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Abstrakt 

Cieľom diplomovej práce je navrhnúť bezskladové hospodárstvo pre vstupný materiál 

v spoločnosti INA Kysuce spol. s r. o. V prvej časti je uvedená charakteristika tohto 

podniku, čím sa zaoberá. Práca sa ďalej rozdeľuje na dve časti, časť teoretickú a časť 

praktickú. V teoretickej časti je charakterizované zásobovanie a skladovanie 

v priemyselnom podniku. V praktickej časti je najskôr analyzovaný súčasný stav 

zásobovania, pričom objektom skúmania sú zásoby vstupného materiálu, ktoré do 

spoločnosti INA Kysuce, dodáva spoločnosť Omnia KLF, a. s. Ďalej sú navrhované 

možnosti na zavedenie bezskladového hospodárstva v spoločnosti a to konkrétne JIT a 

outsourcing. Výsledkom riešenia danej problematiky je výber najvhodnejšieho riešenia 

na zrealizovanie bezskladového hospodárstva a jeho ekonomické zhodnotenie. 

Kľúčové slová 

Zásobovanie, skladovanie, kanban, JIT, outsourcing 

Abstract 

The goal of master thesis is to propose non-warehouse economy for entrance material in 

a company INA Kysuce Ltd. In the first part is presented characteristic of this company, 

what it deals with. The work is further divided into 2 parts, theoretical part and practical 

part. In the theoretical part is characterized supply and warehousing in industrial 

enterprise. In the practical part is firstly analyzed current stage of supply, while object of 

research are supplies of entrance material, which are delivered by company Omnia KLF, 

Inc. to the company INA Kysuce. Further there are proposed opportunities of 

implementation of non-warehouse economy in the company and specifically JIT and 

outsourcing. The result of solution of given problematic is the choice of the most suitable 

solution to implementation of non-warehouse economy and its economical valuation. 

Keywords 

Supply, storage, kanban JIT, outsourcing 
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1 Úvod 

V dnešnej dobe robia podniky všetko pre to, aby predali čo najviac výrobkov za čo 

najnižšie náklady. Nemôžu ale zabúdať na to , že nízke náklady nemôžu byť postavené 

na úkor kvality týchto výrobkov a služieb. Preto firmy hľadajú cesty, ako a kde môžu 

znížiť náklady bez toho aby postihli ich finálne produkty alebo vôbec prevádzku firmy. 

Jedným z moderných a obľúbených spôsoboch znižovania nákladov sú logistické služby. 

Zameriavajú sa predovšetkým na rozloženie výroby, tak aby nevznikala zbytočná časovo 

náročná preprava a manipulácia s materiálom či tovarom, prípadne na redukovanie 

zásob, či už vstupného materiálu, zásob vo výrobe alebo zásob hotových výrobkov.  

Dnes už existujú mnohé metódy a prístupy, ako napríklad JIT, KANBAN a pod., ktorými 

môže podnik dosiahnuť dokonca nulového stavu zásob, teda bezskladového 

hospodárstva. Cieľom diplomovej práce ja navrhnúť bezskladové riešenie pre 

spoločnosť INA Kysuce, spol. s r. o.  

Skôr ako bude v práci navrhované bezskladové hospodárstvo v podniku INA Kysuce, 

v prvej časti diplomovej práce bude priblížený teoretický náhľad danej problematiky. 

Poviem niečo málo o logistike, nakoľko sa práve ona zaoberá touto problematikou. 

Priblížim čo je to logistika, kde sa zrodila a ako a prečo sa vyvíjala, aké ma úlohy 

a funkcie a ako ju rozdeľujeme.  

Ďalej priblížim teoretické hľadisko procesu zásobovania v priemyselnom podniku, ako 

funguje, akú úlohu má v ňom oddelenie nákupu a zásobovacej logistiky.  

Zásobovanie so sebou prináša množstvo nákladov, už samotné zásoby, ktoré v podniku 

čakajú na spracovanie, stoja podnik výrazné finančné prostriedky. Tieto prostriedky by 

mohol podnik lepšie využiť na rôzne investície, prípadne mať uložené v banke, kde by sa 

zúročili.  

Tieto zásoby materiálu, je treba v podniku niekde uskladniť, čo je ďalší výrazný náklad 

spojený so zásobovaním. Priemyselné podniky často vkladajú finančné prostriedky na 

výstavbu  obrovských skladov, ktoré treba prevádzkovať a riadiť, na čo potrebuje 

podnik pracovné sily, čo pre neho znamená ďalšie náklady. Všetky tieto náklady spojené 

so zásobovaním, nútia podniky  zásoby redukovať. Práve preto vznikli mnohé metódy na 
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riadenie zásob. Mimo ne však existuje moderný spôsob, ktorým sa uberajú mnohé 

podniky a tým je oursourcing, čo znamená prenechanie zásobovacej činnosti inému 

špecializovanému externému sprostredkovateľovi. Podnik sa tak zbaví zásob a môže 

svoje sily sústrediť viac na hlavnú činnosť. Nadobudne nové know – how a z dlhodobého 

hľadiska môže ušetriť náklady. 

Praktická časť mojej diplomovej práce je zameraná na konkrétny podnik INA Kysuce, 

spol. s r. o., ktorý charakterizujem v prvej kapitole. Mojou úlohou je navrhnúť riešenia 

pre zavedenie bezskladového hospodárstva pre vstupný materiál. Nakoľko má 

spoločnosť veľké množstvo rôznych dodávateľov, práca bude zameraná len na jedného, 

vybraného na základe určitých kritérií. Najskôr bude analyzovaný súčasný stav zásob 

a na základe neho vyberiem vhodné varianty na dosiahnutie nulového stavu zásob.  

 

  



3 
 

2 Predstavenie spoločnosti INA Kysuce, spol. s r. o.  

INA Kysuce, spol. s r. o.  sídli na Slovenku v Kysuckom Novom Meste, jej história siaha až 

do roku 1999 kedy mala 191 zamestnancov, výroba bola zahájená v auguste 2000. Dnes 

má INA Kysuce, a. s. okolo 3800 zamestnancov. V roku 2006 sa INA Kysuce zlúčila so 

spoločnosťou, taktiež sídliacou na Slovensku, INA Skalica a dostali spoločný názov 

Schaffler Slovensko. V roku 2007 sa k ním pridala aj spoločnosť FAG ISS Bratislava.  

Tohto roku 2014 spoločnosť zmenila právnu formu podnikania z akciovej spoločnosti na 

spoločnosť s ručením obmedzeným. Teda INA Kysuce, a. s., zmenila názov na INA 

Kysuce, spol. s r. o. V zadaní práce je uvedená pôvodná právna forma podnikania, 

z dôvodu zmeny však budem v ďalšom texte uvádzať novú právnu formu a nový názov 

spoločnosti INA Kysuce, spol. s r. o. 

INA Kysuce, spol. s r.o. je závod, ktorý vlastní spoločnosť  Schaeffler Grupe, spolu so 

značkami LuK a FAG. Táto spoločnosť sídli v Nemecku a patrí k popredným predajcom 

a výrobcom valivých ložísk, a okrem závodu INA Kysuce, spol. s r. o., vlastní ďalších viac 

ako 60 dcérskych spoločností na celom svete. [15.26]  

2.1 Schaeffler Gruppe 

Schaeffler Gruppe je jedným z najväčších priemyselných spoločností v Európe, ktorá je v 

rodinnom vlastníctve. Spoločníčka Maria-Elisabeth Schaefflerová, so svojím synom G. F. 

W. Schaefflerom pokračuje v životnom diele svojho manžela Dr. Ing. E. h. Georga 

Schaefflera ktorý zomrel v roku 1996. 

V zmysle "rodinnej ekonomiky" považujú spoločníci a vedenie Schaeffler Gruppe za 

svoju povinnosť, zodpovedne riadiť a neustále vyvíjať túto spoločnosť. 

Vedenie podniku pozostáva z dozornej rady a z výkonovej rady. Dozorná rada má 20 

členov,  z toho 10 zástupcov majiteľov a 10 zástupcov zamestnancov. 

Schaeffler Gruppe vynakladá veľké investície na výskum a vývoj. V spoločnosti sa zrodili 

dva geniálne nápady už na jej počiatku. Fridrich Fischr v roku 1883 vynašiel guľkový 

mlyn a tak sa stal zakladateľom priemyslu valivových ložísk. Dr. Georg Schaeffler 

pomohol pri vývoji ihlovej klietky do ihlových ložísk v roku 1949. Dnes pracujú 
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zamestnanci Schaeffler Gruppe po celom svete v moderných výskumných a vývojových 

centrách na nových produktoch a technológiách. [26]  

2.1 Predmet podnikania 

Predmetom podnikania spoločnosti INA Kysuce je [27]: 

 kúpa tovaru, za účelom jeho ďalšieho predaja konečným spotrebiteľom alebo 

iným prevádzkovateľom živnosti,  v rozsahu voľnej živnotsti, 

 sprostredkovateľská činnosť, 

 vývoj a výroba valivových ložísk a príslušenstva, 

 vývoj, výroba a opravy strojov a zariadení, 

 výroba nástrojov, 

 výroba vojenského materiálu (mimo zbraní a streliva). 

Predaj produktov INA a FAG na Slovensku zabezpečuje obchodné zastúpenie Schaeffler 

Slovensko v Kysuckom Novom Meste a v pobočke Bratislava. Spoločnosť má taktiež po 

celom Slovenku autorizovaných predajcov. Celkom ich je 19. [26]  

2.2 Výrobný program 

INA Kysuce vyrába približne 4 289 rôznych druhov produktov. Na šestnástich 

výrobných segmentoch. 

Spoločnosť sa do svojho výrobného programu zahŕňa [26]: 

 Valivé a klzné ložiská, ako sú napríklad radiálne guľkové ložiská, guľkové 

ložiská s kosouhlým stykom, ložiská vretien, guľkové ložiská so štvorbodovým 

stykom, tenkostenné guľkové ložiská, naklápacie guľkové ložiská, valčekové, 

kuželíkové, jednoradové súdkové, dvojradové súdkové ložiská, ihlové klietky, 

ihlové púzdra, ihlové masívne ložiská, puzdrové voľnobežky, tesniace krúžky, 

axiálne guľkové, valčekové ihlové a súdkové ložiská, axiálne valčekové klietky, 

axiálne ložiskové krúžky, otoče, vodiace kladky, ložiská otočných stolov, upínacie 

ložíska a pod. 

 Lineárne valivové a lineárne klzné ložiská ako napríklad vedenie 

s profilovými lištami, kladkové vedenia, hriadeľové vedenia, miniatúrne klzné 
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vedenia, miniatúrne klietkové vedenia, systémové riešenia, ploché klietkové 

vedenia a valčekové valivé jednotky. 

2.3 Výrobne technológie 

V rámci spojenia so skupinou Schaeffler Grupppe disponuje spoločnosť INA Kysuce, 

spol. s r. o. vo výrobe širokým know-how, využívajú všetky moderné technológie pre 

maximálnu presnosť výroby veľkých sérií. 63 závodov na celom svete vyrába presné 

produkty – od 2 mm až po veľké valivové ložiská s vonkajším priemerom 4,25 m.  

Spoločnosť používa technológie ako je, kovanie, lisovanie, rezanie, valcovanie, 

frézovanie, sústruženie prípadne iné obrábanie kokov a povrchová úprava. [26] 

2.4 Životné prostredie 

Spoločnosť sa aktívne podieľa na ochrane životného prostredia, taktiež ho integruje do 

všetkých oblastí podniku. Management ochrany životného prostredia zaisťuje ďalší 

úspech a prosperitu podniku. Prevádzka spoločnosti je certifikovaná podľa normy ISO 

14001. [26] 

2.5 Zákazníci a trhy 

Približne 70% ich produktov mieri do automobilového priemyslu. Ich hlavnými 

odberateľmi sú zahraničné automobilky, na Slovensku ostáva približne len päť percent 

ich produkcie. INA Kysuce, spol. s r. o. má nasledujúcich top 15 zákazníkov:

1. Volkswagen AG 

2. ZF Lemfoerder 

3. Ford 

4. BMW 

5. Thyssen Krupp 

6. Gates Polska 

7. Daimler  

8. Linde Material 

9. Contitech 

10. CarlWerthenbach 

11.  SKF 

12. Zitec 

13. Peugeot 

14. Konrad Haluk 

15. ZF Lemfoerder USA
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2.6 Organizačná štruktúra INA Kysuce, spol. s r. o. 

Podnik sa člení na jednotlivé podnikové útvary a výrobné segmenty. Výrobných 

segmentov je 16, pričom každý segment sa zameriava na určitú produktovú líniu. 

Organizačná štruktúra je znázornená na obrázku 2.1.  

Zabezpečovať tieto materiálové vstupy v spoločnosti, v požadovanom množstve, čase 

a kvalite má za úlohu oddelenie nákupu a zásobovacej logistiky.  

 

Obrázok 2.1 Organizačná štruktúra spoločnosti INA Kysuce, spol. s r. o. [28] 
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3 Logistika 
 

Táto kapitola bude venovaná logistike, nakoľko sa práve ona zaoberá, riadením zásob 

a skladovými systémami v podniku. Priblížime si teda ako sa logistika vyvíjala, čo to je 

logistika aké sú jej úlohy, ciele a ako sa člení.  

3.1 Vývoj logistiky 

 

Pôvod slova logistika môžeme nájsť v dvoch rôznych gréckych slovách, a to v slove 

„logos“, čo znamená rozum, myšlienka, reč, zákon alebo v slove „logistikon“ znamenajúce 

dômysel, rozum. [28]  

Podstata logistiky je tisícky rokov stará, jej začiatok môžeme spojiť s najskorším 

organizovaným obchodom. Pojem „logistika“ vznikol však až počas vojenských výprav, 

kedy byzantský cisár Leontos VI. (v rokoch 886 – 991) napísal svoje dielo s názvom 

„Súhrnný výklad vojenského umenia“, kde uviedol nasledujúcu charakteristiku: 

„mužstvo treba zaplatiť, príslušne vyzbrojiť a vybaviť ochranou a muníciou, včas 

a dôsledne sa postarať o jeho potreby a každú akciu v poľnom ťažení príslušne 

pripraviť, tzn. vypočítať priestor a čas, správne ohodnotiť terén z hľadiska pohybu 

vojska i možnosti protivníka odporu a tieto funkcie zvládnuť z hľadiska pohybu vojsk 

i v prípade nutnosti ich rozdelenia“. [19] 

Baron Antoine-Henri Jomini, švajčiarsky generál vo francúzskych a ruských službách, 

ako guvernér organizoval armádnu logistickú službu na moderných princípoch, veľmi 

dobre koordinovanou.  V roku 1837 bola v Paríži vydané jeho kniha s názvom „Náčrt 

vojenského umenia“, v tejto knihe spojuje logistiku v súvislosti s plnením vojenských 

úloh, kde dôstojníci mali zaisťovať tábory pre útvary, určovať smery pri presunoch 

a mali ich upresňovať podľa miestnych podmienok. [15.11]  

Logistike sa začala pripisovať veľká pozornosť po druhej svetovej vojne, pretože 

efektívne riešenie logistických operácií prispelo k víťazstvu spojeneckých vojsk. [11] 

Nakoľko sa logistika úspešne uplatnila vo vojenskej oblasti, viedlo to k aplikácii logistiky 

na riešenie podobných problémov v ekonomickej sfére. V polovici 60. rokoch vznikla 

teda hospodárska logistika, kde boli predmetom záujmu už nie vojská, ale toky 

výrobkov. Táto hospodárska logistika vznikla keď podniky rástli a ich snaha bola 
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obsadiť ďalšie trhy, teda vznikla nutnosť sledovať a koordinovať tok materiálu 

a informácií, čo malo viesť k ich konkurencieschopnosti. [12] 

3.2 Vymedzenie logistiky 
 

Počas rozvoja hospodárskej logistiky, vzniklo niekoľko rôznych definícií. Nakoľko 

neexistuje žiadna zjednotená definícia logistiky, budu uvedené len tie najpopulárnejšie.  

Americká spoločnosť Council of Logistics Management svoju definíciu formulovala 

v roku 1991 nasledovne: „Logistika je proces plánovania, realizácie a riadenia 

efektívneho, výkonného toku a skladovania zbožia, služieb a súvisiacich informácií 

z miesta vzniku do miesta spotreby, jeho cieľom je uspokojiť požiadavky zákazníkov.“ 

[3]  

Schulte definuje logistiku ako: „integrované plánovanie, formovanie, uskutočňovanie 

a kontrolovanie hmotných a s nimi spojených informačných tokoch od dodávateľa do 

podniku, vo vnútri podniku a od podniku k odberateľovi“. [1715.17] 

Pernica uvádza logistiku ako „disciplínu, ktorá sa zaoberá systémovým riešením, 

koordináciou, synchronizáciou a celkovou optimalizáciou reťazcov hmotných 

a nehmotných operácií, vznikajúcich ako dôsledok deľby práce a spojených s výrobou 

a s obehom určitej finálnej produkcie. Je zameraná na uspokojenie potrieb zákazníka ako 

na konečný efekt, ktorého sa snaží dosiahnuť s čo najväčšou pružností a hospodárením“. 

[14]  

Sixta a Mačátek vo svojej knihe definovali logistiku nasledovne: „Logistika je riadenie 

materiálového, informačného i finančného toku s ohľadom na včasné splnenie 

požiadaviek finálneho zákazníka a s ohľadom na nutnú tvorbu zisku v celom toku 

materiálu. Pri plnení potrieb finálneho zákazníka napomáha už pri vývoji výrobku, 

výbere vhodného dodávateľa, odpovedajúcim spôsobom riadenia vlastnej realizácie 

potreby zákazníka (pri výbere výrobku), vhodným premiestnením požadovaného 

výrobku k zákazníkovi a v neposlednej rade i zaistenia likvidácie morálne i fyzicky 

zastaraného výrobku“ [18] 

Stehlík logistiku definuje ako „tvorbu, riadenie a organizovanie materiálových 

a informačných tokov surovín a všetkých ostatných činností, ktoré sú s tokmi surovín 

a informácií spojené“. [19] 
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Existuje mnoho ďalších definícií, ktoré sa rôzne líšia, svojou podstatou sú však rovnaké. 

V logistike vždy ide, ako definoval Daněk, o „organizáciu tokov od zdroja surovín ku 

spotrebiteľovi“. [4] 

Pre lepšie chápanie logistiky si ešte uvedieme veľmi výstižnú definíciu označovanú ako 

„7S“.  

Logistika sa zaoberá dodaním [11]: 

 správneho výrobku,  

 v správnom množstve, 

 v správnej kvalite, 

 na správne miesto, 

 v správnom čase, 

 správnemu zákazníkovi,  

 za správne náklady. 

3.3 Rozdelenie logistiky 
 

Logistiku môžeme rozčleniť z viacerých hľadísk. V tejto kapitole si priblížime členenie 

z priestorového a z podnikového hľadiska.  

Logistický systém môžeme rozdeliť na tri subsystémy, z priestorového hľadiska (viď 

obr. 1.1) [20]:  

 Makrologistický systém predstavuje určité vlastné okolie ako napríklad región, 

národný alebo aj medzinárodný priestor. Pozostáva z pohybu materiálu 

a informácií medzi dodávateľmi a odberateľmi, medzi výrobcom a spotrebiteľom. 

Zameriava pozornosť predovšetkým na dopravné systémy. 

 Mikrologistický systém predstavuje jednotlivé subsystémy makrologistického 

systému. Okrem podnikovej logistiky sem patrí napríklad vojenská, nemocničná 

logistika a iné. Je to systém, ktorý slúži jednotlivým organizáciám. V podniku rieši 

napríklad materiálový a informačný tok na úrovni podniku (podniková logistika). 

Predmetom je predvýrobný (obstarávanie materiálu), výrobný  (výrobné 

operácie) a povýrobný (predaj výrobkov) proces.  

 Metalogistický systém tvoria kooperačné formy medzi mikrologistickými 

systémami akéhokoľvek druhu, ktoré sa vzťahujú k jednotlivým distribučným 

kanálom.  
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Ako najpopulárnejšie členenie logistiky sa v literatúre uvádza členenie z podnikového 

hľadiska, zaoberá sa materiálovými a informačnými tokmi v rámci podniku, nazývaná 

ako podniková logistika (viď obr. 2.1). Rozdeľuje sa nasledovne[20]: 

 zásobovacia logistika, 

 skladová logistika,  

 výrobná logistika,  

 distribučná logistika. 

 

Obrázok 3.1 Funkčné vymedzenie logistiky 

 

Ako už bolo uvedené, logistika sa dá pojať a členiť rôzne. Všetky tieto prvky a systémy 

spolu tvoria logistický reťazec, ktorý by mal fungovať nepretržite, v závislosti jeden od 

druhého.  

Logistický reťazec predstavuje materiálový tok, ktorý chápeme ako postupnosť stavu 

pohybu a prerušenie pohybu (stavu kľudu), ako pohyb kvantít  (zásob) jedným smerom.  

Podľa Štůska rozoznávame tri základné typy logistického reťazca [22]: 
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1. Tradičný logistický reťazec s pretržitými tokmi, kde materiálový tok 

funguje na základe princípu tlaku (push systém), kedy dodávateľ 

odosiela dávku v čase a množstve, kedy to jemu vyhovuje. 

2. Logistický reťazec s kontinuálnymi tokmi, kedy je materiál dodaný na 

základe potrieb príjemcu, pri tomto materiálovom toku sa uplatňuje 

princíp ťahu (pull systém). Predpokladá vyváženie a pruženie výroby 

a dodávok, medzi dodávateľom a výrobcom. V tomto prípade sa vylučujú 

zásoby surovín. 

3. Logistický reťazec so synchronizovaným tokom – materiálový tok je úplne 

plynulý a vyvážený, nakoľko medzi jednotlivými článkami reťazca sa 

nachádza len také množstvo, aké je potrebné.  

V tejto diplomovej práci sa budem venovať materiálovým tokom v rámci zásob pre 

vstupný materiál. 
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4 Zásobovanie 

Hlavnou úlohou zásobovania je zabezpečovať materiálové vstupy do výroby 

v požadovanom sortimente, kvalite, množstve a čase za optimálne náklady a následne 

tieto materiálové vstupy riadiť. Do zásobovacej činnosti spravidla spadajú dva útvary 

(obr. 2.1) [13]: 

 nákup (orientuje sa na trh, komunikáciu s dodávateľmi), 

 zásobovacia logistika (správne a fyzické úlohy spojené s materiálovým tokom). 

Nákup má za úlohu zabezpečiť dodávateľov, na potrebný vstupný materiál, podľa 

výsledkov prieskumu trhu. Druhú významnú úlohu má v oblasti jednania s dodávateľmi, 

zostavuje a uzatvára s nimi zmluvy. Pod nákup spadajú aj úlohy správneho charakteru 

a to vybavovanie objednávok, určovanie odvolávok z rámcových zmlúv. 

Zásobovacia logistika má za úlohu spravovanie skladov, uskutočňuje skladové činnosti, 

vnútropodnikovú dopravu.  

Riadenie nákupu a zásob vychádza z informácií ako sú stav objednávok, výška a termín 

objednávok a rozsah skladovania. Deľba úloh závisí hlavne od veľkosti podniku, 

podnikovej štruktúry, významu zásobovania pre daný podnik a mnohých ďalších 

podmienok. [23]  

 

Obrázok 4.1 Funkčné vymedzenie nákupu a zásobovacej logistiky 
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4.1 Riadenie nákupu  

Ako už bolo povedané logistika funguje ako jeden reťazec a všetky prvky riadenia na 

seba nadväzujú, tak ako sa aj riadenie nákupu spája s riadením zásob.  

Základnou úlohou nákupu v podniku je efektívne zabezpečiť základné, pomocné 

nevýrobné a výrobné procesy tovarom (materiálom), v požadovanom sortimente, 

množstve, čase a kvalite na požadované miesto. Na efektívne plnenie tejto úlohy v súlade 

s ekonomickými kritériami je potrebné [13]: 

 včasná a presná predikcia potrieb, 

 voľba a zaistenie optimálnych zdrojov, 

 zabezpečenie kvalitných dodávateľov, 

 efektívne riadenie zásob, 

 zabezpečovanie a kontrola kvality vstupov,  

 zaistenie dopravy, skladovania atď. 

Pri riadení každej časti podniku by mali byť brané v úvahu náklady. Teda aj pri určovaní 

okamžiku objednania, stavu zásob, objednávacieho množstva. Veľká neistota v podniku 

spojená s dopytom a dobou doplnenia zásob spôsobuje v praxi väčšiu orientáciu na to, 

kedy objednávať, ako na to koľko objednávať. Politika objednávania býva obvykle 

založená na pevných dodacích množstvách alebo na pevných intervaloch objednávky.  

Vlastné riadenie nákupu a zásob je možné charakterizovať niekoľkými základnými 

systémami riadenia, ktoré vychádzajú napríklad z nákladov na skladovanie, stavu zásob, 

organizačných zásad a pod. [23]: 

 Systém jednorazového objednania, kde ide o prípad jednorazového 

zaisťovania pre zákazku alebo aj pre priebežnú spotrebu, pokiaľ nie sú problémy 

so stanovením množstva a termínu spotreby a pokiaľ je časovo ohraničená. 

 Systém opakovaného objednania. Väčšinou sa týka časovo neohraničenej 

spotreby. Vplývajú tu aj iné okolnosti, na základe ktorých rozlišujeme: 

 Objednávanie s pevným rytmom, kde pri rozdielnom čerpaní zo skladu 

sa volia rôzne objednávacie množstvá, s pevným časovým intervalom. Nie 

je používané len u materiálov spotrebovaných zo skladu, ale aj 

u priamych dodávkach v rámci synchronizovaného dodávania do výroby. 
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 Objednávanie na základe signálneho množstva, kde určite množstvo 

zásoby signalizuje, že objednávka bude urobená s dostatočným 

predstihom. Pokiaľ ide o objednávku, vychádza sa spravidla s predom 

stanoveného optimálneho množstva. 

 Objednávanie voľné je možné uskutočňovať, ak nedostatok nemôže 

ohroziť chod podniku. Zaisťuje sa napríklad nákupom v bežných 

obchodných organizáciách.  

4.2 Plánovanie materiálových potrieb 

Pohotové zabezpečenie dodávok materiálu závisí od plánu spotreby, plánovania zásob 

a plánovania dodávok. Materiálová dispozícia je v tomto zmysle chápaná ako krátkodobé 

plánovanie pohotovosti, ktoré pozostáva z uvedených plánov spotreby, zásob a dodávok 

a prebieha za nepretržitej [21]:  

 evidencie spotreby, 

 evidencie stavu zásob, 

 evidencie plnenia dodávok. 

Materiálovú dispozíciu môžeme v zásade rozdeliť na [23]: 

 Zákazkovo orientovaná materiálová dispozícia – tu sa stáva riadiacim 

nástrojom zákaznícka zákazka.  Na základe požadovanej spotreby (druh, 

množstvo a termín), sú stanovené plány výdaja materiálu. V podstate ten istý 

systém predstavuje situácia, kedy je na základe rady zákazníckych zákaziek 

postavený zjednotený výrobný program, ktorý sa potom sám stáva riadiacim 

nástrojom materiálovej dispozície. Materiál môže v oboch prípadoch zaujať 

pozíciu skladovej zásoby, ktorá je predmetom previerky zaistenia pred 

uskutočnením vlastného výdaja.  

 Spotrebiteľsky orientovaná materiálová dispozícia   –   je riadená v priebehu 

spotreby, tak ako je zaznamenávaná na sklade alebo v priamych dodávkach. 

Tento druh materiálovej dispozície pracuje s nástrojmi ako sú výška zásob, 

objednávacie množstvo, bod objednávky, objednávací rytmus, poistná zásoba 

a maximálna zásoba. 
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Na dodanie potrebného materiálu v požadovanom množstve a čase sa orientuje nákup. 

Pritom je potrebné ohraničiť rozsah nákladov a možné rizika spojené s dodávkami. 

Prísun materiálu prebieha na základe pevne určenej alebo na základe odhadnutej 

spotreby. Ide o druh zaobstarania zásob [23]: 

a) prípadové, jednotlivé zaobstaranie, 

b) spojené so zákazkou, 

c) spojené s doplnením zásob, 

d) synchronizované s výrobou. 

Tieto jednotlivé druhy zaobstarania zásob budú priblížené v nasledujúcich 

podkapitolách. 

4.2.1 Jednotlivé zaobstaranie 

Zaobstaranie je v podstate nezávisle na výrobe. Týka sa investičného tovaru, špeciálnych 

požiadaviek odberateľov podniku na obchodné tovary. Činnosť spočíva v individuálnom 

určení potreby druhu, množstva, prevedenia, kvality a termínu. Nasleduje hľadanie 

informácií a preskúšania ponúk. Rozhodnutie o realizácií nákupu je uskutočnené na 

základe preverenej hospodárnosti pre nový prípad. 

4.2.2 Spojené so zákazkou 

Plánovanie a zaobstarávanie materiálových potrieb spojených so zákazkou je typické 

napríklad pre výrobu módneho tovaru (ktoré je krátko zaradené do výrobného 

programu) prípadne pre výrobu rôznych zariadení, prístrojov, strojov a pod. podľa 

zvláštnych požiadaviek. Spotreba je odvodená z kusovníkov alebo obdobných 

podkladov. Pokiaľ nemožno optimálne zaistiť materiál k okamžiku zahájenia výroby na 

zákazke, postupne sa zhromažďuje na sklade. 

4.2.3 Spojené s doplnením zásob 

Materiálová potreba spojená s doplnením zásob sa presadzuje podnikoch s kontinuálnou 

výrobou či u opakovanej výroby tých istých alebo veľmi podobných výrobkov,  nie je 

možné zaisťovať materiál podľa zákazky, ale „na sklad“ za nejakého predpokladu, že 

bude v najbližšej dobe postupne spotrebovávaný. Táto zásoba nesie so sebou, okrem 
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iných rizík, riziko nepotrebnosti. Zásobu preto treba likvidovať s určitou stratou alebo 

im predchádzať včasnými zmenami objednávok. 

4.2.4 Zaobstaranie materiálu synchronizované s výrobou 

Cieľom je dosiahnutie nulového stavu zásob. Konkrétne ide napríklad o využitie princípu 

systému JIT alebo KANBAN. Nákup sa orientuje na krátkodobý plán výroby, teda na deň 

prípadne menej. Požiadavka na materiál je pripravená k počiatku plánovaného dňa 

alebo kratšieho časového úseku. Nejde o zásobovanie orientované výlučne na zákazku, 

môže byť určené aj pre výrobu plánovania podľa požiadaviek doplňovania odbytových 

skladov a pod. aby takýto systém mohol fungovať predpokladá sa [23]: 

 znalosť potreby k okamžiku dodania, ktorý je stanovený na presný čas (napr. 

hodinu), 

 presné zjednanie dodávateľsko-odberateľských vzťahov, pri absolútnej 

spoľahlivosti dodávok,  

 miestna blízkosť dodávateľa,  

 dokonalá technika komunikácie. 

Dodávateľ musí zaistiť pokiaľ možno minimálne priebežné doby na základe 

predzásobenia materiálom a dielmi či zostavami vlastnej výroby, aby mohol čo 

najrýchlejšie reagovať na prípadne upresňovanie požiadaviek odberateľa. 

Na základe špecifických podmienok si môže podnik uľahčiť riadenie zásob rôznymi 

modernými prístupmi a systémami, ktorým cieľom je dosiahnuť nulového stavu zásob 

a tým znížiť kapitál viazaný v zásobách. Tieto systémy podporujú štíhlu výrobu, čo 

v praxi znamená zníženie zásob a zníženie časov pri manipulácií s materiálom. [23] 

4.2.4.1 Systém Just-in-Time 

Skrátene JIT, v doslovnom preklade „práve v čas“, je metóda, ktorá vznikla a začala sa 

uplatňovať najskôr v Japonsku a následne v USA a v západnej Európe. Paradoxne sa 

o metóde JIT hovorí ako o metóde pre riadenie zásob, napriek tomu, že jej dôsledná 

a ideálna aplikácia vedie práve k nulovým zásobám. [25] 

Podstatou tejto metódy je, že odberateľ dostáva materiál, výrobok či tovar práve 

v okamžiku, kedy ho potrebuje. Teda ak dodávateľ plní tieto požiadavky „práve včas“ nie 



17 
 

je nutné vytvárať zásobu, pretože materiál je rovno posunutý do výroby, teda 

spotrebovaný, tým sa úplne vylúčia náklady spojené so zásobovaním.  Pri správnej 

aplikácií tohto systému, by nemalo dochádzať k nutnej tvorbe zásob ako na strane 

odberateľa, tak ani na dodávateľskej strane. [25] 

Aplikáciu tohto systému často sťažuje, niekedy aj znemožňuje rada problémov, pretože 

podmienky pre úspešné fungovanie systému bezskladového hospodárstva, teda bez 

zásob, často podniková prax nespĺňa. Týmito podmienkami sú napríklad [16]: 

 schopnosť dodávateľa, ktorý dodá 100% požadovaných výrobkov presne 

včas a v potrebnej kvalite, 

 spoľahlivosť dopravných služieb, ktoré sú schopné dodať s danou 

presnosťou a frekvenciou tovar či materiál na určité miesto, 

 v prípade poruchy, rýchla reakcia článkov logistického reťazca tak, aby 

problém v jednej časti automaticky nevyvolal oneskorenie ostatných 

prvkov systému (to je podmienené organizáciou práce, technológiou, 

schopnosťami, znalosťami a motiváciou zamestnancov). 

V súvislosti s danými podmienkami, napríklad nie je možné predpokladať, že v meste, 

kde sa často vyskytujú dopravné kolapsy, bude táto metóda fungovať. Naopak rozvoj 

expresných distribučných služieb, uľahčuje túto metódu uskutočniť aspoň niektorým 

subjektom. [25] 

JIT môžeme rozdeliť podľa logistických procesoch na dve časti [15]: 

 nákup, 

 výroba. 

Nákup 

Pri nákupe vstupného materiálu od externých dodávateľov je cieľom JIT ihneď tento 

materiál zapojiť do produktívnej výroby, bez zapojenia skladu, kde by čakala na ďalšie 

spracovanie, a tým urýchliť výrobný proces.  Ako už bolo spomenuté, základným 

predpokladom fungovania tohto procesu je vysoká spoľahlivosť na externých 

dodávateľov, že budú plniť dodávky v presný čas so 100% kvalitou. Preto je nutné 

vybrať tzv. „kvalifikovaných dodávateľov“, ktorý sú preverení a najlepšie spĺňajú 

požadované kritéria. Ďalej je dôležité s nimi budovať nadštandardné obchodné vzťahy, 
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založené na dôvere, motivovať ich prostredníctvom dlhodobých zaistených kontraktov, 

poskytovať výhody za dodržanie kvality a garantovať odobraté množstvo. [15] 

Výroba 

Systém JIT pracuje s požiadavkami určenými dopytom a časovou následnosťou 

jednotlivých fáz výroby pri zachovaní 100% kvality produkcie.  

Systém JIT vo výrobnom procese funguje tak, že nie je prijatá, dodaná ani vyrobená 

žiadna súčiastka, pokiaľ pre ňu nie je okamžité uplatnenie v nasledujúcej fáze výrobného 

procesu. [1515.15] 

4.2.4.2 Systém Kanban 

 

Slovo kanban v doslovnom preklade z japončiny znamená oznamovaciu kartu, štítok, či 

v širšom slova zmysle informáciu. Kanbanom (informáciou) môže byť napríklad 

prepravný vozík, identifikačné miesto na podlahe, v regály, v boxe a podobne. [9]  

V tomto prípade sa vstupný materiál zaisťuje formou „externého“ kanbanu, v spojení so 

systémom JIT. Dodávateľ v rámci externého kanbanu nebude dodávať priamo do 

výroby, ale na sklad, avšak dodávka je výsledkom tesného spojenia medzi dodávateľom 

a skladom výrobcu na základe presných požiadaviek. Konečným efektom sú nižšie 

zásoby, a teda zníženie viazanosti kapitálu. Systém kanban zabezpečuje nutnú  väzbu 

materiálu na výrobný proces a požiadavku na minimalizáciu skladovania zásob. Systém 

slúži na dosiahnutie nákladovo nízkej výroby pomocou spojenia výroby „ na odvolanie“ 

s automatizovaným prísunom. [2] 

4.2.4.3 Princíp supermarketu 

Supermarket v priemyselnom podniku predstavuje novú formu skladovania, oproti 

klasickým skladom, ako ich poznáme. Používa sa prevažne pri princípe ťahu 

v materiálovom toku. Supermarket predstavuje sklad hotových výrobkov alebo zásob, 

v ktorom je presne určené ich množstvo. Supermarket sa zavádza pri plynulom riadení 

materiálového toku vtedy, keď nie je možné zaistiť plynulý materiálový tok. Materiál 

musí byť zo supermarketu odoberaný len na základe nejakej formy informácie, 

napríklad kanban karty, podporujúcej princíp ťahu. [24] 
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V supermarkete sú spotrebiteľovi ponúkané len potrebné časti. Spotrebiteľ odoberá 

tieto časti z regálu, ktorý je po odobratí dielov opäť doplnený pracovníkmi 

supermarketu. Tento materiál doplňujú pracovníci obvykle z medziskladu, ktorý síce 

výrobný proces zdražuj ale zároveň ho istí. Preto sa to navrhuje tak, že doplnenie 

regálov bude uskutočňovať dodávateľ. Informačný systém v tomto prípade funguje tak, 

že zamestnanec supermarketu dostáva informácie o odobratých dieloch, na základe 

ktorých regály priebežne dopĺňa a súčasne informuje dodávateľa o potrebe nových 

dielov. [24] 

Princíp supermarketu má ešte ďalšiu významnú prednosť. Jednotlivé diely sú 

vybaľované a pripravované a uložené tak, aby moly byť bez ďalších operácií, ako je 

rozbaľovanie, triedenie, vyhľadávanie atď., priamo preberané ku spracovaniu vo výrobe.  

Tento druh skladovania musí zaistiť priebežné a termínovo správne zabezpečenie 

výrobných procesov. Motívy pre skladovanie môžu byť napríklad [24]: 

 nutnosť kúpi väčšieho množstva materiálu, než je najbližšie spotreba vo 

výrobe, z dôvodu, že v dobe spotreby nebude možné materiál alebo tovar 

zaobstarať, napríklad sezónne suroviny, 

 okolnosť, že dodávateľ nie je schopný doručiť dodávku v správny čas 

a v správnom množstve, 

 možnosť získania rabatov, splnenie baliacich požiadaviek a podobne. 

Vedľa týchto bežnejších prevádzkových motívov hrajú rolu aj dôvody, ako napríklad 

špekulatívne skladovanie v prípade očakávaného budúceho zvýšenia cien daného 

materiálu. 

Možnosti využitia jednotlivých systémov a princípov riadenia v oblasti nákupu 

a zásobovacej logistiky, rovnako ako ich výslednú úroveň ovplyvňujú prevažne faktory 

uvedené v Tab. 3.1. [24] 
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Tabuľka 3.1 Faktory ovplyvňujúce výslednú úroveň jednotlivých systémov [24] 

      Vonkajšie faktory:       Vnútorné faktory 

 uplatnenie marketingových nákupných 

princípov,  

 flexibilita a kapacita dopravných 

výkonov, 

 geografické umiestnenie podniku, 

 pružnosť a spoľahlivosť dodávateľov, 

 zapojenie podniku v dodávateľských 

reťazcoch. 

 úroveň technickej prípravy výroby, 

 úroveň logistických procesov,  

 charakter výrobného procesu, 

 rozsah sortimentu a spotreby, 

 úroveň riadenia, zainteresovanosť.  

4.3 Riadenie zásob 

Riadenie zásob ma za úlohu zásobovacia logistika. Zásoby majú v podniku formu 

vstupov, rozpracovanej výroby a výstupov, pričom ku každej z nich musíme pristupovať 

odlišne. Zásoby vstupného materiálu a surovín držia spoločnosti kvôli odlišnému taktu 

a objemu dodávok od dodávateľov na jednej strane a na druhej strane kvôli odlišným 

odberom výrobkov. Ďalším dôvodom držby zásob je obava, zo vzniku komplikácií 

spôsobených neúplnou alebo meškajúcou dodávkou, prípadne zo vzniknutých zmien zo 

strany výroby nad rámec plánu. [8] 

Riadenie zásob je v súčasnej dobe stredobodom pozornosti. Ich správne riadenie 

pomáha prispieť k lepšiemu hospodárskemu výsledku podniku. Riadenie môžeme 

charakterizovať ako súbor riadiacich činností (analýza, rozhodovanie, kontrola, 

hodnotenie), zmyslom riadenia zásob je nájsť a zaistiť takú výšku zásob jednotlivých 

materiálov, aby výrobný proces prebiehal plynulo a pri optimálnom viazanom kapitále.  

[23] 

Úroveň riadenia zásob je ovplyvňovaný hlavne týmito faktormi [23]: 

 vonkajšie, 

 nákup, 

 umiestnenie podniku, 

 doprava, 

 pružnosť dodávateľov, 
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 vnútorné, 

 technická príprava výroby, 

 charakter výrobného procesu,  

 rozsah sortimentu,  

 spotreba. 

Z historického hľadiska pozorujeme v pojatí zásob zmenu. Kedysi sa uvažovalo nad 

otázku „prečo sú zásoby stále vyčerpávané?“ Neskôr sa začala riešiť otázka „prečo je 

v našom podniku v zásobách viazaného toľko kapitálu?“ Tento presun dôrazu bol 

vyvolaný hlavne dôsledkom rastúcej úrokovej miery na kapitálovom trhu, recesia, 

medzinárodná konkurencia a klesajúci podnikový výsledok hospodárenia. [23] 

V posledných rokoch sa potvrdilo, že lepšieho podnikového výsledku je možné 

dosiahnuť nielen riadením zásob či rôznymi metódami plánovania, ale riadením celého 

logistického procesu ako jedného celku (od zeme až k zákazníkovi, od bauxitu až po 

hliníkovú strechu). [8] 

4.3.1 Druhy zásob 
 

Poznáme viaceré druhy zásob, ktoré sa rozdeľujú na základe rôznych funkcií. 

Vymedzenie druhov zásob je potrebné pre riedenie zásob. Napríklad z hľadiska 

riadenia výroby a nákupu môžeme zásoby rozdeliť nasledovne [21]: 

 Výrobné zásoby – zásoby materiálov(výrobkov, polotovarov atd.), ktoré sme 

nakúpili od dodávateľov. To znamená zásoby, ktoré vznikajú od ich obstarania až 

do jeho predania do výrobného procesu.  

 Zásoby nedokončenej výroby – sú to zásoby vlastných polotovarov, 

vyprodukovaných v predchádzajúcich výrobných fázach a polotovary dodávané 

v rámci kooperačných vzťahov v jednej firme, ktoré sú dočasne, pri prerušení 

výrobného procesu skladované vo výrobných medziskladoch. 

 Zásoby hotových výrobkov – zásoby dokončenej výroby, ktoré boli prevzaté 

výstupnou kontrolou ako výrobky určené k dodávkam zákazníkov. [21] 
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Podľa funkcie, ktorú zásoby plnia rozoznávame niekoľko podtried rozpojovacích zásob 

[23]: 

 obratová zásoba, 

 poistná zásoba, 

 zásoba na predzásobenie, 

 vyrovnávacia zásoba, 

 zásoba v logistickom kanály, 

 dopravná zásoba.  

Obratová zásoba, čiže bežná zásoba je zásoba, ktorá kryje potreby v období medzi 

dvoma dávkami – teda v priebehu dodávkového cyklu. Obratová zásoba sa obstaráva vo 

väčších dávkach, zatiaľ čo odber je v malých a častejších dávkach. Jej veľkosť sa 

pohybuje v rozmedziach od maxima po obdŕžaní dodávky až k minimu pred ďalšou 

dodávkou. S obratovými zásobami sa stretávame takmer u všetkých prvkov 

materiálového toku. [21] 

Poistná zásoba je ta časť zásoby, ktorá pokrýva odchýlky pri dodávkach i spotrebe. 

Vytvára sa z dôvodu neschopnosti presne odhadnúť vývoj zásob, teda za účelom 

minimalizácie rizika vyplývajúceho z nepravidelnosti dodávok a ich výšky. 

V prípade súčasného, rôzne premenlivého dopytu a cyklov doplňovania zásob je nutné, 

pre stanovenie poistnej zásoby, použiť štatistické metódy.  [13] 

Priemerná veľkosť zásoby je určená súčtom obratovej zásoby a poistnej zásoby. K 

výpočtu je použitý vzorec (1) 

 𝑍 =
𝑄

2
+ 𝑍𝑝                                              (1) 

𝑍  – priemerná veľkosť zásoby 

Q – veľkosť dávky 

Zp – poistná zásoba   

  

Zásoba pre predzásobenie tento typ zásoby sa vytvára k vyrovnaniu predvídateľných 

výkyvov v prísunu a odsunu. Tieto výkyvy môže predstavovať kolísanie v dôsledku 

uzavretia firmy v dobe dovoleniek, podpora predaja, sezónne javy a pod. Pre 
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predzásobenie by sa mali vyrábať predovšetkým tie materiálové prvky (hotové výrobky, 

komponenty), ktoré využívajú úzkoprofilovú kapacitu.  

Vyrovnávacia zásoba slúži v prípadoch, kedy prísun a odsun prebieha pomerne 

synchronizovane, ale taktiež môže medzi týmito tokmi dochádzať k menším výkyvom. 

Preto sa vytvára malá vyrovnávacia zásoba, ktorý zachycuje tieto nepredvídateľné 

výkyvy, akými sú napríklad prítomnosť nekvalitných materiálových prvkov behom 

výroby. Zabraňuje sa tak napríklad prestojom práce liniek.  

Zásoba v logistickom kanály – v tomto prípade o všetky materiálové prvky, ktoré sa 

nachádzajú vo vstupnom a výstupnom „potrubí“. Je to tovar, ktorý má už svoje určené 

miesto, no doteraz tam nedošlo.  

Dopravná zásoba predstavuje všetky materiálové prvky, ktoré sú na ceste z jedného 

miesta do druhého. Závisí od veľkosti dopravnej dávky a na dopravnom čase. 

Z hľadiska signalizácie stavu zásob a prepočtu kapacity zásob pri logistickom 

projektovaní hovoríme o[21]: 

 minimálnej zásobe predstavujúcej výšku zásob v okamžiku novej objednávky, 

 maximálnej zásobe, ktorá naopak predstavuje stav zásob pred dodaním novej 

dodávky, pokiaľ bola vyčerpaná bežná zásoba. Je daná súčtom relatívne stálych 

zložiek zásob a to poistnej, technickej a havarijnej zásoby. 

4.3.2 Náklady spojené so zásobami 

Zásoby sú riadené na základe požadovanej minimalizácie celkových nákladov, a to 

predovšetkým týchto [23]: 

 Náklady na zaistenie – náklady vynaložené na zaistenie činnosti objednávania, 

od okamžiku rozdelenia predchádzajúcej spotreby cez realizáciu objednávky až 

po príjem tovaru. 

  Náklady na skladovanie – náklad na skladovací priestor, manipuláciu, úroky, 

straty zo skladovania. Čím väčšie zásoby má podnik, tým sú náklady na 

skladovanie väčšie.  
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 Náklady z nedostatku – to sú hlavne náklady vzniknuté chybným určením 

veľkosti a času spotreby, ale aj cenová diferencia či strata tovaru. S tým sú 

spojené následné náklady na pokuty, prostroje strojov a strata goodwillu.  

Okrem uvedených nákladov vznikajú pri skladovaní a zásobovaní aj ďalšie náklady, ako 

sú personálne náklady, náklady na logistiku a kontrolu, výpočtovú a komunikačnú 

techniku, skladové plochy, náklady na dopravu a manipuláciu s materiálom, poistenie 

materiálu, náklady na ochranu, zabezpečenie, údržbu, energie a iné služby. [25] 

Ak sú zásoby riadené neefektívne, vedie to ku konkurenčnej nevýhode. Teda ak má 

podnik zásoby na sklade v dobe keď nie je dopyt, vedie to k zvýšeniu nákladov na 

skladovanie a v zásobách sa viažu finančné prostriedky, ktoré by podnik mohol využiť 

efektívnejšie. Taktiež naopak, ak chýbajú zásoby v okamžiku keď vznikne dopyt, 

dochádza k stratám príjmov z predaja a k strate dôvery zákazníkov, tiež môže vyjsť 

nazmar všetko marketingové úsilie, pokiaľ podnik nedopraví svojmu zákazníkovi 

výrobky včas. [8] 

4.3.3 Analýza stavu zásob (metóda ABC) 

Cieľom tejto analýzy je odhaliť skupinu prvkov, ktorá je najpodstatnejšia pre celkový 

výsledok podnikania, teda ktoré prvky (v tomto prípade zásoby) v sebe zahŕňajú 

najväčší podiel viazaného kapitálu. Táto analýza je dôležitá pri spracovaní stratégie 

zásobovania. Metóda ABC má široké využitie v procese riadenia zásob a v rozhodovacích 

činnostiach. Vynakladať totiž rovnakú starostlivosť o všetky druhy materiálových 

položiek by bolo neefektívne. Metóda ABC je hospodárna aktivita, ktorá určí primerané 

finančné, personálne a riadiace zabezpečenie obstarávania jednotlivých skupín 

materiálov. [10] 

Táto metóda ABC sa používa pri práci s veľkým množstvom zásob, kde je potrebné nájsť 

skupinu, ktorá síce predstavuje výraznú menšinu, no má dominantný význam a na 

druhej strane nájsť dominantnú väčšinu zásob, ktorá ma nepodstatný význam 

(napríklad čo sa týka obratu zásob, prípadne viazanosti kapitálu v zásobách a pod.) [10]  

Analýza ABC je charakterizovaná na základe princípu Paretového pravidla, ktoré hovorí, 

že 80% dôsledkov vyplýva z 20% počtu všetkých možných príčin. Toto pravidlo vhodné 

využívať v nasledujúcich situáciách [10]: 
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 20 % dodávateľov sa podieľa 80 % na celkových dodávkach, 

 20 % skladovaných položiek (zásob) sa podieľa 80 % na celkovom stave 

či celkovom obrate či viazaného kapitálu, 

 20 % skladovaných položiek zaberá 80 % skladovej plochy, 

 20% skladovaných položiek sa podieľa 80 % na celkových výdajoch. 

Postup pri klasifikácií daných položiek podľa metódy ABC [10]: 

 nájsť parameter, ktorý najviac vystihuje jadro aktuálneho problému, 

 vyrátať percentuálny podiel každého prvku na celkovej hodnote parametra 

a celkovom počte prvkov, 

 usporiadať prvky podľa percentuálneho podielu na sledovanom parametre, 

 zobraziť graf, popisujúci vzájomný percentuálny podiel, 

 rozdeliť položky do skupín ABC. 

Charakteristika jednotlivých skupín metódy ABC [10]: 

Skupina A, predstavuje približne 70 – 80 % podiel na celkovej hodnote parametra 

a asi 10 – 15 % podiel na celkovom počte prvkov. Do tejto skupiny sú zaradené 

položky s rozsiahlym podielom na obrate zásob či viazanosti kapitálu v zásobách. Pri 

nákupe položiek skupiny A je vyžadovaná zvláštna pozornosť, prieskum dodacích 

podmienok jednotlivých zložiek. Ak pri tejto skupine dôjde k nepatrnému zníženiu 

stavu zásob, prispieva to k zníženiu nákladov na skladovanie. Vo všeobecnosti pri 

týchto zásobách, na základe výrobných plánov, kusovníkov, noriem spotreby 

materiálov, je stanovená veľkosť potrieb. Objednávanie materiálu býva v kratšom 

časovom horizonte, ako je deň prípadne týždeň. Položky v skupine  

vysokoobrátkové. Poistná zásoba je nízka a miesto v sklade je čo najbližšie 

k expedičnej ploche. 

Skupina B, predstavuje asi 15 – 20 % podiel na celkovej hodnote parametra a asi 10 

– 20 % podiel na celkovom počte prvkov. V skupine B majú položky strednú výšku 

obratu, dôraz sa kladie na jednotlivé materiálové skupiny. Objednávanie 

materiálových potrieb je vo väčších cykloch (týždenné, mesačné). Skupina zásob B 

nemá výrazný dopad na výšku nákladov spojených s týmito položkami. Poistná 

zásoba býva u tejto skupiny stredná a miesto v sklade býva v strednej časti. 
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Skupina C, predstavuje približne 5 – 10 % podiel na celkovej hodnote parametra 

a približne 60 – 80 % podiel na celkovom počte prvkov. Do tejto skupiny spadajú 

položky s nízkym obratom. Položky sú obstarávané zriedka na základe výnimočných  

požiadaviek. Objednáva sa zvyčajne štyrikrát prípadne raz do roka. Poistná zásoba 

býva vysoká a skladové miesto pre tieto zásoby býva najďalej od expedičnej plochy. 

4.4 Využitie outsourcingu v oblasti zásobovania 

Outsourcing je anglicky výraz, ktorý sa skladá z dvoch slov [5]: 

 out – vonkajší, 

 source – zdroj. 

Outsourcing je umelo vytvorené slovo, prevzaté z angličtiny, český výraz neexistuje, 

môžeme ho však pojať ako využívanie externých zdrojov. Inak povedané prenechanie 

nejakej činnosti (v tomto prípade zásobovanie), ktorá nie je predmetom podnikania 

danej spoločnosti,  inej špecializovanej firme. [5] 

Outsourcing je jednou z variant realizácie stratégie „make or buy“, v preklade „vyrob 

alebo kúp“. Výrobné podniky by sa teda mali sústrediť na svoju hlavú činnosť, 

a vedľajšie činnosti, či už je to zásobovanie, personalistika, údržba a pod., prenechať 

podnikateľským subjektom, ktoré sú na danú činnosť špecializované. [5] 

Náročnosť rozhodovania o realizácií takéhoto projektu vyvoláva otázky týkajúce sa 

potreby optimálneho riešenia problému. Dôvody pre realizáciu outsourcingu 

zásobovania môžu byť napríklad [5]: 

 zníženie prevádzkových nákladov, 

 lepšie kontrola prevádzkových nákladov, 

 zvýšenie koncentrácie na hlavnú činnosť, 

 uvoľnenie kapacít na hlavnú činnosť, 

 získanie prístupu k lepšiemu know – how, 

 zníženie stavu zásob, 

 uvoľnenie finančných prostriedkov, viazaných v zásobách. 
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5 Skladovanie 

V tejto kapitole bude definované skladové hospodárstvo, význam, funkcie a rozdelenie 

skladov. Skladovanie je v podniku jedna z významných logistických časti, tvorí 

medzičlánok medzi dodávateľom a odberateľom. Po tom čo si odberateľ nakúpený 

materiál prevezme, uloží ho do skladu, kde sa z neho stáva zásoba. Každý materiál musí 

byť uskladnený tak, aby nedošlo k jeho znehodnoteniu alebo strate. Skladovacie 

podmienky, ako je teplota, vlhkosť, svetlo, prašnosť a pod., musia zodpovedať 

vlastnostiam skladovaných materiálov. [18]  

Sixta definoval skladové hospodárstvo nasledovne: „V širšom zmysle slova funkciou 

skladového hospodárstva je zabezpečovať synchronizáciu transformačného procesu 

v podniku, a to od vstupov výroby až po predaj hotových výrobkov. V užšom zmysle 

slova funkciou skladového hospodárstva je zabezpečiť plynulý prísun materiálu do 

výroby, vhodne uskladňovať rozpracovanú výrobu v medziskladoch a zabezpečiť 

ochranu hotových výrobkov“ [18] 

Skladovanie zásob musí zabezpečiť priebežné, termínovo správne zaistenie spotreby vo 

výrobe. Motívy pre skladovanie môžu byť napríklad [24]: 

 nutnosť kúpi väčšieho množstva materiálu, než je najbližšie spotreba vo 

výrobe, z dôvodu, že v dobe spotreby nebude možné materiál alebo tovar 

zaobstarať, napríklad sezónne suroviny, 

 okolnosť, že dodávateľ nie je schopný doručiť dodávku v správny čas 

a v správnom množstve, 

 možnosť získania rabatov, splnenie baliacich požiadaviek a podobne. 

5.1 Funkcie skladovania 

Rozoznávame tri základné funkcie skladovania v podniku, medzi ktoré patrí presun 

materiálu, uskladnenie materiálu a prenos informácií. 

 Presun materiálu spája činnosti ako sú príjem materiálu, uskladnenie 

materiálu a následná kompletizácia tovaru podľa objednávky, prekladanie 

tovaru a expedícia. 
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  Uskladnenie materiálu v sebe zahŕňa činnosti spojené s uložením materiálu 

do skladu.  

 Prenos informácií sa týka stavu zásob vstupného materiálu, materiálu vo 

výrobe  a výstupného materiálu a ďalej informácie o využití skladových 

priestorov. [10] 

Skladovanie v podniku má významnú úlohu, a to ekonomické zladenie rozdielne 

nastavených materiálových tokov. Medzi hlavné funkcie skladovania patrí [18]: 

 Vyrovnávacia funkcia pri odchylnom materiálovom toku a potreby kvality 

materiálov alebo vo vzťahu k chronologickému rozloženiu. 

 Zabezpečovacia funkcia vzniká z dôvodu predchádzať nepredvídateľné 

riziká počas chodu výrobného procesu, kolísania potrieb na odbytovom trhu a 

meškania dodávok na zásobovacom trhu. 

 Kompletizačná funkcia je funkcia, ktorá sa spája s produkciou sortimentu 

dodávok v obchodoch, prípadne na produkciu sortimentu dávok pre zvláštne 

činnosti priemyselných závodov, pretože tovar na trhu nezodpovedá 

ustavične skutočným výrobno-technickým potrebám.  

 Zušľachťovacia funkcia, kedy je potrebná sa materiál počas skladovania 

nejakým spôsobom mení alebo zušľachťuje (napr. starnutie odliatkov, zrenie, 

sušenie, kvasenie atd.). V tomto prípade hovoríme o produkčných skladoch, 

kde je skladovanie spojené s výrobným procesom. 

 Špekulačná funkcia, kedy  sa materiál objednáva a dodáva skôr ako je jeho 

spotreba z dôvodu predpokladaného budúceho zvýšenia cien daného 

materiálu na odbytových a zásobovacích trhoch. 

 

Skladovanie má rozličné funkcie aj pri presune tovaru, kedy rozlišujeme [1]: 

Príjem tovaru, kde pri skladovaní vznikajú činnosti spojené s vykladaním, 

vybaľovaním, aktualizáciou záznamov, preverenie kvality a množstva tovaru a kontrola 

sprievodných dokumentov (napr. dodací list). Transfer a uloženie tovaru, kedy je 

tovar presunutý do skladu a uskladnený. Skompletizovanie tovaru podľa objednávky 

je činnosť kedy sa preskupuje tovar podľa požiadaviek potenciálneho odberateľa. 

Prekládka tovaru z miesta príjmu do miesta expedície pri vynechaní uskladnenia. 
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Pri expedícií tovaru dôjde k zabaleniu, skontrolovaniu zásielky podľa objednávky 

a presunu tovaru do dopravného prostriedku. 

5.2 Typy skladovania 

Typy skladov rozoznávame podľa toho, ako je materiál v sklade uložený, sú to [17]: 

 Regálové skladovanie, kde ešte rozoznávame priehradkové (policové) a uzavreté 

priehradkové. Veľkosť priehradky sa určuje na základe typov produktov, 

množstva, rýchlosti obratu a pod. Tieto sklady sa prevažne používajú na 

náhradné diely, pomocné materiály, súčiastky atd. 

 Skladovanie na podlahe, ktoré sa využíva pri sortimente ako je napríklad piesok, 

štrk, uhlie a pod. 

 Skladovanie paliet, je typ skladovania, ktorý sa používa pri skladovaní paletového 

tovaru (napr. stavebný materiál). 

5.3 Druhy skladov 

Druhy skladov môžeme rozoznávať z viacerých hľadísk. Schulte ich rozdelil podľa 

postavenia v produkčnom procese následovne [17]: 

 vstupné (zásobovacie) sklady, ktoré sú určené pre udržiavanie zásob vstupného 

materiálu, 

 medzisklady, ktoré sa nachádzajú medzi rôznymi stupňami výrobného procesu 

a slúžia na predzásobenia, 

 odbytové sklady, ktoré nám slúžia na vyrovnanie časových rozdielov medzi 

výrobnými a odbytovými procesmi. 

Ďalšie rozdelenie skladov, podľa druhu materiálu sú [17]: 

 kryté sklady, ktoré sú vhodné na skladovanie potravín, textilu, obuvi, prípadne 

ďalší materiál citlivý na poveternostné podmienky, 

 polokryté sklady, sú sklady vhodné na skladovanie dreva, sypaného materiálu 

(napr. keramickej hliny), ktoré treba chrániť napríklad len pred dažďom, 

 otvorené sklady sa využívajú pri skladovaní stavebného materiálu (piesku, 

štrku a pod.), 
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 špeciálne sklady, slúžiace na uskladňovanie špecifických materiálov, ako sú 

napríklad horľaviny, pohonné hmoty či mrazené potraviny. 

Sklady podľa skladového hospodárstva spoločnosti [6]: 

 Centralizované sklady – ide o jeden veľký centralizovaný sklad, teda všetky 

zásoby surovín, materiálov a tovarov sa koncentrujú na jednom mieste. 

 Decentralizované sklady – sklady zásob sa nachádzajú na viacerých miestach 

v rámci závodu. 

 Kombinované sklady – kedy má podnik centrálny sklad v kombinácií 

s viacerými decentralizovanými skladmi.  
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6 Analýza súčasného stavu zásob a skladových systémov 

v spoločnosti INA Kysuce, spol. s r. o. 

V tejto kapitole bude analyzovaný súčasný stav zásobovania v spoločnosti INA Kysuce, 

spol. s r. o., na základe pozorovania situácie v podniku a konzultovania danej 

problematiky s vedením zásobovacej logistiky. V nasledujúcich podkapitolách bude 

popísaný proces zaobstarávania dodávok vstupného materiálu, jeho skladovanie 

a riadenie.  

Spoločnosť INA Kysuce spol. s r. o., sa zaoberá výrobou valivových ložísk, kde na výrobu 

je potrebný materiál ako sú tyče, krúžky, klietky, guličky, puzdra, tesnenia, výkovky, 

liatiny, zátky, matice, skrutky a pod. Tento materiál im dovážajú rôzni externí aj interní 

dodávatelia (v diplomovej práci bude uvažované len o externých dodávateľoch). Po 

dodaní sa v podniku vytvárajú materiálové zásoby.  Podnik z týchto zásob čerpá a 

materiál spracováva alebo montuje a pridáva mu tak novú hodnotu. Spoločnosť sa 

zaoberá výrobou výrobkov najmä na zákazku, taktiež vyrába sortiment výrobkov, ktorý 

ponúka vo svojich katalógoch. Tento katalóg pravidelne dopĺňa podľa spotreby. V oboch 

prípadoch sú požiadavky na vstupný materiál nerovnomerné.  

V spoločnosti INA Kysuce môžeme rozlíšiť zásoby: 

 Uvoľnené zásoby – sú to zásoby, ktoré sú fyzicky na sklade, kedy ich na úseku 

príjmu tovaru skontrolovali aj uvoľnili. 

 Neuvoľnené zásoby– sú to zásoby určené na povinnú kontrolu kvality, množstva, 

balenia atd., tento materiál bol už zabuchovaný, ale príjem tovaru ho ešte 

neuvoľnil. 

INA Kysuce, spol. s r. o. má nasledujúce decentralizované sklady: 

 R-sklad, kde sú skladované surové materiály, ako sú výkovky, tyče a pod., 

určené na ďalšie spracovanie. V rámci tohto skladu funguje regálový 

a paletový systém skladovania, 

 B-sklad, je sklad kde sa nachádzajú zásoby opracovaných dielov 

a nakúpených komponentov. V tomto sklade taktiež funguje regálový 

a paletový systém skladovania, 
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 sklad hotovej výroby (jeden v spoločnosti a dva v Nemecku) 

 sklad obalov, 

 všeobecného materiálu, 

 sklad tukov a chemikálií, 

 sklad náhradných dielov. 

Diplomová práca bude zameraná na R – sklad, kde dodáva 144 externých dodávateľov. 

Títo dodávatelia spoločne tvoria 100 % výrobných zásob (to sú zásoby tvorené po 

obdŕžaní materiálu od dodávateľa) v R - sklade. Z toho len 10 dodávateľov (vid Tab. 6. 

1), dodávajá zásoby, ktoré v sebe viažu 65 % finančných prostriedkov z celkových zásob 

v R - sklade. Tento vzťah je vyjadrený na základe Paretového pravidla, ktoré v tomto 

prípade hovorí, že 14 % dodávateľov dodáva materiál, ktorý sa podieľa 65 % na celkovej 

viazanosti kapitálu. 

Tabuľka 6.1 Vybraní dodávatelia spoločnosti INA Kysuce, spol. s r. o. [28] 

Dodávateľ 
Sídlo 

dodávateľa 

Druh 

materiálu 

% EUR viazaného 

kapit. v zásobách 

Zásoba v 

% (KS) 

Volkswagen AG Nemecko 
Závitové 

tyče 
11 0,21 

Uchiyama Europe 

GMBH 
Čína Krúžky 11 10,4 

PABST - AUTOMOTIVE Nemecko Výkovky 10 0,32 

D. EDELSTALWERKE 

GMBH 
Nemecko Tyče 7 1,13 

3T s. r. o. 
Považský 

Chlmec, SR 
Výkovky 5 0,33 

ROHRWERK M. GMBH Nemecko Rúry a tyče 5 0,34 

Omnia KLF, a. s. KNM, SR Výkovky 4 0,58 

ZHEJIANG 8 + 1 P. 

MACHINERY 
Čína Krúžky 4 1,32 

OVAKO GMBH Švédsko Rúry a tyče 4 0,26 

KVP LEHOTA, s. r. o. SR Výkovky 4 0,20 

Ostatní dodávatelia ------ -------- 35 84,91 
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Pre analýzu zásob od rôznych dodávateľov boli zvolené percentá viazaného kapitálu v 

zásobách, nakoľko percentá vyjadrené v kusoch sú skresľujúce, pretože dodávaný 

materiál ma rôzne rozmery, od malých guličiek až po niekoľko metrov dlhých tyčí. 

Napríklad firma Uchiyama Europe GMBH dodáva malé tiesnenia, a aj napriek tomu, že 

v kusoch je ich výrazne viac, nemusia zaberať toľko skladovej plochy ako napríklad tyče 

od firmy D. EDELSTALWERKE GMBH. Taktiež napríklad firma ASK PRECISION BALL 

POLSKA SP. Z O. O (nie je uvedený v tabuľke) dováža guličky do ložísk, ktoré majú veľký 

percentuálny podiel v kusoch na celkové množstvo (až 36,75 %), no viaže sa v týchto 

zásobách len 1,3 % finančných prostriedkov, čo pre podnik nie je najvýznamnejšia 

položka.   

V tabuľke 6.1 je vidieť, ako zásoby v sebe držia neefektívne viazané finančné 

prostriedky, ktoré by mohli byť využité napríklad na rôzne investície, prípadne uložené 

v banke, kde by sa zúročila ich hodnota. 

Na ďalšiu analýzu zásob bola zvolená firma Omnia KLF, a. s., ktorá dodáva do 

spoločnosti INA Kysuce výkovky. Aj napriek tomu, že v sklade sú zásoby, ktoré v sebe 

viažu viac finančných prostriedkov, riešiť sa budú zásoby vstupného materiálu od 

dodávateľa Omnie KLF, a. s., pretože tento dodávateľ sa nachádza na Slovensku, dokonca 

v rovnakom meste, čo je výhodné pre zrealizovanie bezskladového hospodárstva. 

6.1 Zásobovanie spoločnosti INA Kysuce, spol. s r. o. 

Diplomová práca sa bude zaoberať zásobami vstupného materiálu od dodávateľa Omnia 

KLF, ktorý sídli, tak ako INA Kysuce, v Kysuckom Novom Meste. Podniky sú od seba 

vzdialené len 1,4 km a napriek tomu sa v spoločnosti INA Kysuce tvorí veľké množstvo 

zásob materiálu, nakúpeného od dodávateľa Omnie KLF (viď Obr. 6.1). Dodávateľ Omnia 

KLF dodáva pre podnik osústružené výkovky.  
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Obrázok 6.1 Skladový priestor pre vstupný materiál od dodávateľa Omnia KLF, a. s. [28] 

 

Zabezpečovať tieto materiálové vstupy v spoločnosti, v požadovanom množstve, čase 

a kvalite má za úlohu oddelenie nákupu a zásobovacej logistiky.  

Oddelenie nákupu ma za úlohu komunikovať s dodávateľom Omnia KLF, a. s., 

uzatvárať s nim zmluvy a pod. Z teoretického hľadiska oddelenie nákupu objednáva 

potrebný vstupný materiál, no v spoločnosti túto právomoc majú disponenti na 

jednotlivých výrobných segmentoch. Títo disponenti plánujú dodávky na základe plánu 

spotreby vo výrobe. Túto objednávku plánujú aj rok dopredu, ak sa však stane 

nepredvídateľná situácia (napríklad odberateľ bude požadovať menšie množstvo ako si 

pôvodne objednal), disponent môže objednávku u dodávateľa meniť najneskôr štyri 

týždne pred dohodnutou dodávkou. 

V tabuľke 6.2 je uvedený príklad plánu spotreby a dodávok, konkrétneho materiálového 

druhu (materiál 010585869-0000). Materiálová spotreba sa plánuje buď na základe 

potreby doplnenia zásob hotových výrobkov, ponúkaných v katalógovom predaji alebo 

na základe požiadavky odberateľa.   
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Tabuľka 6.2 Plán spotreby a dodávok [28] 

Dátum Disponibilný  prvok  Prírastok / potreba 

(v ks) 

Disponibilné 

množstvo (v ks) 

16. 05. 2014 Plán dodávky (zostatok 15) 22 900 22 915 

16. 05. 2014 Sekundárna potreba 19 695 3 220 

19. 05. 2014 Sekundárna potreba 133 3 087 

19. 05. 2014 Sekundárna potreba 1 250 1 837 

19. 05. 2014 Sekundárna potreba 1 750 87 

16. 06. 2014 Plán dodávky 20 100 20 187 

16. 06. 2014 Sekundárna potreba 596 19 591 

19. 06. 2014 Sekundárna potreba 17 675 1916 

23. 06. 2014 Sekundárna potreba 1 818 98 

18. 07. 2014 Plán dodávky 19 900 19 998 

18. 07. 2014 Sekundárna potreba 290 19 708 

18. 07. 2014 Sekundárna potreba 2 196 17 512 

18. 07. 2014 Sekundárna potreba 17 506 6 

 

Zásobovacia logistika materiál prijíma, kedy pracovníci na úseku príjmu materiálu, 

vykonajú vstupnú kontrolu na základe dodacieho listu, ktorý porovnajú s údajmi na 

sprievodnej karte materiálu. Tieto údaje sú informácie ako typ materiálu, šarža, index 

výkresu, počet kusov, počet bední a pod. Následne materiálu priradia skladové miesto 

a do podnikového informačného systému SAP zadajú číslo objednávky. Všetky prijaté 

dodávky od externých dodávateľov, teda aj od dodávateľa Omnia KLF, a. s., sú 

v podnikovom informačnom systéme zablokované hlásením kontrola kvality, čo 

znamená že materiál nie je uvoľnený. Po zaevidovaní dodávky do systému je materiál 

uskladnený v R-sklade, po dobu kým výroba nepožiada prostredníctvom systému 

KANBAN o potrebný materiál. V sklade je vyhradené miesto najbližšie k výrobe (obr. 

5.1). Zo skladu môže byť vydaný len uvoľnený materiál, teda prekontrolovaný materiál. 

Pokiaľ už pri uskladnení nebol materiál uvoľnený, pracovník vstupnej kontroly, ešte 

pred vydaním do výroby, toto uvoľnenie prevedie a označí daný materiál ako uvoľnený. 

Následne sa spotreba taktiež zaznamenáva v informačnom systéme SAP. Pri vydávani 

materiálu zo skladu platí FIFO – First In, First Out (prvý do skladu, prvý zo skladu). 

Časový priebeh objednávania, zásobovania a skladovania v spoločnosti INA Kysuce, 

materiálu od dodávateľa Omnia KLF, a. s., je zobrazený na obrázku 6.2.  



36 
 

 

  

 

  

 

 

Obrázok 6.2 Zásobovací proces vstupného materiálu od spoločnosti Omnia KLF, a. s. 

6.2 Analýza zásob vstupného materiálu od spoločnosti Omnia KLF, a. s. 

pomocou ABC analýzy 

Omnia KLF, a. s. do spoločnosti dováža 103 rôznych druhov výkovkov. ABC analýza bola 

zvolená aby sa zistilo, ktoré materiálové položky sa najviac podieľajú na celkovej 

spotrebe, a práve na tieto položky by bolo navrhnuté  bezskladové hospodárstvo. 

Venovať totiž rovnakú pozornosť všetkým položkám, by bolo neefektívne. V tabuľke 6.3 

sú zobrazené výsledky ABC analýzy. 

Tabuľka 6.3 Výsledok ABC analýzy stavu zásob 

Kategória 
Percentuálny podielu 

z celkových položiek 

percentuálny podiel 

na celkovej spotrebe 

A 18 % 60 % 

B 35 % 30 % 

C 47 % 10 % 

  

Plánovaná 

spotreba 

Disponent 

zadá 

objednávku 

Doba pred 

plánovanou 

dodávkou, kedy nie je 

možné meniť 

objednávku 

 
Č A S 

Doba 

skladovania 

Príjem 

materiálu 
Výroba 

Výrobný podnik 

Plánovan

á dodávka 

Uvoľnenie

, preprava  

Požiadavka 

prostredníctvom 

kanban 

4 týždne 2 hodiny 2 dni až týždne 
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Postup pri analýze ABC bol nasledovný: 

 ako parameter bola zvolená výška celkovej spotreby materiálu od spoločnosti 

Omnia KLF, 

 ku každej položke bola vypočítaná spotreba za 4 mesiace (viď Príloha 1), 

 vypočítala sa výška celkovej spotreby vstupného materiálu dodávaného od 

spoločnosti Omnia KLF, 

 vypočítal sa percentuálny podiel jednotlivých položiek na celkovej spotrebe,  

 položky boli zoradené vzostupne, 

 jednotlivé položky sa podľa percentuálneho podielu rozdelili do ABC kategórií 

(viď Tab. 6.3). 

Vyhodnotenie ABC analýzy 

 

Obrázok 6.3 Celková spotreba vstupného materiálu dodávaného firmou Omnia KLF, a. s., 
rozdelená na základe ABC analýzy 

Analýza bola uskutočnená na 103 materiálových položkách, dodávaných od spoločnosti 

Omnia KLF, a. s. Jedná sa o výkovky rôznych rozmerov. Cieľom bolo zistiť, ktoré výkovky 

sa vo výrobe najviac spotrebovávajú. Zistilo sa, že výkovky zaradené v kategórií A, 

ktorých je len 18 % (tj. 19 materiálových položiek) zo všetkých druhov výkovkov (viď 

príloha 1), sa podieľajú 60 % na celkovej spotrebe. V skupine B sa nachádza 35 % 

z celkových materiálových položiek, ktoré sa podieľajú 30 % na spotrebe. Do skupiny C 

je zaradených najviac materiálových položiek (47 % z celkového množstva), ktoré sa 

60%

30%

10%

Celková spotreba materiálu vo výrobe

A B C
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v podniku spotrebovávajú najmenej (10 %).  Na obrázku 6.3 je grafické znázornenie 

celkovej spotreby a podiely jednotlivých skupín ABC na spotrebe. 

Pomocou analýzy ABC sa zistilo, ktorým zásobám má podnik venovať najväčšiu 

pozornosť. Venovať totiž rovnakú pozornosť všetkým materiálovým položkám, by bolo 

neefektívne.   
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7 Návrhy na riešenie bezskladového hospodárstva v spoločnosti INA 

Kysuce, spol. s r. o. 

Ako sa logistika rokmi vyvíjala, prišlo sa na to že obrovská časť finančného kapitálu je 

viazaná práve v zásobách alebo v stratách času, ak nie je všetko logisticky nastavené 

a rozmiestnene tak aby to fungovalo čo najefektívnejšie. Tak sa začala vyvíjať logistika aj 

vo firme INA Kysuce, spol. s r. o., kde sa snažia zavádzať tie najmodernejšie 

a najefektívnejšie prístupy a metódy v logistike. Úlohou v tejto spoločnosti je zaviesť 

bezskladové hospodárstvo pre vstupný materiál u vybraného dodávateľa – Omnia KLF, 

a. s. V nasledujúcich podkapitolách budú navrhnuté a zhodnotené možnosti pre 

bezskladové obstarávanie. 

7.1 Návrh zavedenia metódy JIT pre vstupný materiál od spoločnosti 

Omnia KLF, a. s. 

Ako už bolo vysvetlené v teoretickej časti, JIT je metóda, ktorá úplne vylučuje zásoby. 

Preto by bola vhodnou variantou pre zavedenie bezskladového hospodárstva 

v spoločnosti INA Kysuce, spol. s r. o. V nasledujúcom texte popíšem, aké podmienky by 

museli byť splnené pre zavedenie tejto metódy, prípadne aké sú obmedzenia pre 

fungovanie procesu. 

Pre systém JIT v podniku by som navrhovala, aby jednotliví disponenti, ktorí plánujú 

spotrebu a dodávky, naplánovali dodávku tri hodiny (doba po ktorú vedia pracovníci na 

úseku príjmu tovaru, materiál prijať, skontrolovať podľa dodacieho listu a uvoľniť do 

výroby) pred dodaním do výroby. Samozrejme táto metóda vyžaduje vysokú spoluprácu 

s dodávateľom. Dodávateľ sa musí zaručiť, že požadovaný materiál prinesie 

v požadovanom množstve a kvalite, aby nevznikali vo výrobe straty z dôvodu obdŕžania 

chybného alebo menšieho množstva materiálu, ako bolo požadované.  

Zavedenie metódy JIT v podniku má aj slabé miesta, nakoľko sa stávajú prípady, kedy 

dominantný zákazník spoločnosti INA Kysuce, zmení svoju objednávku, tým sa zmení aj 

plán požadovanej dodávky. Spoločnosť chce dôležitému zákazníkovi vyhovieť a tak 

upraví svoj plán spotreby.  Ak sa však objednávka zmení 4 týždne a menej pred 

plánovanou dodávkou, dodávateľ väčšinou už nie je schopný túto požiadavku meniť. 

Následne sa stávajú situácie, kedy objednaný materiál na sklade buď chýba, alebo 
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prevyšuje. Toto slabé miesto by sa dalo eliminovať nastavením zmluvy s dodávateľom 

tak, aby bol zaviazaný pružnejšie reagovať na objednávky a prípadné zmeny.  

Spoločnosť INA Kysuce by musela dbať na pravidelné preventívne a prediktívne údržby, 

aby nedochádzalo k odstávkam výroby, ktoré by viedlo k zlyhaniu celého naplánovaného 

procesu, z dôvodu zlyhania výrobných liniek. 

Ďalšie slabé miesto sa objavuje pri príjme materiálu, kde čakajú na uvoľnenie prípadne 

uskladnenie ďalšie dodávky, od iných externých firiem. V tomto prípade by pracovníci 

na príjme materiálu museli uprednostniť dodávku výkovkov od spoločnosti Omnia KLF. 

Túto metódu by som navrhovala zaviesť len u výkovkov, ktoré sú najviac 

spotrebovávané. Výkovky, ktoré sa najviac spotrebovávajú vo výrobe sú zobrazené 

v tabuľke 7.1 a boli zistené pri analýze ABC (viď Tab. 6.3). 

Tabuľka 7.1 Najviac spotrebovávané materiály 

Druh materiálu 
Priemerná 

spotreba (KS) 

Celková spotreba 
za určité obdobie 

KS (4 mesiac) 
Počet dodávok 

% podiel položky 
na celkovej 

spotrebe 
010452362-0000 9 501 161 522 17 6,758% 

010451846-0000 7 525 120 397 16 5,037% 

068749929-0000 7 657 114 856 15 4,806% 

010451730-0000 7 303 109 540 15 4,583% 

001797450-0000 6 648   99 726 15 4,172% 

072534761-0000 3 733 89 593 24 3,749% 

022290176-0000 4 175 87 677 21 3,668% 

010585869-0000 4 535 86 174 19 3,605% 

010553800-0000 5 794   81 112 14 3,394% 

068591748-0000 3 153 69 363 22 2,902% 

072533005-0000 3 242 68 089 21 2,849% 

010512454-0000 5 132    51 321 10 2,147% 

010554491-0000 5 484 43 874 8 1,836% 

023195010-0000 1 815 43 565 24 1,823% 

068750706-0000 4 702 42 315 9 1,770% 

058036008-0000 2 501 40 019 16 1,674% 

058108424-0000 1 957 39 139 20 1,638% 

068751419-0000 2 206 37 500 17 1,569% 

059567090-0000 3 663 36 626 10 1,532% 

7.2 Návrh na zavedenia outsourcingu v oblasti zásobovania v 

spoločnosti INA Kysuce, spol. s r. o. 

Ďalší spôsob ktorým by spoločnosť INA Kysuce, spol. s r. o. mohla dospieť 

k bezskladovému hospodárstvu pre vstupný materiál od dodávateľa Omnia KLF, a. s. je 

outsouricing.  
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Outsourcing vo svojej podstate znamená prenechanie určitej činnosti, ktorú doteraz 

vykonávala spoločnosť svojimi vlastnými silami a prostriedkami, inému 

podnikateľskému subjektu, ktorý sa špecializuje na zásobovanie. V tomto prípade to 

znamená, že vstupný materiál od spoločnosti Omnia KLF, a. s., by objednávala, 

nakupovala a následne riadila zásoby, vo vnútri spoločnosti, externá firma. Teda 

nakúpený materiál by bol v jej vlastníctve, až do doby, kým by ho nepredala spoločnosti 

INA Kysuce, spol. s r. o., a to rovno do výroby. Tento prístup by teda firme ušetril 

finančné prostriedky viazané v zásobách, nakoľko by externá firma tieto zásoby 

dodávala rovno do výroby v presne stanovenom množstve, čase a kvalite. 

Tento spôsob by bol vhodný, oproti JIT, v prípade že by dodávateľ nebol schopný 

dodávať načas, alebo by dochádzalo k častým zmenám objednávok odberateľov. Tým by 

prešla celá zodpovednosť a riadenie na podnikateľský subjekt, ktorý sa špecializuje na 

zásobovanie, a teda je pravdepodobnosť, že by vedel lepšie koordinovať celý proces 

zaobstarávania materiálu, potrebného do výroby. Dodával by presne načas a len 

v požadovanom množstve. Tým by mala spoločnosť INA Kysuce o starosť menej z 

odvolávaním objednávok od zákazníkov. Museli by sa ale stanoviť zmluvné podmienky, 

s danou externou firmou tak, aby INA Kysuce, spol. s r. o., mohla na poslednú chvíľu 

meniť svoje materiálové požiadavky. 

Fungovať by to malo asi tak, že externý podnikateľský subjekt by odkúpil časť skladu, 

ktorá je určená na zásobovanie materiálom od dodávateľa Omnia KLF, a. s. V tomto 

prípade by nakupoval a následne predával, všetky materiálové druhy od spoločnosti 

Omnia KLF, nie len tie, ktoré majú najväčší podiel na spotrebe, zistených pri ABC 

analýze.  
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8 Návrh konkrétneho riešenia v spoločnosti INA Kysuce, spol. s r. o. 

a ekonomické zhodnotenie 

Po zhodnotení a porovnaní dvoch variant (JIT a outsourcing) na zavedenie 

bezskladového hospodárstva pre vstupný materiál v spoločnosti INA Kysuce, bolo 

zhodnotené, že reálnejšou variantou by bolo zavedenie JIT systému.  

Pri outsourcingu podnik síce ušetrí náklady na pracovnú silu a na udržovanie zásob, ale 

musí platiť ousourcingovej firme za jej služby, čo so sebou prináša často vyššie náklady. 

Aby bol outsorcing pre spoločnosť ekonomicky výhodný, museli by napríklad navýšiť 

ceny produktov, čo by mohlo viesť k strate niektorých zákazníkov. 

Aby systém JIT v podniku fungoval jednotliví disponenti musia objednávať menšie 

dávky a častejšie, než vidíme v tabuľke 6.2. Treba naplánovať dodávku 3 hodiny pred 

plánovanou sekundárnou spotrebou. To znamená, že auto spoločnosti INA Kysuce, spol. 

s r. o. bude od dodávateľa Omnia KLF, a. s. dovážať materiál aj viackrát za deň, podľa 

potreby.  

V tabuľke 8.1 je zobrazené ako by mali fungovať dodávky v praxi. 

Tabuľka 8.1 Príklad objednávania pri zavedení JIT 

Dátum a čas Dispon. prvok  Prírastok / potreba 

(v ks) 

Dispon. Množstvo 

(v ks) 

16. 05. 2014, 8:00 Plán dodávky 19 695  

16. 05. 2014, 11:00 Sekundárna potreba 19 695 0 

19.05. 2014, 8:00 Plán dodávky 133  

19. 05. 2014, 11:00 Sekundárna potreba 133 0 

19. 05. 2014, 10:00 Plán dodávky 1 250  

19. 05. 2014, 13:00 Sekundárna potreba 1 250 0 

19. 05. 2014, 12:00 Plán dodávky 1 750  

19. 05. 2014, 15:00 Sekundárna potreba 1 750 0 

 

Ďalej by bolo potrebné rozdeliť dodávky na menšie časti, podľa počtu kusov, ktoré sa 

nachádzajú v bedni konkrétneho materiálu, tak aby pri výrobnej linke stáli 2 nanajvýš  4 

bedne, podľa veľkosti, času spotreby na danej výrobnej linke, prípadne podľa toho na 

koľkých výrobných linkách sa bude materiál spracovávať. 
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Pri zavádzaní takéhoto postupu JIT, by firma musela aj niekoľkokrát za deň posielať 

auto pre materiál k dodávateľovi Omnia KLF, a. s., čo by bolo efektívne, nakoľko je 

dodávateľ vzdialený len 1,4 km. Podnik by v tomto prípade ušetril 2,4 % z celkových 

finančných prostriedkov viazaných v zásobách (viď Tab. 6.1). 2,4 % z toho dôvodu, že 

JIT je zavedené len na 60 % z celkových zásob od spoločnosti Omnia KLF, a. s.  
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9 Záver 

Cieľom diplomovej práce bolo navrhnutie bezskladového riešenia pre vstupný materiál 

v spoločnosti INA Kysuce, spol. s r. o. Tento cieľ bol stanovený, aby podnik znížil svoje 

náklady v podobe viazaných finančných prostriedkov v zásobách, ktoré môže podnik 

lepšie využívať, napríklad na rôzne investície. Návrh metód na zavedene bezskladového 

hospodárstva vychádzajú z teoretických znalostí, uvedených v prvej časti diplomovej 

práce. 

Po analýze súčasného stavu v podniku boli navrhnuté  dve varianty – JIT a outsourcing. 

JIT, v preklade „práve v čas“ je novodobá metóda, ktorá vznikla v Japonsku. Podstatou 

metódy je, že dodávateľ dodáva odberateľovi požadovaný materiál načas, na správne 

miesto, v požadovanej kvalite a množstve. Správna aplikácia tejto metódy, môže viesť 

k nulovým zásobám v podniku. Preto bola táto metóda navrhnutá ako vhodná varianta 

pre zavedenia bezskladového hospodárstva v podniku INA Kysuce, spol. s r. o. 

V praktickej časti je navrhnutý proces zavádzania v danej spoločnosti.  

Ďalšou vhodnou možnosťou pre uskutočnenie bezskladového hospodárstva v podniku 

bol outsourcing. Ktorý bol v spoločnosti navrhnutý tak, že spoločnosť INA Kysuce by 

predala svoj sklad, ktorý sa nachádza vo vnútri danej spoločnosti, aj so zásobami, 

externému sprostredkovateľovi, ktorý by tieto zásoby nakupoval a prostredníctvom 

kanbanu zasielal rovno do výroby. 

Po zhodnotení oboch variant bola zvolená ako vhodnejšia metóda JIT, nakoľko je pre 

podnik ekonomicky výhodnejšia. 
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Prílohy 
 
Príloha 1  
 

Druh materiálu 
Priemerná 

spotreba (KS) 

Celková spotreba 
za určité obdobie 

KS (4 mesiac) 
Počet dodávok 

% podiel položky 
na celkovej 

spotrebe 
001797450-0000 6 648   99 726 15 4,172% 
004883241-0000    490         490 1 0,021% 
010451730-0000 7 303 109 540 15 4,583% 
010451846-0000 7 525 120 397 16 5,037% 
010452362-0000 9 501 161 522 17 6,758% 
010452478-0000 4 505   27 027 6 1,131% 
010504273-0000    350        350 1 0,015% 
010512454-0000 5 132    51 321 10 2,147% 
010530568-0000 4 050   32 403 8 1,356% 
010553800-0000 5 794   81 112 14 3,394% 
010554491-0000 5 484 43 874 8 1,836% 
010576665-0000 3 256 22 794 7 0,954% 
010577602-0000 2 025 10 125 5 0,424% 
010577645-0000 1 821 7 284 4 0,305% 
010578404-0000 1 631 8 159 5 0,341% 
010578617-0000 2 924 29 242 10 1,223% 
010578714-0000 1 708 13 666 8 0,572% 
010585850-0000 2 250 6 750 3 0,282% 
010585869-0000 4 535 86 174 19 3,605% 
010586393-0000 3 181 3 181 1 0,133% 
010586750-0000 2 650 5 300 2 0,222% 
010587357-0000 1 407 2 814 2 0,118% 
010590625-0000 3 930 11 789 3 0,493% 
010636650-0000 1 002 2 003 2 0,084% 
010639500-0000 1 943 9 715 5 0,406% 
010640517-0000 1 021 1 201 1 0,050% 
010667555-0000 1 918 13 429 7 0,562% 
010684336-0000 2 537 17 759 7 0,743% 
010685472-0000 1 755 3 509 2 0,147% 
011074256-0000 4 213 8 426 2 0,353% 
011173270-0000 2 119 12 713 6 0,532% 
011173300-0000 1 830 16 469 9 0,689% 
011173351-0000 808 4 041 5 0,169% 
011173386-0000 1 086 5 429 5 0,227% 
011385146-0000 1 741 10 447 6 0,437% 
012226009-0000 2 491 7 472 3 0,313% 
022290176-0000 4 175 87 677 21 3,668% 
022886800-0000 883 2 648 3 0,111% 
023175150-0000 1 535 3 069 2 0,128% 
023195010-0000 1 815 43 565 24 1,823% 
023203366-0000 2 763 24 867 9 1,040% 
027408124-0000 815 14 663 18 0,613% 
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027408140-0000 886 6 204 7 0,260% 
028382633-0000 488 1 463 3 0,061% 
058036008-0000 2 501 40 019 16 1,674% 
058042253-0000 3 400 30 599 9 1,280% 
058108424-0000 1 957 39 139 20 1,638% 
059567090-0000 3 663 36 626 10 1,532% 
059736941-0000 2 506 17 540 7 0,734% 
060961082-0000 1 290 28 375 22 1,187% 
060963590-0000 932 2 795 3 0,117% 
060964030-0000 947 947 1 0,040% 
060964235-0000 1 217 12 172 10 0,509% 
060964294-0000 1 180 11 795 10 0,493% 
063081261-0000 1 211 19 370 16 0,810% 
063203960-0000 1 318 17 137 13 0,717% 
067081002-0000 1 064 5 322 5 0,223% 
067979572-0000 3 000 3 000 1 0,126% 
067982620-0000 3 063 3 063 1 0,128% 
068579446-0000 2 245 11 227 5 0,470% 
068580169-0000 2 374 9 494 4 0,397% 
068591748-0000 3 153 69 363 22 2,902% 
068595638-0000 3 310 26 477 8 1,108% 
068601107-0000 815 1 629 2 0,068% 
068601450-0000 2 236 13 417 6 0,561% 
068749929-0000 7 657 114 856 15 4,806% 
068750706-0000 4 702 42 315 9 1,770% 
068751419-0000 2 206 37 500 17 1,569% 
068800886-0000 2 718 16 310 6 0,682% 
068802056-0000 4 374 26 245 6 1,098% 
068802650-0000 2 182 17 459 8 0,730% 
068806671-0000 2 543 20 344 8 0,851% 
068807481-0000 3 035 12 141 4 0,508% 
068807805-0000 2 617 7 850 3 0,328% 
068807961-0000 1 423 7 114 5 0,298% 
068810636-0000 2 511 10 042 4 0,420% 
068821301-0000 4 017 12 050 3 0,504% 
068821611-0000 3 855 11 564 3 0,484% 
070041644-0000 2 980 35 758 12 1,496% 
070042667-0000 1 587 15 872 10 0,664% 
070043825-0000 1 500 1 500 1 0,063% 
070316449-0000 679 2 037 3 0,085% 
072533005-0000 3 242 68 089 21 2,849% 
072534222-0000 1 668 16 682 10 0,698% 
072534460-0000 3 096 21 627 7 0,905% 
072534761-0000 3 733 89 593 24 3,749% 
072534834-0000 1 875 15 000 8 0,628% 
072534982-0000 1 471 14 711 10 0,616% 
072535040-0000 1 868 14 946 8 0,625% 
072535377-0000 1 940 23 284 12 0,974% 
072535580-0000 2 286 25 146 11 1,052% 
072909951-0000 1 496 13 461 9 0,563% 
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073392952-0000 1 855 3 710 2 0,155% 
073408182-0000 1 498 2 996 2 0,125% 
075463300-0000 8 930 35 718 4 1,494% 
083626921-0000 889 889 1 0,037% 
083627561-0000 544 3 263 6 0,137% 
083640088-0000 1 674 6 697 4 0,280% 
083641769-0000 810 2 429 3 0,102% 
083666346-0000 198 396 2 0,017% 
083666486-0000 761 2 283 3 0,096% 
083666834-0000 992 5 949 6 0,249% 
084456787-0000 474 947 2 0,040% 

Spolu  2 390 127  100% 

 

 

 


