktu, alebo zľava z celého nákupu. Postup: ideme predať náušnice barok s 10% 

zľavou. 1 -> PLU -> 10 -> %-- (zľava z celého nákupu: 1->PLU -> 50 -> PLU -> ST 

(Subtotal) ->10 -> %--).  Zľava konkrétne dohodnutej sumy, napr. €5,-- sa robí veľmi 

podobne. 1 -> PLU -> 5 ->SHIFT (drţíme stlačené) ->--€ 

7. Špeciálne zadávania: Násobenie príklad: Ak si zákazník kupuje dvojo príveskov DE-

Art:  2 -> *  -> 16  -> PLU 

8. Zadávanie novej ceny – pri precenení. Príklad: Cena náušníc helios sa zmenila (je 

ocenená na pulte novou cenou a táto nová cena je uţ zaznamenaná v inventúrnom 

liste!!, akurát sa ešte neupravovali ceny v pokladni), cena sa zmenila na 15,50: 1550  -

> PRICE  -> 22  -> PLU.  
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9. Príklad: Zákazník chce kúpiť 2ks náušníc HVIEZDA so zmenenou cenou na €14,00, 

kde dávame ešte zľavu 10%.  Príklad: 1400  -> PRICE  -> 34  -> PLU  -> 10 -> %-- 

10.  Vydávanie: pokiaľ chceme, aby nám pokladňa vydala pred stlačením tlačidla 

total(TL)  zadáme hodnotu, ktorou nám zákazník platí. Nesmieme zabudnúť dať dve 

nuly. Pr.:  Nablokujeme poloţky a zľavy, stlačíme SUBTOTAL, čím zákazníkovi 

povieme výslednú sumu, (napríklad 46€), zákazník nám podáva 50€ bankovku. Pred 

stlačením tlačidla TOTAL (TL)  zadáme do pokladne 50.00 (5000 bez bodky), 

pokladňa nám potom vypočíta akú čiastku máme zákazníkovi vydať.  

11.  Príklad na zhrnutie: Zákazník nakupuje set Hviezdica náušnice a Hviezdica prívesok, 

a na sety poskytujeme 10% zľavu, Hviezdica náušnice sú ale v pokladni zle ocenené 

a v skutočnosti stoja 15€. 35 (hviezdica prívesok) -> PLU  -> 1500  -> PRICE  -> 38  

-> PLU  -> (suma dokopy je povedzme 26€ a zákazník nám podáva 30€)  -> 3000  -

>TL  a pokladňa napíše, ţe máme vydať €4,-- 

Zákazníkovi podáme tovar s bločkom a výdavkom (prípadne vloţíme do 

taštičky aj s vizitkou) a poďakujeme za nákup.  

 

 

 

12.  Na konci dňa spravíme uzávierku. MENU 2X  -> Z reţim  -> TL  -> Zdruţená 

uzávierka  -> TL  -> Denná  -> TL  -> posunieme papier SHIFT (drţíme stlačený) + ↑  

-> vykonanie  ->TL 

13. Uzávierku spolu s trţbou, oddelenú o 50€ vklad na ďalší deň uloţíme do sáčku alebo 

na dohodnuté miesto.  

14.  Odhlásenie SHIFT + MENU (niekedy nejde na prvýkrát, zopakujeme aţ kým sa 

neobjaví nápis “Odhlásený”. 

15. Vypneme pokladňu dlhým podrţaním zapínacieho/vypínacieho tlačidla. 

  

Koniec pracovného dňa 

 

Po odloţení tovaru sa vykoná uzávierka ERP (reţim Z, vyberieme zdruţená 

uzávierka denná), uvedená čiastka sa zapíše do tlačiva - informácia o trţbe, kde sa 

uvedie suma z pokladne, prípadne paragóny, objednávky a všetky potrebné 

informácie. Z druhej strany tohto tlačiva - prázdna strana sa uvádzajú VŠETKY 

výdavky - výplaty, kopírovanie, prípadne odvod trţieb, vklad na účet. 

 

 

Vklady, uzávierky z ERP sa vloţia do jedného sáčka (ideálne za uzávierku z 

predošlého dňa), tlačivo informácia o trţbe do druhého (taktieţ aby to šlo 

chronologicky) a peniaze z trţby do tretieho - ktoré sa môţu pouţiť na rozmieňanie.  
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Mzdový sadzobník pre brigádnikov (platný od 1.5.2013) 

 

Mzdové sadzby sú rozdelené do niekoľkých úrovní vzťahujúcich sa na obrat 

za príslušný deň. Základná hodinová mzdová sadzba je 2,70 brutto.   

 

Sadzb

a 
Obrat 

Hodino

vá sadzba 

S0 Do *** €2,70 

S1 *** €3,00 

S2 *** €3,30 

S3 *** €3,70 

 Tabuľka: sadzobník 

 

Uvedené sadzby sú orientačné.  
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Pokyny pre správny „prvý dojem“ a vystupovanie 

 

Pracovníčky sú povinné prispôsobiť vyloţenie tovaru tak, aby ich prichádzajúci 

zákazníci mohli vidieť bez prekáţky. Taktieţ je zákonne nutné aby zákazník videl na display 

registračnej pokladne. 

 

Pravidelne kontrolovať tovar ktorý nie je vyloţený a podľa potreby ho dopĺňať 

a vhodne naaranţovať – vytvárať do krabičiek súpravy v čo najväčšom rozsahu (prívesok-

náhrdelník, náušnice, náramok, prsteň). 

 

Palety a tovar na nich, musia byť usporiadané tak, aby na zákazníka robili dobrý 

dojem, taktieţ tovar, ktorý je v nich poukladaný. Zákazníci šperky často chytajú do rúk, 

pravidelne je potrebné ich ukladať, narovnávať a leštiť, aby pôsobili reprezentatívne.  

 

Minimálne raz za deň umyť pult po bokoch, kde je nalepená nálepka mierne vlhkou 

handrou. Stroj, ktorý umýva podlahu ho zafrkáva.  

 

Kontrolovať čistotu paliet, odstraňovať z nich prach.  

 

Cenovky na šperkoch v prípade, ţe sú písané ručne sú písané pekným písmom, 

čitateľným a zreteľným bez škrabancov. Podľa moţnosti by mali mať všetky cenovky 

rovnaký charakter farbu a hrúbku písma (výnimkou sú akcie a zľavy). 

 

Komunikovať so zákazníkmi je potrebné vţdy nahlas a sebavedome, treba si to doma 

nacvičiť, nie je to nič náročné. Vţdy sa usmievajte !  

 

Pouţvajte otvorené otázky! Aký šperk by sa Vám páčil? Budete mať záujem aj o 

retiazku..., aké vlasy a oči má vaša priateľka -  snaţiť sa podľa toho vybrať. SEBAVEDOMO 

vedieť poradiť. V tom prípade by som Vám odporúčila toto, toto... Tento produkt sa páči 

muţom...  :) 

 

Vţdy buďte na zákazníka milý, snaţte sa mu čo najviac vyhovieť. 
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V prípade, ţe sa zákazník správa neprimerane, poţiadajte ho aby nezvyšoval hlas 

a podobne, v prípade potreby telefonujte managerovi *** alebo sluţbe SBS***. 

 

 

Dodrţiavanie pokynov bude pravidelne kontrolované, zodpovednosť vţdy nesie 

pracovník aktuálnej zmeny. 

 

Špeciálne upozorňujem na čítanie kníh, pozeranie filmov, internet v mobile a 

podobne. Vašou náplňou je predaj, príjemné vystupovanie, očný kontakt so 

zákazníkom, príjemné vystupovanie a oslovovanie zákazníkov.  

 

 

Nahlasovanie zmien 

 

Prosím všetkých pracovníkov, aby si zapisovali pracovné zmeny na nasledujúci 

týţdeň vţdy do piatku 18.00.  

 

 

Príjemný pracovný deň Vám ţelajú ***a ***.  
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Príloha č. 2  Plagát v predajni 
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Príloha č. 3: Výpis z obchodného registra 
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