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1 Úvod 

Každá spoločnosť pôsobiaca na trhu sa v prvom rade snaží o plnenie svojich hlavných cieľov, 

ktoré si sama stanovila a realizáciou svojej činnosti sa ich snaží stále napĺňať. Vo 

všeobecnosti sú hlavnými cieľmi spoločností dobré postavenie na trhu, dobré meno, 

ziskovosť a mnohé ďalšie. Je úplne jedno, či sa jedná o spoločnosť obsluhujúcu 

spotrebiteľský trh alebo spoločnosť pôsobiacu na trhu priemyselnom. Napĺňanie týchto cieľov 

je spojené v prvom rade s realizáciou činnosti týchto spoločností. Na to, aby spoločnosť 

mohla svoju činnosť realizovať, potrebuje dopyt po svojej produkcii, teda zákazníkov, ktorí 

o výkony spoločnosti stoja a sú ochotní za ne zaplatiť určité finančné prostriedky. Na 

priemyselných trhoch je jedným zo spôsobov, ako realizovať svoje výkony, účasť vo 

verejných súťažiach. Pre mnohé spoločnosti pôsobiace na priemyselných trhoch sú verejné 

súťaže hlavným zdrojom zákaziek. Práve to, ako sa im v týchto súťažiach darí, rozhoduje 

o ich úspešnosti pri plnení cieľov a často krát aj o ich samotnej existencii. 

 

Táto tematika ma veľmi zaujala, a aj preto som si ju vybral ako tému mojej diplomovej práce. 

Cieľom mojej práce je navrhnúť stratégiu zákazkového marketingu pre spoločnosť pôsobiacu 

na B2B trhu. Svoju diplomovú prácu som vypracovával v spolupráci so spoločnosťou 

ENERGY TECHNOLOGIES, s.r.o., ktorá pôsobí na priemyselnom trhu a aktívne sa 

zúčastňuje rôznych verejných súťaží. Výber tejto spoločnosti nebol náhodný. Mám s ňou aj 

osobnú skúsenosť, keďže som v nej krátku dobu pracoval. Pri zvolenej téme bola spolupráca 

s vedením spoločnosti veľmi dôležitá a v tomto smere mi vyšli maximálne v ústrety, za čo 

som im vďačný. Nezanedbateľný dôvod je aj sídlo spoločnosti, ktoré sa nachádza v mieste 

môjho bydliska, čo bolo pre mňa dôležité z dôvodu nutných schôdzok a konzultácií 

s vedením. 

 

Samotná práca je založená na sekundárnom marketingovom výskume. Jeho podstatou je 

spracovanie, analýza a vyhodnotenie jednotlivých ponúk na základe rôznych kritérií. Jedná sa 

o ponuky, ktorými sa spoločnosť zúčastnila jednotlivých verejných súťaží s rôznymi 

výsledkami. Tieto ponuky mi poskytla priamo spoločnosť, pre ktorú som diplomovú prácu 

spracovával. Cieľom mojej diplomovej práce bolo ponuky spracovať a rozanalyzovať, 

a následne navrhnúť marketingovú stratégiu pre jednotlivé segmenty, ktorá by pomohla 

spoločnosti zvýšiť jej šance na úspech v jednotlivých verejných súťažiach. 
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2 Charakteristika firmy ENERGY TECHNOLOGIES, s.r.o. 

a jej prostredia 

V tejto časti sa budem venovať podrobnému predstaveniu spoločnosti, pre ktorú svoju 

diplomovú prácu spracovávam. Okrem predstavenia priblížim jednotlivé oblasti, v ktorých na 

trhu pôsobí, a rozoberiem prostredie spoločnosti z makro a mikro pohľadu. 

2.1 Predstavenie spoločnosti 

Spoločnosť ENERGY TECHNOLOGIES, s.r.o. sa zaoberá činnosťou v oblasti energetiky, 

súvisiacich technológií, technických zariadení budov, merania a regulácie a termostatizácie. 

[24] 

 

Hlavné činnosti spoločnosti: 

- inžinierska činnosť a súvisiace poradenstvo, 

- montáž a opravy meracej a regulačnej techniky, 

- s tým súvisiace služby a nákup a predaj tovaru. [24] 

 

Činnosť spoločnosti sa snaží ponúknuť zákazníkovi služby, ktoré začínajú technickým 

poradenstvom, spracovaním optimálnej cenovej ponuky, realizáciou diela a zároveň 

poskytovaním servisných služieb v období záručnej aj pozáručnej doby. Snahou spoločnosti 

je poskytnúť zákazníkovi racionálne riešenia s dôrazom na efektívnosť vynaložených 

prostriedkov a zachovaní technicky vysokého štandardu. [24] 

 

Spoločnosť ENERGY TECHNOLOGIES, s.r.o. so sídlom v Žiline bola založená 

spoločenskou zmluvou zo dňa 19. decembra 2003 a do obchodného registra bola zapísaná 30. 

januára 2004. Práve v Žiline sídlia všetky významné spoločnosti pôsobiace v danom obore. 

Spoločnosť pôsobí len na slovenskom trhu, z čoho obsluhuje takmer celé územie s výnimkou 

východnej časti územia republiky. Tento región neobsluhuje z dôvodu vzdialenosti a 

vysokých nákladov na realizáciu, čo celkovo predražuje jej výkony a tým znevýhodňuje 

oproti konkurencii. Z rovnakých dôvodov operuje aj na zahraničných trhoch len veľmi 

ojedinele. Za celú dobu svojej existencie realizovala štyri projekty v Rakúsku a Českej 

republike. Spoločnosť má svoje pobočky celkovo v piatich slovenských mestách. Najväčšiu 

má vo svojom sídle v Žiline a ďalšie štyri v Banskej Bystrici, Bratislave, Martine a Poprade. 

Spoločnosť od svojho vzniku zamestnáva celkovo 12 osôb. Jedinou výnimkou bol rok 2008, 
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kedy mala zamestnancov 14. Dvoch z nich však z dôvodu poklesu produkcie a vôbec objemu 

celého trhu na začiatku roku 2009 prepustila. 

Obr.  2.1: Organizačná štruktúra spoločnosti 

 
Zdroj: [24] 

 

Spoločnosť ENERGY TECHNOLOGIES, spol. s r.o. sa tak, ako všetky ostatné spoločnosti 

v danom odvetví, nevyhla dopadom celosvetovej finančnej krízy. Tieto negatívne dôsledky 

začala spoločnosť pociťovať začiatkom roku 2009. Prepad objemu výkonov spoločnosti, 

ktorý podľa odhadov konateľa spoločnosti dosahuje až 50 %, je zapríčinený hlavne prepadom 

objemu celého trhu. Výsledky spoločnosti sú priamo závislé na vývoji situácie na trhoch, na 

ktoré spoločnosť dodáva svoje výrobky a služby. Okrem prepadu výkonov sa dôsledky 

podpísali aj na zamestnanosti v spoločnosti, kedy v priebehu roku 2009 boli prepustení dvaja 

zamestnanci z martinskej pobočky. V súčasnosti a dohľadnej budúcnosti spoločnosť o 

rozširovaní svojej činnosti, expanzie na nové trhy či rozširovaní siete svojich pobočiek ani 

neuvažuje. V súčasnej dobe spoločnosť pristúpila k zavádzaniu systému medzinárodných 

štandardov ISO. Do svojho systému riadenia chce v dohľadnej budúcnosti implementovať 

a spustiť konkrétne tri systémy ISO. Jedná sa o systém manažérstva kvality s označením ISO 

9001, systém starostlivosti o životné prostredie s označením ISO 14001 a systém manažérstva 

ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, ktorý má označenie ISO 18001. Celý systém by mal 

byť dokončený a uvedený do činnosti v septembri roku 2010. Spoločnosť ENERGY 

TECHNOLOGIES, s.r.o. sa aktívne zapája aj do verejného života spoločnosti. Jedná sa najmä 

o sponzoring, kedy pravidelne sponzoruje futbalový klub celým názvom Futbalový oddiel 

Železiarní Podbrezová Šport Podbrezová a nemocnicu s poliklinikou v Žiline. 



 4 

2.2 Oblasti pôsobenia 

2.2.1 Energetika 

V oblasti energetiky zabezpečuje spoločnosť ENERGY TECHNOLOGIES, s.r.o. projekčnú a 

realizačnú činnosť pri budovaní zdrojov tepla, kotolní, plynofikácií, výmenníkových staníc, 

rozvodov tepla, pary, vody a plynu. Do tejto oblasti spadajú aj netradičné formy vykurovania, 

prostredníctvom rekuperácie odpadového tepla pri rôznych druhoch výroby a technológií. 

Rovnako ako aj využívanie slnečnej energie prostredníctvom slnečných kolektorov 

a budovanie zdrojov tepla na biomasu. 

2.2.2 Technológie 

V tejto oblasti zabezpečuje spoločnosť ENERGY TECHNOLOGIES, s.r.o. projekčnú 

a realizačnú činnosť pri budovaní technologických celkov pre teplárenstvo, chemický, 

strojársky a farmaceutický priemysel. Do tejto oblasti spadá aj výroba oceľových konštrukcií, 

oceľových a nerezových nádrží, akumulačných nádrží, oceľových a nerezových rozdeľovačov 

a zberačov. 

2.2.3 Technické zariadenia budov 

V oblasti technických zariadení budov spoločnosť zabezpečuje projekčnú a realizačnú činnosť 

v rozsahu profesií: 

- vykurovanie (zdroje tepla, kotolne, výmenníkové stanice, rozvody ústredného 

vykurovania a TÚV) 

- vzduchotechnika (VZT jednotky, rozvody a komponenty VZT) 

- chladenie a klimatizácia (zdroje a zásobníky chladu, rozvody chladu, klimatizačné 

jednotky a zariadenia) 

- zdravotechnika (zriaďovacie predmety, sanitárna technika a rozvody ZTI) 

- meranie a regulácia (riadiace systémy, elektroinštalácia, hydraulické vyregulovanie, 

termostatizácia) 

 

V rámci technického zariadenia budov sa orientuje spoločnosť ENERGY TECHNOLOGIES, 

s.r.o. na štyri základné smery: 

Vybavenie TZB: 

- priemyselných hál a logistických centier 

- administratívnych a obytných súborov 
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- obchodných domov 

- kúpeľných a nemocničných komplexov 

 

Pri realizácií jednotlivých profesií zabezpečuje spoločnosť ich dodávku, montáž 

a jednoznačnú koordináciu s ohľadom na súvisiace inžinierske a realizačné činnosti, tak aby 

bolo možné investorovi odovzdať ucelené funkčné dielo technického zariadenia jednotlivých 

objektov. 

2.2.4 Meranie a regulácia 

V oblasti merania a regulácie spoločnosť zabezpečuje realizáciu inštalácií riadiacich systémov 

pre bezobslužné riadenie technológií kotolní, výmenníkových staníc a rôznych 

technologických celkov. Pre komplex riadiacich systémov spoločnosť dodáva centrálne 

dispečerské pracoviská pre diaľkový prenos údajov, ich monitorovanie a riadenie rôznych 

technológií z jedného centra. V rámci merania a regulácie zabezpečuje spoločnosť meranie 

tepla, vody, plynu, elektrickej energie, prietokov a výšky hladín rôznych druhov médií. 

2.2.5 Termostatizácia a hydraulické vyregulovanie 

V oblasti termostatizácie a hydraulického vyregulovania zabezpečuje spoločnosť ENERGY 

TECHNOLOGIES, s.r.o. komplexnú projekčnú a realizačnú činnosť. Predmetom tejto 

činnosti je dodávka a montáž zariadení pre hydraulické vyregulovanie, termostatizáciu 

a nasadenie pomerových meračov tepla v objektoch bytovej a administratívnej oblasti. [24] 

2.3 Prostredie spoločnosti 

Témou mojej diplomovej práce je návrh stratégie zákazkového marketingu spoločnosti 

ENERGY TECHNOLOGIES, s.r.o., ktorá pôsobí na B2B trhu. Spoločnosť má takmer 

celoslovenskú pôsobnosť. Pôsobí na celom území s výnimkou východnej časti republiky. 

Túto časť neobsluhuje z dôvodu vysokých nákladov. Na zahraničných trhoch neoperuje vôbec 

s výnimkou celkovo štyroch projektov, ktoré za celú dobu svojej existencie realizovala 

v Rakúsku a Českej republike. Preto aj v rámci charakteristiky jej prostredia budem brať do 

úvahy územie, ktoré spoločnosť obsluhuje. 

2.3.1 Makroprostredie 

Makroprostredie firmy je vonkajšie prostredie, ktoré je tvorené rôznymi stále sa meniacimi 

faktormi a silami. Toto prostredie je pre všetkých účastníkov trhu dané a jednotlivými 
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spoločnosťami neovplyvniteľné. Predstavujú zdroj príležitostí ale aj ohrození. Jedny sú pre 

podnik významnejšie, iné zas takmer nepodstatné. Konkrétne hovoríme o faktoroch 

demografických, ekonomických, politických, kultúrnych a sociálnych, prírodných 

a technologických. 

 

Demografické vplyvy 

Spoločnosť, ktorou sa zaoberám, pôsobí na priemyselnom trhu. Význam týchto vplyvov sa 

veľmi líši od tých na spotrebiteľských trhoch. Pre spoločnosti na B2B trhu nie je až tak 

podstatné, koľko obyvateľov sa vyskytuje v rámci daného trhu. Konečný spotrebitelia totiž 

nie sú zákazníkmi pre spoločnosti na nich pôsobiacich. Tak isto vekové, národnostné, či 

náboženské zloženie nie je podstatné. Je pravdou, že práve koneční spotrebitelia ovplyvňujú 

dopyt po konečných výrobkoch a tým odvodene aj dopyt po výkonoch spoločností 

pôsobiacich na priemyselných trhoch. Z pohľadu činnosti spoločnosti ENERGY 

TECHNOLOGIES, s.r.o. však demografické charakteristiky konečných spotrebiteľov nie sú 

podstatné. Zákazníkmi spoločností pôsobiacich na priemyselných trhoch sú iné spoločnosti, 

štát či rôzne inštitúcie. Z pohľadu demografických vplyvov nás zaujíma najmä ich zloženie, 

preferencie, veľkosť, nákupné prístupy, ochota investovať peniaze a pod. 

 

Ekonomické vplyvy 

Ekonomické vplyvy patria medzi jedny z najdôležitejších. Práve tieto vplyvy umožňujú 

spoločnosti vstúpiť na konkrétne trhy a obchodovanie s jej vlastnou produkciou. Rovnako 

majú veľký význam pre kupujúcich, pretože umožňujú nakupovať túto produkciu za určité 

ceny. 

 

Podstatnou zmenou, ktorá sa týka všetkých ekonomických ale aj neekonomických subjektov 

pôsobiacich na Slovensku, je fakt, že Slovensko 1. januára 2009 úspešne prijalo spoločnú 

menu Euro a stalo sa platným členom eurozóny. Ekonomické prostredie už nie je do takej 

miery ovplyvňované Národnou bankou Slovenska, ale už aj Európskou centrálnou bankou. 

Významným ekonomickým faktorom je miera inflácie. Medziročná miera inflácie v eurozóne 

vo februári spomalila na 0,9 % z 1 % v januári 2010. Vo februári 2009 bola miera inflácie na 

úrovni 1,2 percenta. V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v 16 krajinách 

menovej únie zvýšili o 0,3 percenta. [18] Podobný vývoj je aj na Slovensku. Harmonizovaná 

inflácia zostala aj vo februári na historickom minime. Ceny merané harmonizovaným 

indexom spotrebiteľských cien Európskej únie (HICP) na medziročnej báze klesli o 0,2 
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percenta. Priemerná ročná miera harmonizovanej inflácie dosiahla vo februári 0,5 %. [19] 

Nemenej dôležitým ekonomickým vplyvom je úroveň úrokovej miery, ktorá má označenie 

hlavné refinančné operácie. Jej hodnota, ktorá je stanovovaná Európskou centrálnou bankou, 

je od 13. mája 2009 na úrovni 1 %. [20] Medzi ďalšie ekonomické vplyvy patrí miera 

nezamestnanosti. Tá na Slovensku v januári 2010 mierne vzrástla na úroveň 13.7 % 

z decembrovej úrovne 13.6 percenta. V rámci celej eurozóny však miera nezamestnanosti 

zostala na nezmenenej úrovni 9,9 percenta. V rámci členských krajín bola januárová 

nezamestnanosť na Slovensku štvrtá najvyššia. [21] Ďalším faktorom ekonomického 

prostredia je menový kurz. V prípade spoločnosti ENERGY TECHNOLOGIES, s.r.o. však 

tento faktor nemá príliš veľký význam. Celý medzinárodný obchod spoločnosti sa 

uskutočňuje v spoločnej európskej mene. 

 
Politické vplyvy 

Politickými vplyvmi rozumieme prostredie, ktoré prostredníctvom legislatívy zahrnujúcej 

sústavu zákonov, vyhlášok, nariadení a predpisov ovplyvňuje celý trh. Podstatnou úlohou 

štátu je chrániť celospoločenské záujmy, spotrebiteľov aj výrobcov. Medzi najvýznamnejšie 

zákony ovplyvňujúce činnosť spoločnosti ENERGY TECHNOLOGIES, s.r.o. patrí Zákon č. 

513/1993 Zb., Obchodný zákonník; Zákon č. 311/2001 Zb., Zákonník práce; Zákon č. 

40/1964 Zb., Občiansky zákonník a celý rad ďalších zákonov, ako napríklad Zákon č. 

250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej 

súťaže, Zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách, zákony o daniach a mnoho ďalších. Okrem zákonov 

je toto prostredie tvorené aj množstvom noriem, nariadení, predpisov a vyhlášok upravujúcich 

rôzne oblasti týkajúce sa činnosti spoločnosti, napr. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, 

a iné.  

 
Kultúrne a sociálne vplyvy 

Kultúrne a sociálne prostredie ovplyvňuje predovšetkým charakter spotrebného a nákupného 

správania. Tieto vplyvy ovplyvňujú najmä podobu dopytu, postoje k výrobkom, reklame, 

spoločnosti, atď. Týka sa to najmä konečných spotrebiteľov, ktorí však nie sú zákazníkmi 

spoločností pôsobiacich na priemyselných trhoch. Postoje k výrobkom a službám, spoločnosti 

či podoba dopytu je určite dôležitá aj na trhu priemyselných organizácií. Na tieto aspekty 

však kultúrne či sociálne prostredie vplyv nemá. Najmä z týchto dôvodov a pohľadu činnosti 

spoločnosti ENERGY TECHNOLOGIES, s.r.o. je kultúrne a sociálne prostredie pre 

spoločnosť nepodstatné. 
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Prírodné vplyvy 

Významnými prírodnými vplyvmi z hľadiska činnosti spoločnosti ENERGY 

TECHNOLOGIES, s.r.o. sú v prvom rade zdroje. Hlavne zdroje energií, ich cena 

a dostupnosť. Okrem nich však dôležitú úlohu zohrávajú aj zdroje, z ktorých sa vyrábajú 

jednotlivé zariadenia a produkty, ktoré spoločnosť využíva pri svojej činnosti. Spoločnosť 

ENERGY TECHNOLOGIES, s.r.o. síce nie je prvovýrobcom, avšak dostupnosť a ceny 

týchto materiálov ovplyvňujú aj celkový výkon spoločnosti. V prípade týchto zdrojov 

hovoríme o zdrojoch nestabilných. Nezanedbateľným vplyvom je geografická vzdialenosť 

spoločnosti od miesta realizácie výkonu. Preprava zariadení, materiálu a nástrojov potrebných 

k realizácii jednotlivých činností je pomerne drahá. Aj z tohto dôvodu sa spoločnosť 

nezameriava na východnú časť republiky a zahraničie. Náklady spojené s realizáciou výkonu 

v geograficky odľahlejších regiónoch sú totiž príliš vysoké a celý projekt následne 

nerentabilný. 

 

Technologické vplyvy 

Technologické vplyvy v prípade spoločností pôsobiacich na priemyselných trhoch patria 

medzi jedny z najdôležitejších vplyvov celého makroprostredia. Za posledné desaťročia 

dochádza k neustálemu technologickému pokroku, obrovským zmenám v technológiách a ich 

inováciám. Navyše nástup nových technológií a ich inovácií je čím ďalej tým rýchlejší. 

Umožňuje to zvyšovanie produktivity práce, znižovanie nákladov, ale aj zvyšovanie 

konkurencieschopnosti jednotlivých spoločností. Táto skutočnosť sa bytostne týka aj 

spoločnosti ENERGY TECHNOLOGIES, s.r.o., ktorá v záujme zachovať si svoje postavenie 

na trhu, je nútená sa prispôsobovať technologickému pokroku a zavádzať najmodernejšie 

dostupné technológie. Hlavným dôvodom je uspokojovanie aj tých najnáročnejších potrieb 

zákazníkov, ktorí často krát žiadajú tie najmodernejšie a najpokrokovejšie technológie 

a zariadenia. Bez prispôsobenia sa týmto vplyvom by spoločnosť nemala šancu na prežitie 

a jej miesto na trhu by zaujala iná konkurenčná spoločnosť. Spoločnosť ENERGY 

TECHNOLOGIES, s.r.o. okrem iného už pristúpila k budovaniu systémov ISO. Konkrétne 

IS0 9001, systém manažérstva kvality; ISO 14001, starostlivosť o životné prostredie a ISO 

18001, systém manažérstva ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci. Úplné dokončenie 

a spustenie systémov sa plánuje na september 2010. 
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2.3.2 Mikroprostredie 

Mikroprostredie je tvorené prvkami, ktoré priamo ovplyvňujú činnosť spoločnosti, jej 

prosperitu a vôbec schopnosť realizovať výkony na trhu. Na rozdiel od prvkov 

makroprostredia, je v silách spoločnosti jednotlivé prvky mikroprostredia ovplyvňovať 

a meniť. Nie sú dané a záväzné pre všetky spoločnosti pôsobiace na trhu. Spoločnosť je 

schopná do určitej miery ovplyvňovať výber zákazníkov a dodávateľov, ktorí sú hlavnými 

prvkami mikroprostredia. Okrem týchto dvoch prvkov potom do mikroprostredia ešte 

patrí konkurencia a verejnosť. 

 
Zákazníci 

Zákazníci na business trhoch sa veľmi líšia od zákazníkov na trhoch spotrebiteľských. 

Zákazníkmi nie sú koneční spotrebitelia, ale iné spoločnosti, štát či iné verejné inštitúcie. 

Z pohľadu spoločnosti ENERGY TECHNOLOGIES, s.r.o. sú jej zákazníci bytostne dôležití 

z hľadiska plnenia hlavných cieľov spoločnosti, ktorými sú hlavne postavenie na trhu, dobré 

meno a profit. Požiadavky zákazníkov spoločnosti sú špecifické svojou náročnosťou na 

technológie, účelom použitia, finančnými prostriedkami vynaložených na jednotlivé projekty, 

požadovanou kvalitou, časovou náročnosťou, atď. Práve dostatočné uspokojenie požiadaviek 

napomáha spoločnosti plniť stanovené hlavné ciele. 

 

Spoločnosť ENERGY TECHNOLOGIES, s.r.o. má aj celý rad stálych zákazníkov, ktorí sú 

pre spoločnosť nesmierne dôležití. Práve títo zákazníci prinášajú spoločnosti najviac 

finančných prostriedkov. Medzi najvýznamnejších zákazníkov patria SIEMENS, s.r.o.; 

GOLDBECK, s.r.o. Bratislava; ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ, a.s.; GAMO, a.s. Banská 

Bystrica; ŽILINSKÁ UNIVERZITA; SLKP, a.s.; BYTOKOMPLET, s.r.o. Bratislava; 

THORIN, a.s. Bratislava; NDS, a.s. Bratislava a DUROPACK TURPAK OBALY, a.s. 

Martin. 

 
Dodávatelia 

Keďže spoločnosť nie je prvovýrobcom, v rámci realizácie jej jednotlivých činností zohrávajú 

veľmi dôležitú úlohu dodávatelia. Práve výber dodávateľov zohráva strategickú úlohu 

z pohľadu zabezpečenia kvality dodávaných materiálov a zariadení, ceny, včasnosti a úplnosti 

ich dodania. Od týchto aspektov potom závisí, či je spoločnosť schopná dodržať a riadne 

splniť podmienky zadávané zákazníkmi. Spoločnosť ENEGY TECHNOLOGIES, s.r.o. 

spolupracuje s viacerými dodávateľmi. Medzi najdôležitejších dodávateľov materiálu patrí 
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SIEMENS, ktorý je zároveň aj jedným z najvýznamnejších zákazníkov spoločnosti. Ďalšími 

významnými dodávateľmi sú JOHNSON CONTROLS, DANFOSS, VIESSMANN, 

BUDERUS a WOLF. Spoločnosť okrem dodávania materiálu využíva externých dodávateľov 

aj na výkon určitých prác v rámci realizácie jednotlivých projektov. Medzi týchto 

dodávateľov patria HORVÁT, s.r.o. Žilina a MARCO-CLIMATECH, s.r.o. Poprad, ktorých 

spoločnosť využíva na práce v oblasti vzduchotechniky. V oblasti zdravotechniky sú 

dodávateľmi prác HAL BAU, s.r.o. Trenčín a MPM, s.r.o. Žilina. V oblasti vykurovania 

vykonávajú pre spoločnosť jednotlivé práce živnostníci na základe zmlúv, ktoré majú so 

spoločnosťou uzavreté. V súčasnej dobe ich spoločnosť  ENERGY TECHNOLOGIES, s.r.o. 

využíva približne tridsať. Dodávateľmi prác v oblastiach energetiky a merania a regulácie sú 

spoločnosti MEREKON a SLOVMAR. 

 
Konkurencia 

V rámci daného odvetvia na trhu pôsobí niekoľko významných konkurenčných spoločností.  

Konkurenčný boj by sa dal označiť ako veľmi silný, a aj preto znalosť konkurencie a hlavne 

ich  konkurenčných výhod a nevýhod, je veľmi dôležitá, aby spoločnosť dokázala obstáť na 

tomto trhu. Práve v Žiline, kde má svoje sídlo aj spoločnosť ENERGY TECHNOLOGIES, 

s.r.o., sa nachádzajú takmer všetky konkurenčné spoločnosti pôsobiace na Slovensku. 

Absolútne najväčším konkurentom je spoločnosť ENERGO CONTROLS, s.r.o., ktorá pôsobí 

na slovenskom trhu už takmer 20 rokov. Zameranie a činnosť má takmer totožné so 

spoločnosťou ENERGY TECHNOLOGIES, s.r.o. Ďalšími nemenej významnými 

konkurentmi sú spoločnosti EUROS SLOVAKIA, s.r.o.; NIERSBERGER SLOVAKIA, 

s.r.o.; ABC KLIMA, s.r.o. a INKUR, s.r.o. 

 
Verejnosť 

Každá spoločnosť pôsobiaca na trhu je ovplyvňovaná nielen organizáciami, s ktorými priamo 

prichádza do styku v rámci realizácie svojej činnosti. Okrem nich pôsobia na spoločnosť 

rôzne skupiny, ktoré ovplyvňujú jej schopnosť dosahovať stanovené ciele a majú vplyv na jej 

hodnotenie zo strany ostatných. Tieto skupiny nazývame verejnosťou. Z hľadiska spoločnosti 

ENERGY TECHNOLOGIES, s.r.o. sú najvýznamnejšími skupinami verejnosti finančná, 

vládna, občianska, miestna a interná verejnosť. 

 

● Finančná verejnosť  - finančná verejnosť má vplyv v oblastiach finančných 

     zdrojov, hlavne na ich dostupnosť, cenu, atď. Hlavnou 
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     finančnou verejnosťou sú banky. V našom prípade      

     sú to konkrétne VÚB, a.s. a Tatra banka, a.s. 

● Vládna verejnosť    - je veľmi dôležité sledovať vývoj a zmeny v oblasti     

     legislatívy. Najmä nové zákony, vyhlášky, nariadenia 

     a normy, ktoré sa spoločnosti týkajú a sú pre ňu záväzné 

     (napr. zákon o ochrane spotrebiteľov, o ochrane       

     hospodárskej súťaže, daniach,...). 

● Občianska verejnosť  - verejnosť zložená z občianskych aktivít (napr. spolky na 

     ochranu životného prostredia), ktoré môžu svojimi    

     aktivitami ovplyvniť spôsob činnosti firmy. 

● Miestna verejnosť   - obyvateľstvo, ale aj miestne úrady v lokalite, kde    

     spoločnosť pôsobí. Spoločnosť má záujem dobre          

     vychádzať s miestnym obyvateľstvom aj úradmi. Jedným 

     zo spôsobov je aj sponzorstvo. Spoločnosť ENERGY 

     TECHNOLOGIES, s.r.o. sponzoruje nemocnicu         

     s poliklinikou v Žiline a futbalový klub v Podbrezovej. 

● Interná verejnosť  - internú verejnosť tvoria zamestnanci spoločnosti. Tí 

     tvoria podnikovú kultúru spoločnosti a prichádzajú do 

     priameho kontaktu so zákazníkmi, čo môže pozitívne, ale 

     aj negatívne ovplyvňovať ich postoje k spoločnosti. 
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3 Teoretické východiská marketingu na B2B trhoch 

3.1 Vymedzenie pojmu Business to business 

Business to business je anglický výraz, ktorý označuje činnosť súboru podnikov, ktoré 

dodávajú výrobky alebo služby iným podnikom, centrálnym a miestnym orgánom štátnej 

správy alebo iným právnym subjektom. Býva často nahradený aj spojením Marketing B to B. 

[2] 

 

B2B trh (trh organizácií, firemný trh) sa skladá zo všetkých spoločností, ktoré nadobúdajú 

tovar a služby využívané k tvorbe iných výrobkov alebo služieb, ktoré sú predávané, 

prenajímané, alebo dodávané iným. [9] 

 

O business to business transakcie sa jedná kedykoľvek je tovar alebo služba predaná pre 

akékoľvek iné užitie ako osobnú spotrebu, a všetky aktivity zahrnuté v tomto procese 

vytvárajú business to business marketing. [1] 

 

Obecne možno B-2-B definovať ako obchodný vzťah medzi dodávateľom na jednej strane 

a odberateľom, ktorý dodané produkty ďalej využije vo svojom podnikaní, na strane druhej. 

Dôležité je, že na strane odberateľa nefiguruje koncový spotrebiteľ. [6] 

 

Priemyselný marketing, alebo marketing podnik podniku, je marketingom výrobkov a služieb, 

ktoré sa predávajú „profesionálnym“ klientom, ktorí ich používajú v svojom transformačnom 

procese na výrobu iných výrobkov a služieb. [2] 

3.2 Trhy B2B 

Trhy v B-2-B prostredí možno rozdeliť na dva základné typy: 

 

 a) Horizontálne trhy: hovoríme o nich v prípade, že dodávateľ spolupracuje so 

 zákazníkmi v rôznych odvetviach. Vo väčšine prípadov ide o poskytovanie služieb 

 (napr. finančné, poradenstvo, management, marketing,...). 

 

 b) Vertikálne trhy: hovoríme o nich v prípade, že dodávateľ oslovuje zákazníkov len 

 v úzko definovanom odvetví (napr. ponuka špecifického priemyselného alebo 

 poľnohospodárskeho produktu). 
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Ďalšie  užitočné rozdelenie B-2-B prostredia je z hľadiska počtu a dominancie dostupných 

dodávateľov a odberateľov na trhu: 

 

 a) Trhy s dominanciou zákazníkov: Niekoľko veľkých a dôležitých zákazníkov na trhu 

diktuje vývojové trendy. Dodávatelia sú väčšinou malé subjekty. Zákazníci majú možnosť 

jednoduchého porovnania širokej škály trhových ponúk. Moderné komunikačné technológie 

umožňujú drobným dodávateľom oslovovať globálne korporácie. Dobrým príkladom tejto 

situácie je automobilový priemysel, kde sa u obmedzeného počtu automobiliek snaží presadiť 

veľké množstvo dodávateľov. 

 

 b) Trhy s dominanciou dodávateľov: Ide o pravý opak predchádzajúcej varianty. Jeden 

alebo niekoľko globálnych dodávateľov určuje vývojové trendy. Často sa jedná o regulované 

komodity typu dodávok energie, plynu alebo pohonných hmôt. 

 

 c) Neutrálne trhy: Ide o trhy, na ktorých sú ako dodávatelia, tak odberatelia 

roztrieštení a nikto z nich nemá dominantné postavenie. [6] 

3.3 Charakteristické rysy B2B trhov 

B2B trhy majú niekoľko charakteristických rysov, ktoré sú v ostrom kontraste so spotrebnými 

trhmi: 

● Menši počet väčších odberateľov – marketér na B2B trhu obvykle jedná s ďaleko menej 

zákazníkmi, zato však s omnoho väčšími, než spotrebný marketér. 

● Tesný vzťah dodávateľa a odberateľa – kvôli malej zákazníckej základni a dôležitosti ako aj 

sile väčších zákazníkov sa od dodávateľov často očakáva, že budú svoje ponuky 

prispôsobovať na zákazku podľa potrieb jednotlivých firemných zákazníkov. Kupujúci 

z radov firiem si často vyberajú dodávateľov, ktorí budú zároveň od nich kupovať. 

● Profesionálny prístup k nákupu – B2B tovar často nakupujú kvalifikovaní nákupcovia, ktorí 

sa riadia nákupnými zásadami, obmedzeniami a požiadavkami svojich spoločností. Marketéri 

na B2B trhu sú nútení poskytovať viac technických dát o svojom výrobku a jeho prednostiach 

v porovnaní s výrobkami konkurentov. 

● Niekoľko kúpnych vplyvov – B2B kúpne rozhodnutie obvykle ovplyvňuje rad ľudí. 

Nákupné komisie zložené z technických expertov alebo dokonca členov najvyššieho vedenia 

sú obvyklé v prípade nákupu významných položiek. B2B marketéri musia posielať dobre 
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vycvičených obchodných zástupcov a obchodné tímy, aby si poradili s dobre vycvičenými 

nákupcami. 

● Viacnásobné predajné návštevy – pretože sa predajného procesu zúčastňuje viac ľudí, 

vyžaduje získanie väčšiny zákaziek niekoľko predajných návštev, a v niektorých prípadoch 

môže proces trvať aj roky. Jedna štúdia spoločnosti McGraw-Hill zistila, že k uzavretiu 

predaja medzi firmami je v priemere treba štyri až štyri a pol návštevy. V prípade dodávky 

kapitálového vybavenia pre veľké projekty sa môže jednať o niekoľko pokusov stať sa 

dodávateľom projektu a predajný cyklus – od prvej ponuky k odovzdaniu výrobku – sa často 

meria na roky. 

● Odvodený dopyt – dopyt po B2B tovare je v konečnej podobe odvodený od dopytu po 

spotrebnom tovare. Preto musí obchodný marketér pozorne sledovať nákupné chovanie 

konečných spotrebiteľov. 

● Nepružný dopyt – celkový dopyt pre značnú časť B2B tovarov a služieb je nepružný – to 

znamená, nie je príliš závislá na zmene ceny. Dopyt je obzvlášť nepružný pre B2B tovar, 

ktorý predstavuje len malé percento z celkových nákladov, napríklad šnúrky do topánok. 

● Kolísavý dopyt – dopyt po B2B tovare a službách býva kolísavejší ako je tomu pri dopyte 

po spotrebnom tovare a službách. Dané percentuálne zvýšenie dopytu spotrebiteľov môže 

viesť k omnoho vyššiemu percentuálnemu zvýšeniu dopytu po továrňach a zariadeniach 

nutných k výrobe novo dopytovaného tovaru. 

● Geografická koncentrácia kupujúcich – geografická koncentrácia výrobcov pomáha 

znižovať predajné náklady. B2B marketéri však musia zároveň sledovať oblastné zmeny 

v niektorých odvetviach. 

● Priame nákupy – B2B zákazníci často radšej nakupujú priamo od výrobcov ako cez 

sprostredkovateľov, obzvlášť výrobky, ktoré sú technicky zložité alebo nákladné. [9] 

3.4 Zákazníci 

Rozlišujeme štyri typy priemyselných zákazníkov: firmy spotrebovávajúce produkty alebo 

služby, vládne agentúry, inštitúcie a potom firmy, ktoré produkty kupujú s tým, aby ich ďalej 

predali. [3] 
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3.4.1 Súčasné trendy v riadení vzťahov so zákazníkmi na B-to-B 

trhoch 

Pri analýze zákazníkov na priemyselných trhoch je preto treba rešpektovať súčasné trendy 

v rozvoji vzťahov s B-to-B trhmi a ich odlišnosťami od trhov konečných spotrebiteľov. Sú to 

hlavne tieto trendy a rozdiely: 

 

1. Vzťahy vo vnútri vzťahov. Prvý významný rozdiel medzi predajom konečným 

zákazníkom a predajom na priemyselných trhoch je ten, že konečný kupujúci realizuje 

nákupné rozhodnutie jednoducho, ale priemyselný  podnik nie. V priemyselnom podniku má 

na proces tvorby nákupných rozhodnutí vplyv rad pracovníkov v rôznom funkčnom postavení 

so zrejmou dynamikou vzťahov na niekoľkých úrovniach. 

2. Len niekoľko, veľkých zákazníkov. Zatiaľ čo na trhoch B-to-C sa predáva stovkám 

tisícom až možno desiatkam miliónov zákazníkov, v oblasti B-to-B sa často predáva len 

niekoľkým tuctom zákazníkom. Pre B-to-B podniky je obvykle omnoho ťažšie poznatky 

o svojich zákazníkoch zovšeobecniť. Namiesto toho musia podniky, operujúce na B-to-B 

trhoch, nazerať na svojich zákazníkov individuálne a robiť to, čo je možné činiť na základe 

vysoko subjektívneho úsudku o každom z nich. 

3. Rozvoj vzťahov podľa významu a podielu na výdajoch zákazníkov. Vzhľadom ku 

komplexnej podstate podnikov ako zákazníkov by B-to-B podnik nemal vidieť úspech v tom, 

koľko nových zákazníkov dokáže získať, ale v tom, ako hlboko dokáže preniknúť do príjmov 

a výdajov obsluhovaných zákazníkov. Stratégia hlbšieho prieniku do kont zákazníkov je 

formou marketingu založenom na „podiele u zákazníkov“. To bolo prirodzenou činnosťou 

podnikov operujúcich na B-to-B trhoch vždy. Prienik do kont obsluhovaných zákazníkov je 

jednoznačne dlhodobejšou stratégiou ako získavanie nových zákazníkov, s výsledkami, ktoré 

sú bezprostredne ťažšie merateľné. Principiálnym cieľom B-to-B podniku, zameraného na 

prienik k súčasným zákazníkom, je nachádzanie výrobkov pre svojich zákazníkov, nie 

nachádzanie zákazníkov pre svoje výrobky. 

4. Komplexnosť distribučnej cesty. Pre B-to-B podniky je riadenie distribučných ciest 

trochu komplexnejšie. Je to dané tým, že B-to-B produkty sú často komplikovanejšie a ťažšie 

zvládnuteľné pri inštalácii alebo spotrebe, členovia distribučnej cesty na B-to-B trhoch často 

vytvárajú veľkú časť hodnoty pre zákazníka, a preto je treba venovať veľkú starostlivosť aj 

rozvoju vzťahov s distribučnými medzičlánkami. 
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5. Predaj založený na znalostiach. Práve preto, že produkty a služby, predávané na B-to-B 

trhoch, sú niekedy vysoko komplexné, je často výhodné obohatiť proces predaja 

o vzdelávanie a tréning zákazníkov ponukou seminárov a workshopov pre svojich klientov, 

na ktorých pracovníci podniku zákazníka získajú hlbšie a detailnejšie znalosti o tom, ako 

používať produkty v rôznych situáciách a riešiť problémy, spojené s s ich spracovaním. 

6. Nutnosť interaktívnej komunikácie. Vzťahy s B-to-B trhmi vyžadujú interaktívnu 

komunikáciu. Interakcia je forma komunikácie, ktorá často oddeľuje víťazov od porazených. 

Komunikácia je spojovací článok vzťahu a podniky, operujúce na B-to-B trhoch, musia 

schopne a efektívne komunikovať o nákupe a užití produktu v celom reťazci subjektov 

dopytu, s konečnými užívateľmi, ovplyvňovateľmi, tvorcami rozhodnutí a distribútormi – 

nevynímajúc ďalšie subjekty – ako sú zamestnanci, dodávatelia a investori. 

7. Málo časté nákupy. Vzhľadom k tomu, že B-to-B produkty a služby sú často vysoko 

nákladové položky a cyklus nákupu je dlhý, možno sa na B-to-B trhoch stretnúť s dlhými 

obdobiami nečinnosti medzi skutočnými aktmi nákupu. Preto viac ako v prípade B-to-C sa 

musia B-to-B podniky neustále snažiť vyplniť tieto medzery poskytovaním služieb alebo 

vyjednávaním so zákazníkmi. Vyjednávanie so zákazníkmi o podmienkach nákupu a užití 

produktov je účinný spôsob získania dôvery zákazníka. B-to-B podniky vždy vedeli, že má 

zmysel udržovať vzťahy so zákazníkmi aj v „mŕtvych obdobiach“ medzi nepravidelnými, 

veľkými kontraktmi, ale vo väčšine prípadov výkonnostné a odmeňovacie štruktúry nie sú, ku 

škode veci, vytvárané k povzbudeniu rozvoja súčasných vzťahov, ale k neustálemu 

uzavieraniu nových kontraktov s novými zákazníkmi. 

8. Napomáhanie zákazníkom riadiť ich podnikanie. Najsilnejším a najlepším vzťahom 

s priemyselnými zákazníkmi bude ten, v ktorom predávajúci skutočne napomáha 

nakupujúcemu riadiť jeho vlastné podnikanie a aktívne zapája zákazníka do procesu 

vytvárania hodnoty pre neho. [12] 

3.5 Cielený marketing 

Cielený marketing je v súčasnej dobe využívaný väčšinou firiem, pretože zameraním sa na 

určitú skupinu ľudí ušetrí firma veľa úsilia a samozrejme aj nákladov za neúspešné alebo 

poloúspešné pokusy so zavádzaním nových výrobkov na neurčitú pôdu. [7] 

Cielený marketing vyžaduje splnenie troch predpokladov: 

● segmentácia trhu, tj. rozdelenie trhu na odlišné skupiny kupujúcich, 

● zacielenie v rámci trhu, tj. zistenie atraktivity jednotlivých segmentov a výber 

 jedného či niekoľkých, 



 17 

● umiestňovanie na trhu, tj. uplatnenie životaschopného prístupu a vytvorenie 

 konkurencieschopného postavenia ponukou daným cieľovým trhom. [15] 

3.5.1 Segmentácia 

Segmentácia trhu ako proces znamená nachádzanie a poznávanie takých skupín zákazníkov, 

segmentov, ktoré splňujú dve základné podmienky: 

a) zákazníci vo vnútri segmentu sú si čo najviac podobní svojimi tržnými prejavmi na danom 

trhu – segmenty sú čo najviac homogénne a 

b) segmenty navzájom medzi sebou sú naopak svojimi tržnými prejavmi na danom trhu 

zreteľne odlišné – segmenty sú zreteľne heterogénne. [8] 

 

Pri snahách o segmentáciu trhu a jeho uspokojenia ponukou ide preto o analýzu celkového 

trhu a o následný výber tých jeho častí, ktoré podnik môže obslúžiť lepšie ako konkurencia. 

[4] 

Obr.  3.1: Roviny procesu segmentácie trhu 

 
Zdroj: [8] 

Makrosegmentácia 

Makrosegmentáciou sa rozumie zoskupenie priemyselných zákazníkov do homogénnych 

skupín podľa obecných charakteristík podniku zákazníkov, nazývané firmografické 

zvláštnosti. Sú to obecne, ľahko zistiteľné zvláštnosti. Sú dostupné bez priameho kontaktu so 

zákazníkom. Nákupné chovanie zákazníkov často nie je závislé len na týchto 

charakteristikách. 

Mikrosegmentácia 

Mikrosegmentácia je rozdelenie každého makrosegmentu do menších skupín odberateľov na 

základe podobnosti a rozdielnosti medzi jednotlivými prevádzkovými jednotkami 

v podnikoch odberateľov, pre ktoré je bezprostredne určený výrobok. Mikrosegmentačné 

faktory tvoria situačné, prevádzkové, nákupné, a osobné zvláštnosti zákazníkov. [12] 
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3.5.2 Kritéria segmentácie priemyselných trhov 

Pri segmentácii priemyselných trhov možno z veľkej časti využiť v primeranom chápaní 

kritéria, ktoré sú typické pre trhy spotrebné. Sú to hlavne kritéria geografické, požadovaný 

úžitok, stupeň používania (silný, stredný a ľahký užívateľ). Pristupujú však ďalšie kritéria 

segmentácie ako je veľkosť firmy, jej status, prevádzkové skúsenosti, nákupné prístupy 

(spôsob využitia princípov nákupného marketingu) apod. 

Tab.  3.1: Prehľad kritérií segmentácie priemyselných trhov 

Skupina kritérií Kritéria Príklady 

Demografické 

● odvetvie 

● veľkosť firmy 

● rozmiestnenie 

● poľnohospodárstvo, ťažba uhlia 

● zamestnanci, obrat 

● oblasti 

Prevádzkové 

● technológie 

● užívateľský status 

● schopnosti zákazníka 

● tvarovanie, obrábanie 

● ľahký, stredný, silný užívateľ 

● kooperácia služby 

Nákupné prístupy 

● organizácia nákupu 

● existujúce vzťahy 

● nákupná politika 

● nákupné kritéria 

● centralizácia, decentralizácia 

● sú vytvorené nákupné vzťahy 

● leasing, konkurz (tender) 

● cena, kvalita, servis 

Situácia 

● naliehavosť 

● špecifickosť 

● veľkosť objednávky 

● rýchle a náhle dodávky 

● len určité aplikácie 

● veľkí, malí zákazníci 

Osobné vzťahy 

● vzájomná podobnosť 

● postoj k riziku 

● vernosť 

● postoje sú podobné našim 

● vylučujú riziko, radi riskujú 

● lojalita 

Zdroj: [15] 

3.6 Segmentácia trhov podľa hodnoty zákazníkov pre podnik, 

porovnanie príťažlivosti zákazníkov a trhov strategickej 

podnikateľskej jednotky (SPJ) 

Príťažlivosť trhov sa odvíja od toho, čo podniku spolupráca s jednotlivými zákazníkmi 

a trhmi prináša v súčasnosti a ďalej podľa toho, čo mu obsluha jednotlivých zákazníkov resp. 

trhov môže priniesť v budúcnosti. Rôzna príťažlivosť trhov so sebou nesie potrebu 

diferencovať marketingové úsilie a starostlivosť, venovanú jednotlivým zákazníkom a trhom. 

Pokiaľ má manažment strategickej podnikateľskej jednotky porovnať príťažlivosť 

jednotlivých zákazníkov a trhov, mal by najskôr stanoviť súčasnú a strategickú hodnotu 

zákazníkov pre podnik a segmentovať trh podľa rôznej úrovne týchto hodnôt zákazníkov. 
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3.6.1 Určenie strategickej hodnoty zákazníkov pre podnik 

Strategická hodnota jednotlivých zákazníkov a segmentov trhu pre podnik je daná čistou 

súčasnou hodnotou všetkých potenciálnych ziskov za celé obdobie budúcej spolupráce so 

zákazníkom, resp. segmentom trhu. Manažment podniku by mal pracovať so zákazníkmi ako 

s dlhodobými aktívami, kedy treba nazerať na rad marketingových nákladov skôr ako na 

investície. Strategická hodnota zákazníka pre podnik závisí na dĺžke budúceho vzťahu s ním. 

Snahou podniku by malo byť prehlbovať vzťahy so strategicky hodnotným zákazníkom 

a nadväzovať s ním partnerstvo. Čím dlhšie si zákazníka udrží, tým možno očakávať vyššiu 

strategickú hodnotu tohto zákazníka pre podnik. 

3.6.2 Segmentácia trhu podľa aktuálnej a strategickej hodnoty 

zákazníkov pre podnik 

V súčasnej dobe podniky hodnotia svojich zákazníkov podľa aktuálnych výsledkov, ktoré 

dosahujú pri ich obsluhe, spravidla podľa objemu predaja, menej často podľa zisku, ktoré 

v súčasnosti podniku prináša ten ktorý zákazník. To je veľmi krátkozraké. Nestačí si všímať 

len aktuálne hodnoty segmentu trhu (zákazníka), teda len úrovne v súčasnej dobe plynúcich 

ziskov zo zákazníka, ale je treba zvažovať, čo môže zákazník priniesť podniku behom 

všetkých ďalších rokov spolupráce s podnikom. Podľa súčasnej a strategickej hodnoty 

zákazníkov potom možno rozdeliť zákazníkov do niekoľkých skupín s rôznou príťažlivosťou 

na najhodnotnejších zákazníkov (NHZ), zákazníkov s najväčším potenciálom rastu (ZNPR), 

na zákazníkov ešte s určitou, aj keď už nie s veľkou súčasnou a potenciálnou ziskovosťou 

(ZNH) a na stratových zákazníkov (SZ), prinášajúci podniku v súčasnosti aj v budúcnosti len 

veľmi malý zisk, alebo skôr stratu. 

 

1. Najhodnotnejší zákazníci (NHZ). Zákazníci, u ktorých má podnik už dnes vysoký podiel 

na ich výdajoch. Nemajú už veľký potenciál pre rast, pretože už jednoducho za dané produkty 

viac minúť nemôžu. Týchto zákazníkov by si mal podnik maximálne rozmaznávať, snažiť sa 

maximalizovať uspokojovanie ich potrieb a snažiť sa ich udržať čo najdlhšie, pretože pre 

neho znamenajú stabilný vysoký tok ziskov. Keby ich v hojnejšej miere strácal, malo by to 

zásadný dopad na jeho ziskovosť. Strata jedného takéhoto zákazníka sa totiž rovná strate 

niekoľkých menej hodnotných zákazníkov, alebo by musel podnik kompenzovať akvizíciou 

násobne väčšieho počtu zákazníkov a je otázkou, či by to bolo vôbec možné a nakoľko by to 

bolo efektívne. 
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2. Zákazníci s najväčším potenciálom rastu (ZNPR). Títo zákazníci v druhom hodnotovom 

segmente sú pre podnik asi najväčšou výzvou. Títo zákazníci už dnes generujú značné zisky, 

ktoré síce nedosahujú výšku ziskov zo zákazníkov NHZ, ale napriek tomu sú pre podnik 

dôležití. Ich dôležitosť skutočne vzrastie, ako je zrejmé z porovnania ich súčasnej 

a strategickej hodnoty pre podnik. 

3. Zákazníci s nižšou súčasnou a strategickou hodnotou pre podnik (ZNH) sú zákazníci, 

ktorí ešte prinášajú podniku zisky, ale už z hľadiska budúcich ziskov majú nízku strategickú 

hodnotu pre podnik. 

4. Stratoví zákazníci (SZ) prinášajú podniku v súčasnej dobe zanedbateľný zisk alebo stratu 

a to platí aj do budúcnosti. Preto by im mal podnik venovať minimálnu pozornosť a radšej 

s nimi ukončiť spoluprácu a prenechať ich konkurencii. Pokiaľ sa tak stane, mohol by podnik 

nezanedbateľne v danom obore zvýšiť svoje zisky. [12] 

Obr.  3.2: Segmentácia trhu podľa hodnoty zákazníkov 

 
Zdroj: [12] 

 

Každá z uvedených skupín zákazníkov vyžaduje špecifické nastavenie všetkých komponentov 

marketingového mixu. Pokiaľ má podnik obmedzené zdroje, mal by sa ich snažiť efektívne 

využívať podľa strategickej hodnoty zákazníkov pre podnik a pri plánovaní marketingového 

mixu ich adekvátne rozdeľovať. [12] 
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Obr.  3.3: Intenzita starostlivosti o trh v závislosti na aktuálnej a strategickej hodnote zákazníka pre 

podnik 

 

Zdroj: [12] 

3.7 Fázy nákupu B to B 

Mnohí autori uprednostňujú pohľad autorov Robinson, Faris a Wind, kde analýza rôznych 

nákupných situácií sa rozkladá na 8 fáz. 

 

1. Spoznanie potrieb, alebo budúcej spotreby. 

2. Určenie charakteristík a získané množstvá. 

3. Detailný opis charakteristík a získaných množstiev. 

4. Hľadanie a kvalifikácia potenciálnych zdrojov. 

5. Zbieranie a analýza návrhov. 

6. Vývoj návrhov a výber dodávateľov. 

7. Voľba procesu objednávania. 

8. Znovuposúdenie informácií a účinnosti. 

 

Zoskupením fáz dostaneme zjednodušený model tejto analýzy: 

 fázy 2 a 3, ktoré sa stávajú fázou definície charakteristík a kupovaného množstva, 

 fázy 5 a 6, ktoré sa stávajú fázou analýzy a vývoja návrhov. 

 

1. Spoznanie potrieb, alebo budúcej spotreby. Nevyhnutné informácie prichádzajú z vnútra 

podniku a z vonku, to znamená od potenciálnych dodávateľov. Vnútorné informácie sa 

pomerne ľahko prenášajú výmenou informácií medzi rôznymi oddeleniami. Problém, ktorý 

môže vzniknúť, má rôzny pôvod a pochádza od jednotlivých oddelení podniku s rozdielnymi 

požiadavkami. Informácie externého pôvodu, ktoré prichádzajú do „Centra nákupu“, musia 

byť overené, či sú pravdivé. Riadenie externých informácií je pomerne náročné, ak sa majú 
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informovať viacerí účastníci. Čím je účastníkov viac, tým je to ťažšie. V horizontálnej 

dimenzii ide o počet oddelení, vo vertikálnej o počet hierarchických stupňov. 

2. Definícia charakteristík a množstvá realizovaného nákupu. Do úvahy sa berie to, aké 

množstvá sú potrebné za časovú periódu. Je nutné pripraviť knihu výdajov, kde sa 

zaznamenávajú presné potreby, spresnia sa podmienky dodania (hodina, frekvencia,...), tak 

ako aj logistické špecifikácie, doba dodania, platba, podmienky manipulácie ako aj 

popredajný servis. Najväčším problémom pre predajcov je identifikovať konečné rozhodnutie. 

3. Hľadanie a kvalifikácia potenciálnych zdrojov. V tejto fáze ide o evidenciu 

potenciálnych dodávateľov. Do úvahy je potrebné brať nielen dodávateľov, ktorí už 

participujú v podniku, ale aj tých, ktorí ešte nikdy pre podnik nedodávali. Najčastejšou 

metódou výberu dodávateľov je zavedenie zoznamu možných dodávateľov. Dobrý dojem 

zanecháva aj účasť na výstavách či navrhnutie návštevy podniku. Niektoré podniky pristupujú 

k vyhľadávaniu ešte dynamickejšie, to znamená podľa zásady: nie čakať na návrhy 

dodávateľov, ale ich predísť. Používajú sa nasledovné praktiky: 

 �  organizácia zmlúv s dodávateľmi: dodávatelia sú pozvaní na rokovanie o zmluve, 

 ktoré trvá zvyčajne jeden deň. Predstaví sa všeobecná politika podniku, jeho orientácia 

 a principiálne ciele, ako aj jasné hodnoty, ktoré podnik prezentuje a prenáša na 

 klientov. Ideou je zaviesť do praxe marketing nie iba v ohľade ku klientom, ale aj 

 v ohľade k dodávateľom, 

 � iná forma postupu je inverzná účasť na výstavách s cieľom predstaviť potenciál pre 

 svoje potreby, zvlášť tie, čo nie sú uspokojené, čo umožňuje príchod 

 špecializovanejších dodávateľov, alebo takých, ktorých sa týka tento druh aktivity. 

4. Prijatie a analýza návrhov. Prijímanie informácií má byť urobené objektívne, detailne 

a nie a priori, pričom je dôležité nebrať do úvahy minulé skúsenosti. 

Zvažuje sa nasledovné: 

 � kritéria kvality a ceny, 

 � nevyhnutnosť. 

Uzatváranie zmlúv na dodávku zariadení môže trvať aj viac mesiacov. Medzi podnikom 

a dodávateľom je výmena návrhov a protinávrhov. Veľkou výhodou by mal byť návrh 

urobený na mieru. Je to fáza, v ktorej sa porovnávajú výhody a riešenia internej výroby 

a externého zásobovania. Vždy, keď podnik môže produkovať v ekonomickejších 

podmienkach, bude uprednostnené interné riešenie. 

5. Výber  objednávacích procesov. Závisí od vnútorných technických podmienok, od 

návrhov a možností rôznych dodávateľov a ich logistickej organizácie: 
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 �  blízkosť výrobného sídla dodávateľov,  

 � sklad rozloženia zásob. 

Nákupný  proces sa neuzatvára len objednaním a prijatím výrobku podnikom. Predpokladá 

nové dohody medzi podnikom a jeho dodávateľom, je to už viditeľná zmena spôsobu 

objednávania. 

6. Prehodnotenie informácií a vývoj výkonnosti. Nákupný proces musí mať aj fázu 

kontroly, v ktorej prehodnocuje svoje rozhodnutia a výber. Ako prvé reagujú a signalizujú 

nejakú anomáliu marketing a oddelenie výroby. Napríklad, ak je rozdiel medzi objednanou 

a dodanou kvalitou. 

 

Analýza výmenných procesov v priemyselnom marketingu je analýzou vzťahov medzi 

predajcom a nákupcom. Rôzni účastníci vzťahu sú z centra predaja a nákupu, pričom 

oddelenia týchto dvoch centier si vymieňajú informačný tok. Nákupca a predajca sú iba dvaja 

možní sprostredkovatelia vzťahu. Na vzťahu sa môžu priamo zúčastňovať aj iné oddelenia. 

[2] 

Obr.  3.4: Výmenné procesy v priemyselnom marketingu 

 
Zdroj: [2] 

3.8 Kritéria rozhodovania pri výbere dodávateľa 

Pri výbere dodávateľa je nutné voliť kritéria, ktoré sú významné z hľadiska konkrétnych 

podmienok podniku. Dáva sa prednosť tým, ktoré ovplyvňujú ekonomické a obchodné 

výsledky podniku: náklady, zásoby, kvalitu, a tým aj predajnosť finálneho výrobku. 

 

Je viacero variantov a kritérií, jedným z možných je začlenenie do troch skupín: 

 � kritéria, ktoré sa týkajú výrobkov a služieb k nim (servisné služby), 
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 � kritéria, ktoré sa týkajú ceny a kontraktačných podmienok (dodacích, platobných 

 a pod.), 

� kritéria, ktoré sa týkajú dodávateľa, jeho imidž, ako aj chovanie (predzmluvné a pri 

 realizácií dodávok). [2] 

 

Tabuľku Tab. 3.2 s prehľadom jednotlivých kritérií pre voľbu dodávateľa uvádzam v prílohe 

číslo jedna. 

3.9 Marketingový mix na trhoch organizácií 

Marketingový mix je tvorený riaditeľnými marketingovými premennými, ktoré podnik 

používa k dosiahnutiu a získaniu určitého trhu. Najčastejšie sa používa štvorfaktorová 

klasifikácia marketingového mixu, nazývaná ako štyri P (product, price, place, promotion). 

[12] 

 

Štyri P vyjadrujú, že marketing je proces vytvárania hodnoty. Hodnota je ekvivalent k zisku 

pre kupujúceho, je to vnímanie prospechu kupujúceho oproti cene, ktorú zaplatil alebo 

investoval do produktu. Štúdie priemyselných nákupcov zistili, že rozdeľujú hodnotu na tri 

časti: hodnota získaná z produktu, hodnota získaná zo služieb, ktoré ponúka predajca, 

a hodnota získaná zo vzťahu s predajcom. Hodnota je zdrojom konkurenčnej výhody. 

Konkurenčná výhoda je niečo, čo poskytuje prírastkovú hodnotu v prípade porovnávania s 

ostatnými ponukami. Výhoda môže byť nadobudnutá ktoroukoľvek z troch základných 

hodnôt z produktu, služby alebo vzťahu a to samostatne alebo ich kombináciou. [3] 

3.9.1 Product (výrobok – produktový mix) 

Voľba vhodného produktu je na trhoch organizácií vysokou mierou závislá na dopyte po 

finálnom produkte. Pokiaľ je teda firma rozhodnutá, prípadne už vyrába určitý medziprodukt, 

môžeme zjednodušene povedať, že ju zaujímajú predovšetkým tri veci: 

1. Je po mojom medziprodukte na trhu organizácií dopyt? 

2. Aký je súčasný dopyt po finálnom výrobku vyrábanom z môjho medziproduktu? 

3. Aký je trend vo vývoji dopytu po finálnom produkte, ako sa bude vyvíjať? 

 

Možnosť zmeniť portfólio, prípadne celkom preorientovať produkciu firmy je rôzne zložitý 

proces, vychádzajúci predovšetkým z vyrábanej kategórie tovarov. Pokiaľ je firma 

producentom prírodným materiálov či surových prírodných polotovarov, je táto zmena 
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najzložitejšia, pretože je potrebné úplne zmeniť zdroje, čo je v tomto prípade finančne veľmi 

náročné. 

V prípade trhov organizácií charakteristiky výrobku sa líšia v závislosti od kategórií trhu 

(obchodníci, priemysel, štát). Na trhoch obchodníkov bude záležať na tom, kto je ich 

zákazník. Pokiaľ je to konečný spotrebiteľ, budú charakteristiky výrobku také ako pri 

spotrebnom tovare na spotrebiteľských trhoch. Pokiaľ je zákazníkom štát, priemysel alebo 

akákoľvek firma, využívajúci tovar ako medziprodukt, trochu redundantný tu potom bude 

obal, štýl, značka (v zmysle prestíže). Naopak budú dôležitú úlohu hrať záruky, kvalita, 

inštalácia, dodacie podmienky a úverovanie a dodatočné služby. 

3.9.2 Price (cena – kontraktačný mix)  

Spôsob stanovovania ceny sa opäť bude líšiť podľa kategórie trhov. Cena je 

u poľnohospodárskych produktov napríklad v mnohých prípadoch určovaná tzv. minimálnou 

garantovanou cenou, avšak u komodít, ktorých trh je relatívne životaschopný bez vonkajších 

zásahov, je väčšinou určená trhom. Teda tým, koľko je odberateľ ochotný zaplatiť 

prvovýrobcovi za ním ponúkanú komoditu. Ochota odberateľa je potom určovaná cenou 

konkurenčného dodávateľa, a cenou, ktorú je za finálny produkt ochotný zaplatiť konečný 

spotrebiteľ. 

V oblasti trhov štátnych organizácií je situácia trochu iná. Na organizácie, na týchto trhoch 

pôsobiacich, sa vzťahuje zákon o verejnej súťaži, stanovujúci maximálnu cenu pre priamy 

nákup. Tá sa pohybuje veľmi nízko, radovo v miliónoch až desiatkach miliónov korún. Pre 

tovar priemyselného charakteru, hlavne potom kompletné dodávky systémov stavebných aj 

technologických (nemocnice, čističky odpadových vôd a pod.), kde sa ceny často pohybujú 

radovo v stovkách miliónov korún, sa tak verejné súťaže stávajú bežným „prostriedkom“ pre 

spôsob predaja zákazníkovi. Dôvod pre nákup luxusného výrobku tu mizne, všetky dôvody 

ovplyvňujúce kúpne rozhodnutie sú celkom pragmatické. Samotné kritéria výberových súťaží 

sú veľmi prísne a pevne dané. Tovar musí vždy zodpovedať stanoveným parametrom 

a víťazom je väčšinou ten, kto za rovnakú cenu ponúkne viac ako konkurent, alebo za nižšiu 

cenu ponúkne to isté. Otázkou taktiež zostáva, aký je pre zákazníka rozdiel medzi tovarom 

kvalitným a drahým na strane jednej a lacným a na prvý pohľad takmer rovnako kvalitným 

tovarom na strane druhej. Otázkou zostáva, či je vôbec možné predávať kvalitný tovar 

prostredníctvom verejných súťaží, ktorých hlavných kritériom je cena. V podobných 

situáciách sú vo vyspelých ekonomikách využívané prístupy takzvaných nákladových metód 

(napr. Life Cycle Cost alebo Cost of Ownership), zohľadňujúce nielen prvotné obstarávacie 
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náklady, ale aj celkové „náklady na vlastníctvo“. V podstate sa snažia pomer cena – kvalita 

nejakým spôsobom objektivizovať. 

3.9.3 Place (miesto – distribučný mix) 

Problém distribúcie už je trochu zaujímavejší. Miznú tu takmer všetky vopred dané 

determinanty. Je možné tvrdiť, že spôsob distribúcie, teda cestu od prvovýrobcu až ku 

konečnému spotrebiteľovi, je do veľkej miery schopný ovplyvňovať sám prvovýrobca. 

Môžeme teda tvrdiť, že dobre zvolený spôsob distribúcie je do určitej miery kľúčový, a ako 

nástroj marketingového mixu stojí čo do dôležitosti v tesnom závese za rozhodnutím čo 

produkovať. Spôsob zvolenej distribúcie závisí predovšetkým na charaktere predávaného 

tovaru. Spotrebný tovar bude využívať klasický spôsob distribúcie – producent, veľkoobchod, 

maloobchod, spotrebiteľ, s rôznym počtom medzičlánkov v reťazci. Oproti tomu čistý 

priemyselný tovar bude predávaný priamo od výrobcu spotrebiteľovi. Môžeme teda povedať, 

že čím má tovar „priemyselnejší“ charakter, tým kratšia je cesta od výrobcu k spotrebiteľovi. 

3.9.4 Promotion (propagácia – komunikačný mix) 

Komunikačné nástroje používané na trhoch organizácií sa od tradičných, ktoré okolo seba 

vnímame v každodennom živote, v mnohom líšia. Na trhoch organizácií sú využiteľné všetky 

nástroje marketingovej komunikácie, každý ale s určitými obmedzeniami a len pre určitý typ 

trhu a súvisiaci typ výrobku. Hlavnú úlohu v komunikačnom mixe na poli trhov organizácií 

hrá Public Relations a osobný predaj. Na osobný predaj potom priamo nadväzuje priamy 

marketing, zameraný na konkrétnych zákazníkov. Podpora predaja a reklama je vo väčšine 

prípadov až na poslednom mieste. 

V zásade môžeme rozlíšiť dve základné komunikačné stratégie, ktoré tu možno aplikovať. 

Obrázok Obr. 3.5 zachytáva príklad obchodných trhov, ale namiesto veľkoobchodu si tu 

môžeme predstaviť spracovateľa či akýkoľvek medzičlánok výroby. Dôležité je pochopiť 

rozdiel medzi tokom tovaru a tokom komunikácie. [7] 
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Obr.  3.5: Push a Pull stratégia 

 
Zdroj: [7] 

 

Push stratégia 

Push stratégia (stratégia tlaku) propaguje produkt u ďalšieho článku v reťazci a produkt 

potom „tlačí“ za ním. 

Pull stratégia 

Pull stratégia (stratégia ťahu) propaguje produkt, prípadne „zdroj“ (prvovýrobok) 

u konečného spotrebiteľa a ten si ho pre vlastnú potrebu „pritiahne“ od najbližšieho 

dodávateľa. [7] 

3.10 Verejné zákazky 

Verejná zákazka je zákazka, ktorá je realizovaná na základe zmluvy medzi zadávateľom 

a jedným alebo viacerými dodávateľmi. Predmetom tejto zmluvy je úplatné poskytovanie 

dodávok či služieb alebo úplatná realizácia stavebných prác. [13] 

3.10.1 Výberové konanie 

Zadávateľmi výberových konaní je štátna správa, neziskové organizácie a komerčné subjekty, 

ktoré dopytujú neštandardné výrobky alebo výrobky na zákazku. Obsahom verejných ponúk 

je zvyčajne cena, dodacie podmienky, povesť, referencie, apod. 

Obr.  3.6: Postup pri výberovom konaní 

 
Zdroj: [14] 
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Existuje viacero podmienok na vypísanie výberového konania: 

●  existencia konkurencie 

● minimálna veľkosť nákupu 

●  existencia času pre výber 

●  existencia špecifikácie požiadaviek na výber 

 

Rozlišujeme dva typy výberových konaní – neformálne konanie a formálne, ktoré ďalej 

delíme na otvorené a uzavreté. 

Neformálne 

Pri neformálnom výberovom konaní neexistujú presne definované podmienky výberového 

konania a tak isto nie je presne definovaný termín vyhlásenia výsledkov. Tento typ sa používa 

najmä pri výberových konaniach s nižším rozpočtom. 

Formálne otvorené 

Pri formálnom otvorenom výberovom konaní sú podmienky konania vypísané verejne 

(formou inzercie alebo vyhlášky). Využíva sa v prípadoch, kedy je dané zákonom (štátne 

inštitúcie) alebo, keď nie sú známi všetci potenciálny dodávatelia. 

Formálne uzavreté 

Pri formálnom uzavretom výberovom konaní sú podmienky konania písomne zaslané len 

obmedzenému počtu spoločností. Používa sa v situáciách, kedy sú známi všetci vhodní 

dodávatelia výrobku resp. služby. [14] 
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4 Metodika zhromažďovania dát 

Diplomovú prácu budem spracovávať pomocou marketingového výskumu. Každý 

marketingový výskum sa dá rozdeliť na dve základné etapy – prípravnú a realizačnú. Tieto 

základné časti sa potom skladajú z jednotlivých logicky na seba nadväzujúcich krokov. 

4.1 Prípravná etapa 

Prípravná etapa slúži na prípravu samotného výskumu a predchádza jeho realizácii. 

Najdôležitejšími krokmi tejto etapy je jasné stanovenie cieľa samotného výskumu a správne 

definovanie problému. Ďalšie kroky spadajúce do prípravnej etapy sú stanovenie metódy 

výskumu, vypracovanie časového harmonogramu a zhromažďované údaje. 

4.1.1 Definovanie problému 

Spoločnosť ENERGY TECHNOLOGIES, s.r.o., pre ktorú svoju diplomovú prácu 

vypracovávam, získava svoje zákazky aj pomocou verejných súťaží. O výsledku týchto súťaží 

rozhoduje množstvo faktorov. Mojou úlohou je ich definovať, analyzovať a následne 

navrhnúť stratégiu zákazkového marketingu. 

4.1.2 Cieľ výskumu 

Cieľom môjho marketingového výskumu je návrh stratégie zákazkového marketingu 

spoločnosti ENERGY TECHNOLOGIES, s.r.o. Výskum je zameraný na analýzu jednotlivých  

ponúk do verejných súťaží, ktorých sa spoločnosť zúčastnila a výsledkov týchto súťaží. 

Jednotlivých zadávateľov sa potom pokúsim rozdeliť do segmentov. Na základe analýzy 

verejných ponúk sa pokúsim navrhnúť spoločnosti stratégiu zákazkového marketingu zvlášť 

pre každý segment, ktorá by jej pomohla zvýšiť šance na úspech v jednotlivých verejných 

súťažiach. 

4.1.3 Stanovenie hypotéz 

K stanoveniu jednotlivých hypotéz som pristúpil pred začiatkom samotného výskumu. 

Jednotlivé hypotézy sa potom na základe výsledkov výskumu potvrdia alebo vyvrátia. 

Pracoval som s nasledujúcimi hypotézami: 

 

1. Úspešnosť výberových konaní je pri opakovaných zákazníkoch vyššia ako pri 

zákazníkoch nových. 
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2. S finančnou náročnosťou jednotlivých projektov úspešnosť výberových konaní 

klesá. 

 

3. S časovou náročnosťou jednotlivých projektov úspešnosť výberových konaní 

klesá. 

4.1.4 Metóda výskumu 

Metódu samotného marketingového výskumu som zvolil na základe vhodnosti. V mojom 

prípade sa jedná o analýzu jednotlivých ponúk, ktorými sa spoločnosť zúčastňuje na rôznych 

verejných súťažiach. Každá ponuka sa skladá z určitých náležitostí, ktoré musia byť splnené, 

aby sa spoločnosť mohla verejnej súťaže zúčastniť. Samotný výskum sa týka identifikácie, 

analýzy, porovnávania a zhodnotenia dôležitých faktorov jednotlivých ponúk majúcich vplyv 

na úspech či neúspech spoločnosti pri účasti na verejnej súťaži. 

4.1.5 Časový harmonogram 

Vytvorením časového harmonogramu nadobúda výskum časový rámec, v ktorom sa samotný 

výskum realizuje. Ide o časový plán, ktorý určuje postupnosť a časovú náročnosť jednotlivých 

krokov výskumu. Výskum bol zahájený v treťom januárovom týždni roku 2010 a ukončený 

bol na začiatku marca 2010. 

 

Tab.  4.1: Časový harmonogram 

Zdroj: Autor 

4.1.6 Zhromažďované údaje 

V rámci môjho marketingového výskumu som pracoval primárne so sekundárnymi údajmi. 

Jedná sa o čisto sekundárny výskum. Tieto údaje som získal spracovaním a následnou 
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analýzou samotných verejných ponúk spoločnosti, ktorými sa zapojila do jednotlivých 

verejných súťaží. Práve tieto údaje tvoria kľúčovú zložku dát celého výskumu. Tieto 

informácie sú prevažne kvalitatívneho a stavového charakteru. Ďalšími sekundárnymi údajmi, 

s ktorými som pracoval, sú vnútropodnikové informácie, informácie získané z internetu 

a teoretické poznatky získané z literatúry. 

4.2 Realizačná etapa 

Realizačná etapa je druhou základnou etapou marketingového výskumu. Celá táto časť 

spočíva v samotnej realizácii výskumu. Hlavnými krokmi realizačnej etapy sú najmä zber 

a spracovanie údajov. 

4.2.1 Zber údajov 

Prvým krokom samotného zberu údajov bolo zhromaždenie jednotlivých ponúk spoločnosti, 

ktorými sa zapojila do verejných súťaží. Ponuky som získal priamo od spoločnosti ENERGY 

TECHNOLOGIES, s.r.o., pre ktorú som svoju diplomovú prácu spracovával. Po získaní 

týchto ponúk došlo k ich organizácii a príprave na samotné spracovanie. Do samotného 

výskumu bolo zaradených 110 verejných zákaziek z celkového počtu 132, ktoré sa spoločnosť 

snažila získať a boli mi poskytnuté. Zvyšných 22 ponúk nebolo zaradených z dôvodu 

neúplnosti informácií, ktoré som potreboval pre účely výskumu. Podiel úplných ponúk 

z celkového počtu, ktoré som mal k dispozícií, dosiahol úroveň 83,33 %. 

4.2.2 Spracovanie údajov 

K spracovaniu jednotlivých ponúk som pristúpil následne po ich zhromaždení 

a zorganizovaní. Každá ponuka je svojim spôsobom jedinečná, no všetky spájajú určité 

faktory a atribúty. Samotné spracovávanie bolo náročné práve na identifikáciu, analýzu 

a zhodnotenie podstatných faktorov a spoločných znakov jednotlivých ponúk. Na základe 

týchto atribútov som jednotlivé ponuky rozdelil a spracoval. Takmer celý marketingový 

výskum som spracovával pomocou počítačového programu Microsoft Excel. Počítačový 

program SPSS som využil len pri vyhodnocovaní hypotéz. Dôvodom bola predovšetkým 

jednoznačnosť potvrdenia alebo vyvrátenia danej hypotézy.  

 

Zistené údaje som následne zaznamenával do vopred pripravenej dátovej matice. Dátová 

matica sa skladá z riadkov, ktoré predstavujú jednotlivé spracovávané verejné ponuky 

spoločnosti, a stĺpcov, ktoré predstavujú jednotlivé faktory a znaky zisťované v daných 
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ponukách. Po samotnom vyplnení matice údajmi som pristúpil k výpočtu jednotlivých 

štatistík v závislosti od typu zisťovaného faktoru či atribútu. Okrem triedenia prvého stupňa 

som využil aj triedenie druhého stupňa. Z takto vypočítaných štatistík som následne vytvoril 

jednotlivé grafy, v ktorých sú prehľadne zobrazené výsledky výskumu. 
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5 Analýza výsledkov výskumu 

Kapitola analýza výsledkov výskumu sa týka vyhodnotenia výsledkov, ktoré som získal 

v rámci samotného výskumu spracovaním jednotlivých ponúk spoločnosti. Po zhromaždení 

a následnom spracovaní jednotlivých ponúk, som ich rozanalyzoval na základe určitých 

faktorov a atribútov. Z takto pripravených údajov som následne vytvoril grafy. Okrem 

členenia prvého stupňa som pri určitých faktoroch pristúpil aj k členeniu druhého stupňa. 

V druhej časti sa venujem vyhodnoteniu stanovených hypotéz a v tretej segmentácii 

jednotlivých zákazníkov na základe vybraných kritérií. 

5.1 Analýza ponúk na základe jednotlivých faktorov 

Obsahom tejto časti je zhodnotenie výsledkov výskumu na základe analýzy jednotlivých 

ponúk. Tieto ponuky som rozpracoval a analyzoval na základe rôznych faktorov a kritérií. 

Okrem grafického spracovania ich zhodnotím aj slovne. Celkovo bolo do výskumu 

zaradených 110 ponúk, ktoré mi boli poskytnuté. Jedná sa o ponuky s rôznymi výsledkami, z 

rôznych regiónov a rokov. 

5.1.1 Rozdelenie zákazníkov podľa typu 

Na základe tohto kritéria som zisťoval, aký typ zákazníkov spoločnosť najčastejšie obsluhuje. 

V samotnom výskume som pracoval s akciovými spoločnosťami, spoločnosťami s ručením 

obmedzeným, obcami a verejnými inštitúciami, najmä školami. 

Obr.  5.1: Rozdelenie zákazníkov podľa typu 

57,6 %

27,1 %

11,9 %

3,4 %

s.r.o. a.s. verejné
inštitúcie

obce

 
Zdroj: Autor 
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Do samotného výskumu bolo zaradených celkovo 110 ponúk. Pri tejto analýze som však 

ponechal pri každom opakujúcom sa zákazníkovi len jednu ponuku, aby nedošlo k skresleniu 

výsledkov z dôvodu viacerých zákaziek u toho istého zákazníka. Pre túto analýzu bolo teda 

využitých celkovo 59 ponúk. Z výsledkov výskumu vyplynulo, že najčastejším typom 

zákazníkov, u ktorých sa spoločnosť pokúšala získať verejnú zákazku, boli spoločnosti 

s ručením obmedzeným. Dosiahli dokonca nadpolovičnú väčšinu. Celkový podiel spoločností 

typu s.r.o. bol 57,6 %, kým druhý najčastejší typ, a.s., dosiahol 27,1% podiel. Na treťom 

mieste skončili verejné inštitúcie s podielom 11,9 % a na poslednom mieste skončili obce, 

ktoré dosiahli len 3,4% podiel zo všetkých ponúk. Dosiahnutý podiel spoločností s ručením 

obmedzeným je taký vysoký aj z dôvodu, že spoločnosť sa uchádzala o zákazky aj u veľkého 

počtu nadnárodných spoločností. Tieto spoločnosti si pre svoje pôsobenie na slovenskom trhu 

volia pre svoje dcérske spoločnosti práve právnu formu spoločnosti s ručením obmedzeným. 

5.1.2 Rozdelenie podľa opakovanosti zákazníka 

Zákazky som analyzoval na základe toho, či sa jedná o opakujúceho sa zákazníka alebo o 

zákazníka nového. 

Obr.  5.2: Rozdelenie podľa opakovanosti zákazníka 

 
Zdroj: Autor 

 

Z analýzy daných ponúk vyplýva, že spoločnosť spolupracuje väčšinou so zákazníkmi, 

s ktorými už má nejaké skúsenosti. Podľa výsledkov výskumu je až 61,8 % ponúk do súťaží 

vypracovávaných pre opakovaných zákazníkov. Z daných ponúk sa snažila spoločnosť získať 

zákazky u 38,2 % nových zákazníkov. Spoločnosť sama uznala, že sa skôr sústreďuje na 

súťaže u zákazníkov, s ktorými už má nejakú skúsenosť, respektíve u ktorých bola už 

úspešná, ako na zákazníkov nových. Výsledky výskumu danú skutočnosť len potvrdzujú. 
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5.1.3 Rozloženie jednotlivých ponúk podľa regiónov 

Nasledujúci graf vyjadruje rozloženie jednotlivých ponúk podľa regiónov, v ktorých boli dané 

projekty realizované, respektíve sa mali realizovať. 

Obr.  5.3: Rozloženie jednotlivých ponúk podľa regiónov 

 
Zdroj: Autor 

 

Slovenská republika sa delí na 8 vyšších územných celkov, ktoré zodpovedajú územnému 

deleniu podľa krajov. V danom grafe je vidieť 9 kategórií, kde okrem spomínaných 8 krajov 

je aj kategória zahraničie. Do tejto kategórie sú zahrnuté všetky ponuky, ktoré boli 

vypracovávané na zahraničné projekty. Všetky zahraničné ponuky zaradené do výskumu, boli 

vypracovávané pre súťaže konajúce sa v Českej republike. Z výsledkov výskumu je jasne 

vidieť, v ktorých regiónoch sa snaží spoločnosť najviac realizovať svoju činnosť, a v ktorých 

sa verejných súťaží príliš nezúčastňuje. Najviac súťaží sa spoločnosť zúčastnila 

v Bratislavskom kraji (26,4 %), Žilinskom kraji (22,7 %) a Banskobystrickom kraji (21,8 %). 

Štvrtý kraj s najvyšším podielom ponúk je Trnavský (13,6 %) a piaty Trenčiansky (6,4 %). 

V ostatných krajoch sa spoločnosť zúčastňuje verejných súťaží len zriedka. Posledné štyri 

regióny získali dokopy 9 %. Tieto výsledky sa dajú vysvetliť skutočnosťou, že spoločnosť 

nemá veľký záujem sa v týchto krajoch výberových konaní zúčastňovať. Tieto regióny, 

s výnimkou Nitrianskeho kraja, neobsluhuje z dôvodu vzdialenosti a vysokých nákladov na 

realizáciu, čo celkovo predražuje jej výkony a tým znevýhodňuje oproti konkurencii. 



 36 

V prípadnom delení na okresy, najväčší podiel ponúk z celkového počtu smeroval do okresov 

Bratislava (20 %), Žilina (13,6 %), Zvolen (12,7 %), Martin (7,3 %), Piešťany (5,5 %) 

a Banská Bystrica (4,5 %). Zvyšných 10,8 % ponúk smerovalo do okresov Galanta, Trnava, 

Malacky a Senec (zhodne po 2,7 %). Ostatných 25,5 % ponúk smerovalo do iných, celkovo 

19 okresov, prípadne zahraničia. 

5.1.4 Rozdelenie ponúk podľa jednotlivých oblastí pôsobenia 

Jednotlivé ponuky som rozanalyzoval aj na základe jednotlivých oblastí, v ktorých spoločnosť 

realizuje svoju činnosť. Celkovú činnosť spoločnosti som rozdelil do siedmych kategórií. 

Jedná sa konkrétne o energetiku, vykurovanie, vzduchotechniku, klimatizáciu, 

zdravotechniku, meranie a reguláciu, a technológie. 

Obr.  5.4: Rozdelenie ponúk podľa jednotlivých oblastí pôsobenia 

 
Zdroj: Autor 

 

Niektoré verejné súťaže pozostávali aj z viacerých oblastí pôsobenia súčasne. V tom prípade 

som bral každú jednu konkrétnu činnosť samostatne. Z toho dôvodu súčet všetkých činností 

nezodpovedá celkovému počtu ponúk, teda namiesto 110 až 177. Z výsledkov výskumu je 

vidieť, v ktorých činnostiach sa spoločnosť zúčastňuje najväčšieho počtu verejných súťaží 

a  ktorých menej. Najväčší počet ponúk sa týkal oblasti merania a regulácie, celkovo 35,5 % 

zo všetkých ponúk. Na druhom mieste je s celkovým podielom 33,6 % vykurovanie a na 

treťom vzduchotechnika s 31,8% podielom. Ďalšie činnosti dosiahli samostatne podiel menší 

ako 30 %. Energetika dosiahla podiel 20,9 %, klimatizácia 18,2 %, zdravotechnika 11,8 % 

a najmenší podiel (9,1 %) dosiahla oblasť technológií. Dosiahnuté podiely súvisia aj so 
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samotnou podstatou jednotlivých oblastí. Príležitostí realizácie činností v oblasti merania 

a regulácie je v porovnaní s činnosťami v oblasti zdravotechniky alebo oblasti technológií vo 

všeobecnosti viac. 

5.1.5 Rozdelenie ponúk podľa finančnej náročnosti projektov 

V tomto prípade som jednotlivé ponuky analyzoval z pohľadu ich celkovej finančnej 

náročnosti. Všetky sumy spracovávaných ponúk sú uvádzané bez DPH. Dôvodom je fakt, že 

ponuky boli vypracovávané v rôznych rokoch a daňové zaťaženie sa mohlo meniť. Pre lepšiu 

vypovedajúcu schopnosť som si najprv zvolil intervaly, do ktorých som jednotlivé ponuky 

zaradil. Tvorba intervalov nebola jednoduchá z dôvodu veľkého rozpätia finančných nákladov 

jednotlivých projektov. 

Obr.  5.5: Rozdelenie ponúk podľa finančnej náročnosti projektov. 
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Zdroj: Autor 

 

Na základe zvolených rozpätí finančnej náročnosti, kedy rozdiel medzi jednotlivými 

intervalmi je 100.000 EUR, som zoradil jednotlivé ponuky. Pri daných intervaloch sa najviac 

ponúk zmestilo do prvého intervalu, teda finančná náročnosť daných projektov nepresiahla 

sumu 100.000 EUR. Do tohto rozpätia sa zaradilo 66,4 % všetkých ponúk zaradených do 

výskumu. Druhou najväčšou skupinou sú ponuky, kde suma jednotlivých projektov presiahla 

úroveň 601.000 EUR. Podiel takýchto ponúk dosiahol úroveň 10,9 %. V tomto rozmedzí sa 

nachádzajú aj ponuky, ktoré svojou finančnou náročnosťou bolo ťažké zaradiť do 

samostatného intervalu. Celkové náklady jednotlivých projektov sa pohybovali aj v miliónoch 
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EUR. Najväčšou, z pohľadu finančnej náročnosti, bola ponuka s celkovými nákladmi 

13.450.000 EUR, ďalšia dosiahla náklady 8.688.000 EUR a treťou najnákladnejšou bola 

ponuka na 3.426.341 EUR. Treťou najpočetnejšou skupinou sú ponuky s finančnou 

náročnosťou projektu medzi 101.000 až 200.000 EUR, ktorých podiel dosiahol úroveň 9,1 %. 

Ostatné intervaly nezískali viac ako 5 %. Tretí interval (201.000 až 300.000 €) dosiahol 4,5 

%, štvrtý (301.000 až 400.000 €) 3,6 % a piaty (401.000 až 500.000 €) so šiestym (501.000 až 

600.000 €) dosiahli zhodne 2,7% podiel. 

5.1.6 Rozdelenie ponúk podľa časovej náročnosti projektov 

V nasledujúcom grafe je vidieť rozdelenie jednotlivých ponúk podľa časovej náročnosti 

projektov. Opäť som najprv vytvoril jednotlivé intervaly, do ktorých som následne 

spracovávané ponuky zaradil. 

Obr.  5.6: Rozdelenie ponúk podľa časovej náročnosti projektov 
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Zdroj: Autor 

 

Časové intervaly, do ktorých sú zaradené jednotlivé ponuky, sú odstupňované po štyroch 

týždňoch. Najväčší podiel dosiahol interval, kde doba realizácie ponúk trvala od piatich do 

deviatich týždňov. Tento podiel dosiahol úroveň 32,7 %. Len o necelé percento menej 

dosiahol interval s dĺžkou trvania jednotlivých ponúk do štyroch týždňov, jeho podiel je 31,8 

%. Z tohto je jasne vidieť, že spoločnosť sa uchádza najmä o zákazky, ktorých doba realizácie 

je kratšia ako deväť týždňov. Podiel takýchto ponúk je až 64,5 % z celkového počtu. Treťou 

najpočetnejšou skupinou sú ponuky s dobou realizácie v rozmedzí od desiatich do štrnástich 

týždňov. Tie dosiahli podiel 15,5 % zo všetkých ponúk zaradených do výskumu. Štvrtý 
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najpočetnejší interval (15 až 19 týždňov) dosiahol podiel 10,0 %, piaty (20 až 24 týždňov) 4,5 

%, šiesty (30 týždňov a viac) 3,6 % a najmenší podiel (1,8 %) dosiahli ponuky, ktorých doba 

realizácie sa pohybuje od dvadsiatich piatich do dvadsiatich deviatich týždňov. Z celého grafu 

je jasné, že spoločnosť sa sústreďuje skôr na projekty s kratšou dobou realizácie ako na 

projekty s dlhou dobou realizácie. 

5.1.7 Rozdelenie ponúk podľa ich úspešnosti 

Kritérium úspešnosti je pre spoločnosť jedným z najdôležitejších. Ponuky som rozdelil na 

úspešné a neúspešné a zobrazil v nasledujúcom grafe. 

Obr.  5.7: Rozdelenie ponúk podľa ich úspešnosti 

 
Zdroj: Autor 

 

Do výskumu bolo zaradených celkovo 110 ponúk, ktorými sa spoločnosť zapojila do 

jednotlivých verejných súťaží. Zo 60,9 % z nich vyšla spoločnosť víťazne. Neúspechom 

skončilo 39,1 % z celkového počtu ponúk. Pozitívny výsledok z pohľadu úspešnosti, môže 

byť aj výsledkom stratégie spoločnosti, orientovať sa na zákazníkov, ktorí majú so 

spoločnosťou už nejakú skúsenosť. 

5.1.8 Rozloženie ponúk podľa roku ich vypracovania 

Ďalším kritériom, na základe ktorého som jednotlivé ponuky analyzoval, je rok, v ktorom boli 

dané ponuky vypracované. 
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Obr.  5.8: Rozloženie ponúk podľa roku ich vypracovania 
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Zdroj: Autor 

 

Z ponúk, ktoré mi boli poskytnuté a boli zaradené do výskumu, tvoria až 52,7% podiel 

ponuky, ktoré boli spracované v roku 2009. Je to logické z dôvodu, že tieto ponuky sú 

prakticky najnovšie a majú veľkú vypovedaciu schopnosť o súčasnej schopnosti spoločnosti 

obstáť v jednotlivých verejných súťažiach. Druhú najpočetnejšie skupinu tvoria ponuky 

z roku 2007, ktorých podiel dosiahol úroveň 20,9 %. Treťou skupinou sú ponuky z roku 2008, 

ktoré dosiahli 12,7% podiel z celkového počtu ponúk zaradených do výskumu. Predposlednou 

skupinou sú ponuky z roku 2006, ktorých podiel dosiahol úroveň 8,2 %. Poslednú skupinu 

tvoria ponuky z roku 2010, ktorých podiel na celkovom počte je 5,5 %. Tento výsledok je 

spôsobený tým, že k samotnému zhromažďovaniu jednotlivých ponúk došlo vo februári roku 

2010 a teda spoločnosť do tej doby nebola schopná sa zúčastniť výraznejšieho počtu 

verejných súťaží. 

5.1.9 Úspešnosť ponúk v závislosti od opakovanosti zákazníka 

Po členení prvého stupňa som pri určitých faktoroch pristúpil aj k členeniu druhého stupňa. 

Prvé dva faktory, pri ktorých som zisťoval závislosť bola úspešnosť jednotlivých ponúk 

v závislosti od opakovanosti zákazníka. Z nasledujúceho grafu je vidieť, že na úspešnosť 

spoločnosti vo verejných súťažiach má vplyv, či sa jedná o opakovaného zákazníka alebo 

zákazníka nového. 
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Obr.  5.9: Úspešnosť ponúk v závislosti od opakovanosti zákazníka 

 
Zdroj: Autor 

 

V prípade opakovaných zákazníkov bola úspešnosť 76,5%, zatiaľ čo pri zákazníkoch nových 

len 35,7%. Z toho vyplýva aj samotná neúspešnosť, ktorá je logicky pri zákazníkoch 

opakovaných nižšia ako pri zákazníkoch nových. Pri opakovaných zákazníkoch dosiahla 

neúspešnosť podiel 23,5 % a pri zákazníkoch nových až 64,3 %. 

5.1.10 Úspešnosť ponúk v závislosti od finančnej náročnosti projektov 

V tomto porovnávaní som bral do úvahy finančnú náročnosť jednotlivých ponúk a jej vplyv 

na úspešnosť daných ponúk vo verejných súťažiach. 

Obr.  5.10: Úspešnosť ponúk v závislosti od finančnej náročnosti projektov 
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Z vyššie uvedeného grafu je vidieť, že celková finančná náročnosť jednotlivých projektov má 

vplyv na úspešnosť spoločnosti v jednotlivých verejných súťažiach. Najúspešnejšie sú 

ponuky, ktorých celkové náklady neprekročia rozpočet 100.000 EUR. Úspešnosť v tomto 

prípade dosahuje úroveň až 76,7 %. Aj neúspešnosť je teda v tomto prípade na najnižšej 

úrovni, kedy dosahuje len 23,3% podiel. Pri ponukách, ktorých celkový finančný rozpočet je 

v rozmedzí od 401.000 do 600.000 EUR, je úspešnosť najhoršia. Vo všetkých prípadoch, 

kedy ponuky spadali do týchto intervalov, vyšla spoločnosť zo súťaže neúspešne. Vysoká 

neúspešnosť, až 80,0 %, je aj v prípade ponúk, ktorých finančný rámec spadá do intervalu 

v rozmedzí 101.000 až 200.000 EUR. Len o niečo menšia neúspešnosť (66,7 %) je aj 

v prípade ponúk, ktorých rozpočet presahuje sumu 601.000 EUR. Spoločnosť je úspešnejšia 

najmä v prípadoch, kedy finančná náročnosť projektov je nižšia. Úspešnosť 60,0 % a 50,0 % 

má v prípadoch kedy finančná náročnosť jednotlivých projektov spadá do intervalov 201.000 

až 300.000 EUR respektíve 301.000 až 400.000 EUR. S výnimkou druhého intervalu, kedy 

finančná náročnosť projektov je v rozmedzí 101.000 až 200.000 EUR, je spoločnosť 

úspešnejšia v súťažiach týkajúcich sa finančne menej náročných projektov. 

5.1.11 Úspešnosť ponúk v závislosti od časovej náročnosti projektov 

V tomto prípade som porovnával závislosť časovej náročnosti projektov a úspešnosti 

jednotlivých ponúk. 

Obr.  5.11: Úspešnosť ponúk v závislosti od časovej náročnosti projektov 
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Zdroj: Autor 
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Podobne ako v predchádzajúcom prípade, kedy som porovnával finančnú náročnosť projektov 

a ich úspešnosť, aj teraz je úspešnosť najvyššia v prípade, kedy je časová náročnosť projektov 

najnižšia. V tomto prípade dosahuje úspešnosť dokonca úrovne 88,6 % a neúspešnosť je 

zákonite najnižšia zo všetkých prípadov, len 11,4 %. O niečo nižšiu úspešnosť (63,9 %) 

dosiahla spoločnosť pri projektoch, ktorých doba realizácie je v rozmedzí piatich až deviatich 

týždňov. Vo všetkých ostatných intervaloch, s výnimkou intervalu dvadsiatich piatich až 

dvadsiatich deviatich týždňov (úspešnosť 50,0%), je úroveň úspešnosti nižšia ako 

neúspešnosti. Najvyššiu neúspešnosť spoločnosť dosiahla pri ponukách, ktorých doba 

realizácie vyžaduje pätnásť až devätnásť týždňov. Tam úroveň neúspešnosti dosiahla 81,8% 

podiel. Za zmienku snáď ešte stojí už zmieňovaný interval (25 až 29 týždňov), kedy 

spoločnosť dosiahla úspešnosti 50,0 %. Pri projektoch, ktorých doba realizácie je vyššia ako 

30 týždňov, sa úspešnosť spoločnosti pohybuje na úrovni 25 %. 

5.1.12 Úspešnosť ponúk v závislosti od oblasti pôsobenia 

V nasledujúcom grafe je porovnané, do akej miery má oblasť pôsobenia vplyv na úspešnosť 

spoločnosti v jednotlivých prípadoch. 

Obr.  5.12: Úspešnosť ponúk v závislosti od oblasti pôsobenia 
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Z uvedeného grafu je vidieť, že úspešnosť spoločnosti vo všetkých oblastiach pôsobenia 

prekročila  úroveň 46 %, čo je podľa môjho názoru veľmi dobrá úspešnosť. Najúspešnejšia 
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bola spoločnosť v získaní zákaziek z oblasti klimatizácie, kde sa úroveň úspešnosti pohybuje 

na úrovni 70,0 %. Druhú najvyššiu úspešnosť spoločnosť dosiahla v oblasti merania 

a regulácie, kedy sa pohybovala na úrovni 64,1 %. V tesnom závese sa potom nachádza 

oblasť energetiky, ktorej úspešnosť bola 60,9 % a oblasť technológií, kde úspešnosť dosiahla 

úrovne 60,0 %. Cez hranicu úspešnosti 50,0 % sa dostala spoločnosť ešte aj v prípade 

vzduchotechniky, kedy táto dosiahla úroveň 51,4 %. Tesne pod hranicu päťdesiatich percent  

sa dostala oblasť vykurovania, kde spoločnosť mala 48,6% úspešnosť. Najmenej úspešnou 

bola spoločnosť v oblasti zdravotechniky. Aj v tej sa však spoločnosť pohybovala na úrovni 

46,2% úspešnosti. 

5.2 Vyhodnotenie hypotéz 

Obsahom tejto druhej časti je vyhodnotenie hypotéz, ktoré som si stanovil pred samotným 

výskumom. Výsledkom bude potvrdenie alebo vyvrátenie stanovených hypotéz na základe 

výsledkov získaných z výskumu. Celkovo som pracoval s troma hypotézami, ktoré následne 

samostatne vyhodnotím. Hypotézy číslo dva a tri boli spracované pomocou štatistického 

programu SPSS. 

 

hypotéza č. 1: Úspešnosť výberových konaní je pri opakovaných zákazníkoch vyššia ako pri 

zákazníkoch nových. 

Obr.  5.13: Úspešnosť ponúk v závislosti od opakovanosti zákazníka 

 
Zdroj: Autor 

 

Na vyhodnotenie tejto hypotézy som využil členenie druhého stupňa relevantných faktorov 

pre danú hypotézu. Túto hypotézu na základe výsledkov výskumu potvrdzujem. Z grafu je 

vidieť, že úspešnosť výberových konaní je pri opakovaných zákazníkov vyššia ako pri 
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zákazníkoch nových. Pri opakovaných zákazníkoch dosahuje úspešnosť úroveň 76,5 %, kým 

pri nových zákazníkoch sa táto úspešnosť pohybuje len okolo 35,7 %. 

 

 

hypotéza č. 2: S finančnou náročnosťou jednotlivých projektov úspešnosť výberových konaní 

klesá. 

 

K vyhodnoteniu tejto hypotézy som chcel využiť vyššie uvedený graf Obr. 1.10, ktorý 

zobrazuje úspešnosť ponúk v závislosti od finančnej náročnosti projektov. Na základe tohto 

grafu sa však daná hypotéza nedá jednoznačne potvrdiť ani vyvrátiť. Z toho dôvodu som 

pristúpil na zisťovanie danej závislosti pomocou programu SPSS. Konkrétne som zisťoval 

Pearsonov koeficient korelácie pre hodnoty finančnej náročnosti a úspešnosti jednotlivých 

ponúk. Zo štatistických výpočtov vyšla hladina významnosti menšia ako 0,05, čo znamená, že 

medzi danými hodnotami existuje závislosť. Pearsonov koeficient je väčší ako nula 

a približuje sa hodnote +1, čo znamená, že sa jedná o pozitívnu lineárnu závislosť. Inými 

slovami, v prípade, že rastie finančná náročnosť projektu, tak sa úspešnosť približuje k vyššej 

hodnote (v našom prípade to je hodnota 2, ktorá je vyjadrením neúspešnej ponuky), teda 

úspešnosť klesá. V prípade klesajúcej finančnej náročnosti sa úspešnosť približuje k nižšej 

hodnote (úspešná ponuka je vyjadrená hodnotou 1), teda úspešnosť rastie. Hodnota 

Pearsonovho koeficientu naznačuje značnú závislosť medzi finančnou náročnosťou 

a úspešnosťou jednotlivých ponúk. Na základe daných zistení hypotézu potvrdzujem. 

Tabuľku so štatistickými výsledkami z programu SPSS prikladám v prílohe číslo dva. 

 

hypotéza č. 3: S časovou náročnosťou jednotlivých projektov úspešnosť výberových konaní 

klesá. 

 

Aj k vyhodnoteniu tejto hypotézy som chcel využiť vyššie uvedený graf Obr. 1.11, v ktorom 

je zobrazená závislosť úspešnosti ponúk od časovej náročnosti. Ani z tohto grafu však nie je 

možné hypotézu jednoznačne potvrdiť ani vyvrátiť. Z daného dôvodu som opäť využil 

štatistický program SPSS na zistenie závislosti medzi časovou náročnosťou a úspešnosťou 

v jednotlivých súťažiach. Hladina významnosti opäť vyšla menej ako 0,05, čo znamená, že 

medzi časovou náročnosťou projektov a úspešnosťou v daných súťažiach existuje závislosť. 

Aj v tomto prípade vyšiel Pearsonov koeficient kladný a teda približujúci sa hodnote +1, čo 

znamená pozitívnu lineárnu závislosť. To znamená, že v prípade kedy rastie jedna veličina, 
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tak druhá rastie tiež. Tzn. ak rastie časová náročnosť projektu, rastie aj druhá hodnota, teda sa 

úspešnosť približuje k hodnote 2, ktorá vyjadruje neúspešnú ponuku. Dochádza tým k poklesu 

úspešnosti. V opačnom prípade, kedy časová náročnosť klesá, klesá aj druhá hodnota. 

Približuje sa k hodnote 1, ktorá vyjadruje úspešnú ponuku. To znamená nárast úspešnosti. 

Hodnota Pearsonovho koeficientu naznačuje medzi časovou náročnosťou a úspešnosťou 

značnú závislosť. Na základe týchto zistení hypotézu, že s rastúcou časovou náročnosťou 

úspešnosť jednotlivých ponúk klesá, potvrdzujem. Tabuľky programu SPSS s jednotlivými 

výsledkami prikladám v prílohe číslo tri. 

5.3 Segmentácia zákazníkov 

V tejto časti sa venujem segmentácií zákazníkov. Pokúsim sa jednotlivých zákazníkov 

spoločnosti ENERGY TECHNOLOGIES, s.r.o. rozdeliť na rôzne segmenty na základe 

vybraných kritérií. Celkovo som si zvolil päť kritérií a jedná sa konkrétne o kritérium objemu 

zákaziek, opakovanosti zákazníkov vzhľadom na úspešnosť, typ zákazníka vzhľadom na 

úspešnosť, región vzhľadom na úspešnosť a kritérium aktuálnej a strategickej hodnoty pre 

podnik. K samotnej segmentácii som pristúpil z dôvodu jednoduchšieho prístupu 

k jednotlivým skupinám zákazníkov a tým aj efektívnejšiemu prispôsobeniu marketingovej 

stratégie. Práve rozdelenie zákazníkov na zvnútra homogénne segmenty umožní navrhnúť 

jednotnú a efektívnejšiu stratégiu ako v prípade, kedy sa jedná o skupinu zákazníkov, ktorí sa 

v mnohých faktoroch odlišujú. 

 

5.3.1 Segmentácia podľa objemu zákaziek 

Ako prvý faktor, podľa ktorého som rozdeľoval zákazníkov do samotných segmentov, bol 

objem zákaziek. Kritérium objemu zákazky patrí do skupiny situačných kritérií. V tomto 

prípade som všetky ponuky zoradil podľa jednotlivých zákazníkov na základe veľkosti 

zákaziek, ktoré sa spoločnosť ENERGY TECHNOLOGIES, s.r.o. pokúšala získať účasťou 

v daných verejných súťažiach. V prípade opakovaných zákazníkov som bral do úvahy 

celkovú sumu za všetky zákazky dokopy. K tomuto kroku som pristúpil z dôvodu duplicity 

výsledkov, ktoré by v opačnom prípade vznikli. Následne som zákazníkov zoradil podľa 

veľkosti týchto zákaziek a rozdelil do samotných segmentov.  Celkovo som zvolil pre toto 

kritérium štyri segmenty. Do prvého som zaradil zákazníkov s najväčším objemom zákaziek 

a do posledného zákazníkov s najmenším objemom. 
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Obr.  5.14: Rozloženie zákazníkov podľa celkového objemu zákaziek 
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Zdroj: Autor 

 

Do prvého segmentu patria spoločnosti, ktorých celkový objem zákaziek, ktoré sa spoločnosť 

ENERGY TECHNOLOGIES, s.r.o. snažila získať, prekročil sumu 1.000.000 EUR. Celkovo 

je týchto zákazníkov 13,6 % zo všetkých, ktorí boli zaradení do výskumu. Treba však zobrať 

do úvahy, že z tohoto segmentu len 25 % zákazníkov sú opakovanými zákazníkmi. Teda 75 

% týchto veľkých zákaziek boli jednorázové projekty. Najvýznamnejšími zákazníkmi 

z daného segmentu sú spoločnosti SLKP, a.s. a GOLDBECK, s.r.o., ktoré patria súčasne aj 

k zákazníkom opakovaným. Do druhého segmentu patria zákazníci, ktorých suma zákaziek je 

menšia ako 1.000.000 EUR ale väčšia ako 400.000 EUR. Do tohto segmentu spadá opäť 13,6 

% spoločností. K najvýznamnejším zákazníkom patrí SIEMENS, s.r.o., DUROPACK 

TURPAK OBALY, a.s. Martin a DOMUS, s.r.o. Tretiu skupinu zákazníkov tvoria 

spoločnosti s objemom zákaziek v rozmedzí 100.000 až 400.000 EUR. Tento segment je 

druhý najväčší s 28,8% podielom. Najväčším segmentom z hľadiska objemu zákaziek je 

segment posledný s 44,1% podielom. Suma zákaziek tohto segmentu sa pohybuje do 100.000 

EUR.  

 

V nasledujúcom grafe je zobrazená úspešnosť spoločnosti vo verejných súťažiach 

u jednotlivých zákazníkoch, ktorí sú rozdelení na základe predchádzajúceho segmentačného 

kritéria. Je z neho vidieť, že spoločnosti sa najviac darí pri spoločnostiach, ktorých objemy 

zákaziek sú do 400.000 EUR. Pri spoločnostiach s väčším objemom sa úspešnosť pohybuje 

okolo úrovne 50,0 %. 
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Obr.  5.15: Úspešnosť ponúk podľa zákazníkov rozdelených na základe celkového objemu zákaziek 
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Zdroj: Autor 

5.3.2 Segmentácia podľa opakovanosti zákazníkov s ohľadom na 

úspešnosť 

Druhým kritériom, podľa ktorého som rozdeľoval zákazníkov do skupín, bol počet účastí na 

verejných súťažiach u jednotlivých zákazníkoch s ohľadom na úspešnosť v nich. Kritérium 

opakovanosti patrí do skupiny týkajúcich sa osobných vzťahov. Pri tejto segmentácií som 

postupoval tak, že som jednotlivé ponuky roztriedil podľa toho, či sa jedná o zákazníkov 

opakovaných alebo zákazníkov nových. Po tomto kroku som následne ešte zisťoval úspešnosť 

resp. neúspešnosť pri obidvoch typoch zákazníkov. 

Obr.  5.16: Úspešnosť ponúk v závislosti od opakovanosti zákazníka 

 
Zdroj: Autor 

 

V prípade tohto delenia zákazníkov som pracoval len s dvomi segmentmi. Do prvého 

segmentu (opakovaný zákazníci) patrí 61,8 % a do druhého (nový zákazníci) 39,2 % 
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spoločností. Toto rozdelenie je prehľadne vidieť v grafe Obr. 5.2. Rozdiel v úspešnosti 

v rámci jednotlivých segmentov je podstatne výrazný. Ako je aj z grafu vidieť, v prípade 

opakovaných zákazníkov úroveň úspešnosti dosahuje 76,5% podiel, kým u zákazníkov 

nových je tento podiel len 35,7%. 

5.3.3 Segmentácia podľa typu spoločnosti 

Segmentačné kritérium typ spoločnosti, patrí do skupiny demografických kritérií. Zvolil som 

si ho ako tretí v poradí pre rozdelenie jednotlivých zákazníkov do samostatných segmentov. 

Postupoval som podobne ako v obidvoch predchádzajúcich prípadoch. Roztriedil som 

jednotlivých zákazníkov podľa typu a zisťoval úspešnosť pri každom jednom type zvlášť. 

 

Prvý segment tvoria spoločnosti s právnou formou spoločnosť s ručením obmedzeným. Do 

tohto segmentu spadá celkovo 57,6 % zákazníkov. Druhý segment tvoria akciové spoločnosti 

s 27,1% podielom. Do tretieho segmentu potom patria verejné inštitúcie s celkovým podielom 

11,9 % a posledný najmenší segment tvoria obce s 3,4% podielom. Toto rozdelenie je 

prehľadne zobrazené v grafe Obr. 5.1. 

Obr.  5.17: Úspešnosť ponúk v závislosti od typu spoločnosti 
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Zdroj: Autor 

 

V grafe môžeme ľahko vidieť úroveň úspešnosti spoločnosti vo výberových konaniach 

v závislosti od typu zákazníka, ktorý súťaž vypísal. Vo všetkých segmentoch dosiahla 

spoločnosť úspešnosť minimálne 50 %. Najvyššiu zo všetkých má spoločnosť v rámci 

tretieho segmentu, teda verejných inštitúcií, kde úspešnosť dosahuje 71,4% podiel. Len 

o 3,5% menšiu úspešnosť má spoločnosť v prípade akciových spoločností a v prípade 
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spoločností s ručením obmedzeným dosahuje úspešnosť podielu 56,1 %. Najmenšiu 

úspešnosť, 50,0 %, má spoločnosť u zákaziek, ktoré vypisujú obce. 

5.3.4 Segmentácia podľa regiónov 

Štvrté segmentačné kritérium spadá tiež do skupiny demografických kritérií. V tomto prípade 

rozdeľujem zákazníkov do skupín na základe regiónu, kde sa daný projekt realizoval, 

respektíve by sa v prípade úspechu realizoval. Celkovo pracujem v tomto prípade s tromi 

segmentmi, kedy som jednotlivé regióny spojil do väčších celkov. Vychádzal som 

z pôvodného administratívneho členenia Slovenskej republiky, ktoré pozostávalo z troch 

krajov. Konkrétne sa jedná o Stredoslovenský kraj, Západoslovenský kraj 

a Východoslovenský kraj. Do tretieho segmentu, ktorý tvorí východné Slovensko som zaradil 

aj ponuky, ktorých miesto realizácie bolo zahraničie. Pristúpil som k tomu z dôvodu, že tak 

ako región východného Slovenska, tak aj zahraničie spoločnosť príliš neobsluhuje z dôvodu 

veľkej vzdialenosti a vysokých nákladov na realizáciu. Z toho dôvodu sú si zákazníci z týchto 

regiónov určitým spôsobom navzájom podobní. 

Obr.  5.18: Rozloženie zákazníkov podľa krajov 

 
Zdroj: Autor 

 

Do prvého segmentu (Stredoslovenský kraj) spadá takmer polovica všetkých zákazníkov 

spoločnosti ENERGY TECHNOLOGIES, s.r.o. Ich podiel dosiahol úrovne 47,3 %. Druhý 

segment (Západoslovenský kraj) nie je o veľa menší, spadá do neho až 44,5 % všetkých 

zákazníkov. Z grafu teda vyplýva, že až v 91,8 % prípadov je miesto realizácie projektov, 

o ktoré sa spoločnosť uchádzala, v Stredoslovenskom alebo Západoslovenskom kraji. 

Najmenší je tretí segment kam patrí len 8,2 % spoločností, u ktorých sa spoločnosť zúčastnila 

verejnej súťaže. Veľkosť tretieho segmentu je daná tým, že spoločnosť tieto regióny príliš 
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neobsluhuje z dôvodu veľkej vzdialenosti a rastúcich nákladov, čo ju znevýhodňuje oproti 

konkurencii. Tento fakt je viditeľný aj z nižšie uvedeného grafu, v ktorom porovnávam 

úspešnosť jednotlivých ponúk v závislosti od regiónu, v ktorom sa mal daný projekt 

realizovať. 

Obr.  5.19: Úspešnosť ponúk v závislosti od regiónu realizácie projektu 
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Zdroj: Autor 

 

Z grafu je jasne vidieť, že percento úspešnosti spoločnosti je práve vo Východoslovenskom 

kraji a zahraničí najmenšie zo všetkých troch. Dosahuje úrovne len 11,1 %, pričom v prvom 

a druhom segmente dosahujú úspešné ponuky viac ako 60% podiel. V druhom segmente 

dosahuje úspešnosť 61,2 % a v prvom dokonca až 69,2 %. Práve tretí segment je pre 

spoločnosť najmenej úspešný. Vyplýva to už z vyššie spomínaných vzdialenostných 

a nákladových dôvodov. Konkurencieschopnosť spoločnosti nie je na týchto trhoch ani 

zďaleka taká vysoká ako v prvom a druhom segmente. 

5.3.5 Segmentácia podľa aktuálnej a strategickej hodnoty pre podnik 

Posledné kritérium, podľa ktorého som sa snažil rozdeliť zákazníkov spoločnosti do určitých 

skupín, bolo kritérium aktuálnej a strategickej hodnoty pre podnik. Vychádzal som 

z predchádzajúcich výsledkov výskumu. Výsledné segmenty sú výsledkom kvantitatívneho 

zhodnotenia najmä objemu a počtu úspešných ponúk u jednotlivých zákazníkov, 

a kvalitatívneho zhodnotenia šírky oblasti ich pôsobenia a potenciálneho rastu. Celkovo som 

v tomto delení vytvoril tri segmenty - najhodnotnejší zákazníci, zákazníci s najväčším 

potenciálom rastu a zákazníci s nižšou súčasnou a strategickou hodnotou. Posledný segment 

podľa modelu, stratoví zákazníci, som nevyužil z dôvodu, že spoločnosť nenadväzuje 
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dlhodobé vzťahy a nevykladá marketingové prostriedky na zákazníkov, ktorých náklady na 

obsluhu sú väčšie ako z nich plynúce zisky. 

 

V prvom segmente sa nachádzajú najhodnotnejší zákazníci, ktorí v súčasnosti generujú 

značné zisky pre spoločnosť. Zaradil som sem spoločnosti, u ktorých má spoločnosť 

ENERGY TECHNOLOGIES, s.r.o. väčší počet účastí na verejných súťažiach a zároveň je 

v nich pomerne úspešná. Medzi takéto spoločnosti patrí napríklad SLKP, a.s.; DOMUS, s.r.o.; 

GAMO, a.s.; CS BITUNOVA, s.r.o.; DUROPACK TURPAK OBALY, a.s. Do druhého 

segmentu, ktorý nesie označenie zákazníci s najväčším potenciálom rastu, patria spoločnosti, 

ktoré už v súčasnosti generujú pre spoločnosť značné zisky, no ich potenciál rastu je zo 

všetkých najvyšší, a teda aj potenciálne zisky z nich plynúce v budúcnosti sú pre spoločnosť 

strategické. Do tejto druhej skupiny patria spoločnosti ako GOLDBECK, s.r.o.; SIEMENS, 

s.r.o.; NDS, a.s., ŽILINSKÁ UNIVERZITA; VZZ, a.s.; ENERGOINVEST, a.s. Tretí 

a zároveň posledný segment tvoria zákazníci s nižšou súčasnou a strategickou hodnotou pre 

podnik. Títo zákazníci síce prinášajú spoločnosti zisky no ich potenciálny rast je malý. Do 

tejto skupiny patria najmä spoločnosti ako DONGHEE Slovakia, s.r.o.; BYTOKOMPLET, 

s.r.o.; ÚDRŽBA DOMOV, s.r.o. a NOVBYT, s.r.o. 
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6 Návrhy a odporúčania 

Významnou kapitolou mojej diplomovej práce sú návrhy a odporúčania pre spoločnosť 

ENERGY TECHNOLOGIES, s.r.o., pre ktorú som danú prácu spracovával. Cieľom mojej 

práce je navrhnúť stratégiu zákazkového marketingu pre danú spoločnosť. Táto spoločnosť, 

ako mnoho ostatných pôsobiacich na priemyselných trhoch, získava časť svojich zákaziek 

prostredníctvom verejných súťaží. Práve výsledok v týchto súťažiach často rozhoduje 

o úspešnosti a ziskovosti spoločnosti a niekedy aj o jej samotnej existencii na trhu. Mojou 

úlohou bolo pomocou sekundárneho výskumu analyzovať jednotlivé ponuky, ktorými sa 

spoločnosť zúčastnila verejných súťaží a na základe tohto výskumu následne navrhnúť 

marketingovú stratégiu, ktorá by pomohla spoločnosti zvýšiť šance na jej úspech v daných 

súťažiach a šetriť náklady spojené s účasťou v súťažiach, v ktorých príliš reálne šance na 

úspech nemá. 

 

Úspešnosť spoločnosti ENERGY TECHNOLOGIES, s.r.o. v jednotlivých súťažiach je na 

základe výsledkov výskumu celkom uspokojivá. Táto úspešnosť dosahuje úrovne 60,9 %, čo 

nie je málo. Avšak v situácií, kedy spoločnosti za posledný rok a pol klesol objem výkonov 

zhruba o polovicu z dôvodu poklesu celého trhu, je každá jedna verejná súťaž nesmierne 

dôležitá v zmysle zachovania si postavenia na trhu, ako aj prísunu finančných prostriedkov 

nevyhnutných k chodu spoločnosti a vôbec jej existencii. 

 

Celková úspešnosť spoločnosti, ktorá dosiahla úrovne 60,9 %, však do značnej miery kolíše 

nahor a nadol pri jednotlivých typoch zákazníkov, regiónoch, finančnej a časovej náročnosti, 

atď. Z daného dôvodu som na základe týchto kritérií rozdelil zákazníkov do jednotlivých 

segmentov, pre ktoré sa pokúsim navrhnúť určitú stratégiu. 

 

V prípade delenia zákazníkov podľa celkového objemu zákaziek dosahuje spoločnosť značné 

rozdiely v jednotlivých úrovniach úspešnosti. Najúspešnejšia je v prípade zákazníkov 

s objemom zákaziek do 100.000 EUR, kde dosahuje úspešnosť takmer 60 % a od 100.000 do 

400.000 EUR, kde je úspešnosť ešte vyššia (takmer 73 %). Napriek tomu, sú prvé dva 

segmenty taktiež veľmi zaujímavé. Úspešnosť síce nie je taká vysoká ako v prípade 

posledných dvoch, no stále dosahuje veľmi uspokojivú úroveň. V prvom segmente to je 47,37 

% a v druhom 52,94 %. Dôležité však je, že sa v nich nachádza veľký podiel opakovaných 

zákazníkov. Tento podiel je v prvom segmente 25 % a v druhom dokonca 50 %. Práve 
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opakovaní zákazníci sú pre spoločnosť najzaujímavejší z pohľadu úspešnosti. Úspešnosť pri 

opakovaných zákazníkoch sa pohybuje na úrovni 76,5 %, kým u zákazníkov nových je táto 

úspešnosť viac ako o polovicu menšia (35,7 %). Z pohľadu prísunu finančných prostriedkov 

sú tieto spoločnosti veľmi zaujímavé. Spoločnosť by mala venovať zvláštnu pozornosť 

spoločnostiam, s ktorými dlhšie spolupracuje a patria do týchto prvých dvoch segmentov. Sú 

pre ňu podstatným zdrojom príjmov. Rovnako však sú zaujímavé aj posledné dva segmenty 

a to z dôvodu vysokej úspešnosti v jednotlivých súťažiach. Objemy zákaziek nie sú tak veľké, 

no ich počet je podstatne väčší. Dokopy tvoria tieto spoločnosti takmer 73 % všetkých 

zákazníkov. 

 

Z pohľadu delenia podľa typu spoločností, u ktorých sa spoločnosť ENERGY 

TECHNOLOGIES, s.r.o. uchádza o zákazky, je úspešnosť veľmi vyrovnaná. Najvyššia je 

u verejných inštitúcií, no ich celkový podiel zo všetkých typov je len 11,9 %. 

Najzaujímavejším segmentom sú spoločnosti s ručením obmedzeným a akciové spoločnosti, 

ich podiel tvorí takmer 85 % všetkých zákazníkov a úspešnosť sa pohybuje nad úrovňou 56 

%. Pri spoločnostiach typu s.r.o. je to 56,1 % a u typu a.s. dokonca 67,9 %. Obce ako 

zákazníci nie sú z hľadiska spoločnosti príliš zaujímavé. Ich podiel je príliš malý (3,4 %) 

a úspešnosť najnižšia, aj keď dosahuje slušnú 50,0% úroveň. 

 

Z hľadiska segmentácie podľa regiónu, v ktorom sa mali jednotlivé projekty realizovať už 

úspešnosť taká vyrovnaná nie je. Aj z toho dôvodu je orientácia spoločnosti na určitý kraj 

z pohľadu úspešnosti dôležitá. Najúspešnejšia je spoločnosť v Stredoslovenskom kraji, kde 

úspešnosť dosahuje úroveň takmer 70 %. Podľa súčasného delenia je to najmä kraj Žilinský 

a Banskobystrický. Vysokú mieru úspešnosti dosahuje spoločnosť aj v kraji 

Západoslovenskom. Tam sa pohybuje na úrovni 61,2 %. V súčasnom delení je to hlavne 

Bratislavský a Trnavský kraj. Práve v týchto štyroch krajoch sa realizovalo, resp. malo 

realizovať až 84,5 % zo všetkých projektov. V poslednom treťom kraji, kam som priradil aj 

projekty s realizáciou v zahraničí, je úspešnosť v porovnaní s prvými dvoma segmentmi 

mizivá. Dosahuje úroveň 11,1 %. Tento región spoločnosť príliš neobsluhuje a moje 

odporúčanie nie je iné. V skutočnosti výsledky dosiahnuté v tomto regióne sú veľmi slabé. 

V prvom rade by sa mala spoločnosť orientovať na zákazky, ktoré spadajú do oblasti prvého 

a druhého segmentu. Tam postavenie spoločnosti a jej konkurencieschopnosť  je podstatne 

vyššia ako v regiónoch geograficky vzdialenejších a tým sú aj šance na úspech podstatne 

vyššie. 
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Segmentácia zákazníkov z hľadiska ich aktuálnej a strategickej hodnoty pre spoločnosť je 

sama o sebe návodom pre spoločnosť, ktoré spoločnosti sú pre ňu zaujímavé, o ktoré sa má 

starať s najvyšším úsilím, a ktoré pre ňu až tak významné nie sú. Najvýznamnejšími 

skupinami, o ktoré by sa spoločnosť ENERGY TECHNOLOGIES, s.r.o. mala predovšetkým 

zaujímať a starať sú prvé dve. Práve tieto spoločnosti prinášajú v súčasnosti najväčšie zisky 

a aj v budúcnosti sa od nich očakáva značný prísun finančných prostriedkov. 

 

Zo všetkého najviac by sa však spoločnosť mala zamerať na zákazníkov, ktorých klasifikujem 

ako opakovaných. Sú to spoločnosti, u ktorých sa spoločnosť zúčastnila viac ako jednej 

verejnej súťaže. Práve úroveň úspešnosti u tohto typu zákazníkov je výrazná. Dosahuje 

úroveň 76,5 %, čo je výrazný podiel. Udržanie si zákazníka je pre spoločnosť ďaleko 

výhodnejšie a jednoduchšie ako získavanie zákazníkov nových. U spoločností 

klasifikovaných ako nových zákazníkov je úroveň úspešnosti len 35,7 %, čo je výrazne menej 

oproti zákazníkom opakovaným. V záujme udržania si zákazníkov, či už súčasných alebo 

nových, by spoločnosť mala začať využívať systém riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM), 

ktorý pomáha spoločnosti budovať dlhodobo pozitívny vzťah so zákazníkmi. Práve tento 

systém by spoločnosti mal pomôcť zefektívniť riadenie vzťahov so zákazníkmi a rozvíjať ich. 

To by jej malo priniesť viac verných zákazníkov, u ktorých je šanca na úspech v jednotlivých 

súťažiach ďaleko výraznejšia.  

 

Iným spôsobom ako riadiť vzťahy so zákazníkmi môže byť databázový marketing. Podstatou 

je vytvorenie databáz týkajúcich sa zákazníkov, produktov, služieb, dodávateľov, atď., ktoré 

budú mať k dispozícií všetci pracovníci prichádzajúci do kontaktu so zákazníkmi, resp. 

pracovníci pripravujúci jednotlivé ponuky do súťaží. Zmyslom týchto databáz je práve 

uľahčiť spracovanie a prípravu ponúk, ktoré sú prispôsobené jednotlivým zákazníkom. Tým 

sa zároveň zvyšuje šanca na úspech v danej súťaži. 

 

Na základe výsledkov výskumu by som vo všeobecnosti spoločnosti odporúčal orientovať sa 

v prvom rade na zákazníkov, s ktorými má už nejaké skúsenosti a už sa u nich pokúšala 

získať zákazku prostredníctvom súťaže. Ďalšími faktormi vplývajúcimi na úspešnosť ponúk 

sú finančná a časová náročnosť. Na základe výskumu a daných hypotéz sa podarilo dokázať 

existujúcu závislosť medzi úspešnosťou jednotlivých ponúk a časovou resp. finančnou 

náročnosťou. Čím je zákazka časovo alebo finančne náročnejšia, tým má spoločnosť na 

základe výsledkov výskumu menšiu šancu danú zákazku získať. Najúspešnejšia bola 
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spoločnosť v prípadoch kedy finančný rámec projektov neprekročil hranicu 400.000 EUR 

a doba realizácie daných projektov bola do devätnástich týždňov. V neposlednom rade je 

dôležitý aj región, v ktorom sa má daný projekt realizovať. Geograficky vzdialené regióny nie 

sú z hľadiska výsledkov pre spoločnosť príliš lákavé. Skôr by sa mala zamerať na región 

stredného a západného Slovenska, kde má silné postavenie a výraznú konkurencieschopnosť. 

 

Danými návrhmi nechcem povedať, že sa spoločnosť nemá zúčastňovať súťaží o zákazky, 

ktoré nespĺňajú dané podmienky. Ich úspešnosť je však podstatne nižšia, a preto by mala 

spoločnosť zvážiť každé svoje účinkovanie v podobných súťažiach. Podrobná analýza 

a zváženie podstatných okolností a náležitostí danej ponuky, ako aj objektívne zváženie 

možnosti úspechu, môžu spoločnosti ušetriť náklady spojené s uchádzaním sa o dané projekty 

a rovnako aj predísť negatívnemu dojmu zo strany zadávateľa, čo by v budúcnosti mohlo 

ovplyvniť pozíciu spoločnosti pri ďalších súťažiach. 
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7 Záver 

Cieľom mojej diplomovej práce bolo navrhnúť stratégiu zákazkového marketingu pre 

spoločnosť pôsobiacu na B2B trhu. Konkrétne som prácu spracovával v spolupráci a pre 

spoločnosť ENERGY TECHNOLOGIES, s.r.o., ktorá sa zúčastňuje rôznych verejných súťaží 

za účelom získania zákaziek. Mojou úlohou bolo jednotlivé ponuky, ktorými sa spoločnosť 

zúčastnila rôznych súťaží, spracovať a analyzovať. Na základe tejto analýzy potom navrhnúť 

marketingovú stratégiu pre jednotlivé segmenty, ktorá by pomohla spoločnosti zvýšiť jej 

úspešnosť resp. šance na úspech pri získavaní týchto zákaziek. 

 

V prvej časti mojej diplomovej práce som sa venoval predovšetkým predstaveniu spoločnosti 

ENERGY TECHNOLOGIES, s.r.o. a charakteristike jej prostredia. Okrem toho sú súčasťou 

tejto časti aj teoretické východiska marketingu na priemyselných trhoch. Venoval som sa 

základnej problematike marketingu na B2B trhoch, zákazníkom, verejným súťažiam, 

segmentácii a nadväzujúcim témam. Tieto sekundárne údaje som čerpal predovšetkým 

z knižných zdrojov, interných materiálov spoločnosti a internetu. Všetky pramene sú uvedené 

v zozname použitej literatúry. 

 

Praktická časť práce pozostávala z marketingového výskum, ktorý bol čisto sekundárny, 

keďže som využíval len sekundárne údaje, ktoré mi poskytla spoločnosť. Samotnej 

realizačnej etape prechádzala etapa prípravná, v ktorej som výskum pripravil. Realizačná 

etapa pozostávala zo spracovania a analýzy jednotlivých ponúk, ktorými sa spoločnosť 

zúčastnila jednotlivých súťaží za účelom získania rôznych zákaziek. Ponuky som analyzoval 

na základe rôznych kritérií a faktorov. Najmä teda z hľadiska ich úspešnosti, typu zákazníka, 

finančného objemu a časovej náročnosti projektu, regiónu, v ktorom sa daný projekt mal 

realizovať a pod. 

 

Na základe tohto výskumu som dospel k výsledkom ohľadom úspešnosti spoločnosti 

v závislosti na týchto faktoroch, ktoré som analyzoval aj na základe členenia druhého stupňa. 

Zaujímavé výsledky som dostal v závislosti na časovej a finančnej náročnosti, kde platí 

závislosť, že s rastom finančnej a časovej náročnosti projektov, dochádza k poklesu 

úspešnosti spoločnosti pri získavaní takýchto zákaziek. Iné zas očakávané, ako napríklad 

podstatne menšiu úspešnosť v geograficky vzdialených regiónoch, kde nie je v silách 

spoločnosti dostatočne konkurovať miestnym, respektíve väčším spoločnostiam.  
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Na základe dosiahnutých výsledkov som spoločnosti vypracoval viaceré opatrenia pre 

jednotlivé segmenty, ktoré som navrhol na základe rôznych segmentačných kritérií. Tieto 

návrhy sa týkajú najmä orientácie spoločnosti na segmenty, pri ktorých má relatívne vysokú 

šancu na úspech, či už z dôvodu predchádzajúcej spolupráce, typu spoločnosti, časovej alebo 

finančnej náročnosti projektu, regiónu, atď. Iné návrhy by zas mali spoločnosti pomôcť 

efektívnejšie riadiť vzťahy so zákazníkmi a budovať dlhodobo pozitívne vzťahy s nimi. Práve 

opakovaní zákazníci sú pre spoločnosť významní z pohľadu úspešnosti v jednotlivých 

súťažiach. V poslednej časti návrhov a odporúčaní sa venujem dôležitosti dôkladnej 

prepracovanosti jednotlivých ponúk a ich možných negatívnych dopadov. 

 

Pevne verím, že diplomová práca bude pre spoločnosť ENERGY TECHNOLOGIES, s.r.o. 

prínosná a v prípade realizácie mnou navrhnutých návrhov a odporúčaní sa podarí zvýšiť 

úspešnosť spoločnosti pri získavaní jednotlivých zákaziek. 
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Príloha č. 1   Prehľad kritérií pre voľbu dodávateľa 

  

Tab.  3.2: Prehľad kritérií pre voľbu dodávateľa 

SKUPINA KRITÉRIÍ JEDNOTLIVÉ KRITÉRIÁ - OZNAČENIE 

týkajúcich sa výrobku 

a služieb k nim 

● schopnosť dodávať jednotlivé výrobky v potrebnom množstve, kvalite, zhotovení 

● kvalita, výdatnosť, spoľahlivosť a precíznosť výrobku z hľadiska certifikácie,     

technických noriem, ekologickosti a ergonomičnosti 

● úroveň poskytovaných služieb (predzmluvných, zmluvných a pozmluvných), servisu, 

poradenstva, technická pomoc pri užívaní, návrh vyškolenia príslušných pracovníkov 

● systém kontroly kvality z hľadiska certifikácie a moderných metód riadenia kvality 

(TQM) 

● pomoc pri odbornej technickej príprave užitia výrobku 

● kvalita balenia výrobku a jeho manipulačná pripravenosť, stupeň ochrany pre prepravu 

● garancia spoľahlivosti výrobku 

● sprievodná technická dokumentácia, jej vypracovanie, úplnosť, inštruktívnosť 

● jednoduchosť údržby a opráv 

● najväčšia váha (prednosť sa pri hodnotení dáva hlavnému užívateľovi v podniku) 

týkajúce sa ceny                     

a kontraktačných 

podmienok (dodacích, 

platobných) 

● cena, zľavy, zrážky 

● doložky o náhrade škôd vzniknutých chybnou dodávkou 

● platobné podmienky, ústretovosť k požiadavkám a pochopeniu pre situáciu firmy 

● ochota pristúpiť na nové formy v dodávkovom režime JIT 

týkajúce sa dodávateľa, jeho 

imidžu, goodwillu a jeho 

chovania pri rokovaní 

a realizácií dodávok                  

(plnenie zmluvy) 

● inovačné technické schopnosti a predpoklady (finančné, technické, personálne, 

manažérske, organizačné a pod.) 

● výkonnosť a povesť manažmentu prejavujúceho sa vo vzťahu k okoliu a vnútri firmy 

● výrobné kapacity, spoľahlivosť a rezervy v ich využití, pružnosť výrobného profilu 

● povesť firmy, ekonomická stabilita, banková dôvera 

● spoľahlivosť pri realizácií dodávok: dodržiavanie termínu ako aj ďalších kontraktačných 

podmienok 

● postoj ku kupujúcim, ústretovosť, vôľa dohodnúť sa o zmenách kontraktu 

● úroveň komunikácie, ochota podávať informácie, technická komunikačná vybavenosť 

● morálka podniku, jeho kultúra, úroveň dodržiavania legislatívy a obchodných zvyklostí 

● lokalizácia firmy, logistické podmienky a úroveň riešení logistického systému 

● pracovné vzťahy vo vnútri podniku prejavujúce sa aj vo vonkajších vzťahoch 

● schopnosť a ochota prispôsobiť sa potrebám odberateľa 

● skúsenosť iných odberateľov, ich hodnotenie 

Zdroj: [2] 



Príloha č. 2                            SPSS - závislosť úspešnosti a finančnej náročnosti 

  

Závislosť úspešnosti jednotlivých ponúk od finančnej náročnosti projektov 

 

Correlations 

 
Úspešnosť 

Finančná 

náročnosť (v €) 

Pearson Correlation 1 ,219* 

Sig. (2-tailed)  ,022 

Úspešnosť 

N 110 110 

Pearson Correlation ,219* 1 

Sig. (2-tailed) ,022  

Finančná náročnosť (v €) 

N 110 110 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 
 

 

Correlations 

 
Úspešnosť 

Finančná 

náročnosť (v €) 

Correlation Coefficient 1,000 ,444** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

Úspešnosť 

N 110 110 

Correlation Coefficient ,444** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

Spearman's rho 

Finančná náročnosť (v €) 

N 110 110 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 



Príloha č. 3                               SPSS - závislosť úspešnosti a časovej náročnosti 

  

Závislosť úspešnosti jednotlivých ponúk od časovej náročnosti projektov 

 

Correlations 

 

Úspešnosť 

Časová 

náročnosť (v 

týždňoch) 

Pearson Correlation 1 ,359** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

Úspešnosť 

N 110 110 

Pearson Correlation ,359** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

Časová náročnosť (v 

týždňoch) 

N 110 110 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 

 

 

Correlations 

 

Úspešnosť 

Časová 

náročnosť (v 

týždňoch) 

Correlation Coefficient 1,000 ,457** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

Úspešnosť 

N 110 110 

Correlation Coefficient ,457** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

Spearman's rho 

Časová náročnosť (v 

týždňoch) 

N 110 110 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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DONG HEE SLOVAKIA 

CENOVÁ PONUKA NA KLIMATIZÁCIU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Č. ponuky      88/2008 
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1. Predmet ponuky 
 
Predmetom ponuky je realizácia klimatizácie pre kancelárie. Predmetom sú projekty 
kondenzačnej jednotky a vnútornej výparníkovej jednotky pre nástennú inštaláciu  a 
potrebný chladiaci výkon . 
Vnútorná jednotka je ovládaná infračerveným diaľkovým ovládačom . Prepojenie 
vonkajšej a vnútornej jednotky je medeným potrubím opatreným izoláciou .  
Od vnútornej  jednotky je nutné riešiť odvod kondenzátu . 
 
2.Rozsah ponuky a ceny 
 
 
      
Objekt: Klimatizácia vybraných priestorov DONG HEE Slovakia s.r.o., Strečno  

      
Podklady:     
      

p.č. účel miestnosti počet osôb požadov. teplota 

tepelná 
záťaž od 

vnútorných 
zdrojov (W1 

Tienenie  
okien 

1 Serverová miestnosť 0 22°C 5000 nie 
2 Logistika 10 26°C 2 500 nie 
3 Jedáleň 100 26°C 7000 nie 

      
Cenový návrh:     
      
Zariadenie č. l - Serverová miestnosť - adm. 
budova 

    

      
pol. č. popis MJ    
1.01 Kazetová jednotka Daikin - inverter 1 kpl    
1.02 Cu potrubie 15 mp    
1.03 KondenzaČné potrubie 3 bm    
1.04 Konzola 1 ks    
1.05 Krycia lišta 6 bm    

  Montážny materiál 1 kpl    
      
Zariadenie č.2 - Logistíka hala Hl     
      

pol. č. popis MJ    
2.01 Kazetová jednotka Daikin - inverter 1 kpl    
2.02 Cu potrubie 12 mp    
2.03 KondenzaČné potrubie 10 bm    
2.04 Konzola 1 ks    
2.05 Krycia lišta 3 bm    

  Montážny materiál 1 kpl   
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Zariadenie č.3 - Jedáleň   
   

pol. č. popis MJ 

3,01 Kazetová jednotka baikin - 
ínverter 

2 kpl 

3.02 Cu potrubie 30 mp 

3.03 Kondenzačné potrubie 30 bm 

3.04 Konzola 2 ks 

3.05 Krycia lista 15 bm 

  Montážny materiál 1 kpl 

     
   
Rekapitulácia:   
   
Dodávka spolu   

Montážne práce   
Lešenie   
Dopravné náklady   

Cena diela spolu v Sk bez DPH                         718 000 Sk                                   

Cena diela spolu v  €  bez DPH                                                                          23 833 €   

 
 
 
DPH vo výške 19 % bude pripočítaná k cene v čase fakturácie . 
 
Platnosť ponuky je 30 dní od dátumu vypracovania ponuky . 
 
 
 
 
3.Dodacie lehoty 
 
- dodávka a montáž klimatizácie 6 týždňov 
 
4.Platobné podmienky 
 
-  FA po zrealizovaní diela , splatnosť faktúry 14 dní 
 
5.Záruky 
 
Na dielo poskytujeme záruku 24 mesiacov .  
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Faktor č. 1 Rozdelenie zákazníkov podľa typu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor č. 2 Rozdelenie podľa opakovanosti zákazníka 

 

Typ zákazníka 
Absolútna 
početnosť 

Relatívna 
početnosť 

opakovaný 68 61,8% 

nový 42 38,2% 

spolu 110 100,0% 

 

Faktor č. 3 Rozloženie jednotlivých ponúk podľa regiónov 

 

Kraj 
Absolútna 
početnosť 

Relatívna 
početnosť 

Banskobystrický 24 21,8% 

Bratislavský 29 26,4% 

Košický 3 2,7% 

Nitriansky 2 1,8% 

Prešovský 2 1,8% 

Trenčiansky 7 6,4% 

Trnavský 15 13,6% 

Žilinský 25 22,7% 

Zahraničie 3 2,7% 

spolu 110 100,0% 

 

 

Typ spoločnosti 
Absolútna 
početnosť 

Relatívna 
početnosť 

a.s. 16 27,1% 

s.r.o. 34 57,6% 

verejné inštitúcie 7 11,9% 

obce 2 3,4% 

spolu 59 100,0% 
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Faktor č. 4 Rozdelenie ponúk podľa jednotlivých oblasti pôsobenia 

 

Oblasť pôsobenia 
Absolútna 
početnosť 

Relatívna 
početnosť 

Energetika 23 20,9% 

Vykurovanie 37 33,6% 

Vzduchotechnika 35 31,8% 

Klimatizácia 20 18,2% 

Zdravotechnika 13 11,8% 

Meranie a regulácia 39 35,5% 

Technológie 10 9,1% 

 

 

Faktor č. 5 Rozdelenie ponúk podľa finančnej náročnosti projektov 

 

Cena projektu            
(v €) 

Absolútna 
početnosť 

Relatívna 
početnosť 

0-100 (tis. €) 73 66,4% 

101-200 (tis. €) 10 9,1% 

201-300 (tis. €) 5 4,5% 

301-400 (tis. €) 4 3,6% 

401-500 (tis. €) 3 2,7% 

501-600 (tis. €) 3 2,7% 

601 (tis. €) a viac 12 10,9% 

spolu 110 100,0% 
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Faktor č. 6 Rozdelenie ponúk podľa časovej náročnosti projektov 

 

Doba realizácie           
(v týždňoch) 

Absolútna 
početnosť 

Relatívna 
početnosť 

0 až 4 týždne 35 31,8% 

5 až 9 týždňov 36 32,7% 

10 až 14 týždňov 17 15,5% 

15 až 19 týždňov 11 10,0% 

20 až 24 týždňov 5 4,5% 

25 až 29 týždňov 2 1,8% 

30 týždňov a viac 4 3,6% 

Spolu 110 100,0% 

 

 

Faktor č. 7 Rozdelenie ponúk podľa ich úspešnosti 

 

Úspešnosť 
Absolútna 
početnosť 

Relatívna 
početnosť 

úspešná ponuka 67 60,9% 

neúspešná ponuka 43 39,1% 

spolu 110 100,0% 

 

 

Faktor č. 8 Rozloženie ponúk podľa roku ich vypracovania 

 

Rok vypracovania 
Absolútna 
početnosť 

Relatívna 
početnosť 

2006 9 8,2% 

2007 23 20,9% 

2008 14 12,7% 

2009 58 52,7% 

2010 6 5,5% 

spolu 110 100,0% 

 


