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ANOTÁCIA 

Cieľom tejto záverečnej práce je pomocou metód a nástrojov strategickej analýzy 

podniku, zostaviť strategickú analýzu spoločnosti Považská cementáreň, a.s. a odporučiť 

vhodnú stratégiu, ktorá bude odhadom úspešného vývoja podniku do budúcnosti. Práca je 

rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti je vysvetlená strategická 

analýza a najčastejšie používané metódy a nástroje externej analýzy, makroprostredia 

a mikroprostredia podniku, ktoré sú použité pri zostavení praktickej časti. Samotná analýza 

spoločnosti je aplikovaná pomocou PESTEL analýzy, Porterovho modelu piatich síl 

a SWOT analýzy. V závere práce sú pomocou zistených výsledkov externej analýzy 

navrhnuté odporúčania pre danú spoločnosť.   

Kľúčové slová: strategické riadenie; stratégia; PESTEL analýza; Porterov model 

piatich konkurenčných síl; SWOT analýza 

 

ANNOTATION 

The aim of this thesis is to create a strategic analysis of the company Považská 

cementáreň, a.s. and to recommend a suitable strategy as a prerequisite for the successful 

business development for the future. This is done by using the methods and tools of the 

company´s strategic analysis. The thesis is dividend into a theoretical and a practical part. 

The theoretical part explains the strategic analysis and the most frequently used methods 

and tools for external analysis of company´s macro and micro-environment. Such methods 

and tools are also used in the creation of the practical part. The analysis itself is created 

using PESTEL analysis, the Porter Five-Power Model and SWOT analysis. At the end of 

the thesis recommendations for the company are suggested based on the results of the 

external analysis. 

Keywords: strategic management; strategy; PESTEL analysis; Porter Five-Power 

Model; SWOT analysis  
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1 ÚVOD 

Poznanie podnikateľského prostredia a vzťahov, ktoré ho vytvárajú, je v dnešnej 

dobe potrebné nielen pre riadiaci manažment podniku, ale pre všetkých tých, ktorí 

prichádzajú akýmkoľvek spôsobom do kontaktu s podnikom. Práve tento fakt potvrdzuje 

opodstatnenosť prezentácie strategickej analýzy podniku pre široký okruh používateľov. 

Na to aby bolo možné efektívne riadiť podnik, získavať kapitál a správne ho 

investovať, je potrebné poznať nielen finančnú situáciu, v akej sa podnik nachádza ale aj 

jeho ekonomické prostredie, podnikateľské vzťahy a konkurenciu. Meniace sa ekonomické 

prostredie, globalizácia, zmeny vo vlastníckych vzťahoch, konkurencia, a to všetko kladie 

nové nároky na podnikateľskú jednotku. Tá musí dôkladne poznať situáciu na trhu, okolie 

podniku, externé a interné faktory, ktoré ovplyvňujú jej podnikateľské aktivity. 

Hlavným cieľom strategickej analýzy je poznať ekonomické postavenie podniku na 

trhu, identifikovať jeho slabé stránky, ktoré by mohli v budúcnosti viesť k problémom, 

vyzdvihnúť jeho silné stránky, o ktoré sa bude môcť oprieť. 

Cieľom bakalárskej práce „Strategické riadenie priemyslového podniku“ je 

prostredníctvom metód a nástrojov strategickej analýzy posúdiť externé vplyvy na  podnik, 

zhodnotiť ho, určiť jeho predpokladaný vývoj do budúcnosti a navrhnúť opatrenia, ktoré 

by mu pomohli zefektívniť podnikateľské aktivity. Snahou je zjednotiť teoretické poznatky 

o strategickom riadení a analyzovať ich na konkrétny priemyslový podnik. 

Práca je rozdelená do šiestich kapitol, vrátane úvodu a záveru, ktorých obsahom je 

nielen teoretická časť ale i praktická časť. 

Teoretická časť sa zaoberá charakteristikou strategického riadenia podniku. 

Predstavuje základné pojmy, s ktorými sa stretávame v súvislosti s danou problematikou. 

Bližšie vysvetľuje, čo je samotná stratégia, strategické myslenie podniku a nakoniec sa 

zaoberá samotnou strategickou analýzou podniku. Podstatná časť tejto kapitoly je 

venovaná vybratým jednotlivým metódam strategickej analýzy. 

Praktická časť bakalárskej práce začína charakteristikou vybranej priemyslovej 

spoločnosti. Vzhľadom na okolie, z ktorého pochádzam, som si vybrala spoločnosť 

Považskú cementáreň, a.s. v Ladcoch. Cementáreň patrí k jednému za najväčších výrobcov 

cementu a spoločností ponúkajúcich zamestnanie širokému okoliu obyvateľstva 
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v Považskom regióne. Na slovenskom trhu pôsobí už s viac ako 129 ročnou tradíciou. Táto 

kapitola obsahuje charakteristiku samotnej spoločnosti, organizačnú štruktúru, portfólio, 

ekonomickú situáciu spoločnosti a históriu vzniku cementárne. 

Ďalšia kapitola je venovaná samotnej analýze súčasného stavu využívaných metód 

a techník strategického riadenia Považskej cementárne, a.s. Na analýzu makroprostredia 

podniku je aplikovaná PESTEL metóda, pri analýze mikroprostredia podniku je využitý 

Porterov model piatich síl. Na záver je vykonaná SWOT analýza podniku, kde sú 

vyhodnotené jeho silné, slabé stránky, príležitosti a ohrozenia. V poslednej časti práce sú 

navrhnuté návrhy a odporúčania, ktoré by mali Považskej cementárni dopomôcť pri riešení 

svojej podnikovej stratégie.  
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2 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ V OBLASTI RIEŠENEJ 

PROBLEMATIKY 

Ak chcú spoločnosti zostať efektívne aj v dnešnom zložitom podnikateľskom 

prostredí, je nevyhnutné aby ich manažéri racionálne predvídali a reagovali na zmeny 

budúceho prostredia. V súčasnosti má strategické riadenie podniku vysokú pozíciu vo 

svojich organizačných zložkách. Jasná stratégia pomáha podnikom posúdiť svoj súčasný 

stav a uvedomiť si požadovanú budúcu pozíciu.  

Stratégia podniku pozostáva z trhových analýz, na základe ktorých by mali manažéri 

viesť podnik k lepšej výkonnosti a ziskovosti. 

2.1 Strategický manažment a stratégia 

Strategický manažment podniku je možné všeobecne definovať ako súbor 

zavedených a overených činností a postupov, ktoré pri svojej činnosti využívajú vedúci 

pracovníci na dosiahnutie cieľov organizácie. Väčšina autorov súhlasí, že manažment 

môže byť zobrazovaný ako trojjazyčná pyramída. Táto pyramída, viď. Obrázok 1 sa líši 

v rozsahu kompetencií pri vytváraní cieľov a každá jej úroveň reprezentuje určité riadenie. 

[6] 

 

Obrázok 1 Organizačná a riadiaca hierarchia manažmentu 

Zdroj: vlastné spracovanie + [5] 

Strategické riadenie stojí na vrchole tejto imaginárnej pyramídy. Pod pojmom 

strategické riadenie, si môžeme predstaviť dynamický proces, počas ktorého vrcholoví 

manažéri vytvárajú a implementujú stratégie na dosiahnutie strategických cieľov podniku. 

[13] 
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Podľa Jakubíkovej, strategický manažment „zahrňuje aktivity zamerané na 

udržovanie dlhodobého súladu medzi poslaním podniku, jeho dlhodobými cieľmi 

a disponibilnými zdrojmi medzi podnikom a prostredím, v ktorom podnik existuje a to 

predovšetkým vymedzením vízie, poslaním, podnikových cieľov, rastových stratégií 

a portfólia  pre celý podnik.“ [5, s. 16]  

Jadrom celého procesu strategického riadenia je stratégia. 

Strategický manažment je súbor inštrukcií, rozhodnutí a činností, ktoré sú pre podnik 

nevyhnutné pre dosiahnutie konkurenčnej výhody a zabezpečenie nadpriemerných 

výnosov. [3]  

Uskutočňuje sa prostredníctvom tvorby a realizácie jednotlivých stratégií. [13] 

Dôležitosť a prínosy strategického riadenia pre podnik spočívajú v [3]: 

 aktívnom podiele podniku na vývoji vlastnej budúcnosti, 

 dosiahnutí porozumenia vrtkých „stakeholders“ – t.j. zúčastnených strán na 

podnikových činnostiach, 

 zvýšení predajnosti svojich výrobkov a služieb a tým aj svojej 

konkurencieschopnosti, 

 riadení svojich finančných a nefinančných výkonností, 

 poznateľností krokov konkurencie, 

 pochopiteľnosti uskutočňovaných zmien, 

 efektívnosti alokácii zdrojov a času, 

 zabránení deštrukčnému vplyvu rizík, 

 podpore disciplíny pri riadení podniku. 

2.1.1 Stratégia 

Pojem stratégia pochádza zo starogréckeho slova „strategem“, čo znamená 

prekvapujúca vynaliezavosť, nečakaný obrat, lesť, trik.  Je to koncept celkového chovania 

podniku. Určuje činnosti a alokáciu zdrojov potrebných pre dosiahnutie zamýšľaných 

podnikových zámerov. [13] 

Stratégie určujú základné smery, ktoré prezentujú metódy a prostriedky vedúce 

k naplneniu určitých cieľov podniku. Pôvodne bola stratégia chápaná ako umenie voľby 
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správneho smeru pri vojenských operáciách. Stratégia nie je chápaná ako len tvorba 

konkurenčnej výhody ale zároveň prináša aj kreatívnu deštrukciu výhody konkurentov. [5] 

Podľa amerického ekonóma Michaela E. Portera je stratégia široko založený koncept 

určujúci, aká je konkurenčná schopnosť firmy, aké budú jej ciele a aká politika bude 

potrebná k dosiahnutiu týchto cieľov. [12] 

Proces tvorby stratégie má nasledujúce fázy [5]: 

 strategickú analýzu, 

 formuláciu stratégie, 

 implementáciu stratégie, 

 strategickú kontrolu. 

 

Ak zamestnanci firmy nerozumejú stratégii, nevedia, prečo pracujú vo firme. Ak 

zákazník nerozumie stratégii firmy, ťažko ho získame svojimi produktmi. Preto je potrebné 

definovať stratégiu zrozumiteľne a jednoducho. Každý zamestnanec by mal vedieť, kde je 

jeho miesto a ako jeho práca prispieva k naplneniu celkového cieľa firmy. Týmto 

spôsobom bude jednoduché identifikovať, kde vzniká pridaná hodnota konečného 

produktu a zároveň sa zaistí aj motivácia zamestnancov za odvedenie svojej práce. Ak by 

tento proces nenastal, plytvanie bude možné odstrániť. [8] 

Stratégia je nevyhnutným nástrojom prežitia firmy. Zásadnou úlohou je pripravenie 

firmy na všetky situácie, s ktorými sa môže počas svojej existencie stretnúť.  

V tejto práci sa budeme ďalej venovať strategickej analýze. 

2.1.2 Strategické myslenie 

Strategické riadenie pracuje s mnohými faktormi. Doba medzi strategickým 

rozhodnutím a následnými dôsledkami tohto rozhodnutia je veľmi dlhá, pretože ich budúci 

vývoj je kolísavý a zle odhadnuteľný. Ekonomický efekt sa z dlhodobého a krátkodobého 

hľadiska prejaví rozdielne. 

Podľa Dedouchovej je „zvládnutie princípu strategického myslenia základným 

predpokladom úspešného strategického riadenia a spracovania stratégie.“ [2, s. 5] 

Medzi najdôležitejšie princípy strategického myslela patria [2]: 
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 princíp variantnosti, 

 princíp permanentnosti, 

 princíp celosvetového systémového prístupu, 

 princíp tvoriaceho prístupu, 

 princíp interdisciplinarity, 

 princíp vedomia práce s rizikom, 

 princíp koncentrácie zdrojov, 

 princíp vedomia práce s časom. 

 

Princíp variantnosti – v priebehu strategického obdobia nie je známe akou formou 

sa budú vyvíjať faktory, ktoré ovplyvňujú stratégiu podniku. Môžu nastať neočakávané 

zmeny v oblasti domácej ekonomiky, svetového hospodárstva, medzinárodnej politiky. Na 

základe tohto musí byť stratégia podniku vypracovaná vo viacerých variantoch. Aby 

podnik mohol v prípade potreby prejsť od jednej varianty k druhej, podnikové stratégie 

musia byť kompatibilné a navrhnuté tak, aby nedošlo k ohrozeniu jeho existencie. [2] 

Nadväzujúcim princípom na princíp variantnosti je princíp permanentnosti. 

V niektorých prípadoch môže nastať, že sa jeden alebo viacero faktorov odchýli od 

predpokladu a je potrebné aktuálnu variantu prepracovať alebo v niektorých prípadoch 

dokonca vypracovať novú. Na základe tohto musíme neustále sledovať platnosť varianty 

stratégie a vykonávať jej časovú a obsahovú kontrolu. [2] 

Princíp celosvetového systémového prístupu je systém strategických informácií. 

Kvalitná stratégia môže byť spracovaná len na základe dobre spracovaných informácií 

o politickom, ekonomickom, ekologickom, vedecko-technickom ale aj sociálnom 

celosvetovom vývoji. Všetko so všetkým súvisí a celý svet je prepojený. [2] 

Podniky, ktoré prichádzajú so stratégiami, prinášajúcimi nové výrobky, nové 

technológie, nové spôsoby uspokojovania potrieb na trhu, nové myšlienky a sú úspešnejšie 

vychádzajú z princípu tvoriaceho prístupu. Pracovníci, ktorí vytvárajú tieto myšlienky sú 

tzv. „inovátormi“ podniku. Preto by si ich mal podnik udržovať a poskytovať im 

dostatočné a motivačné ohodnotenie a benefity. [2] 



Ľuba Abrahámovská: Strategické riadenie priemyslového podniku 

7 

 
2018 

Princíp interdisciplinarity poukazuje na to, že najvyššiu efektivitu pri riešení 

strategických problémov dosiahneme, ak budeme využívať tímy zložené z viacerých 

vedných odborov (interdisciplinárne). [2] 

Princíp vedomia práce s rizikom vychádza z poznatkov, že každé strategické 

rozhodnutie je spojené s rizikom. Toto riziko môže byť znížené systematickým štúdiom 

informácií a vypracovaním viacerých variant. Podnik musí počítať s rizikom a možným 

neúspechom niektorých strategických rozhodnutí. [2] 

Princíp koncentrácie zdrojov poukazuje na to, že každé strategické rozhodnutie si 

vyžaduje určité zdroje (finančné, hmotné, ľudské). Rozptýlenie vedie k neúspechu, naopak 

koncentrácia na malé množstvo strategických cieľov prináša podniku úspech. [2] 

Nesmieme zabudnúť, že všetky ekonomické operácie prebiehajú v nejakom určitom 

čase. O tom, či bude stratégia úspešná alebo neúspešná môže rozhodnúť aj správne 

načasovanie. Na základe tohto rozoznávame aj princíp vedomia práce s časom. 

Samozrejmosťou je, že skrátenie doby výroby, výskumu, obehu má úspešný vplyv na 

podnikovú stratégiu. [2]  

2.2 Proces a úrovne strategického manažmentu 

Východiskom procesu strategického riadenia je formulovanie vízie, poslania a cieľov 

podniku. Ďalším krokom je analýza vonkajšieho a analýza vnútorného prostredia podniku, 

voľba vhodnej stratégie na podnikateľskej a podnikovej úrovni, návrh organizačných 

zmien, administratívnych opatrení a kontrolného systému na realizáciu stratégie. Analýza 

externého a interného prostredia a výber vhodnej stratégie sa spoločne označujú ako 

formulovanie stratégie. [1] 

Poslanie identifikuje základnú funkciu podniku, vyjadruje zmysel existencie firmy. 

Často súčasne vyjadruje aj vzťah k základným „stakeholderom“ – zainteresovaným 

skupinám, predovšetkým vlastníkom, zamestnancom, zákazníkom, dodávateľom i regiónu, 

ako aj k hodnotám, ktoré podnik uznáva. [13] 

Poslanie sa chápe ako najobecnejšie vymedzenie odpovedí na tri základné otázky [3]: 

1. Aký zmysel má mať zamýšľané podnikanie? 

2. Čím bude organizácia jedinečná a pre koho budú určené jej produkty? 

3. Čo chce organizácia dosiahnuť? 
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Vízia oproti poslaniu upresňuje predstavu o budúcom podnikaní spoločnosti. 

V strategickom manažmente sa chápe ako presné a štruktúrované vyjadrenie stavu firmy 

v konkrétnom budúcom časovom horizonte. Základný plánovací dokument musí byť 

formulovaný exaktne, v čiastkových komponentoch a konzistentne aby ako celok nestrácal 

zmysel. Plánovací horizont je podmienený charakterom podnikania. Obsahom vízií sú 

komponenty, ktoré umožňujú stanovenie strategických cieľov podniku a určenie 

prostriedkov, ako tieto ciele dosiahnuť. [3] 

Strategické ciele podniku vychádzajú z poslaní a vízií. Požadované ciele, ktoré chce 

podnik dosiahnuť na základe svojej činnosti musia byť konkrétne definované. 

Najsledovanejšie strategické ciele podniku sú ziskovosť, podiel na trhu, spokojnosť 

zákazníkov, rast, kvalita služieb a výrobkov alebo hospodárnosť. 

Definované ciele by mali plniť určité kritéria, ktoré sú označované ako metóda 

„SMART“ [10]: 

 S ako „specific“ – ciele musia byť špecifické a konkrétne a taktiež jasne 

prezentované. 

 M ako „measureble“ – ciele musia byť merateľné. 

 A ako „accetable“ – s cieľmi budú súhlasiť ľudia, ktorí na nich budú 

pracovať. 

 R ako „relevant“ – dosiahnuteľnosť daných cieľov. 

 T ako „timely“ – predstavuje časovú ohraničenosť cieľov. 

K týmto piatim pravidlám môžeme pridať ďalšie dve, tým vzniká metóda 

SMARTER [3]: 

 E ako „ethical“ – cieľ musí byť v súlade s etickým prístupom k podnikaniu. 

 R ako „resourced“ – zameranosť na zdroje. 

 

Ciele vyjadrené kvantifikovateľnými veličinami (množstvo, čas, financie) 

nazývame ciele tvrdé (hard) a naopak ciele, ktoré sú vyjadrené kvalitatívnymi veličinami 

poznáme ako ciele mäkké (soft). Medzi rozhodujúcich zamestnancov o charaktere cieľov 

patria zamestnanci z rôznych úrovní podnikovej hierarchie, viď. Obrázok 2. Podnik 

rozoznáva hlavné a vedľajšie ciele. Jedným z hlavných cieľov podniku je maximalizácia 
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bohatstva vlastníkov podniku. Medzi vedľajšie ciele patrí napr. vývoj nových výrobkov, 

zvýšenie podielu na trhu, úspora nákladov a rozšírenie pôsobnosti na zahraničných trhoch. 

Poslaním strategických cieľov je pomoc formulácie stratégie podniku. 

 

Obrázok 2 Úrovne podnikovej hierarchie 

Zdroj: [13] 

2.3 Strategická analýza podniku 

Konkurenčnú výhodu dokáže podnik strategicky využiť len za predpokladu, že 

rozumie úzkym súvislostiam medzi podnikom a jeho okolím. Určenie správnej stratégie 

podniku je náročný proces, pri ktorom jeho tvorcovia musia správne analyzovať viacero 

vnútorných faktorov pôsobiacich na podnik a ich následnú konfrontáciu s dostupnými 

zdrojmi a schopnosťami podniku. Podnik ako taký by mal byť pripravený na všetky 

situácie, ktoré v budúcnosti môžu nastať. To je základnou úlohou strategickej analýzy. 

K tomu je potrebné správne využívať strategické myslenie a strategickú predikciu. Na 

uskutočnenie strategickej analýzy používame rôzne analytické techniky, ktoré nám 

identifikujú vzťahy medzi okolím podniku, zahrňujúcim makrookolie, odvetvie, 

konkurenčné sily, trh a zdrojový potenciál podniku. [13] 

Cieľom strategickej analýzy podniku je identifikovať, analyzovať a vyhodnocovať 

všetky relevantné faktory, o ktorých možno predpokladať, že budú mať vplyv na konečný 

výber cieľov a stratégiu podniku. Tento krok je ďalej rozhodujúcim pre určenie, či je 

súčasná stratégia vhodná. Okrem iného strategická analýza tiež zlepšuje celý proces 
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formulovania stratégie, čo znamená, že identifikuje pozitívne a negatívne dôsledky 

súčasnej stratégie. Stratégia musí prihliadať k podnetom a vplyvom vonkajšieho okolia. 

[13] 

Veľkou chybou, ktorej sa podniky dopúšťajú, je snaha o používanie univerzálnej 

(všeobecnej) stratégie. Takýto prístup nikdy nemôže dosiahnuť úspech a často krát vedie 

spoločnosť ku krachu. Výber vhodnej stratégie je pre každú organizáciu odlišný. Musí byť 

špecificky formulovaná na základe výsledkov syntézy strategickej analýzy. Na základe 

tohto vyplýva, že stratégia, ktorá funguje a pomáha spoločnosti napĺňať svoje určené 

strategické ciele, ešte nemusí viesť k rovnakým výsledkom, ak sa implementuje v inej 

organizácii. [13] 

 

 

Obrázok 3 Faktory ovplyvňujúce strategickú pozíciu podniku 

Zdroj: [13] 

Obrázok 3 nám znázorňuje prostredie strategickej analýzy podniku a faktory, ktoré 

ho ovplyvňujú. Na základe tohto rozlišujeme: 

1. Externé prostredie – makroprostredie a mikroprostredie (vonkajšie prostredie) 

2. Interné prostredie (vnútorné prostredie) 

2.4 Externá analýza 

Externé prostredie podniku sa člení na makroprostredie a mikroprostredie. 

Makroprostredie obsahuje faktory, ktoré pôsobia na všetkých účastníkov trhu, s rôznou 

intenzitou a mierou dopadu. Ďalej sem zaraďujeme demografické, prírodné, politické, 
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legislatívne, ekonomické, sociálnokultúrne, geografické, technologické, inovačné 

a ekologické vplyvy. Podnik ich svojimi aktivitami nedokáže ovplyvniť. [5] 

Význam a rozsah okolia podnikov sa s rozvojom vedy, technológií, obchodu, 

informačných systémov a globálnych aspektov podstatne rozšíril a celosvetovo výrazne 

vzrástol. Podniky výrazne ovplyvňuje nastanie akejkoľvek svetovej situácie. Je dôležité 

aby sa analyzovali nielen minulé a súčasné faktory ale aj prognóza budúceho vývoja. [13]  

Na to aby manažéri boli schopní úspešne podniknúť strategické kroky, mali by si byť 

vedomí týchto faktorov. 

2.4.1 Makroprostredie 

Medzi najčastejšie používané metódy analýzy makroprostredia patria – PEST 

analýza a model „4C“. Metóda PEST sa zaoberá analyzovaním politických, 

ekonomických, sociálnokultúrnych a technologických vplyvov, ktoré dokážu ovplyvňovať 

činnosť podniku. [5] Model „4C“ sa používa na analýzu vplyvu globalizácie na 

organizáciu. [13] 

Najznámejšou používanou metódou, na analýzu okolia prostredia podniku, je  

analýza SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Silné a slabé stránky 

zaraďujeme do interného prostredia, príležitosti a hrozby do externého prostredia podniku. 

Metóda SWOT je univerzálna metóda, ktorá sa používa pri mnohých analýzach. [3] 

V dnešnej dobe pre podnik nie je nutné, aby analyzoval všetky faktory 

makroprostredia. Niektoré faktory vplývajú na podnik veľmi, iné minimálne. Výber 

faktorov závisí od konkrétneho odvetvia a predmetu podnikania. [7] 

2.4.2 Mikroprostredie 

Mikroprostredie zahŕňa vplyvy a situácie, ktoré podnik môže svojimi aktivitami 

výrazne ovplyvniť. Pre formuláciu podnikových stratégií je poznanie užšieho okolia 

podniku, mikrookolia, veľmi dôležité. Zaraďujeme sem partnerov (dodávateľov, 

odberateľov, finančné inštitúcie, poisťovne, atď.), zákazníkov, konkurenciu, verejnosť. 

Cieľom analýzy mikroprostredia je identifikácia základných hybných síl, ktoré svojim 

pôsobením ovplyvňujú činnosť podniku. Konkurencia nie je hlavným faktorom, ktorý 

ovplyvňuje správanie sa podniku, môžeme sem zaradiť aj správanie odberateľov, 
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dodávateľov, substitučných tovarov a potenciálnych nových konkurentov. Na analyzovanie 

týchto päť konkurenčných faktorov používame Porterov model piatich konkurenčných síl.  

[5] 

Prostredie organizácie je veľmi zložité a preto je ťažké definovať relevantné faktory, 

ktoré najviac ovplyvňujú spoločnosť. Význam a rozsah jednotlivých faktorov sa môže 

v priebehu času meniť alebo sa môžu objaviť nové faktory. Vzhľadom k tejto skutočnosti 

je kľúčovou úlohou stanoviť hranice prostredia a identifikovať dôležité faktory a vzťahy 

medzi nimi. [13] 

2.5 PEST analýza 

Analýza PEST je jednoduchý a široko používaný nástroj, ktorý pomáha podnikom 

analyzovať politické, ekonomické, sociálno-kultúrne a technologické zmeny 

v podnikateľskom prostredí.  

V súčasnej dobe sa môžeme stretnúť v literatúre s pojmom PESTEL, viď. Obrázok 4.  

ktorý okrem hlavných štyroch faktorov zdôrazňuje samostatné ekologické a legislatívne 

faktory. Je to nástroj používaný pre identifikáciu vonkajších makroekonomických síl, 

ktorým počas obdobia svojej pôsobnosti organizácia čelí. 

Podniky, ktoré úspešne monitorujú a reagujú na zmeny v makro prostredí, sú 

schopné odlíšiť sa od konkurencie a vytvoriť konkurenčnú výhodu. 

 

Obrázok 4 PESTEL analýza podniku 

Zdroj: vlastné spracovanie + [15] 
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Politické a legislatívne faktory  

Tieto faktory určujú rozsah, v akom môže vláda alebo iná vládna politika ovplyvniť 

organizáciu alebo určitý priemysel. Úrovne národnej a zahraničnej stability, politický 

postoj, vonkajšie vzťahy alebo členstvo v krajine EÚ sú niektoré spoločné politické 

faktory, ktoré predstavujú pre podniky významné príležitosti ale na druhej strane, môžu 

obmedziť podnikateľské aktivity. Na rozhodovanie o budúcnosti podniku, existuje 

množstvo zákonov, právnych noriem a vyhlášok, ktoré nielen vymedzujú priestor pre 

podnikanie ale zároveň ho môžu výrazne ovplyvniť. [13] 

Ekonomické faktory 

Ovplyvňujú stav ekonomiky a priamo vplývajú na organizáciu a jej ziskovosť. Tieto 

faktory nám charakterizujú stav ekonomiky, ktorým meriame spoločné makroekonomické 

dáta, ako sú miera inflácie, úroková miera, prebytok alebo deficit štátneho rozpočtu, miera 

hospodárskeho rastu, prebytok alebo deficit zahraničného obchodu, hrubý domáci produkt 

(HDP), menová stabilita, menová politika, miera nezamestnanosti atď. [4] Patrí sem 

finančná analýza (interná analýza) ale tou sa práca nezaoberá. 

Sociálne a demografické faktory 

Tieto faktory sa zameriavajú na sociálne prostredie a identifikujú nové trendy. 

Spoločnosti, ktoré chápu kultúrne, ekonomické, demografické, náboženské, vzdelávacie 

a etické vplyvy medzi obyvateľstvom, majú v porovnaní s inými podnikmi konkurenčnú 

výhodu v boji o zákazníka. [13] 

Technologické faktory 

Aby podnik preukazoval aktívnu inovačnú činnosť a vyhol sa zaostalosti, musí byť 

informovaný o technických a technologických zmenách, ktoré sa v okolí uskutočňujú. 

Množstvo vynálezov a patentov, množstvo vynaložených peňazí na výskumné činnosti, 

podpora výskumu a vývoja zo strany vlády a ich očakávané budúce zmeny, zohrávajú 

dôležitú úlohu v procese ako viesť podnik k úspechu a konkurencieschopnosti. [13] 

Ekologické faktory 

Tieto faktory súvisia s vplyvom okolitého prostredia a vplyvom ekologických 

aspektov na podnikanie. Ekológia je každým rokom čoraz dôležitejšia. 
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V Tabuľke 1 môžeme vidieť niektoré príklady, ktoré sú uvádzané medzi jednotlivé 

faktory.  

Legislatívne faktory 

„Predvídavosť vývoja smeru technologického rozvoja môže byť významným 

činiteľom úspešnosti podniku.“ [9, s. 48] 

Je dôležité aby každý podnik vedel, čo je legálne a povolené na území, v ktorom 

pôsobí. Musí si tiež uvedomovať akúkoľvek zmenu v legislatíve a jej vplyv na obchodné 

operácie. Tieto faktory zahŕňajú pracovnú legislatívu, spotrebiteľské právo, jednotlivé 

zákony, nariadenia, vyhlášky. 

Tabuľka 1 Vybrané faktory PESTEL analýzy 

Politické faktory Ekonomické faktory 

 Stabilita vlády a zmeny  HDP 

 Byrokracia  Miera inflácie 

 Korupcia  Úrokové sadzby 

 Daňová politika  Menová politika 

 Kontrola obchodu  Podpora zamestnanosti 

 Obmedzenie dovozu  Ekonomický rast 

 Zákon o životnom prostredí  Kurzy 

Sociálne a demografické faktory Technologické faktory 

 Stupeň vzdelania  Základná úroveň infraštruktúry 

 Miera rastu obyvateľstva  Výdavky na výskum a vývoj 

 Životný štýl  Technologické stimuly 

 Nákupné návyky  Prístup k najnovšej technológii 

 Náboženstvo  Komunikačná infraštruktúra 

Ekologické faktory Legislatíva 

 Počasie  Protimonopolný zákon 

 Klimatické zmeny  Diskriminačný zákon 

 Znečisťovanie ovzdušia a vody  Ochrana spotrebiteľa 

 Zákon o životnom prostredí  Zákon o ochrane zdravia a bezpečnosti 

Zdroj: vlastné spracovanie + [16] 

2.6 Porterov model 5 síl 

Medzi hlavné úlohy manažérov podniku patrí analyzovanie konkurenčných síl 

a odhaľovanie príležitostí/ohrození podniku v mikrookolí. V stratégií je dôležité tieto sily 
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využiť a taktiež obmedziť ich negatívny vplyv. E. Porter vyvinul tzv. model piatich síl, aby 

manažérom pomáhal túto analýzu uskutočňovať. [2] Porterov model 5 síl je jednoduchý, 

ale výkonný nástroj na pochopenie konkurencieschopnosti podnikateľského prostredia a na 

identifikáciu potenciálnej ziskovosti podnikovej stratégie. 

Porterov model 5 síl sa zaoberá kľúčovými štrukturálnymi vlastnosťami viď. 

Obrázok 5, ktoré sú zdrojom týchto síl [11]: 

1. Rivalita medzi konkurenčnými podnikmi. 

2. Hrozba substitučných výrobkov. 

3. Hrozba vstupu potenciálnych konkurentov. 

4. Vyjednávacia sila dodávateľov. 

5. Vyjednávacia sila kupujúcich. 

 

 

Obrázok 5 PORTEROV MODEL 5 síl 

Zdroj: vlastné spracovanie + [18] 

Rivalita medzi konkurenčnými podnikmi  

Táto konkurenčná sila je najdôležitejším faktorom z uvedených v Obrázku 5. 

Intenzita konkurenčnej sily je odrazom energie, používaných nástrojov a konkurenčnej 
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stratégie, ktoré súperiace podniky vkladajú do snahy o získanie lepšej trhovej pozície. 

Konkurenčný boj medzi rivalmi môže mať niekoľko foriem s rôznou intenzitou. Medzi 

používané konkurenčné nástroje patrí, napr.: cena, kvalita, služby, záruky a garancie, 

reklamné kampane, nové výrobky, atď. [13] 

Veľkosť rivality medzi konkurentmi ovplyvňuje niekoľko faktorov [13]: 

 počet a veľkosť konkurentov v konkurenčnom okolí, 

 miera rastu trhu, 

 vysoké fixné náklady, 

 existencia nedostatku diferenciácie medzi produktmi konkurentov, 

 vysoké výstupné bariéry z odvetvia. 

 akvizícia slabších podnikov, 

 globálni zákazníci. 

Hrozba substitučných výrobkov  

Pod pojmom substitút rozumieme výrobok alebo službu, ktorý môže nahradiť 

pôvodný výrobok alebo službu, alebo uspokojujú podobné potreby. Je dôležité každodenne 

sledovať situáciu na trhu, pretože čím je cena substitútu nižšia a kvalita vyššia, čím nižšie 

sú náklady na prechod k substitučnému výrobku, tým vážnejšie sú hrozby. Potenciálnym 

konkurentom sa môže stať aj každý iný podnik z iného odvetvia. [14] 

Hrozba vstupu potenciálnych konkurentov 

Vstup nových konkurentov do určitého obdobia, vždy znamená hrozbu. Vážnosť 

hrozby závisí najmä na vstupných bariérach a očakávanej reakcii ostatných konkurentov. 

Noví konkurenti prinášajú so sebou dodatočné kapacity a plány na získanie dobrej tržnej 

pozície.  Nízke vstupné bariéry do odvetvia, spôsobujú vysokú hrozbu vstupov do odvetvia 

potenciálnych konkurentov. Čím vyššie sú bariéry vstupu do odvetvia, tým menšia je 

hrozba vstupov potenciálnych konkurentov do odvetvia. [13] 

Medzi rozhodujúce bariéry vstupu patrí [13]: 

 kapitálová náročnosť, 

 výhody celkových nákladov, 

 úspory z rozsahu výroby, 

 poznanie obchodnej značky a lojalita zákazníka, 
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 prístup k distribučným kanálom, 

 legislatívne opatrenia a štátne bariéry. 

 

Vyjednávacia sila dodávateľov 

Ďalšou hrozbou, ktorá má vplyv na podnik, sú dodávatelia. Dodávatelia v odvetví 

môžu zvyšovať ceny vstupov. Pre podnik to znamená, že musí buď toto zvýšenie zaplatiť 

alebo pristúpi k znižovaniu kvality dodávok. Naopak, ak dodávatelia sú v slabšom 

postavení, pre podniky v odvetví to znamená možnosť znížiť cenu dodávok a požadovať 

vyššiu kvalitu. [2] 

Dodávatelia sú silnejší v nasledujúcich prípadoch [11]: 

 pokiaľ výrobky, ktoré predávajú majú málo substitútov, 

 pokiaľ sú dodávatelia diferencovaní natoľko, že je pre podnik nákladné prejsť 

od jedného dodávateľa k druhému (podnik je závislý na danom 

dodávateľovi), 

 možnosť vertikálnej integrály. 

 

Vyjednávacia sila kupujúcich 

Pokiaľ kupujúci tlačia ceny výrobkov dole alebo požadujú vysokú kvalitu, prípadne 

lepší servis, sú považovaní za hrozbu. Podniku sa tým zvyšujú náklady na výrobu. Silní 

kupujúci môžu spôsobiť stratu potenciálneho zisku, naopak slabí kupujúci vytvárajú pre 

podnik možnosť zvýšiť ceny a získať vyšší zisk. [2] 

Vyjednávacia sila kupujúcich má väčšiu konkurenčnú silu v nasledujúcich prípadoch 

[2]: 

 pokiaľ sa mikrookolie skladá z niekoľkých malých podnikov a kupujúcim je 

malý počet veľkých podnikov, 

 pokiaľ kupujúci nakupujú vo veľkom množstve (pôsobenie kupujúcich na 

znižovanie cien), 

 možnosť kupujúcich vyberať medzi podnikmi s nízkymi cenami, 

 kupujúci si začnú svoje vstupy vyrábať sami. 
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2.7 SWOT analýza 

 Posledným krokom strategickej analýzy je analýza vzájomných vzťahov medzi 

slabými stránkami, silnými stránkami a príležitosťami a hrozbami podniku. Je dôležité 

a potrebné ich definovať a vyhodnotiť. Následne potom môže podnik formulovať stratégie. 

[6] 

 SWOT analýza pozostáva pôvodne z dvoch analýz, a to analýzy SW (strenghts-

weaknesses) a analýzy OT (opportunities-threats). [5]  

Príležitosti a hrozby (OT) – vstupujú do podniku z vonkajšieho prostredia, patria sem 

faktory makroprostredia (politické a legislatívne, ekonomické, sociálne a demografické, 

technologické, ekologické) a mikroprostredia (zákazníci, dodávatelia, odberatelia, 

konkurencia, verejnosť). 

Silné a slabé stránky (SW) – týkajú sa vnútorného prostredia podniku (ciele, firemné 

zdroje, medziľudské vzťahy, organizačná štruktúra, kvalita managementu, systémy). Slabé 

a silné stránky sa určujú pomocou vnútropodnikových analýz a hodnotiacich systémov. [5] 

Je dôležité vedieť rozlíšiť jednotlivé kvadranty, viď. Obrázok 6.  

Výhodou SWOT analýzy je poskytnutie podkladov pre vytvorenie najvhodnejšej 

stratégie. SWOT analýzu je možné uskutočňovať opakovane, čo znamená, že podnik svoju 

stratégiu kontroluje a tým dokáže hodnotiť súčasný a budúci stav. Využitie SWOT analýzy 

pri koncipovaní stratégie je znázornené na Obrázku 7. 
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Obrázok 6 SWOT analýza 

Zdroj: vlastné spracovanie + [7] 

Informácie potrebné pre SWOT analýzu je možné zhromažďovať pomocou 

najrôznejších techník. Často sa využíva prevzatie už z uskutočnených čiastkových analýz, 

vyhodnotené porovnania s konkurentmi (benchmarking), uskutočnené rozhovory a 

diskusie expertov (brainstorming). [6] 

Odporúča sa dodržiavať tieto zásady pri tvorbe SWOT analýzy [6]: 

 analýza by mala byť vykonaná tak, aby slúžila svojmu účelu, 

 do úvahy by sa mali brať len dôležité fakty, 

 pokiaľ je SWOT analýza súčasťou strategickej analýzy, mali by sa brať do 

úvahy iba strategické fakty, 

 analýza by nemala vyjadrovať žiadne subjektívne názory o podniku alebo 

jeho okolí ale mala by byť objektívna, 

 význam faktorov by mal byť v tabuľke ohodnotený, 

 každý faktor v tabuľke SWOT by mal byť označený. 
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Obrázok 7 Využitie SWOT analýzy pri koncipovaní stratégie 

  Zdroj: vlastné spracovanie + [7] 

 

 

SWOT analýza uľahčuje podnikom porovnanie vonkajších hrozieb a príležitostí 

s vnútornými silnými a slabými stránkami. Cieľom SWOT analýzy je idea hlboko 

štruktúrovanej analýzy poskytujúcej užitočné informácie. [13] 
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3 CHARAKTERISTIKA VYBRANÉHO PRIEMYSLOVÉHO 

PODNIKU 

Považská cementáreň Ladce, a.s. (ďalej len Považská cementáreň) viď. Obrázok 8  je 

najväčšou a zároveň aj najstaršou cementárňou v Slovenskej republike. Počiatok jej vzniku 

siaha až do roku 1889. Vďaka svojej dlhoročnej tradícií a kvalite výrobkov sa stala 

najväčším dodávateľom cementu na domácom trhu.  

Považská cementáreň je akciovou spoločnosťou, v ktorej celkovo 15 akcionárov 

vlastní 338 495 ks akcií. Nominálna hodnota akcie je 34 € za jednu akciu. Základné imanie 

spoločnosti je v celkovej hodnote 11 508 830 €. [25] 

 

 

Obrázok 8 Považská cementáreň, a.s. 

Zdroj: [19] 
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3.1 Predstavenie podniku 

Základné informácie [21]: 

Obchodný názov: Považská cementáreň, a.s. 

Sídlo:   ul. J. Kráľa, 018 63 Ladce, SR 

IČO:   31 61 57 16 

DIČ:   2020437232 

Dátum vzniku:  01.10.1994  

Zapísaná:  v OR Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č. 248/R 

 

Predmet podnikania 

Hlavnou podnikateľskou činnosťou Považskej cementárne je výroba slinku, mletých 

vápencov, mletej trosky (LANOVA), cementov a výrobkov na báze cementov. Samotný 

proces výroby cementu je úzko spojený aj s ďalšími činnosťami, ktoré cementáreň musí 

popri svojej hlavnej podnikateľskej činnosti viesť. 

V Obchodnom registri podnikateľov Slovenskej republiky má zapísaných aj 

niekoľko ďalších činností, ako napr. [25]: 

 opravu železničných RAJ vozňov, 

 vnútroštátnu nákladnú cestnú dopravu, 

 opravu a údržbu strojných a stavebných zariadení, 

 vykonávanie banskej činnosti a trhacích prác (povrchové dobývanie), 

 vŕtacie práce k vykonávaným clonovým odstrelom, 

 nakladače s odpadmi (s výnimkou nebezpečných odpadov), 

 ekonomickú činnosť a vedenie účtovníctva, 

 výrobu tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla,  

 kúpu tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) 

alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod). 
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Organizačná štruktúra 

Považská cementáreň je akciovou spoločnosťou. Medzi jej hlavné orgány patrí valné 

zhromaždenie, predstavenstvo a dozorná rada.  

Predstavenstvo – v súčasnosti na čele predstavenstva je predseda predstavenstva, 

ktorý je zároveň aj generálnym riaditeľom spoločnosti a štyria ďalší členovia. 

Dozorná rada – tvorí ju predseda a ďalší dvaja členovia. 

Výkonné vedenie – vedenie spoločnosti majú na starosti jednotliví riaditelia 

konkrétnych úsekov. 

Výkonné vedenie Považskej cementárne spolu s generálnym riaditeľom tvorí ďalších 

5 riaditeľov, ktorí majú na starosti jednotlivé úseky. [21] 

 

Obrázok 9 Organizačná štruktúra PCLA 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Zamestnanci 

Na Obrázku 10 vidíme, že cementáreň má v posledných rokoch približne rovnaký 

počet zamestnancov. Spoločnosť sa počtom zamestnancov radí na slovenskom trhu medzi 

Generálny riaditeľ 

Výrobný 
riaditeľ 

vedúci odboru 
výroby 

vedúci odboru 
údržby 

vedúci odboru 
investícií 

vedúci odboru 
energetiky 

Ekonomický 
riaditeľ 

vedúci odboru 
plánovania 

vedúci odboru 
informačnej 

sústavy 

vedúci odboru 
controllingu 

vedúci odboru 
financovania 

Obchodný 
riaditeľ 

vedúci 
domáceho 

predaja 

vedúci 
zahraničného 

predaja 

vedúci 
marketingu 

Personálny 
riaditeľ 

vedúci RĽZ 

vedúci odboru 
ekonomiky 

práce 

vedúci 
bezpečnosti 

práce 

Riaditeľ kvality 
a stratégie 



Ľuba Abrahámovská: Strategické riadenie priemyslového podniku 

24 

 
2018 

stredné podniky. Investícia spoločnosti do ľudského kapitálu spôsobuje, že podniková 

kultúra a lojalita zamestnancov má takmer nulovú fluktuáciu. [25]  

 

Obrázok 10 Počet zamestnancov PCLA 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Snahou vedenia cementárne je vedenie a motivácia zamestnancov k dosahovaniu 

špičkových výkonov. Tieto ciele spoločnosť dosahuje pomocou hlavných funkcií 

personálnej a sociálnej politiky. Vrcholoví manažment vedie, motivuje a usmerňuje 

zamestnancov aby ich konanie prebiehalo v súlade s presadzovanými hodnotami 

spoločnosti. Cementáreň rozvíja postavenie zamestnancov pomocou poskytovaných 

primeraných mzdových ohodnotení, kvalitou pracovného života, solídnymi pracovnými 

podmienkami a sociálnym štandardom. Ďalej má vyčlenené mzdové prostriedky na 

ocenenia práce zamestnancov, rozvoj úrovne pracovných podmienok, eliminácie 

environmentálnych a bezpečnostných rizík. 

3.2 Produkty a služby 

Považská cementáreň je známa najmä svojou výrobou pravých portlandských 

cementov. Pri výrobe betónu a malty je portlandský cement najviac používaným druhom 

cementu. Cement z hľadiska cenovej dostupnosti a využiteľných technológií je aktuálne 

nenahraditeľnou súčasťou väčšiny stavieb, resp. stavebných činností.  

Medzi služby, ktoré cementáreň poskytuje môžeme zahrnúť dovoz cementu vlastnou 

automobilovou dopravou priamo k samotnému zákazníkovi.   
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Cementáreň vďaka svojej rotačnej peci, popri svojej hlavnej činnosti, čo je samotná 

výroba cementu, využíva rotačnú pec aj pri spaľovaní niektorých organických odpadov, 

ako je napr. mäsokostná múčka. Ďalej v rotačnej peci spaľuje opotrebované pneumatiky 

a iné odpady (textil, plasty, drevo, papier), ktoré využíva najmä ako alternatívne palivá. 

Tabuľka 2 Produkty PCLA 

Druhy cementov PCLA Ladce 

 

 

PORTLANDSKÉ CEMENTY CEM I 52,5 R white 

CEM I 42,5 R 

PORTLANDSKÉ TROSKOVÉ CEMENTY CEM II/A-S 42,5 R 

CEM II/B-S 42,5 N 

CEM II/B-S 32,5 R 

PORTLANDSKÝ CEMENT S VÁPENCOM CEM II/A – LL 42,5 R 

PORTLANDSKÝ ZMESOVÝ CEMENT CEM II/B-M (S-L) 32,5 R 

VYSOKOPECNÉ CEMENTY CEM III/A 32,5 N 

CEM III/B 32,5 N 

CEM III/B 32,5 N SR 

CHROMATMIN CEM II/A-S 42,5 R CHROMATMIN 

CEM II/B-S 32,5 R CHROMATMIN 

CEM II/B-M (S-L) 32,5 R CHROMATMIN 

CEM III/A 32,5 N CHROMATMIN 

Zdroj: vlastné spracovanie + [21] 

Stručná charakteristika jednotlivých druhov cementov [21]: 

 Portlandské cementy – sú cementy s vysokou pevnostnou triedou, 

 Portlandské troskové cementy – majú vyššiu odolnosť voči agresívnemu 

okoliu a čas hydratácie je pomalší, 

 Portlandský cement s vápencom – svojim zložením je vhodný najmä pre 

pevnostne náročné konštrukcie, je vhodný pre náročnejšie betonáže, 



Ľuba Abrahámovská: Strategické riadenie priemyslového podniku 

26 

 
2018 

 Portlandský zmesový cement – vyznačuje sa vysokými konečnými 

pevnosťami, pri procese tuhnutia nižším vývinom hydratačného tepla, 

výbornou spracovateľnosťou a je vhodný na všetky klasické stavebné práce, 

 Vysokopecné cementy – svojimi vlastnosťami je vhodný na použitie na 

stavby vyžadujúce nižší vývoj hydratačného tepla, má pomalý nárast 

pevností, je určený pre masívne stavby, základy budov. 

 Chromatmin – tento druh cementu sa vyznačuje nízkym obsahom 

škodlivého vodorozpustného Cr (VI) pod 2 ppm (2 mg Cr (VI) na kg 

cementu), používa sa najmä v prostredí, kde môže dôjsť k styku cementovej 

kaše s ľudskou pokožkou. 

3.3 Zákazníci 

Škála zákazníkov Považskej cementárne je rôznorodá. Patrí sem obyvateľstvo, ktoré 

tvorí cca 30 % objemu celkových zákazníkov, 50 % celkových zákazníkov tvoria menšie 

stavebné podniky a zvyšných 20 % zákazníkov tvoria väčšie stavebné podniky a štát. 

Konkrétnych zákazníkov cementáreň neuvádza.  

Považská cementáreň okrem domáceho trhu exportuje svoje produkty aj na okolité 

zahraničné trhy, konkrétne do Českej republiky, Poľska, Rakúska a Maďarska. Na základe 

poskytnutých interných informácií cementáreň až v roku 2016 dokázala predať na 

slovenskom trhu viac ako polovicu (52 %) cementu z celkovej svojej produkcie. Očakáva 

sa, že spoločnosť v budúcnosti prekročí hranicu 55 % produkcie na slovenskom trhu 

a zvyšok bude exportovaný na zahraničné trhy. [25] 

3.4 Konkurencia 

V súčasnosti na slovenskom trhu okrem Považskej cementárne v Ladcoch fungujú tri 

ďalšie cementárne a to CRH Rohožník, CRH Turňa nad Bodvou a Cemmac Horné Sŕnie. 

Vzhľadom k tomu, že sa cementáreň nachádza v blízkosti s hranicou Českej republiky 

a exportuje aj do zahraničia, najbližšou konkurenciou sú pre ňu spoločnosti Cement 

Hranice, a.s. a Českomoravský cement, a.s. Mokrá, viď. Obrázok 11, 12.   
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Obrázok 11 Cementárne v Slovenskej republike 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Obrázok 12 Cementárne v Českej republike 

Zdroj: [20] 

3.5 Ekonomická situácia 

Spoločnosť je ekonomicky stabilná, čo je zásluhou najmä synergického efektu 

aktuálneho zisku a ziskov z minulých rokov, viď Obrázok 13. Kladný hospodársky 

výsledok je dosiahnutý maximalizáciou výroby a predaja, čo je spôsobené plným využitím 

výrobných kapacít. [19]  

Pre bližšie porovnanie ekonomickej situácie sú použité dostupné dáta od roku 2013 

do roku 2016. 
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Obrázok 13 Zisk po zdanení PCLA 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

Obrázok 14 Tržby z predaja PCLA 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Z Obrázku 14 môžeme vidieť, že sa tržby spoločnosti od roku 2013 do roku 2016 

držia nad hranicou 50 mil. Eur. Z grafu vidíme, že v roku 2014 boli tržby z predaja 

cementu najvyššie, v roku 2015 a 2016 tržby klesli, čo bolo spôsobené najmä externými 

ekonomickými faktormi.  
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Na Obrázku 15 je graficky znázornené porovnanie predaja cementu v tonách za 

obdobie rokov od 2013 do 2016. V roku 2013 sa predalo približne o 40 tis. ton cementu 

viac ako v roku 2012, čo predstavuje zvýšenie o 5  %. Cement bol expandovaný najmä do 

susedných štátov, Rakúska, Maďarska, Českej republiky a Poľska. Na domácom trhu bol 

cement dodávaný najmä na výstavbu diaľnice D1 na úseku Hubová – Ivachnová. 

Cementáreň v roku 2014 predala cca o 100 tis. ton cementu viac ako v roku 2013, čo 

spôsobilo medziročný nárast o 10 %. Celkový predaj cementu v roku 2015 bol 954 tis. ton. 

Po dlhšom období bolo viac ako 50 % cementu expandovaného na domácom trhu. Cement 

bol dodávaný najmä na výstavbu veľkých infraštruktúrnych projektov, ako sú diaľnice 

a rýchlostné cesty a rekonštrukcia železničného koridoru. [25] 

Predaj cementu na Slovensku, v Poľsku, Rakúsku, Maďarsku a Českej republike bol 

v roku 2016 ovplyvnený niekoľkými faktormi. Nastali zmeny vo vlastníckych štruktúrach 

producentov stavebných hmôt v strednej Európe, cenové vojny v okolitých štátoch, či 

nepriaznivý vývoj českej koruny a poľského zlotého. Napriek týmto skutočnostiam 

Považská cementáreň dosiahla celkový predaj cementu v roku 2016 941 tis. ton. Z čoho 

viac ako 50 % bolo expandovaného na domácom trhu. [25] 

 

 

Obrázok 15 Predaj cementu PCLA 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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3.6 Stratégia a ciele 

Základnou stratégiou Považskej cementárne, a.s. Ladce je „výroba kvalitných 

výrobkov a poskytovanie spoľahlivých a efektívnych služieb a to cestou vonkajšej 

a vnútornej efektívnosti podnikateľskej činnosti s cieľom udržania zamestnanosti 

a finančnej stability spoločnosti.“ [25] 

Medzi každoročné ciele cementárne patrí najmä vytvorenie stabilného pracovného 

prostredia, pre svojich zamestnancov ako aj pracovných postupov zameraných na riadenie 

výroby a bezpečnosti pri práci. Spoločnosť sa usiluje o zachovanie zamestnanosti, 

zvyšovanie kvalifikácie svojich zamestnancov a udržiavanie odborníkov na jednotlivých 

oddeleniach. Cieľom Považskej cementárne je aj maximálne využívanie inštalovaných 

výrobných kapacít a rozvíjanie investičnej aktivity a tým získavanie kvalitných 

technológií. [25] 

3.7 História podniku 

Výstavba prvej cementárne na území Slovenskej republiky na výrobu portlandského 

cementu začala 25. júna v roku 1889. Cementáreň bola postavená za 230 dní. Obchodný 

názov cementárne v Ladcoch bol „Ledeczer Portland – Zement fabrik des Adolf von 

Schenk – Ledecz“ – podľa svojho zakladateľa. [21] 

Prvý cement bol vyrobený 9. februára 1890. Prevažovala manuálna práca nad 

činnosťou strojných a technologických zariadení. Postup výroby a celá technológia sa od 

dnešnej značne líšila. Ladecký cement sa dodával do celého Rakúsko – Uhorska a bol 

použitý pri výstavbe rôznych pevností,  mostov a kanalizácie. Vápenec na výrobu cementu 

sa ťaží v neďalekom lome Butkov. [21] 

Dôležitá zmena v cementárni nastala v roku 1963, keď sa rozhodlo o zásadnej zmene 

koncepcie výstavby cementárne zo šachtových pecí na rotačnú pec.  V roku 1995 nastáva 

privatizácia spoločnosti a rozhodujúcim vlastníkom sa stáva Portlandcement, a.s. Ladce – 

zamestnanecká spoločnosť. Ďalším dôležitým medzníkom cementárne sa v roku 1997 

stáva rozvoj výroby o betónové zmesi a založenie dcérskej spoločnosti Ladce Betón, s.r.o. 

Bratislava. V roku 1999 vstúpil do vedenia spoločnosti nový strategický partner – bavorská 

spoločnosť Berger Holding GmbH. [21] 
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Nové tisícročie prinieslo pre cementáreň roky rozsiahlej prestavby a modernizácie 

s cieľom ďalšieho rastu výkonnosti. Považská cementáreň začala využívať rotačnú pec na 

spaľovanie mäsokostnej múčky. Vybudovali sa nové linky na spaľovanie tuhých 

alternatívnych palív a zvýšila sa kapacita mletia cementu a baliarne. [21] 

Rekordnú hranicu 1 000 000 ton vo výrobe a predaji cementu sa Považskej 

cementárni podarilo prekročiť v roku 2008. [21] 

V roku 2015 cementáreň začala s realizáciou nového projektu výstavby slinkového 

sila. Nové slinkové silo, nielenže zmenilo vzhľad cementárne, viď. Obrázok 8, ale 

pozitívne vplýva na ochranu životného prostredia a zároveň zvyšuje známu vysokú kvalitu 

vyrábaných druhov cementov . [25] 
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4 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU VYUŽÍVANIA METÓD 

A TECHNÍK STRATEGICKÉHO RIADENIA 

V tejto časti práce sa budeme bližšie venovať analýze využívania súčasných metód 

a techník strategického riadenia v spoločnosti Považská cementáreň, a.s. Ladce. Na 

základe prieskumu v spoločnosti, bude strategická analýza podniku vykonaná pomocou 

externej analýzy tzv. metódy PESTEL, ktorá skúma vplyv makroprostredia na podnik. 

Ďalšou použitou metódou bude strategická analýza mikroprostredia cementárne   nazývaná 

Porterov model 5 síl. Na záver na zistenie vplyvov na podnik bude použitá analýza SWOT. 

4.1 Analýza PESTEL 

Pre analýzu makroprostredia podniku použijeme rozšírenú metódu PESTEL. 

4.1.1 Politické a legislatívne faktory 

Považská cementáreň, a.s. Ladce pôsobí na domácom trhu už vyše 129 rokov. V roku 

2004 Slovenská republika vstúpila do Európskej únie, čo spôsobilo, že cementáreň už nie 

je ovplyvňovaná len politickou situáciou a zákonnými obmedzeniami Slovenskej republiky 

ale od roku 2004 aj  Európskej únie. Politická situácia v SR a EÚ je v posledných rokoch 

stabilná. Jediné, čo túto stabilnú situáciu v EÚ v posledných mesiacoch ohrozuje, je 

vystúpenie Veľkej Británie z EÚ, čím by sa okrem iného ohrozili napr. aj finančné 

prostriedky poskytované Európskym spoločenstvom, ktoré sú určené pre štáty na rozvoj 

slabších oblastí, tzv. „eurofondy“.  

Politická sféra každého štátu upravuje činnosť riadenia podnikateľských subjektov, 

ochraňuje spotrebiteľa a životné prostredie. Rôzne zákonné nariadenia a smernice svojim 

vplyvom cementáreň nielen obmedzujú ale zároveň ju aj prostredníctvom štátnych 

zákaziek podporujú v rozvoji. 

Medzi jednotlivé zákony, ktoré cementáreň musí dodržiavať patrí [26]: 

 Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 

 Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 

 Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
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 Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 

 Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

 Zákon č. 44/1988 Zb. Banský zákon 

 Zákon č. 51/1988 Zb. Zákon o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej 

banskej správe 

 Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí 

 Zákon č. 137/2010 o ovzduší 

 

Medzi politické faktory, ktoré vo veľkej miere ovplyvňujú Považskú cementáreň 

môžeme zaradiť taktiež aj poplatky za distribúciu, stanovené Úradom pre reguláciu 

sieťových odvetví. To znamená, že sa jedná o poplatky, ktoré spôsobujú, že konečná cena 

elektrickej energie na Slovensku patrí k najvyšším v Európe. Tento faktor ovplyvňuje nie 

len cementáreň ale zároveň aj zhoršuje konkurencieschopnosť domácich výrobcov na 

spoločnom európskom trhu. Ďalšou dlhodobou skutočnosťou, ktorá sprevádza stavebnú 

činnosť a ktorú musí prekonávať aj samotná cementáreň, je nízka vymožiteľnosť práva 

a nadštandardná ochrana dlžníkov pred veriteľmi. [19] 

4.1.2 Ekonomické faktory 

Na základe týchto makroekonomických ukazovateľov môže podnik odhaliť 

príležitosti a hrozby, ktoré ho ovplyvňujú a ohrozujú. Považskú cementáreň ovplyvňuje 

najmä ukazovateľ HDP (hrubý domáci produkt), inflácia, miera nezamestnanosti, 

priemerná mzda v Slovenskej republike, konkrétne v Trenčianskom kraji a v neposlednom 

rade kúpna sila a stabilita meny. 

Tabuľka 3 Ekonomické ukazovatele SR 

Ukazovateľ (%) 2013 2014 2015 2016 2017 

HDP 1,5 2,6 3,8 3,3 3,1 

Inflácia  1,4 -0,1 -0,3 -0,5 1,3 

Miera nezamestnanosti 14,2 13,2 11,5 9,7 7,18 

Miera nezamest. v tis. 386 359 314 266 195 

Priemerná mzda v € 824 858 883 912 944 

Zdroj: vlastné spracovanie + [23] 
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Na základe výsledkov z Tabuľky 3 vidíme, že vplyv eurofondov na ekonomiku je 

citeľný. Investície v roku 2015 na základe čerpania poskytnutých eurofondov rástli, no žiaľ 

vplyvom ich dočerpávania sa už v minulom roku dynamika ekonomického rastu spomalila. 

NBS na základe týchto skutočností odporúča rovnomernejšie čerpanie eurofondov 

v ďalších obdobiach. Od roku 2018 sa očakáva celkový rast HDP, čo bude spôsobené 

najmä vplyvom produkcie v automobilovom priemysle. [17] 

Priemyselný podnik, akým je Považská cementáreň, patrí do odvetvia, ktoré sa 

veľkou mierou podieľa na tvorbe hrubého domáceho produktu. V roku 2017 v odvetví 

stavebníctva v strednej Európe nedošlo k výraznejším zmenám. Striedanie období, 

v ktorom medzi sebou súťažilo na trhu o niekoľko štátnych zákaziek, konkrétne 

diaľničných úsekov s podporou uvoľnenia dočerpaných eurofondov, neprialo najmä 

veľkým stavebným spoločnostiam. 

Stavebná produkcia slovenského stavebníctva za uplynulé roky klesala. Cenové 

vojny v okolitých štátoch, zmeny vo vlastníckych štruktúrach producentov stavebných 

hmôt, nepriaznivý vývoj kurzu českej koruny a poľského zlotého voči euru ale i iné 

skutočnosti výraznou mierou ovplyvnili predaj cementu v roku 2016 v regióne strednej 

Európy. Na domácom trhu sa objavil dovozový cement za výrazne nižšie ceny, to 

spôsobilo, že domáci predajcovia neboli schopní presadiť zvyšovanie cien. Napriek týmto 

skutočnostiam Považská cementáreň dosiahla, viď Obrázok 15 celkový predaj 941 745 ton 

cementu. Z toho 50 % expedovaného cementu bolo na domácom trhu. [25] 

Najviac cementu z Považskej cementárne smerovalo na domácom trhu na výstavbu 

veľkých infraštruktúrnych projektov ako je výstavba diaľnic, rýchlostných  ciest 

a rekonštrukciu železničného koridoru. V súčasnosti prebieha výstavba diaľnic a železníc 

v Slovenskej republike najmä v okolí Žiliny a Trenčína. 

Rok 2016 priniesol nielen pre cementáreň ale aj pre iné veľké spoločnosti 

v stavebnom sektore  vyše 15 % stratových zákaziek. Narástol objem neuhradených faktúr 

po lehote splatnosti, v druhej polovici roka sa znížil objem expedovaného cementu a podľa 

Považskej cementárne bolo 10 % objemu pohľadávok spoločnosti nedobytných. [25] 

Ďalším ekonomickým faktorom, ktorý môže vývoj podnikateľskej sféry ovplyvniť je 

inflácia. Z Tabuľky 3 môžeme vidieť, že ceny na Slovensku v minulom roku stúpli. Zatiaľ 
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čo roky 2015 a 2016 znamenali pre Slovensko obdobie tzv. deflácie, v roku 2017 rast 

spotrebiteľských cien zapríčinilo, že sa percento medziročnej inflácie vyšplhalo na 1,3. 

[22] Tento nárast spôsobilo najmä zdražovanie potravín, rozličných iných tovarov a služieb 

(ako napr. služby za reštaurácie a hotely, alkohol, tabak, zdravotníctvo, bývanie, voda, 

elektrina, plyn a ropa). Podľa poslednej prognózy NBS sa tempo rastu spotrebiteľských 

cien na Slovensku bude v nasledujúcich rokoch zrýchľovať. Zvyšovanie cien spôsobuje, že 

sa odberatelia snažia nakupovať menej tovaru a služieb a hľadajú lacnejších dodávateľov. 

Minuloročná inflácia nijak závažne neohrozila chod Považskej cementárne. 

Z Tabuľky 3 ďalej vidíme, že ukazovateľ miera evidovanej nezamestnanosti na 

Slovensku každým rokom klesá. Najvýraznejší pokles nastal počas roku 2017. Medziročne 

miera evidovanej nezamestnanosti klesla o 2,52 %. Cementáreň patrí medzi jedného 

z najväčších zamestnávateľov v Trenčianskom kraji. Vďaka tomuto evidovaná miera 

nezamestnanosti v Trenčianskom kraji klesá a percentuálne podľa štatistiky Úradu práce 

sociálnych vecí a rodiny, viď Obrázok 16 patrí medzi prvé 3 kraje s nízkou 

nezamestnanosťou. 

 

Obrázok 16 Nezamestnanosť v krajoch SR v roku 2017 

Zdroj: vlastné spracovanie + [24] 

Priemerná mzda na Slovensku každým rokom rastie. V Tabuľke 3 sú uvedené 

hodnoty priemernej mzdy od roku 2013. Na základe posledných dostupných informácií 
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Štatistickým úradom SR, priemerná mzda medziročne vzrástla na sumu 944 EUR, čo 

znamená rast oproti roku 2016 o 1,03 %. [23] 

4.1.3 Sociálne a demografické faktory 

Na základe poslednej uverejnenej štatistiky Štatistickým úradom Slovenskej 

republiky k 30. septembru 2017 mala Slovenská republika 5 441 899 obyvateľov. 

Považská cementáreň, a.s. Ladce sa nachádza v Trenčianskom kraji v obci Ladce 

v severozápadnej časti Slovenska. Západnú časť kraja tvorí štátna hranica s Českou 

republikou, na juhu hraničí s Trnavským a Nitrianskym krajom, na východe 

s Banskobystrickým a na severe so Žilinským krajom. [23] 

Obec Ladce sa nachádza v okrese Ilava, s počtom obyvateľov 2636. Z dopravného 

hľadiska cez obec prechádzajú dôležité cestné a železničné trasy. Územím obce prechádza 

hlavný železničný ťah Bratislava – Žilina – Košice. Ďalej sa dá v obci napojiť na diaľnicu 

D1, ktorá spája Bratislavu so Žilinou a dôležité sú aj ostatné cestné a železničné spojenia 

vedúce do Českej republiky.  

Považská cementáreň je ovplyvňovaná najmä vekom a vzdelaním obyvateľstva 

žijúceho v Trenčianskom regióne. Cementáreň zamestnáva väčšinu žijúceho obyvateľstva 

v Ladcoch a jeho blízkom okolí. Podľa Štatistického úradu SR rast zamestnanosti 

v minulom roku ovplyvnil nárast počtu pracujúcich vo vybraných odvetviach. V odvetví 

služieb bol nárast o 14,9 tis., v stavebníctve o 14,8 tis. a v priemysle o 13,3 tis. osôb.  

Najviac pracujúcich podľa vekového zloženia pribudlo vo vekovej kategórii 35 – 49 rokov 

o 25,2 tis. osôb a vo vekovej kategórii 60 a viac rokov o 25,1 tis. osôb. Rast zamestnanosti 

sa prejavil vo všetkých krajoch. Podľa ŠU SR v Trenčianskom kraji bol nárast miery 

zamestnanosti najrýchlejší. [23] 

Pre Považskú cementáreň je ďalej dôležitý sociálny faktor vzdelanie obyvateľstva. 

Minulý rok na trhu práce pribudlo najviac osôb s vysokoškolským vzdelaním (o 53,4 tis. 

osôb), so základným vzdelaním (o 14,9 tis. osôb) a s úplným stredným odborným 

vzdelaním s maturitou (o 17,8 tis. osôb). Posledná uvedená vzdelanostná kategória 

pracujúcich, aj napriek svojmu nízkemu podielu, bola najviac zastúpenou zamestnanou 

kategóriou na trhu práce. [23] 
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4.1.4 Technologické faktory 

Považská cementáreň od svojho založenia v roku 1889 prešla mnohými 

technologickými a inovačnými zmenami. Samotná výroba cementu určitým spôsobom 

znižuje kvalitu životného prostredia blízkeho okolia. Preto sa cementáreň snaží, na základe 

vlastného vývoja a výskumu vyvíjať nové technologické procesy pre výrobu slinku 

a cementu. Koncom 90. rokov vyvinula novú patentovanú ekotechnológiu SIDEROX. 

Hlavnou činnosťou tejto technológie, je aktivovanie vedľajšieho produktu na efektívnu 

redukčnú prísadu do cementu, vďaka ktorej sa zníži vodorozpustný CrVI pod hranicu 2 

ppm. Vďaka tejto technológií sa spoločnosť nemusí spoliehať na redukčné prísady od 

dodávateľov, čím od nich nie je závislá a v neposlednom rade je schopná znižovať svoje 

náklady. Táto investícia priniesla pre spoločnosť v roku 2005 aj udelenie európskeho 

patentu za „Spôsob výroby nízkochrómového cementu“. [21] 

Ďalšou dôležitou inováciou, ktorú spoločnosť vďaka svojmu výskumu vyvinula je 

ekotechnológia BIOTRIX. Táto technológia je vyvinutá na báze vyriešenia 

celospoločenskej problematiky s ekonomickým a globálno-ekologickým efektom, akým je 

napr. spaľovanie organických odpadov v cementárenských rotačných peciach. Vďaka 

ekotechnológii BIOTRIX získala cementáreň Zlatú plaketu RACIOENERGIA 2004. [21] 

Poslednou väčšou investíciou spoločnosti, bola investícia do výstavby slinkového 

sila. Nové slinkové silo zmenilo celkový vzhľad cementárne a výrazne ovplyvnilo slinkové 

hospodárstvo. Touto investíciou cementáreň prispela k ochrane životného prostredia 

a zvýšila sa aj vysoká kvalita vyrábaných ladeckých cementov.  

4.1.5 Ekologické faktory 

Cementáreň sa aj naďalej snaží vyvíjať nové technológie v oblasti ochrany životného 

prostredia v súlade so slovenskou a európskou legislatívou. Spoločnosť musí spĺňať 

ekologické limity (akými sú množstvo vypúšťania skleníkových plynov do ovzdušia, 

množstvo prašnosti – postavenie nového sila, spaľovanie alternatívnych palív, atď.) 

Považská cementáreň sa musí riadiť Zákonom č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a 

je súčasťou Európskeho systému obchodovania s emisiami (EU ETS). [25] 
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4.1.6 Legislatívne faktory 

Ďalšou oblasťou, ktorá výrazne zasahuje do podnikateľského prostredia 

v cementárenskom priemysle EÚ je oblasť legislatívy, najmä klimaticko-energetický 

balíček nariadení. Považská cementáreň sa každý rok zúčastňuje integrovaného auditu 

TÜV SÜD Slovakia Bratislava, pre systém manažéra EN ISO 9001, životného prostredia 

EN ISO 14001 a bezpečnosti práce OHSAS 18001. [21] 

Podnikateľskú činnosť cementárne ovplyvňujú nie len zákony Slovenskej republiky 

ale aj Európskej únie. 

4.2 Porterov model 5 síl 

Pre analýzu mikroprostredia podniku použijeme Porterov model piatich síl, ktorý je 

zároveň jedným zo základných nástrojov analýzy konkurenčného prostredia podniku. 

Rivalita medzi konkurenčnými podnikmi 

Cement ako stavebný materiál je v dnešnej dobe nenahraditeľný. Túto skutočnosť si 

výrobcovia cementu dobre uvedomujú a preto sa snažia udržovať si svoje konkurenčné 

postavenie na trhu. Jedným z dôležitých nástrojov konkurencie podnikov je cena. 

Spoločnosti častokrát reagujú na zmeny ceny svojich konkurentov. Pre Považskú 

cementáreň sú najväčšou konkurenciou dve spoločnosti produkujúce cement na Slovensku 

a to CEMMAC, a.s., Horné Sŕnie a CRH Slovakia, a.s. (CRH, a.s. Rohožník a bývalá 

VSH, a.s. Turňa nad Bodvou).  Konkurenciou sú aj podniky v Českej republike. Najmä 

v blízkosti niekoľko kilometrov od slovenských hraníc, a to Cement Hranice, a.s. 

a Českomoravský cement, a.s. Mokrá. 

Konkurenčnou výhodou Považskej cementárne je najmä dostatočná zásoba kvalitnej 

suroviny (zásoby vápenca na hore Butkov sú vypočítané na 100 rokov dopredu). Ďalšou 

výhodou oproti konkurencii je moderné technické vybavenie, kvalifikovaní zamestnanci, 

výhodná poloha cementárne a spôsob distribúcie. Cement je prepravovaný k odberateľovi 

železničnou i cestnou dopravou. Medzi konkurenčnú výhodu patrí aj vstup zahraničného 

investora spoločnosti Berger Holding Passau do majetkovej štruktúry cementárne. Čím sa 

zvýšil dostupný kapitál na rozvoj podniku a posilnilo sa aj postavenie cementárne na 

stredoeurópskych trhoch. 
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Konkurencieschopnosť cementárne zvyšuje aj schopnosť a možnosť cementárne vo 

svojej rotačnej peci spaľovať alternatívne palivá, ktoré nie sú ukladané na skládky a tým 

nedevastujú životné prostredie. 

Hrozba substitučných výrobkov 

Hrozba substitúcie je dôležitým faktorom konkurencie v rámci odvetvia, pretože 

ovplyvňuje schopnosť spoločnosti dosahovať zisk. Náhradný produkt alebo služba môže 

uspokojiť potreby spotrebiteľov rovnako alebo lepšie. V súčasnosti neexistuje žiadny 

adekvátny produkt, ktorý by svojou životnosťou a kvalitou dokázal nahradiť cement, preto 

Považskú cementáreň riziko substitúcie neohrozuje. 

Hrozba vstupu potenciálnych konkurentov 

Vstup nových potenciálnych spoločností do odvetvia priemyselnej výroby je 

energeticky a kapitálovo náročný, najmä pri zakladaní nových výrobných závodov. 

Samotná výroba cementu je náročný proces. Spoločnosti, ktoré chcú vstúpiť na 

cementárenský trh, potrebujú dostatočnú kapitálovú základňu na získanie prístupu k lomu 

a na realizáciu stratégie rozširovania. Súčasné pôsobiace cementárne na slovenskom trhu 

vstup nových spoločností do odvetvia moc neohrozuje. Potenciálne spoločnosti, ktoré by 

chceli začať podnikať v danom priemyselnom odvetví, by museli prekonať rôzne bariéry 

akými sú napr. vysoká investičná náročnosť, obmedzené prírodné zdroje vápenca a iných 

nerastných surovín, dlhoročná tradícia pôsobiacich cementární, vysoká kvalita produktov 

a legislatívne normy a zmeny Slovenskej republiky a Európskej únie. 

Vyjednávacia sila dodávateľov 

Vyjednávacia sila dodávateľov v odvetví ovplyvňuje konkurenčné prostredie 

podnikov. Silní dodávatelia môžu tlačiť na odberateľov tým, že zvyšujú ceny, znižujú 

kvalitu výrobkov a služieb a tým ovplyvňujú aj dosahovaný zisk spoločnosti. Výroba 

a dodávka stavebného materiálu akým je cement, je časovo a energeticky náročná.  

Dodávatelia tiež predstavujú pre cementáreň hrozbu, najmä ak ich produkty a služby 

nemajú substitúty a ich postavenie na trhu je monopolné. 

Považskú cementáreň ovplyvňujú najmä dodávatelia energií a plynu a to konkrétne 

akciová spoločnosť Slovenské elektrárne a Slovenský plynárenský priemysel. Cena 

distribučnej zložky elektrickej energie a plynu aj napriek veľkému odberu neumožňuje 



Ľuba Abrahámovská: Strategické riadenie priemyslového podniku 

40 

 
2018 

zníženie nákladov k spokojnosti spoločnosti. Medzi ďalších dodávateľov, ktorých 

vyjednávacia sila na trhu konkurencie je väčšia patria dodávatelia surovín a materiálov, 

ktoré sú nevyhnutné pre výrobu cementu. 

Vyjednávacia sila kupujúcich 

Tento faktor závisí od schopnosti zákazníkov určovať podmienky cien tovarov 

a služieb. Odberateľov cementárne môžeme rozdeliť do troch základných skupín. V prvej 

skupine sa nachádzajú malí a noví zákazníci, ktorí cement nakupujú v menších množstvách 

a nepravidelne, raz za určitý čas. Podľa interného zdroja túto skupinu tvorí približne 30 % 

z objemu celkových zákazníkov. Druhou skupinou sú malí ale stáli zákazníci (menšie 

stavebné firmy, betonárne), ktorí tvoria 50 % celkových odberateľov cementárne. 

A poslednú tretiu ale zároveň z hľadiska dôležitosti pre cementáreň, najdôležitejšiu 

skupinu, 20 % tvoria veľkí odberatelia, ktorí nakupujú cement na výstavbu veľkých 

projektov rozvoja infraštruktúry Slovenskej republiky v oblasti dopravy, životného 

prostredia a iných odvetví. 

4.3 SWOT analýza 

Každá spoločnosť by mala vedieť aké sú jej silné stránky oproti konkurencii, aké sú 

jej slabé stránky, ktoré by mala eliminovať a odstrániť a taktiež aké má voči konkurencii 

na trhu príležitosti a nakoniec by sa mala vedieť vyvarovať hrozbám, ktoré na ňu číhajú. 

V predchádzajúcich častiach štvrtej kapitoly je pomocou metód externej analýzy popísaná 

situácia a prostredie v akom sa podnik nachádza. Nasledujúca SWOT analýza spracovaná 

v Tabuľka 4 sa po konzultácii s manažérom podniku a po predchádzajúcej analýze makro 

a mikroprostredia zameriava na konkrétne silné a slabé stránky, príležitosti a ohrozenia 

Považskej cementárne. 

4.3.1 Postup spracovania 

Pri faktoroch silných stránok a príležitosti spoločnosti sa v stĺpci Body nachádzajú 

hodnoty od 1 do 5. Číslo 1 znamená najnižšiu spokojnosť, číslo 5 najvyššiu. Slabé stránky 

a ohrozenia spoločnosti sú bodované od -1 do -5, kde -1 znamená najnižšiu nespokojnosť a 

-5 najväčšiu nespokojnosť s daným hodnoteným faktorom. 
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Stĺpec Váha nám určuje akú dôležitosť majú jednotlivé hodnotené faktory v danej 

kategórii. Najvyššie číslo znamená najväčšiu dôležitosť, najnižšie číslo najmenšiu 

dôležitosť hodnoteného faktora. Konečná hodnota pri sčítaní váh sa musí rovnať 1. Na 

záver sú dané stĺpce s hodnotami vynásobené a tieto výsledky sčítané. Záverečné výsledky 

SWOT analýzy sa delia na vnútorné (silné a slabé stránky) a vonkajšie (príležitosti 

a hrozby) stránky. Absolútnym výsledkom je sčítanie vnútorných a vonkajších stránok. 

Tabuľka 4 Vyhodnotenie SWOT analýzy PCLA 

Hodnotené faktory Body Váha Vážené skóre 

Silné stránky 
   

Stabilita 5 0,30 1,50 

Kvalita výrobkov 5 0,15 0,75 

Renomé 3 0,08 0,24 

Kvalifikovaní zamestnanci 3 0,06 0,18 

Dostatočné ložiská nerastu 4 0,25 1,00 

Stabilní zákazníci 3 0,05 0,15 

Vysoká úroveň výskumu a vývoja 3 0,11 0,33 

Spolu (S) 
 

1 4,15 

Slabé stránky 
   

Vysoká energetická náročnosť -4 0,24 -0,96 

Predajná cena -2 0,08 -0,16 

Generálne revízie -3 0,13 -0,39 

Nízke investície do reklamy -3 0,10 -0,30 

Spaľovanie fosílnych palív -4 0,18 -0,72 

Narúšanie životného prostredia -4 0,27 -1,08 

Spolu (W) 
 

1 -3,61 

Príležitosti 
   

Hľadanie nových trhov 4 0,25 1,00 

Inovácia výrobkov 4 0,20 0,80 

Prezentácia výrobkov na veľtrhoch 3 0,19 0,57 

Štátne zákazky 5 0,36 1,80 

Spolu (O) 
 

1 4,17 

Hrozby 
   

Platobná schopnosť odberateľov -3 0,22 -0,66 

Nové legislatívne nariadenia -4 0,15 -0,60 

Cenová politika -3 0,12 -0,36 

Inflácia -2 0,10 -0,20 

Dane -2 0,06 -0,12 

Emisné kvóty -5 0,35 -1,75 

Spolu (T) 
 

1 -3,69 
Zdroj: vlastné spracovanie 
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Tabuľka 5 Výsledok interných a externých faktorov PCLA 

Interné (vnútorné) faktory Externé (vonkajšie) faktory 

Pozícia Hodnotenie Pozícia Hodnotenie 

Silné stránky 4,15 Príležitosti 4,17 

Slabé stránky -3,61 Hrozby -3,69 

Rozdiel (S-W) 0,54 Rozdiel (O-T) 0,48 

Celkom 
  

1,02 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

4.3.2 Vyhodnotenie SWOT analýzy 

Výsledky analýzy SWOT Považskej cementárne sú zobrazené na nasledujúcich 

pozičných mapách a výslednom grafe, viď. Obrázok 19. Silné stránky a príležitosti sú 

zobrazené na Obrázku 17. Z Obrázka 18 vidíme postavenie slabých stránok spoločnosti 

a hrozieb, ktoré na ňu vplývajú. 

Pre spoločnosť je dôležité uvedomiť si, že príležitosti a hrozby sú vonkajšie faktory 

a podnik ich nedokáže ovplyvniť. Môže ale ponúkané príležitosti využiť a vyskytujúce sa 

hrozby minimalizovať. Silné a slabé stránky podniku charakterizujú jeho konkurenčnú 

výhodu a nevýhodu. Podnik by mal vedieť svoje prednosti udržovať a rozširovať a slabosti 

znižovať a odstraňovať. 
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Obrázok 17 Grafické znázornenie silných stránok a príležitostí 

Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Obrázok 18 Grafické znázornenie slabých stránok a hrozieb 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Obrázok 19 Vyhodnotenie SWOT analýzy Považskej cementárne, a.s. 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Výsledkom SWOT analýzy, viď. Obrázok 19 je stratégia, ktorou by sa mala 

spoločnosť Považská cementáreň, a.s. uberať v dlhodobom horizonte, ak chce obstáť 

v silnom konkurenčnom prostredí. Pre podnik sú dôležité jeho silné stránky a príležitosti, 

z čoho nám plynie stratégia „SO“ – Využitia. Táto stratégia využíva silné stránky 

organizácie na zhodnotenie príležitostí smerovaním k externému prostrediu (napr. 

zameranie sa na externé trhy, stavebné veľtrhy). 

Medzi hlavné silné stránky cementárne patrí stabilita. Podnik je na trhu viac ako 

129 rokov, má vybudované dobré meno a značku, čo je výsledkom vysokej kvality 

výrobkov (ponúka vyše 6 druhov cementu). Vzhľadom k dnešným podmienkam a stále sa 

vytváraniu silnej konkurencie je táto skutočnosť viac než pozitívna. Ďalšou silnou stránkou 

cementárne a výhodou oproti konkurencii je, že má dostatočné ložiská nerastnej suroviny. 

Odhadovaná zásoba vápenca v lome Butkov je na 100 rokov dopredu. Medzi silné stránky 

podniku považujeme aj kvalifikovaných zamestnancov a neustále investície vo výrobnom 

procese. 
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Za slabé stránky cementárne považujeme vysoké náklady na energie. V súčasnosti 

ceny energií neustále rastú a spôsobujú spoločnosti straty na zisku. Cementáreň je na trhu 

už niekoľko desiatok rokov a nie všetky výrobné jednotky spĺňajú kritériá nízkej 

energetickej efektívnosti, v budúcnosti bude potrebné tieto výrobné linky inovovať. Ďalšou 

slabou stránkou je vysoký podiel spaľovania fosílnych palív, čo spôsobuje znečisťovanie 

životného prostredia. Do slabých stránok cementárne zaraďujeme aj predajnú cenu. 

Vzhľadom na to, že spoločnosť ponúka tovar vysokej kvality, nie je racionálne dorovnávať 

cenovú hladinu konkurentov s nižšou kvalitou produktov, čím prichádzajú o zákazníkov, 

ktorí hľadia prioritne na cenu produktu a nie kvalitu. Väčší počet cementární na trhu 

neustále tlačí na cenu (maržu) a už minulosť preukázala, že tento tlak niektoré cementárne 

neustáli. Spôsob ako si udržať vysokú maržu je inovovať proces ťažby, proces výroby, 

produktov, proces logistiky a predaja. Slabou stránkou cementárne sú aj tzv. generálne 

revízie, čo znamená, že výroba počas nich nie je v prevádzke a prebieha rekonštrukcia 

jednotlivých výrobných zariadení, čo je pre cementáreň aj finančne náročnejšie. 

Za príležitosti Považskej cementárne považujeme možnosť preniknutia na 

zahraničný trh pomocou uskutočňovaných veľtrhov a výstav, kde môže spoločnosť 

predviesť svoje výrobky a získať nových zákazníkov. Ďalšou príležitosťou pre cementáreň 

je sústredenie sa na domácom trhu na štátne zákazky. V súčasnosti prebiehajú v okolí 

Žiliny veľké infraštruktúrne projekty výstavby diaľnic, rýchlostných ciest a rekonštrukcia 

železničného koridoru. Spoločnosť by tiež mohla získať dotáciu z poskytovaných 

eurofondov napr. na výrobné linky, novú technológiu, na rozvoj vedy a výskumu a na 

duálne vzdelávanie svojich zamestnancov. 

Jednou z najväčších hrozieb, ktoré cementáreň ohrozujú je platobná schopnosť 

odberateľov. Vymáhanie pohľadávok je na Slovensku veľmi komplikované a dostáva 

mnoho spoločnosti skrz neuhradené pohľadávky do finančných problémov. Dlhé splatnosti 

„uväzňujú“ cash flow spoločnosti a v prípade neuhradenia faktúr po splatnosti vedia 

narušiť chod podniku. Ďalšie ohrozenia, ktoré majú vplyv na podnikateľskú činnosť 

cementárne sú legislatívne nariadenia, vyhlášky a iné právne normy, ktoré podnik musí 

dodržiavať. Môžeme sem zaradiť napr. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii, ktorý chráni 

dlžníkov pred veriteľmi. Tento zákon využilo mnoho stavebných spoločností, neschopných 

platiť svoje záväzky. Ďalej cementáreň ohrozujú aj stanovené poplatky za vypúšťanie 

emisií do ovzdušia, tzv. zavedené emisné kvóty podľa Kjótskeho protokolu. Európska únia 
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stanovuje limity objemov bezodplatne pridelených emisných kvót, ktoré musí Považská 

cementáreň dodržiavať. Tieto stanovené limity znamenajú pre spoločnosť obmedzenie 

výroby slinku alebo nákup objemu emisných kvót. 



Ľuba Abrahámovská: Strategické riadenie priemyslového podniku 

47 

 
2018 

5 NÁVRHY A ZHODNOTENIA DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOV 

Táto kapitola sa zameriava na konkrétne výsledky uskutočnenej externej analýzy 

v spoločnosti Považská cementáreň, a.s. a pomocou nich sú pre cementáreň navrhnuté 

vhodné stratégie  a akým smerom by sa mala spoločnosť do budúcnosti uberať.  

PESTEL analýza  

Pri externej analýze podniku bolo najskôr definované makroprostredie, ktoré vplýva 

na cementáreň. Pomocou vykonanej metódy PESTEL môžem zhodnotiť, že spoločnosť 

výrazne ovplyvňuje súčasná politická a ekonomická situácia nielen doma ale i v zahraničí. 

Výrazným politickým faktorom okrem jednotlivých zákonov, podľa ktorých sa musí 

spoločnosť riadiť a dodržiavať ich, sú stanovené poplatky za distribúciu. Vysoká cena 

elektrickej energie zhoršuje konkurencieschopnosť nielen cementárne ale aj iných 

podnikov na európskom trhu.  

Z ekologického hľadiska cementáreň výrazne ovplyvňuje oblasť legislatívy EÚ, 

najmä klimaticko-energetický balíček nariadení. Pre zaujímavosť, cementárenský 

priemysel ako celok vypustil v roku 2016 o 7,4 % (142 469 t) viac emisií, ako má 

alokované v systéme EÚ ETS. Pri cene emisnej povolenky 7 € dotoval trh cca 1 mil. €. 

Predpokladá sa, že hranica medzi alokáciou a vypustenými emisiami sa bude viac otvárať. 

Tento fakt by spôsobil pre cementárne buď ďalšie nákupy emisných povoleniek, vyústenie 

v závislosti na cene povoleniek a cene palív do vyššej náhrady primárnych palív a surovín 

alternatívnymi palivami a surovinami, zníženie výroby slinku alebo dokonca prechod 

z portlandských na zmesové cementy.  

Považská cementáreň prešla od svojho vzniku mnohými technologickými 

a inovačnými zmenami. Vďaka investíciám do vlastného vývoja a výskumu dokáže 

vyvíjať nové technologické procesy pre výrobu slinku a cementu. Napriek tomu, že 

v súčasnosti sa v cementárenskom priemysle nedarí priniesť novú prelomovú technológiu 

sa v uplynulom roku podarilo spoločnosti uskutočniť výstavbu investície nového 

slinkového sila, ktoré výrazne ovplyvnilo slinkové hospodárstvo, zmenilo celkový vzhľad 

cementárne a prispelo k ochrane životného prostredia.  
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Porterov model 5 síl 

Mikroprostredie podniku bolo analyzované Porterovým modelom 5 síl. Pomocou 

tohto modelu môžem zhodnotiť, že Považská cementáreň na slovenskom trhu súperí 

s dvomi spoločnosťami a to CEMMAC, a.s. Horné Sŕnie, ktorá je svojou polohou voči 

spoločnosti najbližšie a so zoskupením CRH Slovakia, a.s., ktoré prevádzkuje dve 

cementárne a to cementáreň v Rohožníku a v Turni nad Bodvou. Konkurenčnou výhodou 

Považskej cementárne je dostatočná zásoba vápenca v priľahlom lome Butkov, viď 

Obrázok 19 a najmä jeho kvalitná nerastná surovina. 

 

 

Obrázok 20 Považská cementáreň, a.s. a lom Butkov 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Dôležitým krokom pre fungovanie cementárne bol vstup zahraničného investora, 

bavorskej spoločnosti Berger Holding Passau do majetkovej štruktúry, čím sa zvýšil 

kapitál podniku a posilnilo sa jeho postavenie voči podnikom na stredoeurópskych trhoch. 

 Považská cementáreň spolupracuje s množstvom dodávateľov a odberateľov, 

s ktorými má vytvorený vzťah na veľmi dobrej úrovni. Zákaznícke portfólio je rozdelené 

na tri základné skupiny. Malí a noví zákazníci, ktorí tvoria približne 30 %, malí ale stáli 

zákazníci (menšie stavebné firmy, betonárne) tvoriaci 50 % celkových odberateľov 
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a posledných 20 % tvorí z hľadiska dôležitosti pre cementáreň najdôležitejšia skupina 

odberateľov, a to spoločnosti  špecializované na výstavbu veľkých infraštruktúrnych 

projektov Slovenskej republiky. 

SWOT analýza 

Výsledky SWOT analýzy popísané v podkapitole 4.3.2 vyhodnotili, že najsilnejšou 

stránkou spoločnosti je jej stabilita a dostatočné ložiská nerastnej suroviny. Slabou 

stránkou cementárne sú vysoké náklady na energie a vysoký podiel spaľovania fosílnych 

palív. Medzi slabé stránky je zaradená aj predajná cenu. Medzi príležitosti, ktoré by mala 

Považská cementáreň využiť je preniknutie na zahraničné trhy pomocou rôznych veľtrhov 

a výstav, kde môže predviesť svoje výrobky a reprezentovať svoju spoločnosť. Najväčšou 

hrozbou pre podnik je platobná schopnosť odberateľov, pretože vymáhanie pohľadávok na 

Slovensku je v súčasnej dobe veľmi komplikované. Ďalšími hrozbami sú legislatívne 

nariadenia, vyhlášky a poplatky za znečisťovanie životného prostredia.  

Návrh stratégie a rozvoja do budúcnosti 

Produkcia zameraná na export 

Považská cementáreň sa pohybuje na stredoeurópskom trhu s cementom a vzhľadom 

na geografickú polohu je závislá nielen od vývoja na domácom trhu ale predovšetkým od 

vývoja v danom regióne. Spoločnosť musí reálne počítať s tým, že 50 – 60 % produkcie 

umiestni na domácom trhu a zvyšných 40 – 50 % by mala expandovať do zahraničia. 

Výstavba infraštruktúry v okolí Žiliny dopomohla k predaju väčšieho množstva produktov 

na domácom trhu. Toto obdobie sa žiaľ ale pomaly končí a cementáreň by sa mala opäť 

zamerať na expandovanie minimálne 40 – 45 % produkcie cementu do zahraničia. 

Konkrétne na trhy našich najbližších susediacich krajín a to Českej republiky, Poľska, 

Rakúska a Maďarska.  

Energetická efektívnosť 

V súčasnosti používaná, vysoko rozvinutá a efektívna technológia a technická 

základňa, ktorú má cementárenský priemysel inštalovanú, má dnes už len malý nevyužitý 

potenciál ekonomicky efektívnych opatrení k dosiahnutiu úspor a zlepšení. Oblasťou, v 

ktorej má ešte Považská cementáreň veľký priestor na zníženie nákladov vidím v náhrade 

uhlia alternatívnymi palivami (mäsokostná múčka, pneumatiky, a iné TAP). Jednak 
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z dôvodu prudkého nárastu ceny uhlia a na druhej strane jeho vysokou ekologickou stopou 

(emisie CO2). TAP sú síce dobrou alternatívou ale platí pri nich „čím sú lacnejšie, tým je 

ich kvalita (výhrevnosť) horšia“, čo vyžaduje dodatočné investičné náklady do nákupu 

pecnej linky a hospodárstva alternatívnych palív. Dnešný pomer cementárne je 50 % 

spotreby čierneho uhlia a 50 % spotreby TAP, preto do budúcnosti navrhujem tento pomer 

upraviť na 30 % uhlie a 70 % TAP. Ďalšou výhodou spaľovania TAP oproti spaľovaniu 

uhlia je úspora emisií CO2.  

Do budúcnosti odporúčam spoločnosti venovať svoju pozornosť na investíciu do 

technológií, ktorá bude prispievať k znižovaniu znečisťovania prostredia, vzhľadom 

k tomu, že sa predpokladá znižovanie poskytnutých bezodplatných balíčkov vypustených 

emisií CO2 do ovzdušia.  

Stratégia „učenia sa od najlepších“ 

Ak sa chce podnik akým je Považská cementáreň, presadiť v konkurenčnom 

prostredí, mal by dobre poznať aká je konkurencia na trhu. Pre podnik je dôležité aby 

o sebe vedel informácie, kde má odchýlky, ktoré mu pomôžu identifikovať jeho slabé 

a silné stránky v porovnaní s konkurenciou.  Vhodným nástrojom je použitie porovnávacej 

metódy benchmarking, ktorá podniku napovie, akým spôsobom konkurencia dokáže plniť 

určité úlohy lepšie. V dnešnej dobe sa benchmarkingom zaoberajú rôzne externé 

spoločnosti. Benchmarking sa zaoberá rozličnými vnútropodnikovými oblasťami. 

Prínosom pre Považskú cementáreň môže byť zefektívnenie niektorých procesov ťažby, 

výroby, obchodných aktivít až po personálnu agendu.  

Ľudské zdroje „motor rastu“ 

Ďalej odporúčam spoločnosti zamerať sa aj na personálnu a sociálnu politiku, pretože 

táto oblasť zabezpečuje dosahovanie stabilizovaných výkonov k dlhodobému plnému 

využívaniu inštalovanej výrobnej kapacity. Náročnosť zabezpečenia plného využitia 

výrobnej kapacity zvyšuje charakter, či osobitosti nepretržitej prevádzky. Žiadna 

cementárenská spoločnosť sa nevyhne neplánovaným odstávkam, ktoré znižujú ročnú 

výrobnú kapacitu. Ekonomicky najvýhodnejším riešením pre spoločnosť je nástup 

vlastných odborníkov na zaistenie príčin a odstránenie porúch. Tento zámer je možné 

dosiahnuť tzv. „prípravou talentov“. Odporúčam spoločnosti vytvoriť základňu, z ktorej 

budú vyberaní vhodní adepti do riadiacich, technických a robotníckych funkcií.  
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6 ZÁVER  

Cementársky trh na Slovensku a v okolitých krajinách ovplyvňuje hospodársko-

ekonomický rast regiónu strednej Európy. V prípade vyššieho ekonomického rastu sú 

investované finančné prostriedky do výstavby infraštruktúry (diaľnice, cesty, tunely, 

železnice), vďaka čomu vie spoločnosť umiestňovať svoje produkty najmä na domácom 

trhu, čo prispieva k nižším logistickým nákladom a uspokojivej marže spoločnosti. 

Cementáreň si ale musí tiež udržovať svoj trhový podiel na okolitých zahraničných trhoch.  

Veľký vplyv na cementársky segment dnes aj v budúcnosti má a bude mať životné 

prostredie. Spoločnosti sú neustále tlačené do znižovania vypúšťaných emisií skleníkových 

plynov do ovzdušia, čo v konečnom dôsledku spôsobuje buď nárast investícií do zníženia 

množstva CO2 cez výrobný proces alebo ako priamu platbu za povolenky na spotrebu 

emisií.   

Cieľom mojej záverečnej bakalárskej práce bolo prostredníctvom metód a nástrojov 

strategickej analýzy posúdiť externé vplyvy na spoločnosť Považská cementáreň, a.s., 

zhodnotiť ju, určiť jej predpokladaný strategický vývoj do budúcnosti a navrhnúť 

opatrenia, ktoré by jej pomohli zefektívniť výrobu, lepšie využiť ľudské zdroje, znížiť 

znečistenie životného prostredia a v konečnom dôsledku maximalizovať zisk.  

Na začiatku práce sú definované teoretické východiská v oblasti riešenej 

problematiky, v ktorých boli vysvetlené základné pojmy, týkajúce sa strategického riadenia 

a strategickej analýzy podniku. Nasledujú jednotlivé nástroje a metódy používané pri 

analýze prostredia podniku, konkrétne metódy externej analýzy makroprostredia 

a mikroprostredia podniku.  

Ďalšia kapitola sa zaoberá predstavením samotnej spoločnosti Považská cementáreň, 

a.s. Pomocou použitia metód a nástrojov strategickej analýzy ako PESTEL, Porterov 

model 5 síl a SWOT analýza som sa snažila aby spoločnosť dokázala rozpoznať svoje silné 

stránky, problémové oblasti súvisiace so slabými stránkami, príležitosti, ktoré by mohla 

počas svojej existencie využiť a hrozby, pred ktorými by sa mala vyvarovať.  

V poslednej časti práce sú vyhodnotené výsledky samotnej externej analýzy makro 

a mikroprostredia podniku a na základe nich navrhnuté odporúčania pre spoločnosť 
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zamerať svoju stratégiu do budúcnosti na export do zahraničia, zníženie energetickej 

náročnosti, použitie benchmarkingu a efektívnejšie využitie ľudského kapitálu. 
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 

a.s.  akciová spoločnosť 

atď.  A tak ďalej 

cca  Približne 

CO2  Oxid uhličitý 

Cr (VI) Chróm +6 (šesťmocný) 

DIČ  Daňové identifikačné číslo  

EU  Európska únia 

HDP  Hrubý domáci produkt 

IČO  Identifikačné číslo organizácie 

ISO  International Organization for Standardization (Medzinárodná organizácia 

pre štandardizáciu)  

kg  Kilogram 

mg  Chemická značka horčík 

napr.  Napríklad 

NBS  Národná banka slovenská 

OR  Obchodný register 

PCLA  Považská cementáreň Ladce 

PESTEL Analýza P – politický faktor, E – ekonomický faktor, S – sociálny faktor, 

  T – technologický faktor, E – ekologický faktor, L – legislatívny faktor 

ppm  Parts per milion (milióntina) 

SR  Slovenská republika 

SWOT  Analýza S - silných stránok, W - slabých stránok, O - príležitosti, T – 

hrozieb 

ŠU  Štatistický úrad 

t.j.  To jest 

TAP  Tuhé alternatívne palivo 

tis.  Tisíc 

tzv.  Takzvaný 

viď.  Vidieť 

Zb.  Zbierka zákonov 
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