
 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

 

KATEDRA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurenceschopnost konkrétního podniku 

 

Competitiveness of the Company 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:    Katarína Pajanková 

Vedoucí bakalářské práce:  Ing. Hana Štverková 

 

 

 

 

Ostrava 2009 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,,Miestoprísažne prehlasujem, že som celú bakalársku prácu, vrátane všetkých príloh 

vypracovala samostatne.“ 

 

V Ostrave 7. 5. 2009 

...................................................... 

          podpis 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na tomto mieste chcem poďakovať pani Ing. Hane Štverkovej za pomoc pri 

vypracovaní bakalárskej práce, cenné rady a pripomienky. Ďalej chcem poďakovať pánovi 

Petrovi Sihelníkovi, riaditeľovi spoločnosti ABEL-Computer, za poskytnutie užitočných 

informácií, čas a ochotu. 

 



1 

Obsah 

 

1 ÚVOD ............................................................................................................................ 3 

2 TEORETICKO – METODICKÁ ČASŤ ................................................................... 4 

2.1 KONKURENCIA A KONKURENCIESCHOPNOSŤ ............................................................. 4 

2.2 KONKURENČNÁ VÝHODA  ........................................................................................... 6 

2.3 PORTEROV MODEL PIATICH KONKURENČNÝCH SÍL..................................................... 7 

2.3.1 Rivalita medzi konkurenčnými podnikmi ............................................................ 8 

2.3.2 Hrozba vstupu nových konkurentov .................................................................... 9 

2.3.3 Vyjednávacia sila dodávateľov ......................................................................... 10 

2.3.4 Vyjednávacia sila kupujúcich ........................................................................... 11 

2.3.5 Hrozba substitučných výrobkov ........................................................................ 11 

2.4 ANALÝZA VPLYVU MAKROOKOLIA  .......................................................................... 12 

2.4.1 PEST analýza .................................................................................................... 12 

2.5 ANALÝZA VNÚTORNÝCH ZDROJOV A SCHOPNOSTÍ PODNIKU.................................... 15 

2.5.1 SWOT analýza ................................................................................................... 15 

3 CHARAKTERISTIKA PODNIKU  .......................................................................... 17 

3.1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PODNIKU ................................................................................. 17 

3.2 PROFIL PODNIKU ...................................................................................................... 18 

3.3 VZNIK A  VÝVOJ PODNIKU ........................................................................................ 18 

3.5 ZÁRUKA KVALITY  .................................................................................................... 22 

3.5.1 Nový rozmer profesionálnej renovácie a výroby nových kaziet ........................ 22 

4 ANALYTICKÁ ČASŤ ............................................................................................... 23 

4.1 PEST ANALÝZA  ....................................................................................................... 23 

4.1.1 Politické a legislatívne faktory .......................................................................... 23 

4.1.2 Ekonomické faktory ........................................................................................... 25 

4.1.3 Sociálne a demografické faktory ....................................................................... 28 

4.1.4 Technické a technologické faktory .................................................................... 30 

4.1.5 Zhrnutie PEST analýzy ..................................................................................... 31 

4.2 PORTEROV MODEL PIATICH KONKURENČNÝCH SÍL................................................... 32 

4.2.1 Rivalita medzi konkurenčnými firmami............................................................. 32 



2 

4.2.2 Hrozba vstupu nových konkurentov .................................................................. 32 

4.2.3 Vyjednávacia sila dodávateľov ......................................................................... 33 

4.2.4 Vyjednávacia sila kupujúcich ........................................................................... 34 

4.2.5 Hrozba substitučných výrobkov ........................................................................ 35 

4.2.6 Zhrnutie výsledkov Porterovej analýzy ............................................................. 35 

4.3 ANALÝZA VNÚTORNÝCH ZDROJOV A SCHOPNOSTÍ SPOLOČNOSTI ............................ 36 

4.4 SWOT ANALÝZA  ..................................................................................................... 36 

4.4.1 Zhrnutie SWOT analýzy .................................................................................... 37 

5 NÁVRHY A ODPORUČENIA  ................................................................................. 38 

6 ZÁVER  ........................................................................................................................ 41 

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY  ............................................................................... 42 

ZOZNAM SKRATIEK  

PREHLÁSENIE O VYUŽITÍ VÝSLEDKOV BAKALÁRSKEJ PRÁCE  

ZOZNAM PRÍLOH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

1 Úvod 

 

 Pojmy konkurencia, konkurencieschopnosť, konkurenčný potenciál apod. predstavujú 

širokú praktickú i teoretickú tému. Problematika konkurencieschopnosti sa dotýka celých 

štátov, regiónov ba dokonca všetkých ľudí. V najväčšej miere sa však táto problematika týka 

firiem, ktorých manažéri každodenne pociťujú obsah a rozsah dopadov vyplývajúcich 

z konkurenčného boja. 

 Vo svete dochádza k neustálym a veľmi rýchlym zmenám, čím súčasné pojatie 

konkurencieschopnosti naberá nové dimenzie. Došlo k výraznému posunu komunikačných 

technológií. Svet prestáva byť pojímaný lokálne a stáva sa stále vo väčšej miere globálnym. 

Štandardný konkurenčný boj nahradzujú nové formy konkurencie. Držať krok s neustálym 

vývojom je pomerne ťažké, no prináša zo sebou aj radu príležitostí. Tím, ktorí sú flexibilní, 

vedia experimentovať, neboja sa riskovať a dokážu využiť naskytnuté príležitosti vo svoj 

prospech, patrí budúcnosť. Aby podniky nastátu situáciu zvládli, uskutočňujú množstvo 

radikálnych zmien vo svojej základnej koncepcii konkurenčného boja. Budúcnosť 

konkurencie je utváraná zmenami vo význame hodnoty, zmenami v roli spotrebiteľa a firmy a 

povahy ich súčinností. Zmenami, ktoré zásadným spôsobom premieňajú proces vytvárania 

hodnoty. Nové podmienky vytvárania hodnoty vystavujú myslenie náročnej skúške. Ak má 

byť podnik schopný efektívne konkurovať v novom prostredí príležitostí, musí si osvojiť nové 

spôsoby myslenia a jednania. Súčasný trend smeruje k takému vnímaniu inštitúcie, ktorého 

stredom je jednotlivec. V oblasti podnikania môže viesť k ekonomike ľudí, s ľuďmi a pre 

ľudí. Novú dimenziu pojatia konkurencieschopnosti firmy je nutné skúmať nielen na základe 

posudzovania ich ,,tvrdých“ prvkov, ktoré sa dajú bezprostredne merať, ale do popredia 

vstupujú tzv. „mäkké" prvky, ktoré sú ťažko merateľné no ich význam neustále rastie. Medzi 

tieto prvky, ktoré sú výraznými zložkami konkurenčného potenciálu, patria identita, integrita, 

mobilita a suverenita. Špecifickým konkurenčným potenciálom násobiacim konkurenčnú silu 

firmy sa postupom času stávajú čas a priestor. 

 

 Cieľom bakalárskej práce je pomocou vybraných metód zanalyzovať 

konkurencieschopnosť spoločnosti ABEL-Computer na trhu renovovaných tonerov, nájsť jej 

konkurenčnú výhodu oproti iným firmám a na základe zistených skutočností sformulovať 

vhodné návrhy a odporučenia, ktoré by svojou aplikáciou do praxe viedli k upevneniu 

a posilneniu pozície danej firmy na trhu. 



4 

2 Teoreticko – metodická časť 

 

2.1 Konkurencia a konkurencieschopnosť 

 

 ,,Konkurencia podľa slovníka cudzích slov (Slovník, 2002, s.205) predstavuje 

súperenie, súťaženie, prípadne hospodársku súťaž. Z uvedeného je zrejmé, že pojem 

konkurencia má širší záber a to nie len ekonomický, ale tiež sociálny, kultúrny, etický, 

politický atď. V podnikaní sa nesmie zabúdať na žiadny zorný uhol konkurencie aj napriek 

tomu, že ekonomické hľadisko je základné. Na viac si musíme uvedomiť, že konkurencia je 

vzťah dvoch a viac subjektov (konkurentov). Konkurent, aby vôbec mohol vstúpiť do 

konkurenčného vzťahu, musí však spĺňať minimálne dva predpoklady: 

 

� musí byť ,,konkurenčný“, teda musí mať konkurencieschopnosť, resp. musí disponovať 

konkurenčným potenciálom, 

� a musí mať konkurenčný záujem, teda musí chcieť vstúpiť do konkurencie, musí 

disponovať špecifickým potenciálom, ktorým je podnikavosť.“ [7, s. 65] 

 

 Pre existenciu konkurencie na trhu je potrebné, aby bolo splnených niekoľko 

základných podmienok: 

• na trhu je súčasne väčší počet predávajúcich a (alebo) kupujúcich a žiadny z nich 

nemôže silou svojej pozície samostatne alebo v skupine ovládnuť trh, 

• predajcovia a (alebo) kupujúci disponujú rovnorodými, teda homogénnymi výrobkami 

alebo službami, 

• vstup na trh ako aj výstup z neho je voľný. [14] 

 

Podkladové materiály EU definujú konkurenciu ako ,,situáciu na trhu, kedy sa 

predajcovia výrobkov alebo služieb snažia nezávisle na sebe získať priazeň kupujúcich, a to 

s cieľom zaistiť si konkrétny podnikateľský cieľ ako napr. zisk, veľkosť predaja a (alebo) 

podiel na trhu. Konkurenčné súťaženie medzi firmami sa uskutočňuje na základe cien, akosti, 

sprievodných služieb alebo kombinácii týchto a ďalších faktorov , ktoré zákazník pozitívne 

hodnotí. Spravodlivá a nedeformovaná konkurencia je kľúčovým pilierom trhovej 

ekonomiky.“ [14, s. 57] 
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 Na konkurentov sa väčšina firiem pozerá ako na svoje ohrozenie. Ich pozornosť sa 

sústreďuje predovšetkým na to, ako môžu proti nim získať podiel na trhu a ako im dá zabrániť 

vo vstupe do odvetvia. Aj keď konkurenti bez pochyby môžu byť hrozbou, správni konkurenti 

môžu v mnohých oblastiach konkurenčného postavenia podnik skôr posilniť než oslabiť. 

,,Dobrí“ konkurenti môžu poslúžiť pre radu strategických cieľov, ktoré napomôžu zvýšeniu 

udržateľnej konkurenčnej výhody podniku a k zlepšeniu štruktúry daného odvetvia. 

Existencia správnych konkurentov môže priniesť rôzne strategické výhody, ktoré môžeme 

rozdeliť do štyroch kategórii: 

• zvýšenie konkurenčnej výhody, 

• zlepšenie súčasnej štruktúry odvetvia, 

• pomoc rozvoji trhu, 

• zamedzenie vstupu do odvetvia. [10] 

 

 Dobrý konkurent je ten, ktorý dokáže vykonávať prospešnú činnosť, bez toho aby 

predstavoval príliš tvrdé dlhodobé ohrozenie. Dobrý konkurent núti podnik, aby nebol so 

sebou spokojný. Je konkurentom, s ktorým môže podnik dosiahnuť v odvetví stabilnú 

a výnosovú rovnováhu bez rozsiahleho boja. Takýto konkurent má radu charakteristických 

vlastností: 

• je dôveryhodný a životaschopný, 

• má zreteľnú slabosť a uvedomuje si ju, 

• pozná a chápe pravidlá, 

• má realistické predstavy, 

• pozná svoje náklady, 

• má stratégiu zlepšujúcu stratégiu odvetvia, 

• má inherentne obmedzujúci cieľ, 

• má pomerne neveľké prekážky odchodu z odvetvia, 

• má zlučiteľné ciele. [10] 

 

 Konkurencieschopnosť je vlastnosť, ktorá podnikateľskému subjektu dovoľuje obstáť 

v súťaži s inými podnikateľskými subjektmi a jej hodnotenie má preto súvis s charakterom a 

podmienkami tejto súťaže. Víťazom je ten, kto vie v súťaži náležite uplatniť nejakú 

(konkurenčnú) výhodu a získať tak prevahu nad svojimi súpermi. Byť trvale 

konkurencieschopnou znamená pre firmu modelovať zajtrajšie konkurenčné výhody 
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rýchlejšie než stačia jej súperi odkopírovať jej dnešné konkurenčné výhody. Predstavitelia 

firmy sa pri voľbe svojej podnikateľskej orientácie snažia zamerať na aspekty konkurenčných 

výhod prispievajúcich k: 

• konkurencieschopnosti predávaných produktov, 

• konkurencieschopnosti firmy na daných trhoch a v danom obore, 

• konkurencieschopnosti oboru ako zdroja pre zhodnotenie kapitálových vkladov. [8] 

 

 Schopnosť konkurencie je jadrom k úspechu alebo neúspechu podnikov. Konkurencia  

rozhoduje o vhodnosti činností podniku, ktoré môžu prispieť k jeho výkonnosti. [10] 

 

 Byť konkurencieschopný znamená vedieť, čo je normálom dneška, kam sa uberá 

vývoj, a poznať možnosti a tiež nutnosť vlastnej zmeny v požadovanom konkurenčnom 

smere. [7] 

 

 Konkurencieschopnosť oboru, teda jeho atraktívnosť pre kapitálové investície, je 

posudzovaná na základe ukazovateľov dynamiky jeho vývoja. Na jej vyhodnotenie slúžia 

pomerne zložité metodické nástroje, ktoré umožňujú pracovať s pojmami ako je neurčitosť 

budúceho stavu a tiež expertný odhad budúceho vývoja. [8] 

 

2.2  Konkurenčná výhoda 

 

 Konkurenčná výhoda je základným stavebným kameňom podnikateľskej stratégie. 

V tomto kontexte dostávajú jej veľkosť kvalita a udržateľnosť širší, zásadnejší a spravidla aj 

dlhodobejší význam. Významným spôsobom ovplyvňuje odpovede na hlavné otázky ako, 

prečo a kam podnik smeruje. [6] 

 

 R. M. Grand definuje konkurenčnú výhodu ako ,,schopnosť firmy dosahovať na 

určitom trhu vyššiu mieru ziskovosti než jej konkurenti. Základ pre vybudovanie pre tejto 

schopnosti sa môže nachádzať mimo i vo vnútri firmy.“ [4, s. 98] 

 

 Konkurenčná výhoda je základom výkonnosti podniku na trhoch, kde existuje 

konkurencia. V podstate vyrastá z hodnoty, ktorú je podnik schopný pre svojich zákazníkov 

vytvoriť. Môže mať podobu nižších cien ako majú jeho konkurenti za ekvivalentné výrobky 
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alebo služby, či poskytnutie zvláštnych výhod, ktoré dokážu viac ako len vynahradiť vyššiu 

cenu. [10] 

 

 Konkurenčnou výhodou môže byť takmer čokoľvek. Môže to byť výrobok, jeho 

konštrukcia a dizajn, jeho úžitkovosť a kvalita, jeho cena alebo služby, ktoré ho sprevádzajú. 

Môže to byť tiež spôsob výroby, technické vybavenie, produktivita, výrobné náklady, 

využívané technológie, neustále dosahovaná rovnorodosť a kvalita. Tiež to môžu byť ľudia 

v podniku, vynaliezaví odborníci, výkonní robotníci či schopné vedenie. Môže to byť aj dobré 

meno, podniková značka, goodwill, povesť seriózneho dodávateľa i zamestnávateľa, jeho 

vzťah k verejnosti a rôzne kombinácie všetkého zmieneného. [3] 

 

 Z výsledkov strategickej analýzy sa podniky orientovali práve tým smerom, kam 

ukazovali ich silné stránky. Pojem konkurenčná výhoda však rozšíril túto orientáciu tak, aby 

silné stránky podniku boli vyhranené, ďalej umocňované a zaostrené na konkurenčný boj. [3] 

 

2.3 Porterov model piatich konkurenčných síl  

 

 V každom odvetví, či domácom alebo zahraničnom, či poskytuje služby alebo vyrába 

výrobky sú pravidlá konkurencie vtelené do piatich dynamických konkurenčných faktorov: 

 

• vstup nových konkurentov, 

• hrozba nových výrobkov alebo služieb, 

• vyjednávacia schopnosť kupujúcich, 

• vyjednávacia schopnosť dodávateľov, 

• súperenie medzi existujúcimi konkurentmi. [10] 

 

 Týchto päť dynamických síl rozhoduje o výnosnosti odvetvia, keďže ovplyvňujú cenu, 

náklady a potrebné investície. Sila ich pôsobenia je od odvetvia k odvetviu rôzna a môže sa 

meniť vzhľadom k vývoju odvetví. Výsledkom je odlišná výnosnosť jednotlivých odvetví. 

Tam, kde tieto konkurenčné faktory pôsobia priaznivo, dosahuje veľké množstvo konkurentov 

lákavý zisk. Tam, kde je však tlak jedného alebo viacerých dynamických faktorov intenzívny, 

dosahuje len málo firiem príťažlivý zisk aj napriek snahe ich vedenia. [10] 
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 Cieľom modelu piatich konkurenčných síl je umožniť pochopiť pôsobenie týchto síl, 

a identifikovať, ktoré z týchto síl majú pre budúci vývoj podniku najväčší význam a ktoré 

môžu byť ovplyvnené strategickým rozhodnutím manažmentu. Podnik, ktorý chce na trhu 

uspieť, musí vedieť tieto faktory rozpoznať, vyrovnať sa s nimi, následne na ne reagovať 

a nakoniec, ak to je čo len trochu možné, pokúsiť sa obrátiť ich pôsobenie vo svoj prospech. 

[11] 

 Uvedených päť konkurenčných síl odráža fakt, že konkurencia v odvetví ďaleko 

presahuje ,,zavedené“ hranice konkurenčného poľa. Dodávatelia, kupujúci, substitúty a  nové 

vstupujúce firmy sú ,,konkurentmi“ podnikom v odvetví a v závislosti na zvláštnych 

okolnostiach sa môžu stať viac či menej dôležitými. V tomto všeobecnom zmysle môže byť 

konkurencia definovaná ako rozšírené súperenie. [7] 

 

Obr.2.1 Päť konkurenčných síl podľa Portera [13, s. 121] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 Rivalita medzi konkurenčnými podnikmi 

 

 Najsilnejšia z konkurenčných síl vo väčšine prípadov pramení práve z konkurenčného 

boja medzi podnikmi vo vnútri konkurenčného odvetvia. Jej intenzita je odrazom energie 

s akou sa súperiace podniky snažia o zlepšenie svojej trhovej pozície , používaných nástrojov 

a konkurenčnej stratégie. Konkurenčná stratégia zahŕňa jednak ofenzívne akcie, ktoré smerujú 

z zlepšeniu trhovej pozície či k získaniu výhody nad konkurenciou ale súčasne i defenzívne 
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akcie smerujúce k obrane stávajúcej pozície. Konkurenčný boj môže mať rozličné druhy 

foriem a intenzitu. Používanými metódami v boji sú cena, kvalita, záruky, služby, distribučné 

kanály, reklamné kampane atd. Ich skladba sa v čase mení vzhľadom k zmenám 

konkurenčných stratégií podnikov, ktoré vyplývajú zo zmien tržných podmienok a akcie 

súpera. [11] 

 

Dva hlavné prístupy konkurenčnej rivality: 

• Agresívna konkurenčná stratégia jedného z konkurentov zosilňuje konkurenčné tlaky 

na ostatných konkurentov. 

• Spôsob, akým sú konkurenčné nástroje využívané konkurentmi snažiacich sa 

o získanie výhody, určuje pravidlá v odvetví. [11] 

 

Na veľkosť rivality medzi konkurentmi v odvetví vplýva niekoľko faktorov: 

• počet a veľkosť konkurentov v konkurenčnom okolí, 

• miera rastu trhu, 

• vysoké fixné náklady, 

• diferenciácia produktu, 

• bariéry výstupu z odvetvia, 

• akvizícia slabších podnikov,  

• globálni zákazníci. [11] 

 

2.3.2 Hrozba vstupu nových konkurentov 

 

 Noví konkurenti prinášajú so sebou dodatočné kapacity a plány na získanie vhodnej 

tržnej pozície, ktoré bývajú často krát podporované značnými schopnosťami a zdrojmi. 

Vážnosť tejto hrozby závisí najmä na dvoch faktoroch: 

• vstupných bariérach,  

• očakávanej reakcii zvyšných konkurentov. [11] 

 

 Pri nízkych bariérach vstupu je hrozba vstupu nových konkurentov je veľmi 

významná. Ak v odvetví s nízkymi bariérami dôjde k atraktívnemu rastu zisku vznikne 

záujem podnikov vstúpiť do tohto odvetvia. Cena a spoločne s ňou aj zisky poklesnú, ak 
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dopyt po výrobkoch nerastie priamo úmerne zvýšenej kapacite vyvolanej vstupom nových 

konkurentov. [11] 

 

Exituje niekoľko typov vstupných prekážok: 

• úspory z rozsahu a skúsenostný efekt, 

• technológia a špeciálny know-how, 

• znalosť značky a vernosť zákazníka, 

• kapitálová náročnosť, 

• absolútne nákladové výhody, 

• prístup k distribučným kanálom, 

• legislatívne opatrenia a zásahy štátu. [11] 

 

2.3.3 Vyjednávacia sila dodávateľov 

 

 Vyjednávacia sila dodávateľov môže byť dôležitým ekonomickým faktorom 

vzhľadom k jej schopnosti znížiť výnosnosť jednotlivých podnikov v odvetví. Silní 

dodávatelia môžu zapríčiniť znižovanie ziskov svojich odberateľov zvyšovaním cien vstupov 

alebo znižovaním ich kvality. Vplyv dodávateľov je tým väčší, čím väčšia je ich vyjednávacia 

schopnosť. [11] 

 

Vyjednávacia schopnosť dodávateľov je vysoká v prípade, že platia nasledujúce podmienky:  

• Ponuka je ovládaná niekoľkými spoločnosťami a je koncentrovanejšia než ponuka 

odvetvia, ktorému dodáva. 

• Nemusí čeliť iným substitučným produktom pri dodávkach do odvetvia. 

• Dané odvetvie nie je dôležitým zákazníkom skupiny dodávateľov. 

• Dodávateľov produkt je dôležitým vstupom pre podnikanie jeho odberateľa. 

• Skupina dodávateľov má diferencovanú produkciu alebo vytvorila prechodové 

náklady. 

• Skupina dodávateľov predstavuje výrazné ohrozenie perspektívnej integrácie do 

odvetvia odberateľov. [9] 
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2.3.4 Vyjednávacia sila kupujúcich 

 

 Tak ako silní dodávatelia aj silní zákazníci môžu vyvinúť na podniky v odvetví silný 

konkurenčný tlak. Siní zákazníci môžu zapríčiniť straty potenciálnych ziskov podnikov 

pôsobiacich v danom odvetví. Veľká potenciálna sila na ich strane môže zostriť konkurenčné 

vzťahy. Svoju silu môžu využiť aj k tomu aby si vymohli ďalšie výhody ako napr. lepšia 

úroveň kvality, vhodnejšie úverové, platobné či garančné podmienky. [11] 

 

Vyjednávacia sila kupujúcich je závislá na nasledujúcich faktoroch: 

• počet zákazníkov, 

• stupeň ich koncentrácie, 

• nebezpečenstvo spätnej integrácie, 

• stupeň diferenciácie produktu, 

• citlivosť na kvalitu produktu. [7] 

 

2.3.5 Hrozba substitučných výrobkov 

 

 Substitučné výrobky neustále ohrozujú stávajúcich výrobcov. Tieto výrobky funkčne 

nahradzujú iné výrobky. Konkurenčná sila plynúca z nebezpečenstva substitučných výrobkov 

sa zvyšuje pri väčšej pružnosti zákazníkov, keď sa kvalita a cena substitučných výrobkov 

vzhľadom k našim výrobkom zlepšuje, alebo keď môžu zákazníci ľahšie prejsť od nášho 

výrobku k substitučným. [7] 

 

 Úvaha o nebezpečenstve zo strany substitútov musí mať veľmi široký záber. Na 

základe možnosti substitúcie svojich výrobkov sa často krát dostávajú do konkurenčného 

vzťahu podniky z dvoch rozličných odvetví. Sila substitučných výrobkov sa dá ovládnuť 

predovšetkým sledovaním rastu ich predaja v porovnaní s rastom predaja vlastných výrobkov. 

[11] 

 

 Substitučné výrobky, ktoré si zaslúžia mimoriadne veľkú pozornosť sú tie, ktorým ich 

zlepšujúca cenová pozícia umožňuje priblížiť sa produkcii odvetvia alebo ich vyrábajú 

odvetvia dosahujúce vysoký zisk. [10] 
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 Konkurenčná sila prameniaca z nebezpečenstva substitučných výrobkov je 

ovplyvnená niekoľkými faktormi: 

• relatívna výška cien substitučných výrobkov, 

• diferenciácia substitučných výrobkov, 

• náklady na zmenu. [11] 

 

2.4 Analýza vplyvu makrookolia 

 

 Makrookolie zahŕňa celkový politický, ekonomický, sociálny a technologický rámec, 

v ktorom podnik pôsobí. Jeho vplyvy ako je napr. politická stabilita, miera inflácie, 

demografický pohyb populácie v danej oblasti či technické inovácie môžu významným 

spôsobom ovplyvniť efektivitu podniku a jeho úspešnosť. Odlišná úroveň schopnosti 

podnikov vyrovnať sa s nimi, reagovať na ne, často krát predstavuje základný faktor, ktorý 

ovplyvňuje úspešnosť podniku. [11] 

 

 Makrookolie v sebe zahŕňa podmienky a vplyvy vznikajúce mimo podnik a zvyčajne 

bez ohľadu na jeho chovanie. Neexistuje bezprostredná možnosť podniku aktívne 

ovplyvňovať stav tohto prostredia, avšak svojim rozhodovaním môže na ne reagovať, 

pripraviť sa na isté možnosti a takýmto spôsobom ovplyvniť alebo zmeniť smer svojho 

vývoja. [11] 

 

2.4.1 PEST analýza 

 

 Medzi kľúčové súčasti makrookolia môžeme zaradiť faktory politické a legislatíve, 

ekonomické, sociálne a kultúrne a technologické. Analýza, ktorá delí vplyvy makrookolia do 

týchto štyroch hlavných skupín sa preto nazýva PEST analýza. V každej z týchto základných 

skupín sú zahrnuté faktory makrookolia, ktoré rôznou mierou vplývajú na podnik. Ich 

dôležitosť sa líši podľa odvetví, podnikov a rôznych situácií. Základnou úlohou PEST analýzy 

je identifikovať oblasti, ktorých zmena by mohla mať dopad na podnik a pokúsiť sa odhadnúť 

k akým zmenám môže dôjsť. Cieľom tejto analýzy nie je vypracovať zoznam týchto faktorov, 

pretože ich dôležitosť pre jednotlivé podniky sa môže líšiť. Dôležité je rozpoznať a odlíšiť 

faktory význačné práve pre určitý podnik. [11] 
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 Analýza politických, ekonomických, sociokultúrnych a technologických faktorov je 

prospešná najmä v štyroch základných smeroch: 

• uvedené príklady sa môžu využiť ako určitý prehľad potenciálnych vplyvov, 

• môže poslúžiť k vyčleneniu malého množstva faktorov, ktoré potom budú podrobené 

dôkladnej analýze, 

• pri identifikácii síl, ktoré vyvolávajú zmeny v dlhodobom časovom horizonte, 

• pri určovaní rôznorodých externých vplyvov na podnik v minulosti alebo 

pravdepodobných vplyvov v budúcnosti. [11] 

 

Politické a legislatívne faktory 

 

 Politické a legislatívne faktory predstavujú pre podniky význačné príležitosti ale 

zároveň aj ohrozenia. Politické obmedzenia sa týkajú každého podniku v podobe daňových 

zákonov, protimonopolných zákonov, cenovej politiky, ochrany životného prostredia 

a mnohých ďalších činností so zameraním na ochranu ľudí, či už v roli zamestnancov, alebo 

spotrebiteľov, ochrany životného prostredia, ochrany domácich podnikateľských subjektov. 

Existencia veľkého množstva zákonov, vyhlášok a právnych noriem nielenže vymedzuje 

priestor pre podnikanie, ale upravuje aj podnikanie samo. Významným spôsobom môže tiež 

ovplyvniť rozhodovanie o budúcnosti firmy. [11] 

 

Ekonomické faktory 

 

 Ekonomické faktory plynú z ekonomickej podstaty a základných smerov rozvoja 

ekonomiky. Sú teda charakterizované stavom ekonomiky. Základnými indikátormi stavu 

makroekonomického okolia, ktoré bezprostredne vplývajú na plnenie základných cieľov 

podniku sú: 

• miera ekonomického rastu, 

• úroková miera, 

• miera inflácie, 

• daňová politika, 

• zmenný kurz. [11] 
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 Vývoj týchto ukazovateľov môže pre podniky znamenať veľké príležitosti ale súčasne 

prinášať aj značné ohrozenia. Ekonomický rast má za následok zvýšenie spotreby, zvyšuje 

príležitosti na trhu a naopak. Podobne pôsobí na výnosnosť podniku úroveň úrokovej miery. 

Tiež ovplyvňuje skladbu použitých finančných prostriedkov, čím určuje cenu kapitálu 

a ovplyvňuje investičnú aktivitu podniku. Obdobný vplyv bude mať aj miera inflácie. Vysoká 

miera inflácie sa môže negatívne odzrkadľovať v intenzite investičnej činnosti, čím sa bude 

limitovať ekonomický rozvoj. Ďalším indikátorom je devízový kurz, ktorý ovplyvňuje najmä 

konkurencieschopnosť podniku na zahraničných trhoch. Zmienené miery nie je možné 

prezentovať oddelene nakoľko medzi nimi existujú úzke súvislosti a sú vzájomne previazané. 

Zachytenie týchto súvislostí, premietnutie ich vplyvu na podnik, odhad a prognózovanie 

tendencií vývoja v danej oblasti potom predstavuje dominantnú úlohu, ktorej riešenie je 

súčasťou procesu tvorby stratégie. [11] 

 

Sociálne a demografické faktory 

 

 Tieto faktory odrážajú vplyvy v spojení s postojmi, životom a štruktúrou obyvateľstva. 

Zmeny v demografickej štruktúre vytvorili priestor napr. pre výrobcov kozmetiky. Životný 

štýl obyvateľstva sa odzrkadľuje v spôsobe trávenia voľného času, v štýle obliekania. 

Vzhľadom k rastúcemu záujmu o vyššiu kvalitu osobného života podniky čoraz častejšie 

pristupujú k zavádzaniu pružnej pracovnej doby, dlhšej dovolenky atd. V súvislosti so 

silnejúcimi hlasmi vyjadrujúcimi postoj k životnému prostrediu sa aj táto oblasť stáva pre 

podniky dôležitým faktorom. Podniky sú nútené meniť svoje technologické postupy, výrobky, 

zaistiť likvidáciu použitých produktov atd. 

 Zmeny v demografickej štruktúre, mobilite populácie, životnom štýle, raste životnej 

úrovne, vzdelanosti obyvateľstva, vzťahu k životnému prostrediu a mnohé ďalšie faktory sú 

výsledkom kultúrnych, ekonomických, náboženských, demografických, vzdelávacích 

a etických podmienok života. Podobne ako u ostatných oblastí i faktory sociálne 

a demografické sa neustále vyvíjajú. Tento vývoj plynie zo snahy jednotlivcov naplniť svoje 

túžby a potreby. 

 Poznanie trendov v tejto oblasti nesporne vedie k získaniu predstihu pred konkurentmi 

v boji o zákazníka. [11] 
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Technologické faktory 

 

 Predstavujú trendy vo výskume a vývoji, rýchlosť technologických zmien, výrobné, 

skladovacie, dopravné, informačné, komunikačné technológie a i. Technologické prostredie 

a jeho zmeny sú pre podniky zdrojom technologického pokroku umožňujúceho im 

dosahovanie lepších hospodárskych výsledkov, zvyšovanie konkurencieschopnosti 

a humanizáciu práce. [2] 

 Na to, aby sa podnik vyhol zaostalosti a vykazoval aktívnu inovačnú činnosť, musí 

byť informovaný o technologických a technických zmenách prebiehajúcich v jeho okolí. 

Zmeny v tejto oblasti môžu nečakane a veľmi dramaticky ovplyvniť okolie podniku. Práve 

preto sa schopnosť predvídania smerov vývoja technológií môže stať významným činiteľom 

úspešnosti podniku. [11] 

 

2.5 Analýza vnútorných zdrojov a schopností podniku 

 

 Je dôležité, aby bola stratégia podniku vytváraná vzhľadom k vonkajšiemu prostrediu, 

v ktorom podnik pôsobí. Rovnako dôležité je aj to, aby bola daná stratégia prevoditeľná 

a následne ,,udržateľná“. Túto strategickú schopnosť podnik vlastní alebo ju môže získať 

využitím odpovedajúcich zdrojov a schopností. Formulovať kvalitnejšiu stratégiu, vďaka 

lepšiemu porozumeniu strategických schopností svojej firmy, umožňuje manažérom 

strategický analýza vnútorných zdrojov a schopností podniku. K tomuto účelu môže poslúžiť 

SWOT analýza. [5] 

 

2.5.1 SWOT analýza 

 

 SWOT analýza je jednoduchým nástrojom, koncepčným rámcom pre systematickú 

analýzu, zameraným na charakteristiku kľúčových faktorov, ktoré ovplyvňujú strategické 

postavenie podniku. Je to prístup neustálej konfrontácie vnútorných zdrojov a schopností 

podniku so zmenami v jeho okolí. SWOT analýza identifikuje hlavné silné a slabé stránky 

podniku a porovnáva ich s hlavnými vplyvmi z okolia podniku resp. príležitosťami 

a ohrozeniami a smeruje k syntéze ako východisku pre formuláciu stratégie. [11] 

 

 

 



16 

 Názov tejto analýzy tvoria skratky anglických slov: 

Strengths – prednosti, silné stránky podniku 

Weaknesses – nedostatky, slabé stránky podniku 

Opportunities – príležitosti vo vonkajšom prostredí 

Threats – hrozby z vonkajšieho prostredia [1] 
 

 Silné stránky predstavujú pozitívne vnútorné podmienky prispievajúce k úspešnosti 

podnikovej činnosti a výrazným spôsobom ovplyvňujú jeho prosperitu. Sú to rozličné 

spôsobilosti (schopnosti, zdroje), ktoré zvýhodňujú podnik vzhľadom k trhu v jeho 

konkurencii. Najvýznamnejšie sú tie silné stránky, ktoré sa dajú len ťažko odkopírovať, 

a predpokladá sa u nich dlhodobý prínos zisku, teda znamenajú konkurenčnú výhodu. [5] 

 

 Slabé stránky značia negatívne vnútorné podmienky, ktoré môžu viesť k nižšej 

výkonnosti podniku. Takýmto nedostatkom môže byť napr. absencia potrebných zdrojov 

a schopností, chyba v rozvoji potrebných zdrojov, manažéri s neodpovedajúcimi 

schopnosťami, morálne zastarané stroje, neúmerná finančná záťaž apod. [5] 

 

 Príležitosti predstavujú také ďalšie možnosti podniku, s ktorých realizáciou stúpajú 

vyhliadky na lepšie využitie disponibilných zdrojov a účinnejšie plnenie vytýčených cieľov. 

Je to priaznivá situácia v podnikovom prostredí zvýhodňujúca podnik vzhľadom k jeho 

konkurencii. Najviac príležitostí vyplýva zo zmien geografických, politických a legislatívnych 

a ekonomických faktorov, pravdaže pri rešpektovaní konkurenčných podmienok. [1] 

 

 Ohrozenia predstavujú výrazne nepriaznivú situáciu v okolí podniku, ktorá znamená 

pre činnosť a dobré postavenie podniku prekážky. Faktory vonkajšieho prostredia, buď 

jednotlivo, alebo v istej kombinácii a s rôznou silou pôsobenia, môžu znamenať zhoršenú 

pozíciu podniku, vystavujú ho nebezpečenstvu neúspechu, prípadne i hrozbe zániku. Takýmto 

ohrozením môže byť napr. vstup silného konkurenta na trh, legislatívne zmeny, pokles počtu 

zákazníkov apod. [1] 

 

 Cieľom SWOT analýzy je predovšetkým myšlienka hlboko štruktúrovanej analýzy 

poskytujúcej užitočné poznatky. Aby plnila pri tvorbe stratégie určitú rolu, musia jej aplikácie 

smerovať k identifikácii, nájdeniu a posúdeniu vplyvov, k predpovedi vývojových trendov 

faktorov vonkajšieho prostredia a vnútornej situácie podniku a ich vzájomných súvislostí.[11] 
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3 Charakteristika podniku  

 

3.1 Základné údaje o podniku 

 

Obchodná firma: ABEL-Computer, s.r.o. 

Sídlo: A. Hlinku č. 6, 022 01 Čadca 

IČO: 31 634 788 

DIČ: SK31 634 788 

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným 

Dátum zápisu do obchodného registra: 19.09.1995 

Konateľ spoločnosti: Dagmar Mačugová 

Základný kapitál:  200 000 SK 

Telefón/fax: 041/4332120 

E-mail:  abel@abel.sk 

Webové stránky: www.abel.sk 

Motto: Výrazne odlišný prístup...[16] 

Logo: 

 [16] 

 

Predmet činnosti: 

• maloobchodná činnosť v rozsahu voľných činností, 

• veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností, 

• sprostredkovateľská činnosť, 

• opravy a renovácie spotrebného materiálu pre kancelársku a výpočtovú techniku, ako 

sú kazety do ihličkových, atramentových a laserových tlačiarní, okrem ich 

elektrických častí, 

• kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb, 

• prenájom hnuteľných vecí, 

• prenájom hnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb 

spojených s prenájmom, 

• finančný leasing. 
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3.2 Profil podniku 

 

ABEL-Computer je dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť pôsobiaca v oblasti výroby a 

renovácie kaziet pre počítačové tlačiarne už dve desaťročia. Je lídrom na trhu alternatívnych 

náplní pre laserové a atramentové tlačiarne a vo svojej ponuke má viac ako 480 typov 

alternatívnych, alebo renovovaných tlačových náplní. Od začiatku svojej existencie sa firma 

orientuje predovšetkým na zákazníkov hľadajúcich najvyššiu možnú kvalitu pri udržaní 

rozumnej výšky úspor finančných nákladov. Vďaka vysokým nárokom, ktoré spoločnosť 

kladie na kvalitu svojich produktov, sa jej darí vyhovieť jej zákazníkom a udržať si tak 

vedúce postavenie v obore. Prvenstvo na trhu spoločnosť získala najmä vďaka tomu, že svoje 

podnikateľské aktivity orientuje výhradne na služby v oblasti tlače. Veľkú časť získaných 

prostriedkov spoločnosť investuje do výskumu a vývoja nových technológií spracovania a tiež 

testovania tlačových kaziet a zamestnanci spoločnosti vynakladajú všetko svoje úsilie 

výhradne na túto jedinečnú činnosť. [16] 

 

Hlavnými cieľmi spoločnosti ABEL je dlhodobé udržanie vedúceho postavenia na trhu 

výrobcov alternatívnych kaziet, trvalé zvyšovanie kvality vlastných produktov a služieb a 

vynakladanie maximálneho úsilia pre uspokojovanie vysokých nárokov svojich zákazníkov. 

[16] 

 

3.3 Vznik a vývoj podniku 

 

Historické korene firmy ABEL siahajú až na začiatok roku 1989, keď v niekdajšom 

Československu ešte nikto ani nedúfal v to, že bude možno niekedy lepšie. V tej dobe už 

súčasný majiteľ spoločnosti renovoval pre svoje potreby i pre potreby svojho zamestnávateľa 

prvé ihličkové kazety pre tlačiarne ROBOTRON K6314.  

Jeho vtedajší zamestnávateľ však o tento druh služby neprejavoval záujem a tak sa 

dnešný majiteľ rozhodol založiť si firmu. Firma niesla názov "Programátorský a systémový 

servis" a už od svojho začiatku sa venovala službám v oblasti výpočtovej techniky. 

Tak ako väčšina podnikateľov v tejto dobe začal podnikať vo svojom byte a jeho 

základným kapitálom bola len jeho vlastná technická zručnosť a úver vo výške 100 000 Kč. 

Na renováciu kaziet využíval vlastnoručne vyrobené stroje a prípravky. Nasledoval prudký 

rozvoj. [16] 
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 V roku 1990 mal podnik 4 zamestnancov. V júni toho istého roku sa rozšírila jeho 

činnosť o obchodnú činnosť. V garáži vznikla prvá manufaktúra na renováciu a výrobu 

ihličkových kaziet a na úver sa zaobstaral profesionálny stroj na spojovanie tlačovej pásky 

v hodnote 900 000 Kčs. Za drobnú odmenu sa do výroby zapojila rodina. K prvému prenájmu 

väčších nebytových priestorov došlo v roku 1991 a sním firma získala i prvých skutočných 

zamestnancov. O rok neskôr, presne 26.8.1992 bola založená firma ABEL-Computer s.r.o. 

Všetka činnosť prešla z fyzickej osoby na právnickú, vznikla skutočná renovácia ihličkových 

kaziet, ku ktorej sa pridružil i predaj kancelárskej techniky. Začali sa organizovať 

akreditované školenia a rekvalifikácie. V roku 1994 sa počet zamestnancov zvýšil na 8. 

Pripravovalo sa založenie spoločnosti na Slovensku. Po rozpade federácie sa stal slovenský 

trh v podstate nedostupným. [16] 

 

V ďalšom roku sa zvýšil počet zamestnancov na 10. Založenie pobočky na Slovensku 

bolo finančne i časovo veľmi náročné a prvé výsledky sa začali ukazovať až po 5 rokoch. 

S ďalším rokom došlo opäť k zvýšeniu počtu zamestnancov a tiež k rozšíreniu služieb 

o renováciu atramentových kaziet za pomoci švajčiarskej technológie, ktorá sa však ukázala 

byť veľmi poruchová. Opravy stroja však priniesli cenné informácie a podnietili výstavbu 

vlastných strojov pre renováciu atramentových kaziet. [16] 

 

V roku 1997 vzrástol obrat spoločnosti o 74% oproti roku 1996 a vznikla predajňa 

kancelárskej techniky. Spoločnosť vyvíja vlastné technológie pre renováciu kaziet, do ktorých 

investuje milióny Kč. V nasledujúcom roku došlo opätovne k nárastu obratu až na 80%, 

začala sa renovácia kaziet pre laserové tlačiarne. Neustále sa investície do vývoja 

a technológií. V roku 1999 prebiehala príprava na renováciu farebných atramentových náplní 

a spoločnosť na Slovensku začína prosperovať, prvý krát po 5 rokoch vykazuje kladný 

hospodársky výsledok. [16] 

 

V jubilejnom roku 2000 dosiahol počet zamestnancov 90 a v podniku prebiehajú 

prípravy na certifikáciu ISO:9001. I naďalej spoločnosť investuje do výskumu a vývoja a tiež 

do systému starostlivosti o zákazníkov. V auguste 2001 získala firma certifikát ISO 

9001:2001. V tom istom roku došlo k rozšíreniu služieb o servis a profylaktiku tlačiarní, 

získanie partnerov pre outsourcing. Spoločnosť si prenajala 2 nové výrobné haly a výrobný 

priestor sa rozšíril na 4000m2. V ďalšom roku počet zamestnancov presiahol 100 a vzniklo 

oddelenie starostlivosti o zákazníkov a tiež call centrum. V tomto i nasledujúcom roku 
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spoločnosť neustále investovala do výskumu a vývoja nových a dokonalejších technológií. 

[16] 

 

Doterajšie priestory začali byť nedostatočné a preto sa v roku 2004 uvažuje nad kúpou 

nového sídla spoločnosti. O rok neskôr došlo k zakúpeniu nového sídla a začala sa 

rekonštrukcia 17 000 m2 priľahlých pozemkov pre ďalší rozvoj spoločnosti. Prebiehalo 

intenzívne štúdium Color Managementu a príprava na nástup nových tlačových technológií. 

Pracovalo sa na prehĺbeniu technologickej spolupráce pri analýze nových kaziet s čipmi. 

Rozsiahle investície do výskumu a vývoja pokračovali i v roku 2006. Spoločnosť sa snaží 

o udržanie si zákazníkov a postavenia na trhu výlučne technickými schopnosťami 

a nadštandardnou starostlivosťou o zákazníkov. [16] 

 

V roku 2007 sa spoločnosť presťahovala do nového sídla. V tej dobe zamestnávala už 

171 zamestnancov. Výskum a vývoj získal úplne nový rozmer a vnútro - firemná 

komunikácia nabrala rýchlejšiu a kvalitnejšiu podobu. Starostlivosť o zákazníkov je stále 

prioritou firmy. [16] 

 

3.4 Prehľad poskytovaných služieb  

 

Renovácia a výroba nových kaziet  

 

 Spoločnosť ABEL-Computer má v oblasti renovácie a výroby kaziet dlhodobú prax a 

skúsenosti. Práve vďaka tomu, a tiež vďaka kvalitnej práci svojich zamestnancov sa podarilo 

spoločnosti stať sa vedúcou v tomto obore. V súčasnej dobe firma renovuje väčšinu 

laserových, atramentových a ihličkových kaziet. [16] 

 

Záručný a pozáručný servis tlačiarní 

 

 Túto službu firma zabezpečuje prostredníctvom svojich obchodníkov, ktorí na 

požiadanie zákazníka tlačiareň osobne odvezú do autorizovaného servisu a po oprave privezú 

tlačiareň späť zákazníkovi. Niektoré opravy je možné zabezpečiť priamo u zákazníka. Firma 

pre svojich klientov po dohode zaisťuje aj ďalšie servisné služby ako napríklad čistenie 

tlačiarní, oprava PC, monitorov, notebookov a pod. V prípade opravy tlačiarne v 
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autorizovanom stredisku ponúka firma ABEL svojim zákazníkom zapožičanie náhradnej 

tlačiarne do doby ukončenia opravy to za minimálny poplatok. [16] 

 

Dodávky nového spotrebného materiálu 

 

 Spoločnosť zaisťuje pre svojich zákazníkov i dodávky nového spotrebného materiálu a 

to buď priamo vo firemnej predajni alebo dodaním priamo k nim. Dodávku tovaru priamo 

k zákazníkovi firma zabezpečuje prostredníctvom svojich obchodných zástupcov alebo 

využitím služieb prepravnej spoločnosti. Okrem spotrebného materiálu firma dodáva aj 

niektoré ďalšie produkty z IT oblasti ako napríklad tlačiarne, faxy, digitálne diáre, doplnky 

k PC a pod. V ich ponuke tiež nájdeme špičkové digitálne fotoaparáty a fototlačiarne a tiež 

odborníkmi vysoko ocenený fotopapier. [16] 

 

Dlhodobý prenájom reprografických zriadení 

 

 Svojim klientom, predovšetkým firmám, spoločnosť ABEL-Computer ponúka 

zaistenie tlačovej prevádzky formou dlhodobého prenájmu tlačiarní. Počas celej doby 

prenájmu zaisťuje servis všetkých dodaných zariadení, stará sa o ich pravidelné technické 

a profylaktické prehliadky.[16] 

 

Poradenstvo v oblasti tlače 

 

 Obchodní zástupcovia spoločnosti sú vďaka dlhodobej praxi a skúsenostiam 

pripravení poskytnúť svojim zákazníkom odborné poradenstvo v oblasti tlače. Poradenstvo je 

využívané najmä v oblasti voľby najvhodnejšej tlačiarne, používania rôznych druhov papiera, 

odstraňovania drobných porúch pri tlači atď. V prípade potreby klient kontaktuje asistentku 

oddelenia starostlivosti o zákazníkov, s ktorou dohodne osobnú návštevu obchodníka. 

Poradenstvo je poskytované bezplatne. [16] 

 

Prevzatie použitých nepotrebných kaziet 

 

 Všetky prázdne kazety, originálne i renovované, predstavujú určitú záťaž pre životné 

prostredie. Spoločnosť ABEL-Computer je presvedčená o nutnosti podieľať sa na ekologickej 

likvidácii nepotrených kaziet a týmto spôsobom prispievať k ochrane životného prostredia. 
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Niektoré druhy originálnych kaziet je firma pripravená od svojich zákazníkov vykúpiť. 

Výkup prebieha na základe platného cenníka, v ktorom sú uvedené druhy vykupovaných 

kaziet a podmienky výkupu. [16] 

 

3.5 Záruka kvality 

 

Firma ABEL má zavedený vnútorný systém kontroly kvality, ktorý uprednostňuje výber 

dodávateľov materiálu aj služieb z okruhu firiem, ktoré majú taktiež zavedený systém 

kontroly kvality podľa normy ISO 9001. 

Za najdôležitejšie, teda okrem vnútornej kontroly kvality, považuje spoločnosť 

kontrolu dodávok materiálu a komponentov potrebných pre výrobu a renováciu 

atramentových, tonerových a ihličkových kaziet. Tieto materiály a komponenty spoločnosť 

nakupuje takmer výhradne u dodávateľov, ktorí môžu preukázať, že majú zavedený systém 

kontroly kvality. [16] 

 

3.5.1 Nový rozmer profesionálnej renovácie a výroby nových kaziet 

 

Kvalita výroby a renovácie kaziet firmy ABEL nie je len profesionálna, ale už aj 

certifikovaná. 

Firma ABEL už pred rokmi zaviedla a zároveň začala uplatňovať systém riadenia 

kvality v oblasti renovácie a výroby tonerových, atramentových a ihličkových kaziet, ktorého 

účinnosť bola následne posúdená nezávislým akreditovaným certifikačným orgánom, 

spoločnosťou ITI TÜV. 

Výsledkom certifikačného auditu bolo vystavenie certifikátu, ktorý preukazuje, že 

systém manažmentu kvality v spoločnosti ABEL-Computer zodpovedá požiadavkám 

medzinárodnej normy ISO 9001:2001. 

Firma ABEL navyše ako jediná v Českej a Slovenskej republike získala tento 

certifikát tiež pre oblasť vývoja, výskumu, návrhu a výroby strojov a zariadení potrebných pre 

renováciu a výrobu kaziet. Znamená to teda, že výrobky firmy ABEL sú vyrábané podľa 

presných technologických postupov a že je dôsledne dodržovaná kontrola ich kvality, ktorá je 

v zhode s parametrami predpísanými pre daný výrobok. 

Audit takisto preukázal, že firma ABEL-Computer je schopná robiť vlastný výskum, 

vývoj a výrobu strojov pre renováciu, atramentových tonerových a ihličkových kaziet, čím sa 

výrazne odlišuje od ostatných firiem na tomto trhu. [16] 



23 

4 Analytická časť 

 

4.1 PEST analýza 

 

4.1.1 Politické a legislatívne faktory 

 

 Rok 2009 je pre SR charakteristický najmä prijatím novej meny euro. S jej priatím je 

spojených tiež niekoľko legislatívnych zmien dotýkajúcich sa predovšetkým podnikateľov. 

Ešte v druhej polovici roku 2008 zasiahla Slovenskú republiku podobne ako takmer celý svet 

hospodárska kríza. Aj v súvislosti s touto udalosťou prijala vláda SR niekoľko opatrení 

a legislatívnych zmien. 

 

 Slovenský republika v súčasnosti stojí pred voľbou novej hlavy štátu, kde sa o tento 

post uchádza 7 kandidátov tak nezávislých a ako aj podporovaných niektorými z politických 

strán. Napriek prezidentským voľbám či protichodným názorom politikov koaličných 

a opozičných strán v niektorých otázkach sa dá politická situácia v SR považovať za stabilnú. 

 

 V súvislosti s prechodom na menu euro od 1. januára 2009 boli zmenené predpisy 

upravujúce podvojné účtovníctvo pre podnikateľov, presnejšie opatrenie MF SR č. 

23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej 

osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších 

predpisov, opatrením č. MF/23535/2008-74 a opatrenie MF SR č. 4455/2003-92, ktorým sa 

ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek 

individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky 

na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení 

neskorších predpisov, opatrením č. MF/24219/2008-74. Informácie o vykonaných zmenách 

poskytuje nasledujúci príspevok. [21] 

 

 Od začiatku februára 2009 začalo na slovenských cestách platiť celoročné svietenie, 

zákaz telefonovania počas jazdy a prísnejšie sankcie za alkohol za volantom. Do platnosti 

totiž vstúpil nový zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, ktorý parlament schválil koncom 

roku 2008. Cieľom zmien je zvýšenie bezpečnosti na cestách a disciplinovanosti vodičov a 

tým znížiť dopravnú nehodovosť a počty obetí dopravných nehôd. [33] 
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 Začiatkom roka vláda odsúhlasila poslanecký návrh novely zákona o verejnom 

obstarávaní. Účelom novely je zvýšenie transparentnosti, spravodlivosti a informovanosti, ako 

aj rozšírenie povinnosti úradu pri kontrole zadávania zákaziek v prípade, ak to navrhne sám 

obstarávateľ, Úrad vlády či Najvyšší kontrolný úrad. Novelou zákona sa má tiež zvýšiť 

informovanosť o vyhlasovaných zákazkách, a to prostredníctvom ich zverejnenia na 

internetovej stránke úradu. [20] 

 

 K zmene došlo aj oblasti dane z príjmov. V zbierke zákonov bol uverejnený zákona č. 

60/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Novela je 

účinná od 1. 3. 2009. Táto novela zvyšuje nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka zo 

sumy 3 435,27 € na sumu 4.025,70 €. Zároveň tiež znižuje hranicu základu dane, pri ktorom 

sa nebude môcť táto nezdaniteľná časť uplatňovať zo sumy 17 892 € na sumu 15 387,12 €. 

Zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka nepriamo vyvolá aj zvýšenie sumy 

zamestnaneckej prémie pre nízko príjmovú skupinu zamestnancov. 

 Novelou sa tiež ustanovuje výnimka od povinnosti viesť účtovníctvo  pre fyzickú 

osobu (podnikateľa) v prípade, že nezamestnáva žiadnych zamestnancov, a jeho príjem 

nepresiahne sumu 170 000 €. Tento daňovník bude uplatňovať daňové výdavky v rozsahu 

zjednodušenej daňovej evidencie ustanovenej v zákone č. 595/2003 Z. z. 

 Novela stanovuje rovnaké daňové zvýhodnenia pre osoby s trvalým pobytom na území 

SR (daňový rezident SR) aj pre osoby bez trvalého pobytu na území SR (daňový nerezident 

SR), ktoré poberajú celý príjem alebo jeho podstatnú časť zo zdrojov na území SR. Úhrn 

zdaniteľných príjmov daňových nerezidentov SR zo zdrojov na území SR v príslušnom 

zdaňovacom období musí tvoriť najmenej 90 % z všetkých príjmov týchto daňových 

nerezidentov. 

 Novela obsahuje aj nasledovné úpravy v odpisovaní hmotného majetku: 

• zvýšenie vstupnej ceny odpisovaného hmotného majetku na 1 700 € a nehmotného 

majetku na 2 400 €, 

• presunutie niektoré druhov hmotného majetku do nižších odpisových skupín (skráti sa 

doba ich odpisovania). [36] 

 

 Súčasťou balíčka daňových noviel zákonov je aj novela zákona o spotrebnej dani z 

liehu a novela zákona o dani z minerálnych olejov, ktoré majú znížiť najmä administratívne 

zaťaženie podnikateľov. Ide o zavedenie možnosti zníženia zloženej zábezpeky na daň na 

prepravovaný lieh, či o zjednotenie podmienok pre všetkých výrobcov metylesteru repky 
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olejnej (MERO). Účinnosť noviel oboch zákonov o spotrebnej dani je 1. marca 2009. 

Prezident SR podpísal tiež novelu zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

Táto novela zákona sa od 1. marca 2009 umožní obciam a vyšším územným celkom použiť 

na krytie výdavkov bežného rozpočtu aj ďalšie zdroje, a to príjmy kapitálového rozpočtu a 

finančné prostriedky z minulých rokov. [18] 

 

 Živnostníkom mierne klesnú povinné odvody. Parlament odsúhlasil návrh vlády, aby 

príspevky do tzv. fondu solidarity klesli na 2% zo súčasných 4,75 % vymeriavacieho základu. 

Pre výpočet odvodov bude rozhodujúca priemerná mzda v národnom hospodárstve. 

 Poslanci novelou taktiež upravili zákon o službách zamestnanosti. Podnikateľské 

zámery nezamestnaných ľudí, ktorí majú v úmysle získať štátny príspevok na založenie 

živnosti budú posudzovať špeciálne komisie. Žiadateľ o štátny príspevok môže v tomto roku 

získať na založenie živnosti v Bratislavskom kraji najviac 2416,05 eur (asi 72.786 korún), v 

ostatných krajoch 3775,08 eur (113.728 korún). [35] 

 

4.1.2 Ekonomické faktory 

 

 Rok 2009 sa pre Slovensko nesie najmä v znamení prijatia novej meny euro. Tento 

krok bol pre Slovensko veľmi významný a predchádzala mu dlhá príprava, vďaka ktorej bol 

prechod na novú menu plynulý a relatívne bezproblémový. Týmto krokom sa SR stala členom 

eurozóny. Zavedenie eura prinieslo pre malé, stredné i veľké podniky radu výhod.  

 

 Najvýznamnejším priamym prínosom pre podnikateľský sektor bude odstránenie 

transakčných nákladov, ktoré vznikajú podnikateľom pri zahraničnom obchode a investíciách 

v rámci krajín eurozóny. Výška týchto transakčných nákladov pre celé Slovensko je približne 

0,4 % HDP. Najvýznamnejšie transakčné náklady pre podnikateľský sektor sú poplatky za 

výmenu devíz a rozdiely medzi nákupným a predajným kurzom. Tento efekt bude pre 

podnikateľský sektor tým významnejší, čím viac nových členských krajín EÚ sa stane členmi 

eurozóny. Významným priamym prínosom pre podnikateľský sektor bude aj odstránenie 

veľkej časti kurzového rizika. [23] 
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Obr. 4.1 Prínosy zavedenia eura v podnikateľskej sfére [23] 

   Podniky  

   Malé  Stredné  Veľké  

Zníženie finančných transakčných nákladov          

Zníženie administratívnych nákladov          

Odstránenie kurzového rizika voči euru          

Zníženie kurzovej volatility voči iným menám          

Zníženie nákladov na získanie kapitálu          

Nárast zahraničného obchodu          

Nárast zahraničných investícií          

Rast HDP a životnej úrovne (sekundárny vplyv)          

Intenzita prejavenia sa výhod: väčší vplyv  menší vplyv  

 

 Ekonomickú situáciu v Slovenskej republike okrem novej meny výrazne ovplyvnila 

predovšetkým pretrvávajúca hospodárska kríza, ktorá SR postihla ešte v druhej polovici 

minulého roku. Veľké množstvo podnikov prišlo o zákazky a vyhlásilo hromadné 

prepúšťanie. Niektoré podniky boli nútené obmedziť svoju produkciu a v najhoršom prípade 

boli odsúdené na zánik. Hneď na začiatku roka 2009 v januári sa k spomínanej hospodárskej 

kríze pridružila aj tzv. plynová kríza. Kvôli Rusko – Ukrajinským sporom Rusko uzavrelo 

prívod plynu do Ukrajiny a tým pádom aj do SR. Vláda Slovenskej republiky preto vyhlásila 

pre podniky obmedzujúci odberový stupeň a podniky boli nútené zastaviť výrobu až na 

niekoľko dní. Popri hospodárskej kríze to spôsobilo pre podniky ďalšie straty a jednoznačne 

prispelo k zhoršeniu už aj tak nepriaznivej situácie. 

 

 Následkom hospodárskej krízy na slovenskom pracovnom trhu neustále pretrváva 

nelichotivá situácia, ktorá sa na viac naďalej zhoršuje. Firmy ohlasujú čoraz viac hromadných 

prepúšťaní, stále viac ľudí prichádza o svoju prácu a nezamestnanosť tak stúpa z mesiaca na 

mesiac. Podľa aktuálnych údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny miera evidovanej 

nezamestnanosti dosiahla ku koncu februára úroveň 9,72 %, čo je takmer o dve percentá viac 

než pred rokom. Počet ľudí, ktorí by sa mohli okamžite zapojiť do práce, sa tak zvýšil takmer 

o 53-tisíc na viac ako 257-tisíc ľudí.  

Situácia na trhu práce vyzerá nasledovne: 

• Miera evidovanej nezamestnanosti stúpla vo februári na 9,72%. 

• Medziročne pribudlo takmer 53 tisíc nezamestnaných. 

• Najvyššia nezamestnanosť je v okrese Rimavská Sobota (30,48%). 
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• V období od októbra 2008 do marca 2009 bolo nahlásených 199 hromadných 

prepúšťaní. [25] 

 

 Za február 2009 dosiahla inflácia 3,1%, oproti rovnakému obdobiu minulého roka. V 

porovnaní s týmto obdobím najrýchlejšie rástli ceny za bývanie, voda, elektrina a plyn (8,4%) 

a alkoholické nápoje a tabak (8,3%). Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca  v 4. 

štvrťroku 2008 dosiahla  796,36 € (23 991 Sk) a index nominálnej mzdy 104,6%, index 

reálnej mzdy je 99,8%. Priemerná nominálna mzda zamestnanca v roku 2008 bola 723,03 € 

(21782 Sk), index nominálnej mzdy 108,1%, index reálnej mzdy je 103,3%. V decembri 2008 

sa zo SR vyviezol tovar za 2,94 mld. € (88,5 mld. Sk) a doviezol tovar za 3,29 mld. € (99,3 

mld. Sk), saldo zahraničného obchodu bolo pasívne 0,36 mld. €. Ku koncu januára 2009 bolo 

evidovaných celkom 269 265 nezamestnaných, čo bolo o 20 909 osôb viac ako v 

predchádzajúcom mesiaci. Vo štvrtom štvrťroku 2008 dosiahol HDP výšku podľa 

predbežných odhadov 17,35 mld. € (522,65 mld. Sk) bežných cien, čo je viac o 4,7%  oproti 

rovnakému obdobiu min. roka. V stálych cenách predchádzajúceho roka dosiahol výšku 17,09 

mld. € ( 514,95 mld. Sk). V roku 2008 dosiahol HDP v bežných cenách výšku 67,33 mld. €  

(2 028,4 mld. Sk), HDP v stálych cenách predchádzajúceho roka 65,43 mld. €  (1971,2 mld. 

Sk).Štátny rozpočet k 28.2.2009 tvorili príjmy vo výške 1 411 017 tis. €. A výdaje vo výške 

1 596 096 tis. €. Schodok štátneho rozpočtu činil -185 079 tis. €. [27] 

 

 Spotrebiteľské ceny v januári 2009 vzrástli v porovnaní s decembrom 2008 súhrnne o 

0,7 %. Zvýšili sa najmä ceny v zdravotníctve o 1,8 %, ceny za bývanie, vodu, elektrinu, plyn 

a iné palivá vzrástli zhodne o 1,7 %, ceny potravín a nealkoholických nápojov o 0,9 %, 

alkoholických nápojov a tabaku o 0,8 %. Ceny v hoteloch, kaviarňach a reštauráciách vzrástli 

o 0,6 %, ceny za rekreáciu a kultúru; vzdelávanie zhodne o 0,3 %. Naopak znížili sa ceny v 

doprave o 1 %, odevov a obuvi o 0 ,4 %, poštových a telekomunikačných služieb o 0,1 %. 

Ceny za vybavenie domácnosti a bežnú údržbu domu, rozličných tovarov, nábytok a služieb 

sa nezmenili. V porovnaní s januárom 2008 boli spotrebiteľské ceny v januári 2009 vyššie v 

súhrne o 3,7 %. Rýchlejšie ako v úhrne rástli ceny v oblasti bývanie, voda, plyn, elektrina a 

iné palivá o 10,4 %, alkoholické nápoje a tabak o 8,8 %, hotely, reštaurácie a kaviarne o 6,4 

%, zdravotníctvo o 6,2 % a vzdelávanie o 4,8 %. Zvýšili sa tiež ceny v odbore odevy a obuv o 

1,6 %, potraviny a nealkoholické nápoje o 1,5 %, rozličné tovary a služby o 0,7 %. Ceny 

dopravy vzrástli o 6,5 %, za nábytok, vybavenie domácnosti a bežnú údržbu domu o 0,5 %, 

poštových a telekomunikačných služieb o 0,3 %. Nezmenené zostali ceny za rekreáciu a 



28 

kultúru. Index spotrebiteľských cien sa v januári 2009 oproti decembru predošlého roka zvýšil 

v domácnostiach zamestnancov o 0,6 % a v domácnostiach dôchodcov o 0,7 %. Medziročne 

vzrástol index spotrebiteľských cien v januári za domácnosti zamestnancov o 3,6 % a za 

domácnosti dôchodcov o 3,4 %. [37] 

 

Obr. 1.2 Vývoj HDP v rokoch 2000-2008 [27] 

 

 

 Reálny rast HDP sa na rok 2008 odhaduje na 7,0 %, 4,6 % v roku 2009 a 5,3 v roku 

2010. V poslednom roku prognózovaného obdobia (2011) sa očakáva vyšší ekonomický rast 

(6,1 %), predovšetkým v dôsledku oživenia globálnej ekonomiky. Príčinou nižšieho rastu 

HDP na Slovensku je spomalenie rastu u obchodných partnerov, čo má za následok zníženie 

dopytu po slovenských vývozoch a z neho vyplývajúce sekundárne efekty – spomalenie rastu 

zamestnanosti, spotreby a investícií. [28] 

 

4.1.3 Sociálne a demografické faktory 

 

 Demografický vývoj na Slovensku charakterizujú za posledné roky tieto trendy: 

dlhodobý pokles pôrodnosti, ktorý je od roku 2002 zastavený. Miera úmrtnosti je 

stabilizovaná (pomerne vysoká), s výrazne vyššími hodnotami za mužov ako za ženy. 

Prirodzený populačný prírastok je minimálny, mierne vzrástol očakávaný vek dožitia. V 

sobášnosti sa zaznamenáva klesajúci trend, ktorý je taktiež od roku 2002 zmiernený. 
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Rozvodovosť v SR postupne rastie, zvyšuje sa sobášny vek i vek prvého pôrodu. Rastúci 

trend má aj počet a podiel detí narodených mimo manželstva. [29] 

 

 K 31. decembru 2008 mala Slovenská republika  5 412 254 obyvateľov. 

Uzavretých bolo 28 293 manželstiev a rozviedlo sa 12 675 manželských dvojíc. Narodilo sa 

57 360 živých detí a zomrelo 53 164 osôb. Zahraničnou migráciou sa získalo 7 060 osôb. 

Celkový prírastok obyvateľstva Slovenska dosiahol hodnotu 11 256. [37] 

 

Tab. 4 1 Vývoj vybraných demografických údajov [37] 

Ukazovateľ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Obyvateľstvo 5 379 161 5 380 053 5 384 822 5 389 180 5 393 637 5 400 998 

Muži 2 611 306 2 611 124 2 613 490 2 615 872 2 618 284 2 623 127 

Ženy 2 767 855 2 768 929 2 771 332 2 773 308 2 775 353 2 777 871 

Sobáše 25 062 26 002 27 885 26 149 25 939 27 437 

Rozvody 10 960 10 716 10 889 11 553 12 716 12 174 

Živonarodení 50 841 51 713 53 747 54 430 53 904 54 424 

Zomretí 51 532 52 230 51 852 53 475 53 301 53 856 

Prirodzený prírastok -691 -517 1 895 955 603 568 

Saldo sťahovania 901 1 409 2 874 3 403 3 854 6793 

Celkový prírastok 210 892 4 769 4 358 4 457 7361 

 

 Slovenskej ekonomike minulý rok narástli svaly aj sebavedomie, pretože rástla 

najrýchlejšie zo všetkých krajín Európy. Životná úroveň je však stále o tretinu nižšia ako 

priemer Európskej únie. Na dnešnú úroveň Nemcov by sa pritom Slováci mohli vyšvihnúť 

najskôr o desať rokov. Oproti susedom sa však život na Slovensku za posledných desať rokov 

zlepšil najvýraznejšie. Minulý rok krajina po prvýkrát predbehla životnou úrovňou južných 

susedov, Maďarsko a posunula sa bližšie k Čechom. V roku 2008 sa Slováci posunuli 

kvalitou bežného života k jednému z pôvodných členských štátov Európskej únie, k 

Portugalsku. Pred Slovákmi zostávajú naďalej napríklad Slovinci, Estónci či Malta a Cyprus. 

 Priepasť a zaostávanie Slovenska oproti priemernej životnej úrovni v Európe, ale aj 

oproti bývalým krajanom Čechom však zužuje posledné roky rýchlo rastúca ekonomika. Pred 

11 rokmi dosahovala úroveň života na Slovensku len 70 percent českej, kým v roku 2008 to 

bolo už 85 percent. Úplne sa západným susedom SR vyrovná až okolo roku 2030, dobiehanie 

je totiž dlhodobejší proces. Rozdiel v životnej úrovni by však nemal byť výrazný, približne 90 

percent českej úrovne by Slováci mohli dosiahnuť totiž už okolo roku 2015. Aj napriek tomu, 

že štatistici dokazujú zlepšujúcu sa kvalitu života, ľudia to cítia inak. Neustále riešia základné 
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otázky, ako zaplatiť bývanie, čo si môžu dovoliť či o koľko zdraželi potraviny. Ľudia totiž 

svoju životnú úroveň posudzujú subjektívne a preto to nemusí zodpovedať štatistikám. Výkon 

slovenskej ekonomiky prerátaný na obyvateľa by sa mal tento rok podľa odhadu Európskeho 

štatistického úradu Eurostat dotiahnuť k 70 percentám priemeru únie. Tento ukazovateľ 

Eurostatu je jedným z najuniverzálnejších kritérií životnej úrovne v krajine. Slovenské 

hospodárstvo v posledných rokoch rástlo rýchlo a približuje sa preto k priemeru Európskej 

únie. [42] 

 

 Počas posledných troch desaťročí sa na Slovensku výrazne zvýšila celková 

vzdelanostná úroveň populácie. Podľa údajov zo sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 

1970 malo základné alebo neukončené základné vzdelanie vyše 60 % populácie SR staršej 

ako 15 rokov; vyučených bolo 20 %, stredné vzdelanie s maturitou malo len 12 % 

a vysokoškolské vzdelanie iba 3 %. V priebehu troch desaťročí sa podstatne znížil podiel 

nositeľov základného a neukončeného základného vzdelania, takže v roku 2001 tvorili iba 

27,4 %. Pribudli predovšetkým ľudia so stredoškolským vzdelaním. Zvýšil sa aj podiel ľudí 

s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, a to na 9,7 % v roku 2001. Aj keď ide o výrazný 

posun, Slovensko v porovnaní s krajinami EÚ ešte stále výrazne zaostáva: v niektorých 

krajinách EÚ dosahuje podiel vysokoškolsky vzdelaných 20 % z celku populácie staršej ako 

15 rokov. [29] 

 

4.1.4 Technické a technologické faktory 

 

 Hlavným hnacím motorom každej vyspelej ekonomiky sú inovácie. Schopnosť 

podnikov inovovať – a to nielen svoje produkty, ale tiež všetko čo súvisí s ich výrobou 

a predajom je závislé od mnohých faktorov. Medzi ne patrí vzdelaná pracovná sila a priaznivé 

podnikateľské prostredie. Základom inovácií sú avšak nové poznatky, ktoré vznikajú 

predovšetkým prostredníctvom výskumu a vývoja. Kvalita aplikovaného výskumu 

v podnikovej sfére úzko závisí aj od kvality teoretického výskumu a od ich vzájomného 

prepojenia. Závisí teda aj od úrovne rozvoja vedy v krajine. V oblasti výskum a vývoj 

dochádza k tzv. pozitívnym externalitám a preto tu existuje silný ekonomický argument, aby 

štát tieto oblasti aktívne podporoval. [40] 

 

 Vláda Slovenskej republiky schválila dňa 14. marca 2007 Inovačnú stratégiu SR na 

roky 2007 až 2013. Táto stratégia poníma inovácie ako prenos výsledkov výskumu a vývoja 
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do praxe v tom najširšom zmysle slova a to ako v oblasti materiálov, výrobkov, technológií 

tak v oblasti procesov. Inovačná stratégia SR vytvára rámec pre identifikáciu a úspešnú 

realizáciu jednotlivých opatrení, prostredníctvom ktorých sa zabezpečí plnenie cieľov 

Lisabonskej stratégie, Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na 

roky 2007 - 2013 a ďalších nadväzujúcich dokumentov. V nadväznosti na Národný 

strategický referenčný rámec Slovenskej republiky na roky 2007-2013 je Inovačná stratégia 

kompatibilná s Operačným programom „Konkurencieschopnosť a hospodársky rast“ 

a k Operačnému programu „Výskum a vývoj“, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo 

školstva SR, sú jasne definované demarkačné línie. 

Inovačná stratégia SR obsahuje 3 priority: 

• Vysoko kvalitná infraštruktúra a efektívny systém pre rozvoj inovácií.  

• Kvalitné ľudské zdroje. 

• Účinné nástroje pre inovácie. [44] 

 

4.1.5 Zhrnutie PEST analýzy 

 

 Existenciu a rozvoj podniku neovplyvňuje len jeho interné prostredie ale je tiež 

vystavené pôsobeniu externých vplyvov prostredia, v ktorom podnik existuje. Vplyvy 

makrookolia pôsobia bez výnimky na každý podnik a žiaden z nich ich nedokáže výrazne 

obmedziť či ovplyvniť. Preto, aby podnik prežil v konkurenčnom boji, musí sa týmto 

vplyvom prispôsobiť, reagovať na ne či sa prípadne pripraviť na isté možnosti a aspoň 

takýmto spôsobom ovplyvniť smer svojho vývoja. 

 Podniky musia pri svojej činnosti dodržiavať množstvo zákonov, vyhlášok či iných 

právnych predpisov, ktoré upravujú rámec ich pôsobenia. Spoločnosť ABEL-Computer nie je 

výnimkou. Politický a legislatívny rámec podstupujú časté zmeny a je nevyhnutné, aby ich 

podnik neustále sledoval. V súvislosti s finančnou krízou a tiež zavedením novej meny došlo 

v slovenskej legislatíve k viacerým zmenám týkajúcich sa napr. zákona o dani z príjmu, 

zmeny v účtovaní atd. a spoločnosť sa musí o tých to zmenách informovať. Dôležitým 

faktorom je aj ekonomický situácia krajiny, ktorá sa v súčasnosti ocitla v recesii. Ekonomická 

situácia, ktorá momentálne vládne nielen na Slovensku, ale takmer na celom svete výrazne 

ovplyvňuje vývoj podnikov. Spoločnosť by preto mala brať v úvahu túto situáciu 

a prispôsobiť nej svoju stratégiu. Pre firmu ABEL-Computer je veľmi dôležité sledovať 

predovšetkým zmeny v oblasti výskumu a vývoja. Zaujímať sa o novinky v oblasti 

informačných technológií a možnosti ich využitia v podmienkach spoločnosti. 
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4.2 Porterov model piatich konkurenčných síl  

 

4.2.1 Rivalita medzi konkurenčnými firmami 

 

 Tak ako v každom odvetví aj v oblasti výroby a renovácie tlačových kaziet existuje 

nemalá konkurencia a to či už v podobe firiem, ktoré sa špecializujú práve na oblasť 

renovácie, alebo výrobcov originálnych kaziet. Výrobcovia originálnych kaziet však ponúkajú 

svoje produkty za podstatne vyššiu cenu a preto nepredstavujú príliš veľkú hrozbu. No aj 

napriek tomu existujú odberatelia, ktorý uprednostňujú originálne kazety pred renovovanými. 

Hlavným dôvodom renovácie je vo väčšine prípadov úspora financií. Ekologickí aktivisti 

operujú ochranou životného prostredia, keďže pri kupovaní nových náplní, tie staré končia 

väčšinou na smetiskách. Mnohokrát sa uvádza názor, že renovovaný toner nie je dostatočným 

ekvivalentom nového. Môže to byť pravda, ale jedine v prípade, že sa pri renovácii nepoužije 

kvalitný materiál a neprevedú sa všetky potrebné úkony, alebo sa plnenie nevykoná 

zodpovedne a poctivo. Keď sú však postupy dodržané a renovovaná náplň je svojou kvalitou 

adekvátna novej, niet nad čím uvažovať. Na internetových stránkach nájdeme desiatky 

podnikov orientujúcich sa na predaj či samotnú renováciu kaziet. Spoločnosť ABEL sa 

neustále podrobuje porovnávaniu s konkurenciou a  snaží sa byť vždy o krok pred ňou. Na 

trhu existuje spoločnosť už viac ako dve desaťročia. Aby si firma vybudovala svoje súčasné 

postavenie na trhu, bolo potrebnej množstvo trpezlivosti a mravčej práce. Svoju pozornosť 

firma zameriava predovšetkým na kvalitu svojich výrobkov a starostlivosť o zákazníkov. 

Kvalita výrobkov je zabezpečovaná predovšetkým vďaka kvalitným komponentom, na 

ktorých kontrolu firma vynakladá nemalé finančné prostriedky a čas, čo sa následne odrazí 

v cene výrobkov. Preto jej konkurenti ponúkajúci svoje produkty za nižšie ceny predstavujú 

pre spoločnosť výraznú hrozbu. 

 Najväčšími konkurentmi spoločnosti ABEL-Computer sú LAMDA, s.r.o., MIP TN, 

s.r.o., GOSET, s.r.o., LASER SERVIS, s.r.o., QUATRO PRINT, s.r.o., ACENT, s.r.o., 

ZVES, s.r.o.,  DROLINK, s.r.o., EXPEL, s.r.o., FORGY, s.r.o.. V blízkom okolí sídla 

spoločnosti ABEL sa nachádza konkurenčná firma Z+M Servis, s.r.o. 

 

4.2.2 Hrozba vstupu nových konkurentov 

 

 Pre nových vstupujúcich konkurentov nebude veľmi ľahké presadiť sa na tomto trhu 

pretože spoločnosť ABEL-Computer s.r.o. existuje na trhu už pomerne dlh čas, za ktorý 
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získala bohaté skúsenosti a poznatky v tejto oblasti. Firma dobre pozná trh a má dobré vzťahy 

so svojimi dodávateľmi. Za dlhý čas svojej existencie sa musela už veľa krát popasovať 

s rozličnými prevádzkovými či trhovými problémami, čo ju samozrejme obohatilo a takéto 

skúsenosti sú na nezaplatenie. Spoločnosť patrí medzi vedúce firmy na trhu alternatívnych 

tlačových kaziet a u svojich zákazníkov si vybudovala dobré meno. Svojim zákazníkom 

venuje mimoriadnu pozornosť a starostlivosť. Firma taktiež disponuje kvalifikovanou 

pracovnou silou, ktorá je kľúčovým faktorom úspešnosti firmy. V tomto roku firma investuje 

nemalé finančné prostriedky do vzdelávania svojich zamestnancov predovšetkým obchodných 

zástupcov, pracovníkov asistenčnej služby, ekonomického oddelenia a v neposlednom rade 

manažmentu spoločnosti. Organizujú sa školenia rôzneho typu, ktoré majú zabezpečiť 

odborný a obchodný rast zamestnancov. Vstup nových konkurentov do tohto odvetvia môžu 

skomplikovať najmä nemalé počiatočné investície napr. na reprografické stroje a ďalšie 

potrebné komponenty. Spoločnosť tiež investuje pomerne veľkú čiastku finančných 

prostriedkov do výskumu a vývoja. Všetky svoje výrobky podrobuje testovaniu. Na 100 

výtlačkoch sa testuje množstvo spotrebovaného tonerového prachu, oter, farebná odchýlka a 

rovnomerné pokrytie plochy. Na všetky svoje výrobky poskytuje firma garanciu v trvaní 24 

mesiacov a zároveň garantuje výťažnosť kazety zhodnú s originálom. Spoločnosť samozrejme 

nezabúda ani na ochranu životného prostredia, ku ktorej prispieva už samotnou renováciou 

originálnych kaziet, ktoré sú nebezpečným ekologickým odpadom a týmto spôsobom sa dajú 

ešte opakovane použiť. Ďalej niektoré druhy originálnych kaziet firma dokonca vykupuje 

podľa platného cenníka a tiež sa stará o bezpečnú likvidáciu nepoužiteľných opotrebovaných 

kaziet, ktorú zabezpečuje na vlastné náklady. Firma taktiež dodržiava normy a postupy pri 

práci a manipulácii s nebezpečnými látkami vrátane ich skladovania a likvidácie. Vďaka 

svojmu prístupu k ochrane životného prostredia je firma ABEL-Computer s.r.o. držiteľom 

certifikátu ISO 14001. Spoločnosť je takisto držiteľom certifikátu kvality ISO 9001.  

 

4.2.3 Vyjednávacia sila dodávateľov 

 

 Vyjednávacia sila dodávateľov spoločnosti je na strednej úrovni. Firma ABEL-

Computer s.r.o. nie je závislá na jednom významnom či kľúčovom dodávateľovi. Pre každý 

komponent od toho najzákladnejšieho až po ten najbežnejší má firma minimálne dvoch 

dodávateľov. Portfólio dodávateľov firmy je pomerne široké a tvoria ho výlučne zahraničné 

firmy. Svojich dodávateľov si firma starostlivo vyberá. Firma podrobuje kontrole všetkých 

svojich dodávateľov od tých najväčších a najvýznamnejších až po tých najmenších. 
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Spoločnosť ABEL-Computer s.r.o. vyžaduje, aby všetci je dodávatelia boli držiteľmi 

certifikátu kvality ISO 9001. Všetky komponenty, ktoré sú im dodávané dôkladne preverujú 

a testujú ešte predtým, ako ich začnú používať. Potenciálni dodávatelia im poskytnú vzorky 

svojich produktov a tie si spoločnosť ABEL preveruje. Pre testovanie farieb používajú tzv. 

fotospektrometer, ktorý dokáže určiť štruktúru atramentu, stálosť farby, jej vodnatosť. Na 

overovanie kvality ďalej používajú tzv. xenónovú komoru, ktorá vie určiť životnosť výtlačku. 

Kvalita je pre spoločnosť ABEL naozaj veľmi dôležitá a preto je pochopiteľné, že na svojich 

dodávateľov majú vysoké požiadavky. Spoločnosť má pre každý komponent viacerých 

dodávateľov a nevzniká tu teda problém pri výpadku niektorého z dodávateľov a výroba môže 

plynule pokračovať.  

 

4.2.4 Vyjednávacia sila kupujúcich 

 

 Vyjednávacia sila kupujúcich je takisto približne na strednej úrovni. Spoločnosť nie je 

závislá na jednom významnom odberateľovi, ale má väčší počet zákazníkov. Spoločnosť však 

má svojich tzv. VIP zákazníkov, ktorý sú pre firmu veľmi dôležití a ťažko nahraditeľní. Títo 

zákazníci tvoria približne 10% z celkovej klientely a väčšina z nich pochádza z okolia 

hlavného mesta Bratislavy. Toto percento bolo o niečo vyššie, no bohužiaľ hospodárska kríza 

sa nevyhla ani spoločnosti ABEL-Computer, s.r.o. a pripravila ju o niekoľkých veľmi 

významných odberateľov. Svojich VIP zákazníkov firmy odmeňuje špeciálnymi cenami, 

bonusom, niečím navyše. Skrátka snaží pre nich vytvoriť určitú dodatočnú pridanú hodnotu. 

Zákazníkov spoločnosti okrem spomínaných VIP zákazníkov tvoria takisto firmy pôsobiace 

v okolí sídla firmy a tiež na celom Slovensku. Zákazníkmi firmy sú tiež domácnosti a bežní 

užívatelia výpočtovej techniky. Zákazníkom spoločnosti môže byť teda ktokoľvek - od 

školáka po riaditeľa nadnárodnej korporácie. Cieľom firmy je osloviť každý segment trhu. 

Produkty si môžu zákazníci zadovážiť v podnikovej predajni spoločnosti, na objednávku či 

prostredníctvom dealerov po celej SR. Spokojnosť zákazníkov v každom ohľade majú za 

úlohu zaručiť najmä obchodní zástupcovia a ich asistentky, ktorý sa nachádzajú v prvej línii. 

Základom kvalitnej starostlivosti o zákazníka je predovšetkým dobrá komunikácia. O každého 

zákazníka sa stará konkrétny obchodný zástupca a konkrétna asistentka, takže v prípade 

potreby klient vie, na koho sa má obrátiť. Pri takejto starostlivosti firma nemá problémy s 

vernosťou zákazníkov. Pri výberových konaniach, kde hlavným kritériom nie je iba cena, ale 

ide tiež o záruky, služby, servis, profylaxiu spoločnosť zvyčajne vyhráva avšak prehráva tam, 

kde hľadajú len renováciu ,,za babku“.  
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4.2.5 Hrozba substitučných výrobkov 

 

 Hrozba substitučných výrobkov je na nízkej úrovni. Substitučným výrobkom 

k produktu spoločnosti ABEL-Computer by mohol byť písací stroj. Vzhľadom k neustálemu 

technickému a technologickému vývoju v oblasti informačných technológií je však tento 

spôsob písania a tlače vytláčaný a postupne nahradzovaný počítačom a tlačiarňou. Tento 

spôsob tlače je oveľa pohodlnejší a tiež rýchlejší. Vývoj nových technológií však neustále 

ponúka nové príležitosti. Spoločnosť tento vývoj sleduje a pri svojej činnosti používa 

najmodernejšie prístroje a zariadenia.  

 

4.2.6 Zhrnutie výsledkov Porterovej analýzy  

 

 Konkurenčný boj v danom odvetví je pomerne vysoký. Na trhu existuje veľa firiem, 

ktoré ponúkajú obdobné služby a produkty ako spoločnosť ABEL-Computer. 

V konkurenčnom boji sa firma orientuje predovšetkým na špecifický charakter svojich 

produktov a tým pádom môže za ne požadovať vyššiu cenu. V porovnaní so svojimi 

konkurentmi teda firma nepatrí medzi tie s najnižšími cenami. Firma poskytuje svojim 

zákazníkom široký sortiment služieb v oblasti tlače. Spoločnosť ABEL a jej najsilnejší 

konkurenti pôsobia na trhu už pomerne dlho a vybudovali si dobré meno. V konkurenčnom 

prostredí sa firma snaží presadzovať najmä kvalitou svojich výrobkov, na ktorú kladie veľký 

dôraz. Pre potreby renovácie si firma dokonca vyvíja a upravuje vlastné stroje. Na vysokej 

úrovni je aj inovačná aktivita spoločnosti. Spoločnosť vynakladá nemalé finančné prostriedky 

a úsilie do výskumu a vývoja. Každý mesiac spoločnosť zrenovuje niekoľko nových typov 

kaziet a tým rozširuje sortiment svojich produktov. Veľkú pozornosť firma venuje aj 

starostlivosti o zákazníkov, čo má veľmi pozitívny vplyv na konkurenciu. Za dôležitú 

v konkurenčnom boji firma pokladá tiež kvalifikáciu svojich zamestnancov a preto investuje 

do ich vzdelávania. Etické chovanie v podnikaní považujú zákazníci za dôležité a firmy, ktoré 

podnikajú tomto duchu sa stávajú úspešnejšie. Aj spoločnosť ABEL-Computer sa pri svojej 

činnosti riadi etickým kódexom, ktorý si osvojili všetci zamestnanci. Spoločnosť sa tiež 

angažuje v oblasti darcovstva a sponzoringu. Firma ABEL-Computer s.r.o. je držiteľom 

certifikátu ISO 9001. Zároveň je držiteľom certifikátu ISO 14 001, v čom má pred niektorými 

zo svojich konkurentov mierny náskok. 
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4.3 Analýza vnútorných zdrojov a schopností spoločnosti 

 

 Ocenenie a odhad silných a slabých stránok podniku, príležitostí a hrozieb pomáha 

podniku určiť jeho hlavnú konkurenčnú výhodu a faktory vedúce k úspechu. Každý podnik sa 

preto musí snažiť trvalo eliminovať existujúce slabiny a rozvíjať čo najviac silných stánok 

a zaistiť sa tak vysokú úroveň konkurencieschopnosti.  

4.4 SWOT analýza 

 

Silné stránky Slabé stránky  
    

� Dobré meno � Cena 

� Dlhoročné skúsenosti a prax v obore � Vzdialenosť od mnohých zákazníkov 

� Kvalita � Pomerné nový tím pracovníkov 

� Ochrana ŽP   

� Kvalifikovaní zamestnanci     

� Know-how v oblasti renovácie     

� Široký sortiment výrobkov a služieb     

� Individuálny prístup k zákazníkom     

� Vlastný výskum a vývoj     

� Vývoj a výroba vlastných strojov na 

renováciu 

    

    

� Moderné vybavenie     

� Neustále zlepšovanie     

� Sponzorstvo     

    

Príležitosti  Ohrozenia 
      

� Nové zákaznícke skupiny � Súčasná ekonomická situácia 

� Vývoj nových technológií � Veľká konkurencia 

� Rast tržného podielu � Rozšírenie ponuky konkurentov 

� Spolupráca s vysokými školami a 

výskumnými pracoviskami 

� Rastúca vyjednávacia sila 

dodávateľov a kupujúcich 

� Expanzia na zahraničné trhy � Vstup nových konkurentov 
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4.4.1 Zhrnutie SWOT analýzy  

 

 Z výsledkov SWOT analýzy vyplýva prevaha silných stránok podniku nad jeho 

slabými stránkami a takisto mierna prevaha príležitostí nad hrozbami. Silné stránky podniku 

svedčia o vysokej úrovni kvality poskytovaných produktov a služieb. Kvalita produktov úzko 

súvisí s kvalifikáciou zamestnancov, ktorý sa pravidelne zúčastňujú rôznych školení. Taktiež 

závisí na neustálej a dôkladnej kontrole a testovaní komponentov používaných na renováciu 

a následne aj finálnych produktov. Za dlhoročnú existenciu si spoločnosť vybudovala dobré 

meno a získala mnoho cenných príležitostí, ktoré taktiež prispievajú k pozícii podniku na trhu. 

Firma sústreďuje veľkú pozornosť na starostlivosť o svojich zákazníkov a osobný prístup, čo 

zákazníci oceňujú. Silnou stránkou podniku je tiež vývoj vlastných prístrojov a zariadení na 

renováciu tonerov, čím firma takisto dokáže zaistiť kvalitu svojich produktov. Svojim 

zákazníkom spoločnosť poskytuje široký sortiment spotrebného materiálu a komplexné 

služby v oblasti tlače. Ku konkurencie schopnosti firmy tiež prispieva skutočnosť, že sa 

angažuje i v oblasti darcovstva a sponzorstva. Pri svojej činnosti spoločnosť taktiež dbá 

a kladie veľký dôraz na ochranu životného prostredia. Spoločnosť ABEL-Computer je 

držiteľom certifikátov ISO 9001 a ISO 14 001. Silné stránky umožňujú spoločnosti využiť 

vznikajúce príležitosti v odvetví. Jednou zo slabých stránok podniku je cena jej produktov, 

ktorá patrí medzi najvyššie v odvetví, čo je však kompenzované vysokou kvalitou. V tomto 

smere by sa spoločnosť mohla pokúsiť znížiť svoje náklady na komponenty zjednaním 

určitých druhov zliav u svojich dodávateľov. Príležitosti firmy spočívajú najmä v rozvoji 

nových technológií, rast tržného podielu, vzniku nových zákazníckych skupín, expanzii na 

nové trhy našich najbližších susedov (Poľsko, Maďarsko). Významnou príležitosťou by 

mohla byť tiež spolupráca s vysokými školami či výskumnými pracoviskami v oblasti 

výskumu, vývoja a inovácií. Na hrozby vyplývajúce zo SWOT analýzy má spoločnosť len 

malý vplyv a nedokáže ich ovplyvniť vo svoj prospech. Mala by sa však aspoň pokúsiť 

pripraviť sa a reagovať na ne, aby bol ich dopad na podnik čo možno najmenší. 
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5 Návrhy a odporučenia 

 

  Spoločnosť ABEL-Computer, s.r.o. je konkurencieschopná prosperujúca firma 

s vysokým potenciálom ďalšieho rozvoja. Má jasnú víziu, disponuje schopným 

a kvalifikovaným personálom, využíva tie najmodernejšie technológie. Ako jediná v SR a ČR 

vlastní certifikát pre oblasť vývoja, výskumu, návrhu a výroby strojov a zariadení potrebných 

pre renováciu a výrobu kaziet a je schopná tento vlastný výskum, vývoj a výrobu strojov pre 

renováciu uskutočňovať, čím sa výrazne odlišuje od ostatných firiem na tomto trhu a v čom 

spočíva jej konkurenčná výhoda. Spoločnosť si uvedomuje, že v súčasnej dobe rozhodujú 

o konkurencieschopnosti podniku väčšmi tzv. mäkké faktory ako je image podniku, identita, 

dôveryhodnosť či spoľahlivosť. Preto spoločnosť chápe prostriedky vynakladané do 

nadštandardnej starostlivosti o svojich zákazníkov a vytvárania pozitívneho image ako vysoko 

efektívne investície pre získanie konkurenčnej výhody. Cesta ku konkurenčnej schopnosti 

vedie takisto cez efektívne využitie ľudského potenciálu, ktorý má spoločnosť vo svojich 

zamestnancoch. 

 

 Vďaka kvalifikovaným zamestnancom je spoločnosť ABEL-Computer schopná 

poskytovať svojim zákazníkom vysoko kvalitné komplexné služby v oblasti tlače, pričom 

významnú rolu tu hrá tímová práca. Súčasný tím pracovníkov funguje spolu pomerne krátky 

čas a preto ešte nie sú veľmi zohratí a nemajú presne vymedzený rozsah právomocí 

a povinností. Väčšina rozhodnutí leží na pleciach riaditeľa spoločnosti, ktorý postupne 

deleguje niektoré činnosti na svojich podriadených. Spoločnosti sa preto odporúča vytvori ť 

presný rozsah právomocí a povinností pre každého pracovníka, čím by sa zvýšil stupeň 

tímovej práce, zabránilo by sa duplicitnej práci, prípadne jej nevykonaniu. Takéto opatrenie 

by tiež do značnej miery odbremenilo riaditeľa spoločnosti od bežných problémov 

a rozhodnutí a mohol by sa venovať závažnejším otázkam v riadení spoločnosti. K zlepšeniu 

by mohlo prispieť tiež školenie zamerané na tímovú prácu či tzv. outdoor training, kde by 

zamestnanci mimo pôdu spoločnosti v netradičnej atmosfére prehĺbili vzájomné neformálne 

väzby a tým zvýšili svoju pracovnú spokojnosť. 

 

 Zákazníci predstavujú pre spoločnosť najvýznamnejšiu záujmovú skupinu a preto im 

je venovaná maximálna pozornosť a starostlivosť. V súčasnej dobe je nevyhnutné, aby práve 

zákazník stál v strede všetkých aktivít spoločnosti. Je nevyhnutné, aby sa firma zaoberala jeho 
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potrebami a motívmi oveľa intenzívnejšie ako v minulosti. Mala by sa preto zamerať na 

vytváranie a udržiavať strategických partnerstiev so svojimi zákazníkmi. Spoločnosti sa 

odporúča, aby vytvorila pre svojich zákazníkov napr. klub, z ktorého by im plynuli určité 

výhody. Členovia klubu, by mohli vlastniť napr. určité kupóny na zľavy, či klubové karty na 

ktoré by sa im zaznamenávali ich nákupy a raz do roka, prípadne častejšie, by boli za svoje 

nákupy odmenení. Pre členov klubu by tiež spoločnosť mohla pripravovať niekoľko krát za 

rok špeciálne akcie, kde by boli zoznámení s novinkami v obore a samozrejme v spoločnosti. 

 

 V súčasnej dobe sa mnohí zákazníci rozhodujú o kúpe výrobkov či služieb 

predovšetkým podľa ich ceny. Výrobky, ktoré ponúka kupujúcim spoločnosť ABEL-

Computer nepatria k tým najlacnejším, čo môže pochopiteľne niektorých z nich odrádzať. 

Cenu svojich produktov však spoločnosť kompenzuje vysokou kvalitou výrobkov, ktorú 

zabezpečuje neustálymi a nemalými investíciami do výskumu a vývoja. Domnievam sa, že ak 

by spoločnosť pri výskume a vývoji využila spoluprácu napr. s vysokými školami 

technického zamerania, prípadne štátne dotácie na vedu a výskum, podarilo by sa jej 

výdavky na výskum o niečo znížiť a tým i cenu svojich produktov. Ďalšou možnosťou 

čiastočného zníženia ceny produktov by boli úspory za nákup komponentov a materiálu 

potrebného pre renováciu. Spoločnosť by sa teda mohla pokúsiť vyjednať určité zľavy (napr. 

množstevné, vernostné, atd.) na nákup komponentov u svojich dodávateľov.  

 

 Nemenej, ako cena výrobkov a služieb, je pre kupujúcich dôležitá rýchlosť dodávky. 

Väčšina zákazníkov chce mať svoju objednávku doručenú, čo možno najrýchlejšie. 

Spoločnosť ABEL-Computer zabezpečuje predaj svojich produktov prostredníctvom firemnej 

predajne, obchodných zástupcov a dealerov. Na území SR má spoločnosť len jednu firemnú 

predajňu, ktorá je od mnohých zákazníkov, predovšetkým bežných užívateľov PC 

a domácností, pomerne vzdialená. Obchodní zástupcovia vybavujú objednávky po celej SR 

každý deň, no väčšina ich ciest smeruje do rôznych podnikov a inštitúcií. Niektoré 

vzdialenejšie časti republiky však navštevujú len raz za dva týždne. Prostredníctvom dealerov 

spoločnosť dodáva svoje produkty do predajní na území celej SR avšak sortiment týchto 

produktov je obmedzený. Spoločnosti by som preto odporučila otvoriť na území SR ešte 

aspoň jednu firemnú predajňu, prípadne rozšíriť rady obchodných zástupcov, ktorí by 

následne mohli zásobovať niektoré oblasti častejšie. Spoločnosť by tiež mohla rozšíriť 

sortiment svojich produktov distribuovaných prostredníctvom dealerov.  
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 Oblasť IT patrí medzi oblasti, kde dochádza k veľmi rýchlym a častým zmenám. To, 

čo bola ešte pred týždňom novinka, je už dnes zastarané a nemoderné. Firmy pôsobiace 

v tomto odvetví musia neustále prebiehajúci vývoj sledovať a držať s ním krok. Zanedbanie 

týchto činností by pre podnik znamenalo oslabenie pozície v konkurenčnom boji. Naopak 

dôsledné sledovanie vývoja, neustály výskum a vývoj a jeho implementácia do činnosti 

podniku mu môžu priniesť výraznú konkurenčnú výhodu oproti jeho súperom. Spoločnosti by 

som preto odporučila, aby vývoj v oblasti IT neustále sledovala a následne využívala pre 

svoj ďalší rozvoj. 

 

 Spoločnosť ponúka svojim zákazníkom produkty vysokej kvality, ktorú deklaruje 

certifikátom ISO 9001. Práve vďaka nej si získala vernosť mnohých zákazníkov a preto by 

som spoločnosti odporučila naďalej udržiavať tak kvalitu svojich produktov a prípadne ju 

i zvyšovať ako i kvalitu sprievodných služieb. 

 

 Posledným odporučením pre spoločnosť ABEL-Computer je zistiť situáciu na 

okolitých trhoch v oblasti renovácie tlačových kaziet a vzhľadom k zisteným podmienkam 

prípadne expandovať do zahraničia. Produkty spoločnosti ABEL-Computer sú v súčasnej 

dobe dostupné na slovenskom a českom trhu. K týmto trhom by mohli neskôr pribudnúť trhy 

najbližších okolitých krajín ako je napr. Poľsko a Maďarsko.  
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6 Záver 

 

 Cieľom bakalárskej práce na tému ,,Konkurencieschopnosť konkrétneho podniku“ bola 

analýza konkurencieschopnosti spoločnosti ABEL-Computer s.r.o. na trhu renovovaných 

tonerov a nájdenie konkurenčnej výhody tejto firmy. 

 

 V prvej časti bakalárskej práce boli vymedzené teoreticko-metodické východiská. 

Najskôr boli definované pojmy ako konkurencia, konkurencieschopnosť a konkurenčná 

výhoda. Následne boli v tejto kapitole objasnené metódy a analýzy pre zhodnotenie 

konkurencieschopnosti spoločnosti a to: Porterov model piatich konkurenčných síl, STEP 

analýza a SWOT analýza. 

 

 V ďalšej časti bola predstavená spoločnosť ABEL-Computer s.r.o. uvedením 

základných údajov o podniku a jeho základných cieľov. Súčasťou kapitoly sú tiež informácie 

o vzniku a vývoji spoločnosti, informácie o poskytovaných službách a kvalite produktov. 

 

 Ďalej nasleduje analýza konkurencieschopnosti spoločnosti ABEL-Computer s.r.o. 

Pomocou STEP analýzy bola zhodnotená situácia v podnikateľskom prostredí a na základe 

Porterovho modelu piatich konkurenčných síl bolo posúdené konkurenčné prostredie firmy. 

Z uskutočnených analýz bola vyvodená konkurenčná výhoda spoločnosti a zhodnotené 

postavenie spoločnosti na trhu. Na záver bola zostavená SWOT analýza silných a slabých 

stránok, príležitostí a hrozieb spoločnosti. 

 

 Na základe zistených výsledkov boli sformulované návrhy a odporučenia, ktoré by 

mali pomôcť upevniť a posilniť konkurenčné postavenie firmy ABEL-Computer s.r.o. na 

trhu. Odporučenia boli zamerané na podporu tímovej práce, vymedzenie presných právomocí 

a povinností pracovníkov, rozvoj spolupráce so zákazníkmi, rozšírenie obchodnej činnosti 

spoločnosti, pôsobenie na zníženie ceny produktov, udržanie vysokej kvality výrobkov 

i služieb a možnú expanziu na zahraničné trhy.  
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