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Úvod 
 

Život je zmena. S touto vetou sa stretáva každý človek počas svojho života toľkokrát, 

že sa to dá len málokedy spočítať. Svet je plný očakávaných ale i neočakávaných zmien, 

podnikateľské prostredie nevynímajúc. Súčasná ekonomika je charakteristická svojou 

dynamikou. Neustále vychádzajú nové zákony a nariadenia vlády týkajúce sa podnikania, 

vznikajú a zanikajú konkurenčné podniky, menia sa trendy demografického a sociologického 

charakteru, nehovoriac o stále častejšie vyskytujúcich sa objavoch vedy a techniky. Toto 

všetko a ešte mnoho ďalších faktorov ovplyvňuje existenciu podniku. Preto rovnako ako sa 

mení život človeka, mení sa i život podniku, lebo sa musí všetkým pôsobiacim faktorom 

prispôsobovať.  

 

So zmenami podnikateľského prostredia pomáha podniku vyrovnať sa vhodná 

stratégia a vhodnosť stratégie je podmienená úrovňou procesu tvorby stratégie. Kľúčom 

k prežitiu, úspechu a možno i k víťazstvu v konkurenčnom boji je práve dobre formulovaná 

stratégia. Táto diplomová práca sa venuje tvorbe stratégie podniku, ktorá tvorí základ pre jej 

úspešnú implementáciu do života firmy.  

 

Stratégia reaguje na zmeny podnikateľského prostredia, preto prvotný krok k jej 

formulácii je identifikovať a analyzovať zmeny v makrookolí a mikrookolí podniku. Pre 

posúdenie, ktoré zmeny predstavujú hrozby alebo príležitosti pre podnik, je dôležité si 

uvedomiť silné a slabé stránky podniku. K tomu je potrebná dôkladná interná analýza. 

Následne prebieha syntéza výsledkov analýz a tvorba možných variant stratégie s ohľadom na 

víziu, poslanie a ciele podniku. V konečnom dôsledku sa aplikuje na podnik tá najlepšia 

stratégia.  

 

Cieľom mojej diplomovej práce je formulovanie stratégie pre podnik na základe 

uskutočnenej analýzy podnikateľského prostredia a  internej analýzy podniku. Postup tvorby 

stratégie bude uskutočnený v podniku MPC CESSI, a.s.. V diplomovej práci taktiež uvediem 

odporúčania a opatrenia, ktoré bude potrebné uskutočniť v záujme úspešnej implementácie 

stratégie.  
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1 Teoreticko-metodologické východiska 
 

1.1 Význam stratégie 

Vrcholový manažment akejkoľvek firmy si musí uvedomiť dôležitosť stratégie 

v súčasnej ekonomike. Ekonomická situácia vo svete je neistá. Podnikateľský subjekt je ešte 

viac ako kedykoľvek predtým nútený sledovať meniace sa podmienky podnikateľského 

prostredia a reagovať na ne adekvátnymi strategickými krokmi. Tie sa nemôžu uskutočňovať 

náhodne a individuálne, ale stávajú sa súčasťou komplexného strategického riadenia. Niektorí 

odborníci odhadujú, že rozhodovania uskutočňované na strategickej úrovni riadenia 

ovplyvňujú úspešnosť podnikania až z 80%. Samozrejme toto číslo sa môže líšiť od podniku 

k podniku. 

„Strategické riadenie je proces, v ktorom vrcholoví manažéri formulujú a zavádzajú 

stratégie smerujúce k dosiahnutiu stanovených cieľov, k súladu medzi vnútornými zdrojmi 

podniku a vonkajším prostredím a k zaisteniu celkovej prosperity podniku.“ [15, s. 1]. 

Najväčší význam strategického riadenia spočíva v skutočnosti, že pomáha podniku 

identifikovať, vybudovať si a udržať konkurenčnú výhodu. Konkurenčná výhoda je založená 

na špecifických prednostiach podniku, ktoré majú pre podnik zásadný význam, pretože sa 

výrazne podieľajú na tvorbe hodnoty vnímanej zákazníkom. Štúdiom konkurenčnej výhody sa 

zaoberal Joseph Schumpeter, ktorý došiel k záveru, že ak chce podnik v konkurenčnom boji 

uspieť, musí vyrábať veci iné než konkurenti alebo veci rovnaké, ale iným spôsobom. Práve 

kvalitne vypracovaná stratégia pomáha upevniť a posilniť konkurenčnú pozíciu podniku 

v dlhodobom horizonte. Podmienkou je, aby manažéri vo vedení podniku boli vybavení 

základnými znalosťami a schopnosťami spracovania stratégie ako aj jej úspešného 

implementovania do života podniku. Uspenie v konkurenčnom boji v  tržnej ekonomike je 

dôvod, prečo sa kvalitná podniková stratégia považuje za jeden zo základných nástrojov 

strategického riadenia k zaisteniu úspešného dlhodobého rozvoja podniku.  

 

1.2 Stratégia 

Pôvod slova stratégia siaha až do antického Grécka. Vzniklo z gréckeho slova 

„strategos“, čo v preklade znamená vodca armády. V tej dobe bolo používané v súvislosti 

s prebiehajúcimi vojnami a vojnovými bitkami. V súčasnosti nadobúda význam hlavne 

v oblasti ekonomiky. Novodobé vojny sú boje o konkurenčné výhody podniku na trhu. 

Definícia stratégie získala preto novú podobu. „Tradičná definícia chápe stratégiu podniku 



3 
 

ako dokument, v ktorom sú určené dlhodobé ciele podniku, stanovený priebeh jednotlivých 

operácií a rozmiestnenie zdrojov nutných pre splnenie daných cieľov.“ [1, s. 1]. Moderná 

definícia dopĺňa tradičnú o podmienku, aby táto stratégia vychádzala z potrieb podniku, 

prihliadala zmenám jeho zdrojov a schopností a súčasne zodpovedajúcim spôsobom reagovala 

na zmeny v okolí podniku. Podľa Keřkovského [6, s. 7] stratégia vyjadruje základné 

predstavy o tom, akou cestou budú firemné ciele dosiahnuté. Jedna z mnohých definícií 

uvedených v knihe Strategický management [10, s. 6] znie: „Stratégiou podnikania firmy sa 

rozumie plánovité tvorenie a zameranie firmy i procesov, ktoré v nej prebiehajú, 

k dosiahnutiu cieľov vytýčených podnikateľskou víziou.“ Nech už je definícia stratégie 

sformulovaná akokoľvek, základné pojmy súvisiace so stratégiou, ktoré sa často pri 

vysvetľovaní tohto slova objavujú, sú: ciele, zámer, dlhodobý plán, zdroje a postupy. 

 

1.3 Typy stratégií 

Tak ako sa odborníci nevedeli zhodnúť na jednej platnej definícii pojmu stratégia, 

nezhodli sa ani pri jej klasifikácii.  Jednotná všeobecne uznávaná typológia stratégií 

neexistuje. O klasifikáciu stratégií sa pokúšal napríklad H. Igor Ansoff, známy ako otec 

strategického manažmentu. V roku 1965 Ansoff navrhol maticu 4 stratégií. Podľa matice ma 

podnik možnosť zvoliť si medzi ponechaním si terajších produktov a pôsobením  na 

súčasných trhoch alebo vývojom nových produktov a vstupom na nové trhy alebo 

kombináciou týchto možností.(viď obr. 1.1)  

 

Obr. 1.1: Ansoffova matica štyroch stratégií [10, s. 96] 
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O 15 rokov neskôr americký ekonóm M.E. Porter vytvoril vlastnú maticu s 3 

základnými konkurenčnými stratégiami. Podľa toho, akú formu konkurenčného boja si 

manažéri zvolia, realizujú nasledujúce stratégie: stratégia diferenciácie, stratégia prvenstva 
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v celkových nákladoch, stratégia sústredenia (pozornosti) tiež označovaná ako cielená 

stratégia. Cielená stratégia, ktorá je sústredená na uspokojovanie potrieb obmedzenej skupiny 

zákazníkov môže mať ešte dve varianty. Buď je zameraná na nízke náklady, alebo na 

diferenciáciu.(viď obr. 1.2) 

 
Obr. 1.2 : Tri obecné stratégie podľa Portera [13, s. 39] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansoffova a Porterova matica patria medzi najznámejšie klasifikácie stratégií. Známe 

sú však aj ďalšie metódy, ako napríklad Strategické hodiny alebo Hallov konkurenčný model 

či Mintzbergerová typológia stratégií.  

Jedným zo základných kritérií, ako rozdeliť stratégie na jednotlivé typy, je aj 

hierarchická postupnosť. V podniku sú stratégie realizované na rôznych úrovniach 

strategického riadenia. Pri ich formuláciách sa postupuje zhora nadol, pretože jednotlivé 

stratégie musia napomáhať splneniu celopodnikových cieľov. Podľa Dedouchovej [1] podnik 

s jednou podnikateľskou aktivitou1 má dve úrovne riadenia, ale typický diverzifikovaný 

podnik s viacerými podnikateľskými jednotkami2 (ďalej len PJ) má tri: 

Podniková úroveň – komplexná stratégia podniku – je zameraná na rozvoj podniku 

ako celku a vymedzuje priestor pre rozvoj stratégií PJ. Vrcholový manažment rozhoduje 

o zložení portfólia aktivít tak, aby vytvárali čo najväčší synergický efekt a zároveň redukovali 

riziko. 

Úroveň podnikateľských jednotiek – komplexná stratégia PJ – vyjadruje základné 

strategické ciele a cesty k ich dosiahnutiu pre určitú PJ. Je zameraná na uspokojenie potrieb 

zákazníka a jej tvorba spadá do kompetencie manažérov na ich úrovni. Ak sa jedná o podnik 

s jednou podnikateľskou aktivitou, potom podniková úroveň a úroveň PJ sú rovnaké. 

                                                 
1 Podnikateľská aktivita predstavuje činnosť podniku orientovanou na zákazníka vo vybranom okolí. 
2 Podnikateľská jednotka je organizačná jednotka, ktorá sa orientuje na jednu podnikateľskú aktivitu alebo 
niekoľko podobných podnikateľských aktivít 
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Funkčná úroveň – funkčné stratégie – sú zamerané na hľadanie ciest pri 

uskutočňovaní komplexnej stratégie podniku prostredníctvom danej funkčnej oblasti. 

Rozvíjajú ich funkční manažéri, ktorí sú zodpovední za špecifické podnikateľské funkcie, ako 

napr. nákup, výroba, predaj, personalistika, marketing, účtovníctvo... 

 
V knihe Podniková ekonomika [2] Grublová uvádza podrobnú klasifikáciu stratégií 

pre podniky s ich bližšou charakteristikou, ktoré sú tiež zachytené nižšie v tabuľke 1.1. 

Tab. 1.1 Typy stratégií s bližšou charakteristikou [2, s.326] 

Stratégia Charakteristika 
Progresívna integrácia 
Forward Integration 
 

Získavanie väčšieho podielu na riadení 
maloobchodníkov a distribútorov vlastných 
výrobkov alebo ich skupovanie. 

Spätná integrácia 
Backward Integration 
 

Získavanie väčšieho podielu na riadení 
firemných dodávateľov alebo ich skupovanie. 

Horizontálna integrácia 
Horizontal Integration 
 

Získavanie podielu na riadení firiem 
konkurentov, spojovanie sa s nimi alebo ich 
skupovanie. 

Preniknutie na trh 
Market Penetration 
 

Zvýšenie podielu súčasných výrobkov firmy na 
ich súčasných trhoch pomocou zvýšeného 
marketingového úsilia. 

Rozvoj trhu 
Market Development 
 

Predstavovanie súčasných výrobkov na 
geograficky nových trhoch. 

Vývoj výrobku 
Product Development 
 

Snaha zvýšiť predaj zlepšením alebo 
modifikáciou súčasných výrobkov či služieb. 

Sústredená diverzifikácia 
Concentric Diversification 
 

Pridávanie nových výrobkov a služieb, ktoré sa 
vzťahujú k doterajšej hlavnej činnosti podniku. 

Zmiešaná diverzifikácia 
Conglomerate Diversification 

Pridávanie nových výrobkov a služieb, ktoré sa 
nevzťahujú k doterajšej hlavnej činnosti podniku.  

Horizontálna diverzifikácia 
Horizontal Diversification 

Pridávanie nových výrobkov a služieb, ktoré sa 
k doterajšej činnosti podniku nevzťahujú, sú ale 
zamýšľané pre predaj súčasným zákazníkom tejto 
firmy. 

Spoločné podnikanie 
Joint Venture 
 

Dve alebo viac firiem vytvorí právny celok, 
firmu, pre účely vzájomnej spolupráce. 

Znižovanie výdajov 
Retrenchment 
 

Prehodnocovanie nákladov a redukcia majetku za 
účelom zrušenia výroby u produktov s klesajúcim 
predajom. 

Zbavovanie sa majetku 
Divestiture Predaj divízie alebo časti organizácie. 

Likvidácia 
Liquidation 

Predaj všetkého majetku podniku za jeho 
skutočnú cenu. 
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Ďalším dôležitým kritériom pre rozdelenie stratégií je charakter ich pôsobenia. Podľa 

toho rozoznávame stratégiu expanzie, stability, útlmu a kombinovaná. 

Stratégia expanzie – túto stratégiu sledujú firmy majúce výrobky alebo trhy na 

začiatku životného cyklu1. Podniky v tomto prípade rozširujú svoju činnosť o ďalší výrobok 

či službu, rozširujú svoje pôsobenie na trhoch alebo svoje funkcie. Táto stratégia je spojená 

s vyššími investíciami, ale aj s vyšším rizikom a krátkodobo i s nižšou efektivitou.  

Stratégia stability – „charakterizuje podniky nachádzajúce sa v štádiu zrelosti svojho 

vývoja alebo s trhmi a produktmi taktiež v štádiu zrelosti z hľadiska ich krivky životného 

cyklu.“ [10, s. 94]. Pri sledovaní jediného cieľa (rast zisku) sa podniky  trvalo snažia zvyšovať 

efektivitu svojich činností napr. pomocou segmentácie trhu, diferenciácie výrobkov... 

Stratégia útlmu – je využívaná firmami vtedy, ak ich výrobky a trhy sa nachádzajú 

v klesajúcom štádiu životného cyklu. V takejto situácii môže podnik redukovať výrobu, 

opúšťať niektoré trhy, možno i prepúšťať či zatvárať niektoré svoje závody. Pre manažment je 

ťažké pristúpiť k tejto stratégii, pretože naznačuje ich neúspech. Avšak jej včasné zavedenie 

môže priniesť zmeny negatívnych trendov a prípravu zdrojov pre inovácie. 

Kombinovaná stratégia – túto stratégiu realizujú veľké spoločnosti, ktoré vedome 

implementujú v rovnakej dobe rozdielne stratégie v jednotlivých PJ alebo podniky, ktoré sa 

nachádzajú v obdobiach zmien životného cyklu. 

 
1.4 Strategické riadenie 

Nie je možné vytvoriť ideálny proces strategického riadenia firmy. Keřkovský [6] 

tvrdí že, ak by existoval jediný správny a odporúčaný model strategického riadenia, potom by 

všetky firmy takýto model prijali a nastal by pravdepodobne koniec tržnej ekonomiky. Preto 

existuje celá rada teórií ako podnikovú stratégiu spracovať, ale nie je možné vytvoriť jediný 

univerzálny model, pretože každá podniková stratégia má byť unikátna, aby zabezpečila 

úspešný rozvoj podniku.  

Strategické riadenie je chápané ako proces a ako proces pozostáva z jednotlivých na 

seba nadväzujúcich krokov. „Proces strategického riadenia začína formuláciou vízie, poslania 

a cieľov podniku, pokračuje analýzou externého a interného prostredia podniku (strategická 

analýzy), výberu vhodnej stratégie na podnikateľskej a podnikovej úrovni, návrhu 

organizačných zmien, administratívnych opatrení a kontrolného systému na realizácii 

stratégie.“ [2, s. 320] J. Kašík v knihe Podniková diagnostika popisuje proces strategického 

                                                 
1 Životný cyklus výrobku je významný marketingový pojem, ktorý popisuje jednotlivé etapy vývoja výrobku, 
pretože výrobky majú obmedzený život. Pozostáva zo štyroch etáp:  zavádzanie, rast, zrelosť, pokles. 
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riadenia v troch častiach. V prvej časti sa stanovujú ciele a očakávania, čo všetko má nová 

stratégia priniesť. Tiež je sem začlenená aj analýza vonkajšieho prostredia, vlastných zdrojov 

a možností. Druhá časť zahŕňa formulácie a výber stratégie, čo sa uskutočňuje v troch 

krokoch: určenie strategických možností, ohodnotenie týchto možností a výber vhodnej 

stratégie. Tretia časť predstavuje implementáciu zvolenej stratégie, ktorá je tvorená 

predovšetkým riadením strategickej zmeny, úpravou organizačnej štruktúry, plánovaním 

a alokáciou potrebných zdrojov. Z predchádzajúceho je možné zostrojiť prehľadnú 

a jednoduchú schému strategického riadenia. (viď. obr. 1.3) 

 
Obr. 1.3 :Proces strategického riadenia  

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa literatúry [2, s. 322]a [6, s. 7] 

 

 

 

 

 

Avšak je potrebné podotknúť, že strategické riadenie musí byť chápané ako nekončiaci 

sa proces, postupnosť opakujúcich sa a na seba nadväzujúcich krokov. Podnik pôsobí 

v dynamickom prostredí, ktoré prechádza neustálymi zmenami. Zmeny sú stále častejšie 

a stávajú sa viac dramatickými a menej predvídateľnými. Strategický manažment musí 

pozorne sledovať vývoj podnikateľského prostredia, eliminovať možné ohrozenia a naopak 

okamžite využívať príležitosti, ktoré sa ponúkajú. Preto formulovanie stratégie nie je 

jednorazovou záležitosťou, ale vyžaduje si neustále obmieňanie s cieľom adaptovať sa.  

 
Obr. 1.4 : Životný cyklus strategického riadenia [15, s. 5] 
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1.5 Vízia, poslanie, ciele 

Ako z predchádzajúcej kapitoly vyplynulo, na začiatku procesu tvorby stratégie stoja 

tri podstatné činitele: vízia, poslanie a ciele. Na týchto základných elementoch stojí celý 

podnik. Tvoria východisko pre všetky jeho činnosti, pretože dávajú zmysel existencii podniku 

a zároveň udávajú smer, ktorým sa chce podnik uberať. 

 

Vízia 

Slovo vízia pochádza z latinčiny a v preklade znamená vidina, zjavenie. Je to teda 

pohľad do budúcnosti. V ekonomickom pojatí podniková vízia označuje formuláciu 

perspektívnej orientácie a hlavných cieľov podniku pre dlhodobejší horizont  desiatich a viac 

rokov [10]. Zjednodušene sa dá povedať, že vízia v podstate predstavuje stav firmy, do 

ktorého by ju manažéri radi v priebehu rokov dostali. Vzhľadom k tomu, že je vízia 

definovaná pre dlhšie obdobie, tak len načrtáva predstavu o budúcom vývoji a postavení 

podniku, a to v najvšeobecnejších a koncepčných pojmoch. Úlohou vízie je reagovať na javy 

a trendy, ktoré sú v súčasnosti nevýrazné, ale v budúcnosti by mohli priamo alebo nepriamo 

ovplyvniť podnik. Dobre formulovaná vízia predstavuje komplexnú cieľovú predstavu, ktorá 

musí mať reálny základ a zároveň predstavovať príťažlivú a podnecujúcu výzvu. Teda musí 

mať motivujúci charakter. Aby plnila svoju funkciu, musí byť správne naformulovaná, tzn. 

spĺňať nasledujúce podmienky: 

• Stručná 

• Úplná a špecifická 

• Ľahko zapamätateľná 

• Predstavovať optimistickú víziu o budúcnosti. 

Vízia spĺňajúca tieto požiadavky je predpokladom úspechu presadzovanej stratégie. 

Navyše je treba si uvedomiť, že síce je vízia iniciovaná vedúcimi osobnosťami stojacimi 

v čele spoločnosti, mala by byť prijatá a zdieľaná všetkými zapojenými ľuďmi. Mala by byť 

výzvou pre každého, aby zapojil všetky svoje schopnosti. Keďže má charakter vnútorného 

podnikového dokumentu, je určená predovšetkým pre vnútropodnikovú potrebu..  

 

Poslanie 

„Každá firma bola založená a existuje preto, aby naplňovala určité svoje poslanie - 

výrobu či poskytovanie služieb svojim zákazníkom.“ [6, s. 18] Zdôvodňuje samotnú 

existenciu podniku. Poslanie firmy korešponduje so základnými predstavami (víziou) 
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zakladateľov firmy o tom, čo bude predmetom podnikania, akí budú zákazníci firmy, aké 

potreby a akými výrobkami či službami bude firma tieto potreby zákazníkov uspokojovať. 

Navyše ešte vyjadruje prianie vedenia podniku, ako by mala verejnosť podnik chápať. 

Základnou úlohou poslania spoločnosti je vymedzovanie toho, na čo sa má firma sústrediť 

a akým smerom isť. Z toho vyplýva, že špecifikuje nielen súčasný i budúci predmet 

podnikania ale i typ organizácie, o ktorý podnik usiluje.  

Poslanie vychádza z vízie. Je síce sústredené na súčasnosť, ale pretože musí byť 

prepojené na budúcnosť, nemôže existovať bez vízie a naopak. Dobre formulované poslanie 

sa tak stáva spolu s víziou dôležitou súčasťou procesu tvorby stratégie, pretože dáva riadiacim 

pracovníkom i radovým zamestnancom jasné vedomie účelu podnikania a napomáha 

vytvoreniu pocitu spolunáležitosti s firmou [10]. V niektorých krajinách je celkom bežné, že 

poslanie býva vyjadrené v písomnej podobe. Písomne vyjadrená vízia podniku má výrazný 

informačný význam, pretože deklaruje poslanie firmy smerom k verejnosti a vystavuje týmto 

spôsobom firmu verejnej kontrole. Na druhú stranu, smerom dovnútra, predstavuje základnú 

normu pre chovanie manažmentu i radových zamestnancov. Poslanie spoločnosti musí byť, 

tak ako i iné strategické dokumenty, čas od času aktualizované. 

 

Ciele 

Ďalším pomocníkom pri formulácii stratégie, spolu s víziou a poslaním, sú ciele 

podniku. Stanovenie a znalosť cieľov poskytuje manažérom základ pre strategické riadenie. 

Strategické ciele tvoria podstatu stratégie, sú hlavnou súčasťou ich obsahu. Avšak treba dávať 

pozor, aby boli strategické ciele prispôsobované v priebehu času meniacemu sa 

podnikateľskému prostrediu. Ciele podniku sú žiaduce stavy, ktorých sa podnik snaží 

dosiahnuť prostredníctvom svojej existencie a svojich činností. Jedným z najdôležitejších 

kritérií hodnotenia činnosti  podniku je práve stupeň dosiahnutia cieľov. Rôzne podniky môžu 

mať rôzne ciele. Aj v rámci podniku sa ešte uplatňujú rôzne druhy cieľov, napr. dlhodobé, 

strategické, krátkodobé operatívne. Firma má väčšinou stanovený jeden základný primárny 

cieľ, ktorý predstavuje účel firmy. Primárnemu cieľu sú podradené ciele čiastkové (obecné). 

Predstavujú postupné kroky k tomu, čoho chce podnik dosiahnuť. Čiastkové ciele sa môžu 

navzájom doplňovať, ale môžu byť i vo vzájomnom rozpore. Medzi tieto ciele Dedouchová 

[1, s. 13] radí: 

v Dosiahnutie väčšieho podielu na trhu 

v Úspora nákladov 

v Zvýšenie produktivity práce 
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v Vývoj nových výrobkov 

v Zlepšenie kvality výrobkov a služieb... 

 

Aby ciele plnili svoj účel, je nutné, aby boli správne naformulované. Často 

používanou metódou pri formulácii akéhokoľvek cieľa je metóda SMART. Jednotlivé 

písmená slova predstavujú začiatočné písmená charakteristík v angličtine, ktoré by mal cieľ 

splňovať. Podľa metódy SMART cieľ musí byť [5]:  

S – specific – špecifický – musí byť presne popísaný, jasný 

M – measurable – merateľný – aby bolo možné rozpoznať, či sa cieľ napĺňa 

A – agreed (acceptable) -  akceptované pracovníkmi – zodpovedať potrebám príjemcu 

R – realistic – reálny, dosiahnuteľný 

T – timed – sledovateľný v čase  

 

1.6 Strategická analýza 

Na ceste k dosiahnutiu konkurenčnej výhody pomocou formulovania stratégie podniku 

je najdôležitejšie nájsť súvislosti medzi podnikom a jeho okolím. Proces formulácie stratégie 

je zložitý. Vyžaduje si systematický prístup pre identifikáciu a analýzu vonkajších faktorov 

pôsobiacich na podnik a ich konfrontáciu so zdrojmi a schopnosťami podniku. Faktory 

podnikateľského prostredia, v ktorom sa firma nachádza, môžu svojím pôsobením na jednej 

strane vytvárať nové podnikateľské príležitosti, na druhej strane sa môže jednať o potenciálne 

hrozby pre jej existenciu. Rozdelenie okolia na jeho jednotlivé časti a jeho vzájomné vzťahy 

sú zobrazené na obr. 1.5. 

Analýzou okolia podniku (tzv. externá analýza) rovnako ako analýzou zdrojov 

a schopností podniku (tzv. interná analýza) sa zaoberá strategická analýza, ktorá je 

najdôležitejšou fázou spracovávania stratégie. „Cieľom strategickej analýzy je identifikovať, 

analyzovať a ohodnotiť všetky relevantné faktory, o ktorých je možné predpokladať, že budú 

mať vplyv na konečnú voľbu cieľov a stratégie podniku.“ [15, s. 9] Z výsledkov strategickej 

analýzy vyplývajú základné východiská pre formuláciu stratégie. 
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Obr. 1.5: Podnikateľské prostredie  

Zdroj: Vlastné spracovanie s využitím literatúry [1, s.16] a [16, s.26] 

 
 

1.6.1 Analýza makrookolia 

Na prvom stupni skúma strategická analýza faktory a tendencie vzdialeného okolia, 

ktoré ležia mimo oblasť aktívneho vplyvu podniku. Makrookolie zahrňuje teda vplyvy 

a podmienky, ktoré existujú a vyvíjajú sa nezávisle na podniku a bez ohľadu na jeho 

konkrétne chovanie. Môžu mať na podnik a jeho činnosť zásadný vplyv. Ale podnik nemá 

bezprostrednú možnosť aktívne stav tohto okolia ovplyvňovať, môže však svojim 

rozhodovaním aktívne na ne reagovať. Vznikajúcim zmenám je nútený sa prispôsobiť a tak 

môže odstrániť alebo zmierniť prípadné negatívne vplyvy, či umocniť vplyvy pozitívne. Pre 

analýzu makrookolia je podľa Košťana [7] možné využiť týchto metód:   

Metóda 4C 

Plánovanie scenárov 

PEST analýza 

 
PEST analýza 

Pre analýzu makrookolia sa najčastejšie využíva PEST analýza. Názov PEST tvoria 

začiatočné písmená 4 oblastí vonkajšieho prostredia, ktoré tvoria základ tejto analýzy: 

• Politické a legislatívne prostredie 

• Ekonomické prostredie 

• Sociálne a demografické prostredie 

• Technologické prostredie 
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Niekedy je legislatívna oblasť vyčlenená samostatne, potom je model označovaný ako 

SLEPT analýza. U niektorých autorov sa môžeme dokonca stretnúť s pojmom PESTEL, kde 

ďalšie „E“ pochádza zo slova ekologické prostredie. Každá z týchto skupín zahrňuje radu 

faktorov, ktoré rôznou mierou podnik ovplyvňujú. Často krát o úspešnosti podniku rozhoduje 

práve to, ako sa podnik dokáže vyrovnať s týmito vplyvmi a reagovať na ne. Dôležitosť 

jednotlivých faktorov sa pre rôzne odvetvia, podniky a rôzne situácie môže líšiť. Analýza 

PEST vychádza z poznania minulého vývoja a snaží sa o predvídanie a analyzovanie 

budúcich vplyvov prostredia v 4 hlavných oblastiach. Podrobnejšie rozdelenie je na obr.1.6 

Nie je nutné prechádzať a analyzovať všetky faktory. Na organizáciu má obvykle vplyv len 

niekoľko najdôležitejších síl.  

 
Obr. 1.6: PEST analýza vplyvov prostredia [7, s. 38] 

 
 
P ako Politické a legislatívne okolie 

Politika a legislatíva spolu úzko súvisia. Štát ovplyvňuje chovanie ekonomiky 

predovšetkým prostredníctvom zákonov a kontroly ich dodržiavania. Pomocou zákonov, 

vyhlášok a nariadení štát definuje možnosti a bariéry podnikania. Právo a jeho inštitúty 

vytvárajú rámec prakticky pre všetky podnikové činnosti. „Existencia celej rady zákon, 

právnych noriem a vyhlášok nielen vymedzuje priestor pre podnikanie, ale upravuje i samotné 

podnikanie a môže významne ovplyvniť rozhodovanie o budúcnosti podniku.“ [15,s. 17] 
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Hlavne aktivity národných podnikov mieriacich za hranice zeme významne ovplyvnňujú 

politické vzťahy s ostatným svetom. Preto jednotlivé podniky a tým i celú národnú 

ekonomiku výrazným spôsobom ovplyvňuje celková politická stabilita danej zeme. Jednou 

z hlavných funkcií štátu je definovanie a realizácia tzv. hospodárskej politiky štátu, ktorá má 

podobu napríklad podpory malých firiem, regulácia exportu a importu, podpory výskumu 

a technického rozvoja, cenovej politiky, ochrany životného prostredia. Štát taktiež vo 

vymedzených oblastiach kontroluje fungovanie trhov (napr. regulácia cien, Úrad pre 

hospodársku súťaž, štátna obchodná inšpekcia, daňové zákony a ďalšie) a tieto politické 

obmedzenia sa dotýkajú každého podniku. Ďalej je štát zodpovedný za kvalitu pracovnej sily 

v zmysle jeho zodpovednosti za školskú, zdravotnícku a sociálnu oblasť.  

 
E ako Ekonomické okolie 

Podnik v rozhodujúcej miere je ovplyvnený celkovou hospodárskou situáciou danej 

zeme a jej dynamikou. [10] Pri strategickej analýze ide jednak o identifikáciu vplyvov 

ekonomiky krajiny, jednak o určenie spôsobu a sily ich pôsobenia na vývoj danej organizácie 

v budúcnosti v priebehu naplňovania jej stratégie. Pôsobenie faktorov na jednotlivé podniky 

môže byť rôzne.  Je dôležité si uvedomiť hlavne silu tzv. magického štvoruholníka, ktorý 

tvorí: ekonomický rast, nezamestnanosť, inflácia, vonkajšia rovnováha. 

Z predchádzajúceho vyplýva, že ekonomické okolie podniku sa často vyjadruje 

veľkosťou hrubého domáceho produkt vo forme prepočtu na obyvateľa a jeho vývojovým 

trendom,  bilanciou zahraničného obchodu, hodnotou inflácie a nezamestnanosti. Tieto 

veličiny predstavujú základnú orientáciu o vývoji hospodárstva pre prípadne strategické 

zmeny. Cieľom je maximalizovať ekonomický rast a prebytok obchodnej bilancie 

a minimalizovať nezamestnanosť a infláciu. Nesmie sa zabudnúť na ďalšie podstatné 

makroekonomické veličiny ako úroková miera, inflačné očakávania, výmenný kurz, daňová 

politika... „Zachytenie súvislostí a premietnutie ich vplyvov na podnik, odhad a predvídanie 

vývojových tendencií v tejto oblasti potom predstavuje dominantnú úlohu, ktorej riešenie je 

súčasťou procesu tvorby stratégie.“ [15, s. 17] 

 
S ako Sociálne a demografické okolie 

Sociálne faktory na jednej strane môžu výrazne ovplyvňovať dopyt po výrobkoch 

a službách, na strane druhej silno ovplyvňujú i ponuku.  Pod sociálnymi faktormi je možné si 

predstaviť tieto faktory podľa Keřkovského [6]:  

• Spoločensko-politický systém a klíma v spoločnosti 
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• Hodnotové stupnice a postoje ľudí 

• Životný štýl 

• Životná úroveň 

• Kvalifikačná štruktúra obyvateľstva 

• Zdravotný stav a štruktúra populácie 

Je to komplex veľkého množstva rozmanitých prvkov, ktoré určujú chovanie jak 

jednotlivcov tak skupín. V rámci podnikateľskej jednotky je nutné rešpektovať tieto 

skutočnosti. Sociálne a demografické faktory odrážajú vplyvy spojené s postojom, životom 

a štruktúrou obyvateľstva. Podobne ako ostatné oblasti sú i sociálne faktory v neustálom 

vývoji, ktorý vyplýva zo snahy jednotlivcov naplniť svoje túžby a potreby. Poznanie trendov 

v tejto oblasti jednoznačne pomáha získať predstih pred konkurentmi v boji o zákazníka.  

 
T ako Technologické okolie 

Pre existenciu podnikov sú veľmi významné vynálezy a inovácie. Investovanie do 

technického rozvoja sa stáva na jednej strane nevyhnutným, na druhej strane zahrňuje v sebe 

mnoho rizík. „Technologická zmena môže cez noc spôsobiť zastaranie súčasných výrobkov 

a súčasne môže vytvoriť množstvo nových výrobných možností.“ [1, s. 27] Akcelerácia 

technologických zmien skracuje priemerný životný cyklus výrobkov. Avšak firmy so 

strategickým zameraním  na technický rozvoj ako svoju hlavnú konkurenčnú zbraň využívajú 

exkluzívny charakter svojich výrobkov, za ktorý nasledovne inkasujú vyššiu cenu ako 

konkurenti. Predvídanie vývoja smeru technického rozvoja sa môže stať významným 

činiteľom úspešnosti podniku. K tomu aby sa podnik vyhol zaostalosti a preukazoval aktívnu 

inovačnú činnosť, musí byť informovaný o technických a technologických zmenách, ktoré 

v okolí prebiehajú. Nové technológie sa netýkajú len priamo výrobkov ale takisto procesov 

ich výroby, ktoré umožňujú vyrábať súčasné výrobky ale novým spôsobom. I tieto nové 

procesy vytvárajú potom príležitosti a hrozby. 

 
1.6.2 Analýza mikrookolia 

Mikrookolie inač označované ako odborové či odvetvové okolie podniku pozostáva 

z podnikov, ktoré si spravidla vzájomne konkurujú a ich výrobky je možné vzájomne 

substituovať. Súčasťou mikrookolia sú i ďalšie subjekty, akými sú dodávatelia,  zákazníci 

podniku apod. Za mikrookolie považujeme teda všetko, čo bezprostredne podnik obklopuje. 

Úlohou manažérov je v rámci strategickej analýzy odhaliť príležitosti a ohrozenia podniku 

prichádzajúce nielen z makrookolia ale taktiež z odvetvia, v ktorom podnik pôsobí. 
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Konkurenčné sily mikrookolia, ktoré je nutné v stratégii využiť, resp. ich negatívny vplyv je 

treba obmedziť, pomáhajú analyzovať:  

Porterov model piatich síl,  

model 6 síl podľa Groova,  

kľúčové faktory úspešnosti (model „7S“ od McKinsey) 

model životného cyklu mikrookolia,  

tvorba scenárov... 

 
Porterov konkurenčný model piatich síl 

Harvardský profesor Michael E. Porter (1980) vypracoval model piatich síl. 

Tým poskytol praktický analytický rámec pre určenie konkurenčnej stratégie, ktorý zahŕňa 

štrukturálnu analýzu prostredia. Porter tvrdí, že výnosnosť odvetvia je funkciou štruktúry 

odvetvia.[7] To znamená, že na súčasnej štruktúre odvetvia závisí atraktívnosť trhu, potenciál 

rastu na trhu a možnosť získať konkurenčnú výhodu. Podmienkou úspechu podniku je jeho 

schopnosť vyrovnať sa s nasledujúcimi piatimi hlavnými konkurenčnými silami odvetvia [6], 

ktoré sú tiež zobrazené na obrázku :  

v vyjednávacia sila zákazníkov (bargaining power of buyers)  

v vyjednávacia sila dodávateľov (bargaining power of suppliers)  

v hrozba vstupu nových konkurentov (threat of entry) 

v hrozba substitútov1 (threat of substitutes) 

v rivalita firiem pôsobiacich na danom trhu (competitive rivalry within industry) 

 
Obr. 1.7:  Hybné sily konkurencie v odvetví [13, s. 4] 

 

                                                 
1 Substitúty sú statky, ktoré sa v spotrebe navzájom nahrádzajú. 
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Každá spoločnosť by mala strategickými pohybmi ovplyvňovať rovnováhu týchto 

piatich síl a posilňovať tak pozíciu firmy. Rovnakým spôsobom môže nájsť firma novú 

pozíciu tak, aby jej schopnosti poskytli čo najlepšiu obranu proti týmto konkurenčným silám. 

 
Dodávatelia a ich vyjednávacia sila 

Sila a vplyv dodávateľov zdrojov, ktoré sú nevyhnutné pre obor je dôležitým 

ekonomickým faktorom, pretože môže viesť k znižovaniu výnosnosti jednotlivých podnikov. 

Silní dodávatelia surovín, energie, technológie, pracovnej sily... môžu zvyšovaním cien 

vstupov alebo znižovaním ich kvality znižovať zisky svojich odberateľov. Podľa Portera [13] 

má skupina dodávateľov prevahu ak platí: 

• ponuku ovláda len zopár spoločností a je tak koncentrovanejšia než odvetvie, ktorému 

dodáva 

• dodávatelia nečelia substitučným výrobkom pri dodávkach danému odvetviu 

• odvetvie nie je dôležitým zákazníkom dodávateľskej skupiny 

• dodávateľský produkt je dôležitým vstupom pre odberateľovo podnikanie 

• skupina dodávateľov predstavuje nebezpečenstvo integrácie do odvetvia odberateľov 

• skupina dodávateľov disponuje diferencovanou výrobou a vytvorila prechodové 

náklady 

 
Odberatelia a ich vyjednávacia sila 

Podobne ako silní dodávatelia ovplyvňujú konkurenčné podmienky aj silní zákazníci. 

Veľká potenciálna sila na strane kupujúcich môže výrazne zostriť konkurenčné vzťahy. 

Výrobcovia vedení snahou získať zákazníkov, sa budú voči sebe chovať tvrdo. Navyše 

kupujúci môžu využiť svoju silu k tomu, aby vymohli pre seba ďalšie výhody. Porter [13] 

tvrdí, že skupina odberateľov je silná vtedy, ak platia podmienky: 

• je koncentrovaná alebo nakupuje veľké množstvo vzhľadom k objemu produkcie 

dodávateľa 

• produkty, ktoré nakupujú v odvetví, sú štandardné alebo nediferencované 

• produkty, ktoré nakupujú v odvetví, predstavujú významnú časť nákladov alebo 

nákupov odberateľa 

• ak docieľujú nízkeho zisku 

• odberatelia vytvárajú hrozbu spätnej integrácie 

• odberateľ je plne informovaný 

• produkt odvetvia nie je dôležitý z hľadiska kvality odberateľovej produkcie či služieb  
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Substitúty 

„Podniky v jednom odvetví sa dostávajú často do konkurenčného vzťahu s podnikmi 

v inom odvetví.“ [13, s. 50] Príčinou je existencia substitútov, ktoré určujú cenové stropy pre 

produkty v odvetví. Pozornosť si zaslúžia hlavne tie substitúty, ktorým ich zlepšujúca sa 

cenová pozícia umožňuje priblížiť sa produkcii v odvetví alebo sú vyrábané odvetviami, ktoré 

dosahujú vysoké zisky. Konkurenčná sila vyplývajúca z hrozby substitútov je podľa 

Sedláčkovej [15] determinovaná týmito faktormi: 

• relatívna výška cien substitútov  

• diferenciácia substitútov 

• náklady na zmenu.  

 

Potenciálne novo vstupujúce firmy 

Noví konkurenti prinášajú do odvetvia novú kapacitu, snahu získať významný tržný 

podiel a často značné zdroje. Vážnosť hrozby vstupu nových konkurentov do určitého 

odvetvia sa posudzuje predovšetkým podľa dvoch faktoroch:  

v vstupné bariéry a  

v očakávaná reakcia ostatných konkurentov.  

Ak dôjde v odvetví k atraktívnemu rastu zisku, vzniká záujem o vstup do tohto 

odvetvia. Nízke bariéry vstupu predstavujú obrovskú hrozbu. Avšak na druhej strane, 

v prípade nízkeho rizika vstupu, podniky vo vnútri mikrookolia môžu využiť túto situáciu 

k zvýšeniu cien. Porter rozlišuje [13] 7 zdrojov prekážok vstupu:  

• úspory z rozsahu, diferenciácia produktu, kapitálová náročnosť, prechodové náklady, 

prístup k distribučným kanálom, nákladové znevýhodnenie nezávislé na rozsahu, 

vládna politika  

 

Rivalita existujúcich firiem 

Súperenie medzi súčasnými konkurentmi má podobu obratného manévrovania 

s cieľom získať výhodné postavenie. Vo väčšine odvetví platí, že konkurenčné kroky jednej 

firmy majú viditeľný efekt na súperiacich partnerov a môžu vyvolať buď odvetu alebo snahu 

o kompenzáciu. To znamená, že firmy sú na sebe vzájomne závislé. Používané konkurenčné 

nástroje zahrňujú cenu, kvalitu, služby, záruky a garancie, reklamné kampane, akcie na 

podporu predaja, distribučné kanály, nové výrobky a iné. Skladba týchto nástrojov sa v čase 

mení. 
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1.6.3 Interná analýza 

V predchádzajúcich častiach bolo zdôrazňované, aké je dôležité, aby bola stratégia 

spoločnosti vytváraná s ohľadom na vonkajšie prostredie, v ktorom pôsobí. V ďalšom kroku 

formulovania stratégie sa venuje pozornosť vnútorným zdrojom a schopnostiam spoločnosti. 

Je nevyhnutné uskutočniť dokonalú internú analýzu a zhodnotiť možnosti reakcie podniku na 

vonkajšie prostredie. Interná analýza musí zostaviť zoznam silných a slabých stránok firmy. 

Medzi najznámejšie metódy internej analýzy patria: 

Analýza hodnotového reťazca 

Analýza (audit) zdrojov podniku 

Analýza výsledkov v jednotlivých funkčných oblastiach 

Zhodnotenie doterajšej stratégie 

Finančná analýza. 

 

Analýza funkčných oblastí 

Výroba – predstavuje operácie spojené s transformáciou vstupu do finálnej podoby produktu, 

napr. aktivity spojené so získaním vstupov, ich skladovaním, rozvozom a manipuláciou. 

montáž, údržba zariadení uskladnenie  hotových výrobkov, vnútropodniková doprava, 

prevádzka dodávkových vozidiel, vysokozdvižných vozíkov, spracovanie objednávok 

(kompletácia, balenie) ...  

Marketing a predaj – využíva prostriedkov k tomu, aby zákazníci vedeli o existencii 

produktu a boli schopní si ho kúpiť. Patrí sem: reklama, podpora predaja, výber distribučných 

kanálov, stanovenie cien a ostatné činnosti umožňujúce a podporujúce nákupy zákazníka. 

Základom pre rozvoj marketingu je výber vhodného segmentu trhu a navrhnutie 

marketingového mixu pre konkurovanie na tomto trhu. 

Materiálové hospodárstvo – inak označované tiež ako nákup sa týka opatrovania vstupov, 

ktoré sú spotrebovávané v hodnotovom reťazci firmy. Analýza tejto oblasti sa netýka vstupov 

ako takých ale funkcie obstarávania. Medzi obstarávané vstupy patria suroviny a materiál ale 

aj strojné vybavenie, vybavenie laboratórií, kancelárií i budov.  

Vedeckotechnický rozvoj – výskum a vývoj môže byť zameraný buď na výrobok, výrobné 

procesy alebo prípadne i na výrobné zdroje (materiál, energia, kvalifikácia pracovníkov). 

Personálne funkcie – sa usilujú o najvyššie využite pracovníkov a dosiahnutie ich najvyššej 

produktivity. Zároveň hľadá spôsoby, ako zosúladiť záujmy ľudí a podniku.  Oblasť ľudských 

zdrojov zahrňuje aktivity podniku spojené s náborom, výberom, školením a rozvojom 
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pracovníkov, s ich fluktuáciou a tiež aktivity týkajúce sa tvorby mzdových sústav či motivácie 

zamestnancov.  

Podniková infraštruktúra – skladá sa z rady aktivít, ako je vlastné riadenie firmy, plánovanie, 

financie, účtovníctvo, právne záležitosti, riadenie akosti, firemné informačné systémy. 

Obecnejšími ale rovnako dôležitými aktivitami sú podniková kultúra, organizačná štruktúra 

a vnútorný riadiaci systém.  

 

Finančná situácia podniku 

Pre zhodnotenie finančnej situácie podniku sa používajú pomerové ukazovatele, ktoré 

bývajú súčasťou finančnej analýzy podniku. Predmetom tejto diplomovej práce však nie je 

uskutočnenie finančnej analýzy, ale len odhalenie silných alebo slabých miest v hospodárení 

podniku. Všetky použité vzorce pomerových ukazovateľov sú uvedené v prílohe č. 1. 

Rentabilita (výnosnosť) vloženého kapitálu vyjadruje schopnosť podniku vytvárať nové 

zdroje, dosahovať zisku použitím investovaného kapitálu. V rámci finančnej analýzy sa 

najčastejšie hodnotia tieto ukazovatele rentability: 

• Rentabilita celkového kapitálu (ROA) odráža celkovú efektívnosť firmy, jej 

reprodukčnú silu bez ohľadu na to, z akých zdrojov boli podnikateľské činnosti 

financované. 

• Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) zachytáva výnosnosť toho kapitálu, ktorý bol 

vložený do podnikania akcionármi alebo vlastníkmi podniku. 

• Rentabilita tržieb (ROS) vyjadruje schopnosť podniku dosahovať zisku pri danej 

úrovni tržieb. Odráža schopnosť podniku vyrábať výrobok alebo službu s nízkymi 

nákladmi alebo za vysokú cenu [3]. 

 

Ukazovatele aktivity skúmajú efektívnosť využitia podnikového majetku. Vyjadrujú ako 

podnik hospodári so svojimi aktívami a tiež viazanosť jednotlivých zložiek kapitálu v 

porovnaní s dosiahnutými výstupmi. Ukazovatele aktivity môžu byť vyjadrené: 

• Doba obratu (doba viazanosti) udáva, koľko dní trvá, kým sa príslušná položka 

majetku speňaží v tržbách. Vyžaduje sa minimalizácia hodnôt týchto ukazovateľov. 

• Obrat (rýchlosť obratu) udáva, koľkokrát sa obráti príslušný majetok v ročných 

tržbách. Tu platí: čím vyššia hodnota, tým je lepšie.  

Používané ukazovatele aktivity: 

Doba obratu aktív - viazanosť celkového vloženého kapitálu 
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Obrat aktív 

Doba obratu zásob – ukazovateľ intenzity využitia zásob 

Obrat zásob 

Doba obratu pohľadávok – platobná disciplína odberateľov 

Obrat pohľadávok 

Doba obratu krátkodobých záväzkov – platobná disciplína podniku voči dodávateľom 

Obrat krátkodobých záväzkov 

Pravidlo solventnosti: doba obratu pohľadávok < doba obratu krátkodobých záväzkov. 

 

Ukazovatele zadlženosti vyjadrujú vzťah medzi cudzími a vlastnými zdrojmi financovania 

podniku, merajú rozsah, v ktorom podnik používa k financovaniu dlhy. Pomáhajú merať 

finančné riziko platobnej neschopnosti. Medzi najpoužívanejšie patria: 

• Celková zadlženosť (ukazovateľ veriteľského rizika) - čím vyššia hodnota, tým 

vyššia zadlženosť podniku, čo predstavuje riziko pre veriteľov. 

• Zadlženosť vlastného kapitálu – koľko % cudzieho kapitálu pripadá na 100% 

vlastného kapitálu. 

• Podiel vlastného kapitálu na aktívach – čím vyššia hodnota ukazovateľa, tým vyššia 

finančná stabilita podniku. 

• Úrokové krytie – čím vyššia hodnota, tým vyššia schopnosť podniku splácať úroky. 

 

Likvidita znamená schopnosť podniku uhradiť si včas svoje záväzky. Je podmienkou 

solventnosti podniku. Základnými ukazovateľmi hodnotiacimi likviditu podniku sú: 

• Bežná likvidita ukazuje, koľko krátkodobých záväzkov je podnik schopný splatiť 

tým, že predá všetok obežný majetok 

• Pohotová likvidita počíta, nakoľko sa podnik dokáže vyrovnať so svojimi záväzkami, 

ak by nepredával svoje zásoby. 

• Peňažná (okamžitá) likvidita vyjadruje, koľko krátkodobých záväzkov je podnik 

schopný splatiť zo svojho finančného majetku (peniaze v pokladnici, na účtoch 

v banke, ceniny...). 

• Čistý pracovný kapitál meria veľkosť relatívne voľnej čiastky kapitálu, ktorá nie je 

viazaná na krátkodobé záväzky. 
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1.7 Swot analýza 

Zmyslom externej analýzy je odhaliť príležitosti a ohrozenia v okolí podniku a 

zmyslom internej analýzy je uvedomiť si vlastné silné a slabé stránky podniku. Ako každá 

analýza musí aj strategická analýza vyústiť v syntézu a v závery. Užitočným nástrojom 

rekapitulácie a zhrnutia predchádzajúcich uskutočnených analýz je SWOT analýza. Tá je 

prístupom nepretržitej konfrontácie vnútorných zdrojov a schopností podniku so zmenami 

v jeho okolí.[15] Slovo SWOT je  zložené z počiatočných písmen anglických slov Strenghts 

(prednosti, silné stránky organizácie), Weaknesses (nedostatky, slabé stránky organizácie), 

Opportunities (príležitosti vo vonkajšom prostredí), Threats (hrozby z vonkajšieho 

prostredia). Podľa Košťana [7] jednotlivé pojmy predstavujú nasledovné: 

Prednosti sú pozitívne vnútorné podmienky, ktoré umožňujú organizácii získať prevahu nad 

konkurentmi  

Nedostatky sú negatívne vnútorné podmienky, ktoré môžu viesť k nižšej organizačnej 

výkonnosti. 

Príležitosťami sú súčasné alebo budúce podmienky v prostredí, ktoré sú priaznivé súčasným 

alebo potenciálnym  výstupom organizácie.  

Hrozby sú súčasné alebo budúce podmienky v prostredí, ktoré sú nepriaznivé súčasným alebo 

budúcim výstupom organizácie.  

 

Porovnanie výsledkov externej a internej analýzy sa robí v tabuľke (viď obr.1.9), ktorá 

pozostáva zo štyroch kvadrantov odpovedajúcim štyrom charakteristikám (silné, slabé 

stránky, príležitosti, ohrozenia). Aby si tabuľka zachovala vypovedaciu schopnosť a bola 

priehľadná, je potrebné brať do úvahy radšej menší počet relevantnejších charakteristík.  

 

Obr. 1.9 Tabuľka SWOT analýzy [6, s. 98] 

S 
     Výpis silných stránok  
    - .............................. 
    - .............................. 
    - .............................. 
 

W 
           Výpis slabých stránok 
         - ................................ 
         - ................................ 
         - ................................ 

O 
     Výpis príležitostí 
    - .............................. 
    - .............................. 
    - .............................. 
 

T 
           Výpis hrozieb 
        - ............................... 
        - ............................... 
        - ............................... 
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Je nutné poznamenať, že SWOT analýza nemusí byť využívaná len pre analýzach na 

strategickej úrovni riadenia. Jej využitie je širšie, používa sa pri analýzach zameraných na 

problémy taktického aj operatívneho riadenia, prípadne býva spracovávaná i osobná SWOT – 

zameraná na identifikáciu silných, slabých stránok, príležitostí a hrozieb jednotlivca. 

Manažéri by však nemali skončiť len zoznamom príležitostí a hrozieb v uvedených 

oblastiach. SWOT analýza je veľmi cenným informačným zdrojom pri formulácii stratégie. 

„Z podstaty SWOT analýzy vyplýva základná logika strategického návrhu: návrh stratégie by 

mal byť zameraný na elimináciu slabín a hrozieb využitím silných stránok a strategických 

príležitostí.“ [6, s.99] Často je veľmi ťažké odhadnúť, či určitý jav znamená príležitosť alebo 

hrozbu a či určitá charakteristika podniku predstavuje jeho silnú alebo slabú stránku. 

Ohrozenie za istých predpokladov je možné zmeniť na príležitosť a naopak. Uplatnenie 

SWOT analýzy je vedené základným cieľom rozvíjať silné stránky a potlačovať resp. 

utlmovať slabé a súčasne byť pripravený na potenciálne príležitosti a hrozby. Zostavenie 

diagramu SWOT analýzy, aký je na obr. 1.10, uľahčuje porovnanie vonkajších rizík 

a príležitostí s vnútornými silnými a slabými stránkami podniku a umožňuje systematickosť 

strategickej voľby.  

 

Obr. 1.10 Diagram analýzy SWOT [15, s. 92] 

 Príležitosti v okolí  

Slabé 
stránky 

Turnaround 
stratégia 

Agresívna rastovo 
orientovaná stratégia 

Silné 
stránky 

Obranná 
stratégia 

Diverzifikačná 
stratégia 

 Ohrozenia v okolí  

 

Výber jednej zo štyroch stratégií záleží na kvantitatívnom a kvalitatívnom hodnotení 

externých a interných faktorov, aby bola nakoniec vybraná tá najefektívnejšia stratégia. 

K znázorneniu výsledkov SWOT analýzy môžu byť použité nasledujúce 4 kvadranty, ktoré sú 

tiež vyobrazené v obr. 1.10. 
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Kvadrant I je charakteristický tým, že sa tu externé príležitosti stretávajú s internými 

prednosťami. Výsledkom týchto priaznivých okolností by mala byť rastovo alebo až 

agresívne orientovaná stratégia. 

Kvadrant II je výsledkom neschopnosti využiť externé príležitosti pre organizačné interné 

nedostatky. Vedenie organizácie si uvedomuje existenciu príležitostí, ale nie je schopné ich 

využiť pre nedostatok potrebných schopností a zdrojov. V takomto prípade by mal podnik 

realizovať stratégiu turnaroundu. 

Kvadrant III zachytáva situáciu, kedy externá hrozba je schopná ohroziť existenciu 

organizácie tým, že využije jeho interného nedostatku. V tomto prípade sa jedná o obrannú 

(defenzívnu) stratégiu vychádzajúcu často z uzatvárania kompromisov a opúšťania určitých 

pozícií. 

Kvadrant IV reprezentuje situáciu, v ktorej externá hrozba môže poškodiť organizačnú 

prednosť. To znamená, že silné stránky podniku sú podrobené nepriazni okolia. V takejto 

situácii je potrebné identifikovať hrozby a premeniť ich pomocou silných stránok 

v príležitosti. Výsledkom je diverzifikačná stratégia. 

 

1.8 Metodológia práce 

Táto diplomová práca je rozdelená na teoretickú časť a časť aplikačnú, ktorá bude 

pozostávať z analýz makroprostredia, odvetvia spoločnosti a interného prostredia spoločnosti. 

Poznatky z týchto analýz sa v závere zhrnú do syntézy a následne budú vyvodené závery.  

 

Analýza1 - znamená rozbor, metódu skúmania zložitejších skutočností rozkladom na 

jednoduchšie. 

Syntéza1 - všeobecné označenie pre proces spojovania dvoch alebo viac častí do jedného 

celku. 

 

Pri uskutočňovaní analýzy hrajú najdôležitejšiu úlohu vstupné informácie. Informácie 

o vonkajšom okolí firmy (makroporstredí a trhu) budú získané predovšetkým z tzv. 

sekundárnych zdrojov. Okrem štandardných zdrojov uvedených v tabuľke 1.2 sa môžu 

k získaniu potrebných údajov využívať neformálne kontakty a rozhovory napr. s partnermi na 

trhu či zamestnancami, ktoré sa pre účely tejto práce však nebudú realizovať. 

 

                                                 
1 www.wikipedie.cz 
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Tab. 1.2 Zdroje sekundárnych údajov [9, s. 65] 

Zdroje sekundárnych údajov interných Zdroje sekundárnych údajov externých 
Výkazy nákladov a tržieb 
Výkazy ziskov a strát 
Všetky rozpočty 
Finančné plány 
Prehľady výroby 
Predajné výkazy 
Evidenčné prehľady výrobkov 
Evidenčné prehľady podľa trhov 
Evidenčné prehľady podľa časových období 
Databáza konkurentov 
Databáza sprostredkovateľov 
Databáza zákazníkov 
Korešpondencia so zákazníkmi 
Reklamácie 
Správy z obchodných ciest 
Správy z konferencií, výstav a veľtrhov 
Správy z predchádzajúcich výskumov 

Podklady vládnych orgánov 
Nariadenia štátnych a miestnych orgánov 
Všetka legislatíva 
Správy štatistických úradov 
Publikácie hospodárskych komôr 
Odborné publikácie 
Rozbory, analýzy, prehlásenia a prognózy 
Noviny, časopisy, bulletiny 
Ostatné periodiká 
Oznamovacie prostriedky 
Prospekty a katalógy 
Informácie od konkurencie 
Informačné databázy 
Výskumné správy 
Údaje marketingových agentúr 
Informácie od nezávislých hodnotiteľov 
Obchodný a živnostenský register 
Internet, inzercia 

 

Podklady pre uskutočnenie internej analýzy sa radia medzi primárne informácie. Zber 

takýchto údajov sa na rozdiel od sekundárnych informácií, ktoré už boli získané a 

publikované v minulosti, uskutočňuje po prvýkrát. Metódy získavania informácií sú 

pozorovanie, dopytovanie a experiment.  

Dopytovanie – „Základom dopytovania je kladenie otázok respondentom, z odpovedí 

ktorých riešiteľ získava žiaduce primárne údaje. Podľa kontaktu s opytovanými sa 

dopytovanie odohráva osobne, telefonicky alebo písomne.“ [14, s. 47] Dopytovanie môže byť 

štruktúrované a neštruktúrované. „Štruktúrované dopytovanie využíva formálny zoznam 

otázok, ktoré sú kladené všetkým respondentom rovnakým spôsobom. Neštruktúrovaný 

výskum dovoľuje anketárovi klásť otázky a smerovať rozhovor podľa reakcií respondenta.“ 

[8, s. 411] V tejto diplomovej práce sa využije neštruktúrované dopytovanie uskutočňované 

osobne v rámci návštev pracovníkov firmy. 

 

Vo firme sa bude uskutočňovať kvalitatívny výskum. To znamená, že opýtaných bude 

značne menší počet a výsledky výskumu budú len ťažko merateľné a zovšeobecniteľné. Tento 

postup prináša predovšetkým porozumenie chovaniu či fungovaniu subjektu. Najčastejšie sa 
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stretávame s nasledujúcimi technikami: hĺbkový rozhovor (in-depth interview) a skupinové 

rozhovory (focus groups).  

Metóda “face to face” (hĺbkový rozhovor) využíva komunikáciu, kde ide o rozhovor s 

jediným respondentom väčšinou na jedinú tému bez ovplyvňovania okolitými osobami. 

Výskumník si vopred určí smer a okruhy, o ktorých sa pri interview bude opierať tak, aby 

došiel k danému cieľu. Cesta k nemu je však viac menej “voľná”, nejde o vyplňovanie 

nejakého štandardizovaného dotazníka. 
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2 Charakteristika podniku 
 

Teoretické poznatky o tvorbe stratégie podniku sú v tretej kapitole aplikované na 

mlynsko-pekársky a cestovinársky kombinát, akciová spoločnosť, Spišská Nová Ves. Preto 

skôr ako sa pristúpi k praktickej aplikačnej časti diplomovej práce, je na mieste tento podnik 

priblížiť.  

 

2.1 Základné údaje: 

Obchodné meno:  MPC CESSI a.s., MLYNSKO-PEKÁRSKY A CESTOVINÁRSKY  

   KOMBINÁT, akciová spoločnosť Spišská Nová Ves   

Sídlo:    Mlynská 22, Spišská Nová Ves 052 01     

IČO:    31 651 445   

Deň zápisu:   01.05.1992     

Právna forma:  Akciová spoločnosť     

 

Obr. 2.1 Sídlo spoločnosti MPC CESSI a.s.  

Zdroj: www.mpc.sk 

 
 

Predmet činnosti:   

− výroba mlynských, cestovinárskych, pekárskych a cukrárskych výrobkov, trvanlivého 

pečiva 
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− výroba potravinárskych koncentrátov, prísad a pochutín   

− nákup a predaj potravinárskych výrobkov a obilovín, mlynských, cestovinárskych, 

pekárskych a cukrárskych výrobkov, potravinárskeho tovaru, krmív  

− a ďalšie (súvisiace s hlavnou činnosťou podniku)  

 

Základné imanie:   3 298 000 EUR  

Počet, druh, podoba a menovitá hodnota akcií:  

96851 akcií , zaknihované  

− 149 akcií, prioritné na meno, listinné, menovitá hodnota jednej akcie je 34 EUR 

− 96851 akcií, na majiteľa, menovitá hodnota jednej akcie je 34 EUR 

Počet zamestnancov1: 340 

Zaradenie podľa OKEČ: Oddiel D- priemyselná výroba, kategória 15- Výroba potravín 

a nápojov 

 

2.2 O spoločnosti 

MPC CESSI, akciová spoločnosť bola založená 1. mája 1992 v Spišskej Novej Vsi. 

Akciová spoločnosť vznikla jednorázovo zakladateľskou listinou Fondu národného majetku 

SR na základe zákona č. 92/91 Zb. v súlade so schváleným privatizačným projektom č. 410 

zo dňa 23.4.1992. Zapísaná je v obchodnom registri Obvodného súdu v Košiciach. 

Spoločnosť bola založená na čas neurčitý. Spoločnosť tvoria tri závody: 

- Mlyn Spišská Nová Ves 

- Cestovináreň Spišská Nová Ves 

- Pekáreň Spišská Nová Ves s prevádzkou pekáreň a cukráreň 

 

Mlyn 

Prvé doklady z histórie mlyna pochádzajú z prelomu 18. a 19. storočia. V terajšom 

objekte sa vtedy nachádzal drevený mlyn na vodný pohon. Jeho denná spracovateľská 

kapacita dosahovala pred zničením počas 2. svetovej vojny 60 ton. Začiatok novodobej 

histórie sa datuje od roku 1947, keď sa začalo s novou výstavbou, ktorá sa ukončila v roku 

1950. Počas obdobia svojej existencie prešiel mlyn rozsiahlou modernizáciou, ktorá pokračuje 

aj v súčasnej dobe. Mlyn MPC CESSI a.s., Spišská Nová Ves spracováva tvrdú a mäkkú 

potravinársku pšenicu a potravinársku raž . V súčasnej dobe je denná výrobná kapacita 150 

                                                 
1 Údaj za rok 2008 
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ton mäkkej pšenice, 110 ton tvrdej pšenice a 70 ton raže. Vyrába široký sortiment 

vysokokvalitných múk vhodných pre pekárske, cestovinárske a pečivárenské účely. Do 

maloobchodnej siete dodáva štyri druhy múk v spotrebiteľskom balení. 

 

Obr. 2.2 Výrobky závodu Mlyn  

Zdroj: www.mpc.sk 

 

 

Cestovináreň  

Cestovináreň bola uvedená do prevádzky vo februári 1966. Od svojho vzniku používala 

technologické zariadenia renomovaných talianskych výrobcov. Počas celého obdobia 

existencie v spoločnosti prebiehala inovácia technologických zariadení v zmysle vývoja 

cestovinárskej technológie podľa najnovších poznatkov. Disponuje najpokrokovejšou 

technológiou, ktorá je dostupná na trhu. Ide o technológiu výroby cestovín pri vysokej teplote 

(THT). Tento spôsob výroby prináša vo všetkých fázach ideálne spracovanie produktu s 

nasledovnými výhodami: - maximálna mikrobiologická čistota, - udržanie konštantných 

parametrov vstupnej suroviny - optimálne prevedenie jednotlivých fáz (predsušenie, sušenie, 

stabilizácia, ochladzovanie). Spracováva kvalitné múky z potravinárskej pšenice a tvrdej 

pšenice odrody triticum durum dopestovanej na úrodných územiach južného Slovenska. 

Používaná surovina pochádza z mlyna, ktorý je súčasťou našej akciovej spoločnosti, čo je 

garanciou vysokej kvality. Súčasná výrobná kapacita cestovinárne je na svetovej úrovni - 60 

ton denne. Produkuje vaječné, bezvaječné a grahamové cestoviny v širokom sortimente. 

 
Produkty cestovinárne 

CESSI - bezvaječné cestoviny - Vysoko kvalitné cestoviny neobsahujú cholesterol. 

Vďaka svojím výživovým vlastnostiam sa zaraďujú medzi potraviny moderného racionálneho 

stravovania. Každých 100 g cestovín obsahuje len cca 1400 kJ (330 kcal). Pri kombinácií so 

zdrojom živočíšnych alebo rastlinných bielkovín sa stávajú výživovo kompaktnou potravinou. 

Drobné spotrebiteľské balenie 1 kg Pekárske múky: Mlynské krmivá:
pšeničná múka hrubá Zlatý klas pšeničná múka Zlatý klas hrubá T-450 pšeničné krmivo
pšeničná múka polohrubá výberová pšeničná múka výberová polohrubá T-400 pšeničné klíčky kŕmne
pšeničná múka hladká špeciál 00-Extra pšeničná múka hladká špeciál pekárska T-512 REXANA - pšeničná múka kŕmna
pšeničná múka hladká T650 pšeničná múka chlebová biela T-650 ražné krmivo

pšeničná múka chlebová tmavá T-1050
pšeničná múka grahamová T-1800
ražná múka vyrážková
ražná múka chlebová
ražná múka tmavá jemná
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Bezvaječné cestoviny CESSI prinášajú na stôl potešenie z objavovania nekonečnej tvarovej 

rozmanitosti. 

CESSI - zlaté semolínové bezvaječné cestoviny - sú vyrobené zo špeciálnej 

cestovinárskej múky tzv. semolíny z tvrdej pšenice. Múka pochádza z vlastného mlyna. 

Vďaka prísnej kontrole kvality vstupnej suroviny je zabezpečená špičková kvalita našich 

cestovín, ktoré sa nerozvárajú, nelepia a dokonale držia svoj tvar.  

CESSI - bezvaječné grahamové cestoviny - sú celozrnné cestoviny pripravené z múky 

s vyšším stupňom vymieľania. Ich najväčším prínosom je zvýšenie obsahu vitamínov skupiny 

B a vlákniny. V dôsledku toho sa predpokladá pozitívne pôsobenie v prevencii chorôb 

tráviaceho traktu, ale ja ďalších ochorení - kardiovaskulárnych a onkologických. 

CESSI - 2-vaječné cestoviny -segment vaječných cestovín má na trhu svoju dlhodobú 

tradíciu. Termín 2-vaječné cestoviny vyjadruje počet vajec použitých na kilogram múky. Sú 

produktom, kde sa tradícia spája s modernou technológiou. 

 
Pekáreň a cukráreň  

Zahájenie pekárskej výroby siaha do roku 1965, kedy bola postavená a spustená do 

prevádzky veľkopekáreň v Spišskej Novej Vsi. Výrobkový sortiment je tvorený 

nasledovnými skupinami: Chlieb, bežné pečivo, jemné pečivo a cukrárske výrobky.  

 
Obr.2.3 Výrobky divízie Pekáreň a cukráreň  

Zdroj: www.mpc.sk 

 

CHLIEB: PEČIVO: JEMNÉ PEČIVO: OSTATNÉ PEKÁRSKE VÝROBKY: 
Spišský zemiakový chlieb (chlieb pšenično-ražný) 1 200 g Pečivo vodové Závin s náplňou Strúhanka

Konzumný rascový chlieb (chlieb pšenično-ražný) 1 200 g Pečivo tukové Dukátové buchtičky Šiška s náplňou marm.

Novohradsky chlieb (chlieb pšeničný) 1 000 g Veka na chlebíky 400 g Bábovka Šiška s náplňou marm. A čokol. polevou

Celozrnný pšeničný chlieb Graham 500 g Zemplínsky koláč maslový 400 g Vianočka tuková Knedľa parená

Čingov chlieb (chlieb pšenično-ražný) 800 g Špeciálne pečivo hladké 110 g Makovka Parne buchty s náplňou marm.

Slnečnicový chlieb (chlieb pšenično-ražný) 500 g Špeciálne pečivo hladké  žemľa 60 g Švajčiarka

Sójový chlieb (chlieb pšenično-ražný) 500 g Pečivo mliečne Pečené buchty s náplňou 

Kukuričný chlieb (chlieb pšeničný) 500 g Rožok vodový 43 g, 40 g Mazanec bez hrozienok

Fíňan chlieb (chlieb pšenično-ražný) 600, 300 g Opekance mliečne 500 g, 250 g atôky s náplňou 

Toastový chlieb (chlieb pšeničný) 500 g Rožok mliečny 43 g, 40 g Tlačeny koláč s náplňou 

Chlieb vyrážkový (chlieb pšenično-ražný) 1 000 g Pečivo ostatné Jemný rožok s náplňou 

Kriváň chlieb (celozrnný ražný) 400 g Grahamový rožok 50g Pradik slaný

Dark pečivo 50 g Veľkonočný pletenec

Bylinkové žemľa, rožok 50 g Karlovarsky rožok

Sviatočná páska 350 g Škvarkový pagáč

Sójový rožok 50 g Rožok slaný 

Kukuričný rožok 60 g Jemné pečivo z lístkového cesta 

Kukuričná žemľa 90 g Spišská pľundra s náplňou 

Rožok Kom 50 g Pľundra PIKANT

Dalaménka 80 g Pľundra TOPING 



 

Denný výkon výroby chleba sa pohybuje na úrovni 15000 ks Spišského zemiakového 

chleba a Konzumného rascového chleba. Technologické zariadenie má kapacitu cca 22000 ks 

chleba za deň. Pri výrobe rožkov je používaná technológia s počítačovou kont

výrobného procesu, čím sa dosahuje maximálna kvalita hotových výrobkov. Jemné pečivo je 

vyrábané podľa vlastných receptúr na technologických zariadeniach umožňujúcich 

tvarovanie, plnenie a finalizáciu výrobkov v maximálnej kvalite. V cukrárskej výrob

využívané najmodernejšie pracovné postupy, ale nezabúda

Pekárska výroba má regionálny charakter. V súčasnosti 

sortiment všetkých výrobkových skupín. 

trvanlivé pečivo a ostatné pekárenské výrobky ako koláče na pizzu, tortová hmota, listové 

cesto, ozdoba z maslového krému, ozdoba mliečna, linecký košíček 

maková, šišky plnené  

Pre ilustráciu je v nasledujúcom grafe zo

na tvorbe tržieb spoločnosti MPC C

 

Obr. 2.4 Podiel tržieb jednotlivých závodov na celkovej výrobe za 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

V spoločnosti MPC CESSI

ISO 9001:2000 spoločnosťou SGS United Kingdom Ltd Systems & Services Certification. 

Certifikát je uvedený v prílohe č. 

spoločnosti zavádza systém riadenia bezpečnosti výrobkov podľa normy ISO 22 000 : 2005.

Podľa harmonogramu aktivít sa certifikačný audit Systému mana

podľa ISO 22 000 naplánoval na záver roka 2009. 
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2.3 Riadenie a správa spoločnosti 

Pretože MPC CESSI je akciová spoločnosť, najvyšším orgánom spoločnosti je valné 

zhromaždenie. Valné zhromaždenie sa koná najmenej raz za rok v lehote určenej stanovami a 

zvoláva ho predstavenstvo. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi 

činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Má troch členov na čele s predsedom a podpredsedom: 

Ing. Peter Slimák (predseda) 

Ing. Mária Mikolajová (podpredseda) 

Ing. Vladimír Melikant (člen) 

Ing. Anton Vidiš (člen) 

pán Štefan Petrík (člen).   

Najvyšším kontrolným orgánom je dozorná rada, ktorá dohliada na výkon pôsobnosti 

predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Tá sa skladá len 

z dvoch členov vedených len predsedom: 

Ing. Juraj Meitner (predseda) 

Ing. Július Medveď, CSc.  (člen) 

Vladimír Majerčák (člen) 

 

Na čele vedenia akciovej spoločnosti je generálny riaditeľ, ktorému priamo podlieha 

ekonomicko-obchodný riaditeľ, technický riaditeľ, riaditelia závodu mlyn, cestovináreň, 

pekáreň a cukráreň. Organizačná štruktúra je k dispozícii v prílohe č. 3.  
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3 Analytická časť 
 

3.1 Vízia, poslanie a ciele  

Z uskutočneného rozhovoru s prideleným konzultantom vyplýva, že spoločnosť MPC 

CESSI a.s. nemá vypracovaný žiadny dlhodobý strategický dokument. Dlhodobá 

podnikateľská stratégia nie je formulovaná z dôvodu nestáleho tržného prostredia. Základným 

strategickým zámerom spoločnosti je: 

Neustále zlepšovať „Systém riadenia kvality a bezpečnosti potravín“ za účinnej podpory 

a účasti všetkých zamestnancov tak, aby sa pri efektívne vynaložených nákladoch 

dosiahla požadovaná vysoká kvalita a zdravotná neškodnosť všetkých výrobkov, ako aj 

kvalita služieb s ohľadom na spokojnosť zákazníka a udržať si tak štatút zodpovedného, 

dôveryhodného a spoľahlivého partnera voči našim odberateľom. 

 

Za svoje poslanie firma považuje:  

Dodávať zákazníkom na trh každý deň čerstvé výrobky vysokej kvality pri udržaní 

konkurenčných cien. 

 

K naplneniu vízie a poslania podniku slúžia ciele, ktoré si spoločnosť stanovuje krátkodobo 

vždy pre nasledujúci hospodársky rok. 

 

Konkrétne ciele pre MPC CESSI a.s. sú: 

• budovať „image˝ značky Cessi a spoločnosti MPC CESSI a.s. v povedomí zákazníkov 

• budovať systém propagácie cez public relations (vzťahy s verejnosťou) 

• budovať lojalitu zamestnancov k značke CESSI 

• zaviesť internú komunikáciu v spoločnosti / časopis pre zamestnancov / 

Konkrétne ciele pre Cestovináreň sú: 

• udržať vedúcu pozíciu na trhu v segmente značiek 

• udržať a podporiť predaj vlastnej značky COOP Dobrá cena 

• udržať a podporiť predaj výrobkov NESTLÉ 

• prehodnotiť šírku sortimentu a stratégiu redizajnu obalov cestovín Cessi 

• zabezpečiť predaj na zahraničných trhoch podľa plánu 

• prehodnotiť stratégiu výroby privátnej značky Lídl 
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Konkrétne ciele pre Pekáreň s cukrárňou znejú: 

• udržiavať spoluprácu s reťazcami Kaufland, Ahold, neustále sledovať ekonomický 

prínos 

• rozvíjať spoluprácu s domácimi sieťami: COOP, CBA, BALA 

• podporiť predaj v regióne 

• vyrábať vysokokvalitné pekárske a cukrárske výrobky 

Konkrétne ciele pre Mlyn znejú: 

• zabezpečiť bezproblémovú dodávku múk pre vlastnú spotrebu 

• zabezpečiť výrobu pre odbyt 

• cez propagáciu značky Cessi propagovať aj kvalitu múk Cessi 

 

3.2 Analýza makrookolia 

 

3.2.1 Politické a legislatívne faktory makrookolia 

Je všeobecne známe, že politická situácia zeme ovplyvňuje činnosť podnikateľských 

subjektov danej zeme. Ekonomicky cyklus často kopíruje 4 ročné volebné obdobie, pretože 

vláda prejavuje najväčšiu aktivitu práve pred voľbami s cieľom získať si voličov. V júni 2010 

sa budú konať parlamentné voľby Slovenskej republiky. Podľa doterajších volebných 

prieskumov by mala zvíťaziť strana SMER SD, ktorá je i v súčasnosti pri moci a radí sa 

medzi eurosocialistov. V prípade ak sa tak stane, na politickej scéne nenastanú veľké zmeny, 

SMER SD bude pokračovať ďalšie 4 roky pri presadzovaní svojej politiky. To znamená, že 

politická situácia je stabilná pre spoločnosť MPC CESSI  a.s. 

Sú to práve politici, kto vytvára právny rámec pre podnikanie v krajine. Spoločnosť 

MPC CESSI a.s. musí sledovať predovšetkým zákony, vládne nariadenia a vyhlášky 

Slovenskej republiky, ale aj nariadenia Európskej únie v oblasti podnikania. Pre 

podnikateľské jednotky je nutné sledovať nasledujúce zákony: 

 
Právne predpisy pre oblasť účtovníctva: 

Zákon o účtovníctve 

Postupy účtovania pre podnikateľov 

Rámcová účtovná osnova pre podnikateľov 
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Právne predpisy pre oblasť daní: 

Zákon o dani z príjmov 

Zákon o dani z pridanej hodnoty 

Zákon o spotrebnej dani z vína 

Zákon o spotrebnej dani z piva 

Zákon o spotrebnej dani z liehu 

Zákon o správe daní a poplatkov 

Zákon o daňových orgánoch 

 

Zákon o spotrebnej dani z tabakových 

výrobkov 

Medzinárodné zmluvy o zamedzení 

dvojitého zdanenia 

Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja 

Zákon o miestnych daniach 

 

Právne predpisy pre oblasť miezd a pracovného práva: 

Zákonník práce 

Zákon o cestovných náhradách 

Zákon o sociálnom poistení 

Zákon o zdravotnom poistení 

Zákon o minimálnej mzde 

Zákon o sociálnom fonde 

Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení 

Zákon o prídavku na dieťa 

Zákon o doplnkovom dôchodkovom poistení 

zamestnancov 

Zákon o rodičovskom príspevku 

 

Súvisiace právne predpisy:  

Zákon o živnostenskom podnikaní 

Obchodný zákonník 

Občiansky zákonník 

Zákon o cenných papieroch a investičných 

službách 

Zákon o konkurze a vyrovnaní 

 
Pre rok 2010 boli prijaté tieto zmeny ovplyvňujúce oblasť podnikania: 

- Od marca 2010 bude možné pracovný pomer na určitý čas dohodnúť najdlhšie na dva roky s 

tým, že ho možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť najviac dvakrát. 

- Od začiatku roka 2010 kolektívna zmluva vyššieho stupňa sa stáva záväznou pre všetkých 

zamestnávateľov v odvetví, ktorí sú označení rovnakým kódom odvetvia, akým je označená 

kolektívna zmluva vyššieho stupňa.  

- V roku 2010 je termínom na podanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2009 

termín 31.3.2010, teda rovnaký termín ako na podanie daňového priznania. 

- Pre podnikateľov sa od roku 2010 mení minimálny vymeriavací základ pre výpočet 

zdravotného poistenia. Ten sa po novom vypočítava zo 44,2-násobku priemernej mzdy za rok 

2008, čo predstavuje 319,57 eur.1  

 
                                                 

1 Priemerná mzda v roku 2008 bola 21 782 Sk, t.j. 723,03 EUR. Hodnota minimálneho vymeriavacieho základu 

pre zdravotné poistenie na rok 2010 sa potom vypočíta nasledovne (723,03 EUR * 44,2% = 319,57 EUR). 
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Európska únia: 

1.mája 2004 sa Slovenská republika stala členským štátom Európskej únie. Členstvo 

v tomto európskom spoločenstve prináša so sebou nielen výhody ale aj povinnosti. 

Podnikateľské subjekty na území Európskej únie musia spĺňať normy EÚ v oblastiach 

ekológie, kvality, bezpečnosti potravín, pracovných podmienok... 

Pre splnenie svojich požiadavkou však ponúka viac než primeranú finančnú pomoc. 

Hlavnú formu finančnej pomoci po vstupe Slovenskej republiky do EÚ predstavujú 

štrukturálne fondy a Kohézny fond. Fondy Európskej únie alebo tzv. eurofondy sú 

príležitosťou, ako sa priblížiť vyspelým európskym štátom V súčasnosti sa Slovensko 

nachádza v programovacom období 2007-2013, pre ktoré Európska únia schválila Slovensku 

podporu viac ako 11 mld. eur. Cieľ vytýčený pre toto obdobie znie: „Výrazne zvýšiť do roku 

2013 konkurencieschopnosť a výkonnosť regiónov a slovenskej ekonomiky a zamestnanosť 

pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja“. Jednotlivé operačné programy sú uvedené 

v prílohe č. 4. O pomoc z EÚ sa žiada na základe výziev. Na internetovej stránke 

www.eurofondy.com sú uvedené aktuálne výzvy pre záujemcov o finančnú pomoc z EÚ. 

Spoločnosť MPC CESSI a.s. túto formu pomoci už využila v minulosti a plánuje tak znovu 

učiniť už v blízkej budúcnosti. Stačí len zareagovať včas na vhodnú výzvu zo strany EÚ. 

 

3.2.2 Ekonomické faktory makrookolia 

V rámci makroekonomickej analýzy bude pozornosť venovaná základným 

makroekonomickým ukazovateľom: rast HDP, inflácia, úroková sadzba, nezamestnanosť 

a menový kurz.  

 
Tab.3.1 Makroekonomické ukazovatele Slovenskej republiky v rokoch 2004 až 2009 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z http://portal.statistics.sk 

 
Tabuľka 3.1 zobrazuje údaje za posledných 6 rokov. Rok 2009 je prelomový a to hneď 

z dvoch dôvodov: Slovensko vstúpilo do eurozóny prijatím eura a svetová ekonomika 

2004 2005 2006 2007 2008 2009
Medziročná priemerná miera inflácie v % 7,5 2,7 4,5 2,8 4,6 1,6
Index HDP v bežných cenách 111,2 109,1 111,7 111,7 109,2 94,2
Miera nezamestnanosti v % 18,1 16,2 13,3 11 9,6 12,7
Základná úroková sadzba v % 6,00 4,00 3,00 4,75 4,25 2,00

5,50; 5,00 3,50; 4,00 4,50 3,75;3,25 1,50; 1,25
4,50 4,50 2,50 1,00

Kurz voči vybraným menám:
SK/EUR 40,045 38,593 37,248 33,781 31,291 --------

USD/EUR 1,2556 1,3705 1,4708 1,3948

http://www.eurofondy.com/
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bojovala s hospodárskou krízou. Spracovaná tabuľka výstižne zachytáva vplyv krízy na 

jednotlivé ukazovatele.  

Inflácia mala v rokoch 2004-2008 premenlivý charakter, ale v roku 2009 predsa len 

zaznamenala podstatný pokles. Dezinflácia1 je sprievodným znakom ekonomiky v recesii. Pri 

striedavých pohyboch cien dole či hore stráca podnik orientáciu o svojej hospodárskej situácii 

v budúcnosti. V podmienkach neočakávaných cenových pohybov je preto riziko investovať. 

Tým dochádza k odlivu kapitálu do zahraničia a tiež klesá úverová aktivita bank. Spoločnosť 

MPC CESSI a.s. bude mať sťažený prístup k financiám z iných zdrojov ako eurofondy. 

Ekonomický rast (rast HDP) je tiež dôkazom recesie. V roku 2009 výrazne klesol, až o 5,8%. 

Do roku 2009 patrila Slovenská ekonomika medzi najrýchlejšie rastúce ekonomiky v rámci 

EÚ, kedy rast HDP dosahoval výnimočne vysokých hodnôt, až 11,7%. Klesajúca miera 

ekonomického rastu znamená, že klesá agregátny dopyt v ekonomike, ľudia viac šetria. Táto 

situácia je nepriaznivá aj pre spoločnosť MPC CESSI a.s., ktorá by mala počítať s poklesom 

svojho odbytu a zahrnúť to do výrobných plánov. 

Miera nezamestnanosti má vždy oneskorenú reakciu na hospodársky vývoj. V rokoch 2004-

2008 mala pozitívny trend, postupne klesala a spadla až pod hranicu 10%. Vplyvom krízy 

však nastal obrat, vzrástla na úroveň 12,7%. Vyššia nezamestnanosť spôsobí pokles reálnych 

i nominálnych miezd a klesnú tak i mzdové náklady spoločnosti. 

Menový kurz SKK/EUR bol v júli 2008 stanovený na úrovni 30,126 a týmto konverzným 

kurzom boli 1.1.2009 všetky ceny výrobkov a služieb prepočítané a uvedené v platnosť, čím 

SR vstúpila so eurozóny. Spoločnosti MPC CESSI a.s. vďaka tomu nevznikajú kurzové 

rozdiely pri zahraničných transakciách v rámci eurozóny. Naďalej však realizuje výrobu 

v krajinách mimo eurozóny, preto musí sledovať vývoj euro voči CZK, LTL, EEK, PLN, 

LVL, RUR a UAH2. 

Úroková sadzba sa môže meniť počas roka hneď niekoľkokrát. Napríklad v roku 2004 (viď 

tabuľka 3.1) bola na začiatku roka na úrovni 6% postupne klesla na 5,50, následne až na 5,00 

a konečná hodnota základnej úrokovej sadzby v roku 2004 činila 4,50%. Od 1. januára 2009 

sa oficiálnymi úrokovými sadzbami na Slovensku stali sadzby ECB. 

Ekonomika sa pomaly spamätáva z otrasu a správa OECD predpovedá pre Slovensko 

rast HDP (2% v roku 2010 a 4,2% v roku 2011) tak zamestnanosti obyvateľstva (z 12,7 za rok 

2010 na 12,5 v roku 2011)3. 

                                                 
1 Klesajúca miera inflácie 
2 Česká koruna, litovský litas, estónska koruna, poľský zloty, lotyšský lats, ruský rubeľ, ukrajinská hrivna 
3 http://ekonomika.sme.sk/c/5116901/oecd-predpoveda-slovensku-na-buduci-rok-dvojpercentny-rast.html 
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3.2.3 Sociálne a demografické faktory makrookolia 

Sociálne faktory daného štátu zahrňujú v sebe kultúru, náboženstvo, tradície, 

vzdelanie, životný štýl a životnú úroveň. V rámci demografických faktorov sa skúma  počet 

a štruktúra obyvateľstva (štruktúra veková, sociálna a ekonomická), príjmové zloženie 

a zamestnanosť ľudí.   

Základným demografickým ukazovateľom je počet obyvateľov Slovenskej republiky. 

Obyvateľstvo predstavuje zákaznícku základňu. Čím väčší je počet obyvateľov, tým väčší je 

počet zákazníkov a potenciálnych zákazníkov pre spoločnosť MPC CESSI a.s. V tabuľke 3.2 

je zachytený vývoj počtu obyvateľov Slovenska, ktorý je diferencovaný podľa pohlavia. 

 
Tab.3.2 Vývoj počtu obyvateľov Slovenskej republiky v rokoch 2004 až 2008 

Zdroj: Vlastné spracovanie z údajov http://portal.statistics.sk 

  2004 2005 2006 2007 2008 
Počet obyvateľov SR 5 384 822 5 389 180 5 393 637 5 400 998 5 412 254 
  -  muži 2 613 490 2 615 872 2 618 284 2 623 127 2 629 804 

  -  ženy 2 771 332 2 773 308 2 775 353 2 777 871 2 782 450 
 

Spoločnosť MPC CESSI a.s. má sídlo i závody v Spišskej Novej Vsi a zákaznícku 

klientelu pekárenských a cukrárskych výrobkov tvorí obyvateľstvo tohto regiónu. Samotné 

mesto Spišská Nová Ves má v súčasnosti približne 38 000 obyvateľov prevažne slovenskej 

národnosti1. Okres Spišská Nová Ves sa rozprestiera na rozlohe 587 km2, kde žije okolo 

96 000 obyvateľov v troch mestách a ďalších 33 obciach.  

Výrobky MPC CESSI a.s. sú  určené ku konzumácii všetkým vekovým kategóriám. 

Z tohto pohľadu nemá význam sledovať vekovú štruktúru obyvateľstva. Avšak obyvateľstvo 

predstavuje nielen zákaznícku klientelu ale aj jeden zo základných vstupov pre výrobu- 

ľudský kapitál. Pre podnikateľské subjekty je z hľadiska dostupnosti pracovnej sily relevantná 

len ekonomicky aktívna časť obyvateľstva. Veková štruktúra je zobrazená v tab.3.3.  

 
Tab. 3.3 Veková štruktúra obyvateľstva Slovenska v rokoch 2004 až 2008 

Zdroj: Vlastné spracovanie z údajov na http://portal.statistics.sk 

 

                                                 
1 k 1. 1. 2009 malo mesto Spišská Nová Ves 37 642 obyvateľov, z toho 19 223 žien a 18 419 mužov 

0 - 14 918 915 17,07 894 308 16,59 870 622 16,14 851 044 15,76 836 069 15,45

15 - 64 3 839 958 71,31 3 862 234 71,67 3 883 376 72 3 903 172 72,27 3 921 880 72,46

65 + 625 949 11,62 632 638 11,74 639 639 11,86 646 782 11,98 654 305 12,09

Index starnutia 68,12 70,74 73,47 76,00 78,26

20082004 2005 2006 2007
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Rastúci index starnutia je dôkazom toho, že populácia SR starne. Pre podnik MPC 

CESSI a.s. to môže znamenať, že aj jeho zamestnanci sa budú radiť medzi stále vyššie vekové 

kategórie. Starší zamestnanci majú znalosti a skúsenosti, ktoré však musia byť odmenené 

vyššou mzdou, aj keď ich produktivita pomaly klesá. To sa môže nepriaznivo prejaviť na 

mzdových nákladoch firmy. 

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo je potrebné rozdeliť na zamestnaných 

a nezamestnaných, a to z toho dôvodu, že miera nezamestnanosti informuje podniky 

o dostupnosti pracovnej sily. Navyše v prípade rastúcej nezamestnanosti sú ľudia ochotní 

pracovať aj za nižšie mzdy a tým klesajú firmám mzdové náklady. Tento jav zaznamenáva 

spoločnosť MPC CESSI a.s. práve v súčasnosti, čo je zachytené v tabuľke 3.1.  

V prípade hľadania dodatočnej pracovnej sily sa spomedzi ekonomicky aktívneho 

a nezamestnaného obyvateľstva vyberajú ľudia, ktorí majú potrebné vzdelanie. V Spišskej 

Novej Vsi sa nachádza 10 základných škôl, 9 stredných škôl a 4 detašované pracoviská 

vysokých škôl, tým je vytvorená vzdelanostná štruktúra okresu na vysokej úrovni. Spoločnosť 

MPC CESSI a.s. má v prípade potreby odkiaľ čerpať novú pracovnú silu (či už TH 

pracovníkov alebo robotníkov). Keďže v súčasnosti sú ľudia ochotní cestovať za prácou, 

dokonca sa i presťahovať kvôli nej, bola zostrojená tabuľka 3.4, ktorá zobrazuje úspešnosť 

zamestnania sa podľa vzdelania v rámci celej SR. 

 

Tab. 3.4 Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva SR v roku 2008 (údaje sú v tis.) 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z http://portal.statistics.sk 

Vzdelanie 2008 

  aktívne pracujúci podiel 
základné 181,6 109,9 60,52 
učňovské bez maturity 862,8 769,4 89,17 
stredné bez maturity 65,4 60,5 92,51 
učňovské s maturitou 137,5 126 91,64 
úplné stredné všeobecné 112,2 103,6 92,34 
úplné stredné odborné 909,5 857,4 94,27 
vyššie odborné 20,7 19,5 94,20 
vysokoškolské I. stupňa 26 24,7 95,00 
vysokoškolské II. stupňa 368,7 356,1 96,58 
vysokoškolské III. Stupeň 6,7 6,6 98,51 

bez vzdelania 0,3 0 0,00 
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Pri stanovovaní miezd svojich pracovníkov sa spoločnosť MPC CESSI a.s. musí riadiť 

na jednej strane výškou minimálnej mzdy, na strane druhej výškou priemernej mzdy. Musí 

ponúknuť mzdy, ktoré by motivovali zamestnancov k lojalite a produktivite, a zároveň aby 

boli mzdové náklady únosne pre spoločnosť. Vývoj priemernej mzdy a vývoj minimálnej 

mzdy na Slovensku zobrazuje tabuľka 3.5. 

 

Tab. 3.5 Vývoj miezd na Slovensku v rokoch 2004 až 2008 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z http://portal.statistics.sk 

  2004 2005 2006 2007 2008 
Priemerná mesačná mzda 15825 17274 18761 20146 21782 

Minimálna mzda (SKK) 6500 6900 7600 8100 8100 
 

Ukazovateľom životnej úrovne je hrubý domáci produkt na obyvateľa a ten dosiahol 

vlani 72 % priemeru Európskej únie, pričom v roku 2007 predstavoval 68 % priemeru a v 

roku 2006 bol na úrovni 63 % priemeru EÚ. Slovensko sa tak zaradilo do skupiny krajín, v 

ktorých je HDP na obyvateľa o 20 až 30 % nižší, ako je priemer únie1. Rastúca životná 

úroveň dovoľuje obyvateľom kupovať luxusnejší a drahší tovar.  

 

3.2.4 Technologické faktory makrookolia 

Slovenská republika výrazne zaostáva ako v oblasti vytvárania podmienok pre vznik 

vedecko-technologických parkov, tak aj ich reálneho budovania v porovnaní s 

porovnateľnými štátmi zo skupiny V4, nehovoriac o menších štátoch tzv. tradičných krajín 

EÚ2. Situácia sa začína pomaly meniť. V posledných rokoch sa zahájili výstavby hneď 

niekoľkých VTP. Avšak ich prínosy pocíti Slovensko až za dlhú dobu.  

VTP vznikajú vo väčších mestách, kde sa sústreďuje výskyt vysokých škôl 

a vzdelaných pracovníkov. V súčasnosti existuje Vedecko-technologický park Žilina a 

Vedecko-technický park Košice. Najväčší projekt sa chystá v  bratislavských Vajnoroch, kde 

sa už len čaká na stavebné povolenie pre Vedecko-technologický park CEPIT- Central 

European Park for Innovative Technologies. V metropole východného Slovenska plánujú 

postaviť nový vedecko-technologický park. Technická univerzita v Košiciach už hľadá 

dodávateľa stavby, pričom investícia si vyžiada asi 8,3 mil. eur. Predmetom zákazky je 

výstavba multifunkčnej budovy s priestormi na prenájom pre začínajúce malé, stredné 

                                                 
1 http://www.24hod.sk/Zivotna-uroven-SR-vlani-opat-blizsie-priemeru-EU-cl98061.html  
2 Počet VTP: Fínsko 13, Belgicko 5, Írsko 5, Dánsko 3, Grécko 5, resp. Švajčiarsko 6 

http://portal.statistics.sk/
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spoločnosti na vývoj inovačných technológii. Vedecko-technologický park by mal vzniknúť 

tiež v Trenčíne. Pilotný projekt mestského priemyselného a technologického parku v Trenčíne 

bol už zahájený. Odhadované náklady na výstavbu, ktorá by mala byť ukončená v decembri 

2011, dosiahnu vyše 10,4 mil. eur. V Nitre v blízkosti existujúceho priemyselného parku majú 

byť až dva vedecko-technologické parky. Jeden pripravujú v priemyselnom parku Sever, 

druhý vzniká v priemyselnom parku Juh. 

Spoločnosť MPC CESSI a.s. svojou výrobou nie je náročná na technológie a inovácie. 

Výrobky sú základným potravinárskym sortimentom, ktorý je len veľmi ťažko inovovateľný. 

Výrobné stroje v jednotlivých závodoch sú kupované od talianskeho výrobcu, ktorý sa 

špecializuje na dodávanie vysoko-špičkových výrobných zariadení a s ktorým má výborné 

obchodné vzťahy. Technologické faktory nehrajú veľkú rolu pri strategickom rozhodovaní. 

 

3.3 Analýza odvetvia  

 

3.3.1 Dodávatelia  

Dodávatelia hrajú významnú rolu v procese výroby. Spoľahlivosť dodávateľov 

a budovanie efektívneho systému vzťahov s nimi je základom pre úspešné podnikanie. Medzi 

najdôležitejšie kritéria posudzovania kvality dodávateľov patrí v prvom rade cena dodávaných 

výrobkov či služieb. Okrem ceny sa pri výbere dodávateľa zohľadňuje dodacie lehota, 

platobné podmienky, spoľahlivosť, rozsah nezhôd v dodávkach a iné relevantné faktory.  

Hlavnými dodávateľmi pre závod Mlyn (dodávajú predovšetkým obilie) sú hlavne 

družstvá z oblasti Nových Zámkov, Komárna a Galanty. Ďalšími významnými dodávateľmi 

sú: 

DOMA, s.r.o. Prešov – sušená vaječná zmes 

HimaLaya s.r.o. Martin – kurkuma sušená mletá 

Duropack Turpac Obaly, a.s. Martin – kartonáž 

Slovak pack, a. s. - kartonáž 

JUKOS, s.r.o. Bežovce – bigbags 

Chemosvit, a.s. Svit – obalové fólie 

Mondi, Békescaba, Maďarsko – polypropylénové obaly 

FLEXOGRAFIK, s.r.o. Svit – etiketa CESSI 

FILPRINT s.r.o. Prešov – etiketa CESSI, TT páska 
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Spoločnosť MPC CESSI a.s. má zavedenú normu ISO 9001:2000, kvôli ktorej firma 

aplikuje karty dodávateľov vo svojej evidencii. Tie sú založené na princípe bodovacích 

systémov. U jednotlivých dodávateľov sa bodovo hodnotia spoľahlivosť, akosť, úroveň 

sprievodných dokladov, dodržiavanie ceny, poskytovanie informácii o priebehu dodávky. 

Dodávatelia sa následne roztriedia do skupín podľa počtu dosiahnutých bodov a firma tak 

diferencuje prístup k nim. Dodávatelia s vysokým počtom bodov sú považovaní za 

spoľahlivých a sú pravidelne oslovovaní zo strany firmy. Naopak s nespoľahlivými 

dodávateľmi sa spolupráca ukončí. Správa o hodnotení dodávateľov sa vypracúva každý rok 

a predkladá sa generálnemu riaditeľovi. Archivačná doba kariet dodávateľov je 5 rokov. Vzor 

vyplnenej karty je uvedený v prílohe č. 5. 

Vďaka vysokej konkurencii pôsobiacej na trhu spoločnosť neeviduje výraznejšie 

problémy so svojimi dodávateľmi. Práve naopak, je možné povedať, že sa neustále objavujú 

ponuky od súčasných i nových dodávateľov. V takomto tvrdom konkurenčnom boji sa 

dodávatelia snažia o udržanie svojej pozície rôznymi možnými prostriedkami. Vyjednávacia 

sila dodávateľov je veľmi slabá. To prináša spoločnosti výhodnú pozíciu pri vyjednávaní 

o dodávateľských cenách. Zmluvy strategických dodávateľov ako sú Chemosvit, Duropack, 

Lactoprot stanovujú ceny na jeden rok poprípade na inú dobu určitú. Po uplynutí danej doby 

je možná úprava ceny podľa aktuálnej situácie na trhu. Avšak každú zmenu je nutné 

odsúhlasiť v dodatku zmluvy. Ani u ostatných dodávateľoch, ktorí sa neradia medzi 

strategických, je nutné prerokovanie zmeny ceny. Podnik MPC CESSI a.s. je dostatočne silný 

voči dodávateľom pri ovplyvňovaní ceny, ale i kvality či sortimentu.  

 

3.3.2 Odberatelia  

Spoločnosť MPC CESSI a.s. má charakter regionálnej spoločnosti. Svoju výrobu 

realizuje predovšetkým na domácom slovenskom trhu a to konkrétne v geografickom okolí 

sídla. Avšak cestoviny Cessi sú známe na celom Slovensku a približne 19% odbytu z výroby 

cestovín (2998 ton z 15627 ton za rok 2008) smeruje do zahraničia. Už značnú dobu sa 

cestoviny Cessi vyvážajú do týchto krajín: Česká republika, Litva, Estónsko, Poľsko, 

Lotyšsko, Ruská Federácia a Ukrajina. Export spoločnosti má na starosti útvar zahraničného 

obchodu, ktorý je zložený z obchodných zástupcov pre zahraničie.  Zatiaľ čo cestoviny Cessi 

je možné nájsť takmer všade na Slovensku a export na východné trhy má tiež stabilnú 

pozíciu, nedarí sa prenikať na západné trhy, trhy Európskej únie. Hlavným dôvodom je cena 

zahraničných konkurentov, ktorým je ťažké konkurovať. Taktiež kvalita tvrdej pšenice, 
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z ktorej spoločnosť MPC CESSI a.s. vyrába svoje produkty, sa nevyrovná kvalite pšenice, 

ktorá je dovážaná pre zahraničných výrobcov cestovín napr. z Kanady. 

Veľké objemy predaja pekárskych výrobkov sa realizujú v predajniach reťazcov 

a domácich sietí. Vlastná spotreba múk v rámci MPC CESSI je 55% z celkového predaja. 

Zásobenie vlastných závodov múkou je stratégiou mlynskej výroby. Cukrárske výrobky 

získavajú na popularite a stúpajú objednávky na svadby a oslavy. Predaj cukroviniek sa 

uskutočňuje tiež v podnikových predajniach. MPC Cessi, a.s. disponuje svojimi vlastnými 

predajňami, ktoré sú označené firemným logom. Prevádzkované sú tieto predajne: Potraviny 

AB – SNV, Potraviny Mier – SNV, Potraviny Tehelná- SNV, Potraviny Levoča, Potraviny 

Krompachy, Cukráreň, OD Kaufland – SNV, Predajňa krmív – SNV, Bufet MPC CESSI, 

Potraviny Kurimany. Veľká časť výroby smeruje k zákazníkom práve prostredníctvom týchto 

regionálnych predajní. Strategickým sortimentom je mlieko, pečivo, chlieb a samozrejme 

ostatné výrobky firmy. 

Spoločnosť má aj svojich stálych a hlavných odberateľov cestovín napr. Nestlé 

Slovensko, s. r. o., pre ktorého sa stali jediným dodávateľom cestovín na výrobu polievok 

Maggi. Ďalšími strategickými odberateľmi sa stal obchodný reťazec Coop-Jednota, ktorá 

predáva cestoviny pod svojou značkou. Vyjednávacia sila odberateľov je voči spoločnosti 

veľmi výrazná. Pre zachovanie obchodných vzťahov s nimi musí využívať rôznych 

prostriedkov, ako napr. vernostné a množstevné zľavy.  

K najväčším slovenským odberateľom cestovín Cessi patria: 

- NESTLÉ 

- COOP JEDNOTA 

- CBA (PRIMA ZDROJ) 

- TESCO 

- MILK AGRO 

- AHOLD (HYPERNOVA) 

- KAUFLAND 

- METRO 

- DN-CENTRUM 

- SLOVPOS (BALLA) 

- VH-CENTRUM 

- MPC CESSI 



 

Špeciálnou skupinou odberateľov sú 

jedálne), ktoré predstavujú distribuč

cestovín konzumuje a nedokáže ovplyvniť jej výber.

V nasledujúcom grafe je znázornený podiel na jednotlivých obchodných sietí 

a reťazcov na predaji cestovín. Údaje prislúchajú roku 2008.

 

Graf 3.1  Podiel odberateľov cestovín C

Zdroj: Vlastné spracovanie 

Pre získanie predstavy o

1.1., ktorá zobrazuje odbyt výrobkov za jednotlivé závody v

 

Tab. 3.6. Odbyt v jednotlivých závodoch (v tonách) za roky 2007 a

Zdroj: vlastné spracovanie 
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zmena oproti predchádzajúcemu roku. Z

Cestovináreň a cukrárenská výroba zaznamenali v

v závode Mlyn a pekárenskej výrobe odbyt klesol. 
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Špeciálnou skupinou odberateľov sú stravovacie zariadenia (reštaurácie,

distribučné články, kde priamy spotrebiteľ  nevie, akú značku 

nedokáže ovplyvniť jej výber. 

nasledujúcom grafe je znázornený podiel na jednotlivých obchodných sietí 

zcov na predaji cestovín. Údaje prislúchajú roku 2008. 

.1  Podiel odberateľov cestovín Cessi na slovenskom trhu v

Pre získanie predstavy o odbyte produktov MPC CESSI a.s. je k

1.1., ktorá zobrazuje odbyt výrobkov za jednotlivé závody v rokoch 2007 a 

jednotlivých závodoch (v tonách) za roky 2007 a 2008

Cestovináreň Mlyn Pekáreň

13984 48552 

15627 45556 

+ 12% - 6% 

výročných správ spoločnosti. Z uvedených údajov bol zistená 

zmena oproti predchádzajúcemu roku. Z tabuľky je možné vyčítať, že zatiaľ čo závod 

cukrárenská výroba zaznamenali v roku 2008 nárast odbytu oproti roku 2007, 

pekárenskej výrobe odbyt klesol.  

29%

19%
12%

8%

COOP Jednota   29%

CBA    19%

TESCO      12%

Milk Agro      10%

METRO     7%

SLOVPOS      5%

VH CENTRUM     3%

KAUFLAND     2%

DN CENTRUM     2%

AHOLD      2%

MPC CESSI   1%

Ostatní     8%

riadenia (reštaurácie, nemocnice, 

priamy spotrebiteľ  nevie, akú značku 

nasledujúcom grafe je znázornený podiel na jednotlivých obchodných sietí 

na slovenskom trhu v roku 2007 (v%).        

 
je k dispozícii tabuľka 

 2008. 

2008 

ekáreň s cukrárňou 

4658; 43,2  

4230; 43,4   

-9%; + 0,5%  

uvedených údajov bol zistená 

tabuľky je možné vyčítať, že zatiaľ čo závod 

roku 2008 nárast odbytu oproti roku 2007, 

COOP Jednota   29%

Milk Agro      10%

SLOVPOS      5%

VH CENTRUM     3%

KAUFLAND     2%

DN CENTRUM     2%
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3.3.3 Substitúty 

Spoločnosť MPC CESSI a.s. v podstate vyrába 4 druhy produktov:  Pečivo, 

Cukrovinky, Múka, Cestoviny. Všetky tieto výrobky patria medzi základné potraviny bežného 

života, pričom každý má svoj špecifický význam. Len ťažko si človek dokáže predstaviť svoj 

jedalníček bez nich. Preto je aj veľmi náročné priradiť týmto výrobkom substitúty.  

Pečivo – je pokrm konzumovaný dennodenne. Najčastejšie sa jedáva na raňajky, 

desiatu, k polievkam, prívarkom a pod. Pečivo ako celok nie je možné nahradiť. V rámci 

tohto sortimentu však vznikajú neustále nové druhy. K dispozícii je celá škála pekárenských 

výrobkov (chlieb, rohlíky, bagety, buchty, žemle, toastový chlieb...) rôzneho druhu (biely, 

tmavý, rascový, cibuľový chlieb; celozrnné, sójové, grahamové rohlíky...) a rôznej veľkosti. 

Tento sortiment je v značnej miere ovplyvňovaný trendmi v oblasti stravovania. Odborníci na 

zdravú výživu neustále zdôrazňujú význam celozrnného pečiva. Avšak vplyv zahraničných 

kuchýň je tiež nezanedbateľný.  Za jediné možné substitúty by teoreticky mohli byť 

považované cereálie. 

Cukrovinky – sú menej konzumované z hľadiska frekvencie. Na svadbách, oslavách 

či konferenciách majú však nezastupiteľné miesto. Situácia je podobná ako u pečiva. Koláče, 

zákusky a torty tu boli odjakživa a je ťažké predstaviť si ich substitúty. Dôležité je sledovať 

trendy v obľúbenosti súčasných zákuskov a objavovať možné nové recepty. Ako 

o substitútoch by sa dalo uvažovať o zmrzline, ovocné poháre, pudingy. 

Cestoviny – majú zo všetkých výrobkov podniku najviac substitútov. Najčastejšie sa 

konzumujú ako príloha k hlavnému jedlu, do polievok, či cestovinových jedál (šaláty, 

špagety...). Ako prílohe konkurujú zemiaky (hranolky, zemiaková kaša, mastené zemiaky, 

krokety) a ryža a knedle,  v polievkach je možné nahradiť cestovinu ryžou, haluškami, 

nokmi.... Cestovinové jedlá sú samostatnou kategóriou, pretože cestoviny sa v nich nedajú 

nahradiť, ale ako samostatný chod čelia silnej konkurencii alternatívnych jedál 

Múka – nemá žiadny substitút. Je tak elementárna surovina, že ju nie je možné ničím 

nahradiť. Predstavuje základ pre všetky tri predchádzajúce sortimenty výrobkov. Cena obilia 

sa odráža v cenách jak múk, tak cestovín, pečiva či zákuskov. 

 
3.3.4 Potenciálne novo vstupujúce firmy 

Mlynská výroba – je v obrovskej miere ovplyvňovaná situáciou na trhu s obilím. Trh 

s obilím sa vyznačuje vysokou nestabilitou. V uplynulých rokoch vzhľadom na prebytok 

obilia a mlynských výrobkov v susednom Maďarsku a oslabujúci kurz maďarskej meny, 
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začali maďarské mlyny čoraz agresívnejšie vstupovať do regiónu pôsobenia firmy. V závere 

roku 2008 sa pridali aj dovozy mlynských výrobkov z Poľska, čo ešte viac vyhrocuje situáciu. 

Cukrárska výroba – zaznamenáva nárast už niekoľko po sebe idúcich období, čo 

svedčí o rastúcej spokojnosti zákazníkov s ponúkanou kvalitou tohto sortimentu 

a vyhovujúcim servisom. Tým si upevňuje svoju pozíciu na regionálnom trhu a nedáva 

priestor pre vznik nových či vstup existujúcich podnikov. 

Pekárska výroba – na trhu prevláda nadprodukcia a vysoká konkurencia iných 

dodávateľov. Niektoré pekárne ďaleko presahujú hranice svojho domáceho regiónu. Celkovo 

je trh s pekárskymi výrobkami veľmi komplikovaný. Veľké objemy predaja pekárenských 

výrobkov  sa realizujú v predajniach reťazcov a domácich sietí. Pekáreň tak čelí nielen 

vysokej konkurencie iných pekární ale tiež  reťazcom a sieťam, ktoré umožňujú pekárňam 

umiestňovať pekárenské výrobky na pult. Väčšina reťazcov a sietí obchoduje s viacerými 

dodávateľmi pekárenských výrobkov. Navyše narastá konkurencia veľkých priemyselných 

výrobcov zo zahraničia, ktorí dosahujú nižšie režijné náklady, a teda aj nízku konkurenčnú 

cenu.  

Cestovinárska výroba – spoločnosť ako výrobca cestovín si napriek komplikovanému 

vývoju na trhu udržuje v náročnej konkurencii pozíciu lídra (35,8%-ný tržný podiel). Trh 

s cestovinami je všeobecne presýtený a existuje tu len veľmi malý priestor pre vznik nových 

konkurentov. Hrozbu predstavujú zahraničné firmy, ktoré by sa rozhodli vstúpiť na Slovenský 

trh, ponúkajúce bezkonkurenčne nízke ceny.  

 
3.3.5 Konkurencia 

Portfólio výrobkov spoločnosti MPC CESSI a.s. umožňuje orientovať sa na rozdielne 

geografické tržné segmenty. Pečivo a cukrárská výroba nie je vhodná pre prepravu na väčšie 

vzdialenosti a to hneď z dvoch dôvodov. Výrobky majú krátku spotrebnú lehotu, musia byť 

čerstvé u zákazníka, a vysoký podiel prepravných nákladov by sa prejavil na finálnej cene, 

ktorá by už nebola konkurencieschopná. Preto v rámci týchto komodít sa berie v úvahu len 

konkurencia v regióne výroby firmy.  

Konkurencia cukrárenskej výroby: 

Cukráreň Rudolf  

Cukráreň AIDA 

Cukráreň JaR  

Cukráreň Fantázia. 

 

Konkurenciu v pekárenskej výrobe: 

z-Klas, spol. s r.o. 

VITEX gastro s.r.o. 

Pekáreň Čingov Smižany, s.r.o.  

Tatiana Almášiová   

BEGEY, s.r.o.  



 

Závod Mlyn, ktorý vyrába múky rôznych druhov, až 55% z

realizuje pre vlastnú potrebu

existuje silná domáca konkurencia na trhu s

pozíciu, nakoľko odberatelia mlynských výrobkov sú priamymi konkurentmi na trhu 

s pekárenskými výrobkami. 

Cestoviny sú komoditou, ktorú je možné prepravovať na väčšie vzdialenosti, dokonca 

i exportovať. Avšak aj tu platí, že čoraz vyššie prepravné náklady sa pr

cene, ktorá už nebude zákazníkom akceptovateľná. Konkurencia v

sledovaná celoslovensky. Prieskum konkurencie 

oddelenie, ktoré ho vykonáva na základe akciových letákov od konkure

na trhu. Slovenský trh cestovín je tvorený štyrmi kategóriami cestovín: značkové cestoviny, 

privátne značky, domáce cestoviny a

cestoviny patria Cessi, Ideál, Emka, Maggi, kde Cessi už d

značkových slovenských cestovín neustále klesá 

podiel bol v roku 2008 až 49,2

ceny privátnych značiek sa zvyšovali neskôr 

Podiel jednotlivých značiek cestovín na slovenskom trhu z
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vyrába cestoviny samotná spoločnosť MPC 
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Závod Mlyn, ktorý vyrába múky rôznych druhov, až 55% z celkového predaja múk 

realizuje pre vlastnú potrebu- pre závody Cestovináreň a Pekáreň a cukráreň. V

existuje silná domáca konkurencia na trhu s mlynskými výrobkami. Spoločnosť má neľahkú 

iu, nakoľko odberatelia mlynských výrobkov sú priamymi konkurentmi na trhu 

Cestoviny sú komoditou, ktorú je možné prepravovať na väčšie vzdialenosti, dokonca 

exportovať. Avšak aj tu platí, že čoraz vyššie prepravné náklady sa prejavia na konečnej 

cene, ktorá už nebude zákazníkom akceptovateľná. Konkurencia v cestovinárskej výroby je 

Prieskum konkurencie uskutočňuje v spoločnosti

oddelenie, ktoré ho vykonáva na základe akciových letákov od konkurentov a

na trhu. Slovenský trh cestovín je tvorený štyrmi kategóriami cestovín: značkové cestoviny, 

privátne značky, domáce cestoviny a dovoz (bez privátnych značiek). 

cestoviny patria Cessi, Ideál, Emka, Maggi, kde Cessi už dlhú dobu zaujíma rolu lídra.  

značkových slovenských cestovín neustále klesá v prospech privátnych značiek, ktorých 

roku 2008 až 49,2 %. Hlavným dôvodom je rozdiel pri zvyšovaní cien, pretože 

ceny privátnych značiek sa zvyšovali neskôr a iba mierne oproti cenám značkových cestovín. 

Podiel jednotlivých značiek cestovín na slovenskom trhu z roku 2008 je uvedený v

., ktorý bol spracovaný z vnútropodnikových dokumentov, síce ukazuje, že 

najväčší podiel 16,5% má obchodný reťazec COOP Jednota, ale pre tento obchodný reťazec 

vyrába cestoviny samotná spoločnosť MPC CESSI, a.s. Po pričítaní jeho podielu je možné 

povedať, že podiel cestovín CESSI činí 30,8 %. 

Podiel predaja značiek cestovín na slovenskom trhu za rok 2008
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Cestoviny sú komoditou, ktorú je možné prepravovať na väčšie vzdialenosti, dokonca 

ejavia na konečnej 

cestovinárskej výroby je 

uskutočňuje v spoločnosti obchodné 
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prospech privátnych značiek, ktorých 

%. Hlavným dôvodom je rozdiel pri zvyšovaní cien, pretože 

iba mierne oproti cenám značkových cestovín. 
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3.4 Interná analýza spoločnosti MPC CESSI, a.s. 

Interná analýza bola spracovaná na základe návštev a rozhovorov so zamestnancami 

na určitých oddeleniach. Získané informácie sú v tejto podkapitole rozpísané v 4 základných 

oblastiach s vyzdvihnutím podstatných pozitívnych či negatívnych znakov. 

 
Výrobná činnosť 

V závode Cestovináreň sa využíva najmodernejšia technológia výroby cestovín. Jedná 

sa o technológiu vysokej teploty (THT), pri ktorej cestoviny prechádzajú sušiarňou so 100-

stupňovou teplotou. Vďaka tejto špičkovej technológii je zaručená hygienická nezávadnosť 

produktov.  

Menej vyspelá je technológia balenia cestovín a s tým súvisiaca logistika v sklade 

hotových výrobkov. V závode je nedostatočná automatizácia procesov v oblasti balenia a 

následného plnenia balíčkov do kartónových škatúľ. Do skladu už boli zavedené regálové 

zakladače vo forme gravitačných dopravníkov, čím sa dosiahlo kapacitné zväčšenie skladu 

a tiež sa zautomatizovalo dodržiavanie princípu FIFO1. Chýbajú vysokozdvižné vozíky na 

bezproblémovú manipuláciu s tovarom a tiež odležiavacie zásobníky, ktoré by slúžili na 

kontrolu kvality cestovín. 

Závod Pekáreň disponuje modernými výrobnými zariadeniami. Nová moderná linka na 

jemné pečivo „POLYLINE“ nahradila ručné dávkovanie automatickým, oveľa presnejším. A 

nový rozvaľovací stroj „RONDO˝ svojimi funkciami výrazne prispeje k uľahčeniu a 

zefektívneniu práce s cestom. 

V oblasti technológií sa tento závod snaží získať konkurenčnú výhodu zavedením 

novej technológie šokového mrazenia surových výrobkov pri teplote -35°C. Tým sa docieli 

uchovanie vlastností výrobku a jeho následné bezpečné uskladnenie až do času objednávky 

a aktuálneho vypečenia. Najväčším prínosom by malo byť odstránenie vysokej prácnosti pri 

širokom ponúkanom sortimente, odbúranie víkendovej a nadčasovej práce a takisto ponúka 

lepšie zvládnutie náporu na objem zásob v čase akcií, vianočných a veľkonočných sviatkov.  

Závod Mlyn od začiatku roka 2008 používa nový moderný mlyn, ktorý okrem bežných 

potravinárskych pšeníc zomieľa aj tvrdú. Na rekonštrukciu ražného mlyna sa stále čaká. Pri 

financovaní by mohli pomôcť fondy EÚ, tak ako tomu bolo pri kúpe nového pšeničného 

mlyna. 

                                                 
1 Z angl. "first in- first out" je v logistike stav, kedy tovar, ktorý bol uložený do skladu ako prvý, sa zo skladu 
ako prvý aj znova vyberie. 
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Rovnako ako závod Cestovináreň tak i závod Mlyn sa potyká s nevyhovujúcou 

technológiou balenia, predovšetkým tzv. drobného spotrebiteľského balenia. Je nevyhnutná 

rekonštrukcia baliacich zariadení a takisto výmeny zásobníkov. 

  
V oblasti  materiálno- technického zásobovania hrá najdôležitejšiu úlohu zabezpečenie 

kvalitnej strategickej suroviny – obilia.  Pri  nákupe  suroviny  je rozhodujúce citlivo skĺbiť 

dve najdôležitejšie kritéria – kvalitu a cenu. Túto neľahkú úlohu komplikuje enormne nestála 

situácia na trhu s obilím. Nákup v MPC CESSI a.s. zabezpečujú vedúci pracovníci útvaru 

nákupu.  

 
Dopravu mlynských a pekárskych výrobkov v súčasnosti zabezpečujú interní 

zamestnanci, na expedíciu cestovinárskych produktov sa využívajú prevažne externí 

prepravcovia. Na vylepšenie expedičných podmienok boli vybudované špeciálne brány, do 

ktorých prepravca zacúva, brány sa následne hermeticky uzavrú a expedienti môžu tovar 

nakladať. Výrobky tak už nie sú vystavené poveternostným vplyvom, ktoré mohli ovplyvniť 

ich kvalitu a trvanlivosť. V rámci expedície spoločnosť MPC CESSI a.s. disponuje už staršími 

motorovými vozidlami, ktoré zabezpečujú rozvoz mlynských, pekárskych a cukrárskych 

výrobkov do okolitého regiónu. 

 
Marketing 

 Posledná masívna reklamná kampaň spoločnosti MPC CESSI a.s. bola realizovaná od 

apríla do júna roku 2007. V rozhlase i televízii sa objavovalo heslo: „Ukážte mužom cestu... k 

cestovinám Cessi“. Príbeh reklamného spotu graficky podporil obrázok muža, ktorý už 

samotné cestoviny Cessi varí. Poslucháči rádií mohli tento spot počuť 232-krát a v tlačených 

médiách bolo zverejnených 28 grafických inzerátov. V rámci tejto kampane podnik podporil 

reláciu Cestoviny na TV Markíza.  

 
Na jeseň 2009 spoločnosť vylepšila vlastné internetové stránky, pretože si je dobre 

vedomá vplyvu internetu a jeho stále sa rozširujúceho významu v dnešnom informačnom 

svete. V novom šate a s pridanou informačnou hodnotou spoločnosť komunikuje 

prostredníctvom inovovanej webovej stránky www.cessi.sk so svojimi zákazníkmi 

a priaznivcami. 

 
Každoročne v rámci spoločenskej zodpovednosti za vývoj regiónu a ľudí žijúcich 

v ňom spoločnosť MPC CESSI a.s. podporí či už finančnými prostriedkami alebo priamo 
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svojimi výrobkami množstvo akcií a podujatí zorganizovaných v okolí pôsobenia spoločnosti. 

Za zmienku stojí napríklad: IMPROFEST 2009- festival improvizovaného umenia, kde v 

súťaži o najväčšieho jedáka spoločnosť víťaza vyvážila balíkmi tradičných spišských cestovín 

CESSI. Na podujatí Gazdovské dvory nechýbal propagačno-predajný stánok spoločnosti, kde 

boli prezentované okrem cestovín CESSI aj Spišská pľundra. Ďalej podporila projekt 33. 

ročníka Východoslovenského tábora ochrancov prírody, ktorý sa konal v Slovenskom raji 

a tiež zorganizovala letné tábory ochrancov prírody, či detí zo sociálne odkázaných rodín na 

priehrade Môťova pri Zvolene. 

 
Organizácia (správa) podniku 

Podnikateľská jednotka má vypracovaný kódex o riadení spoločnosti, ktorý bol 

dostupný aj na internetovej stránke spoločnosti www.mpc.sk. Systém vnútornej kontroly 

tvoria vzájomne zladené metódy, postupy, pravidlá a opatrenia včlenené do 

vnútropodnikových smerníc, slúžiacich najmä na zabezpečenie procesov a pracovných 

činností, ochrany majetku, garantovanie spoľahlivosti a presnosti účtovných dát, dodržiavanie 

zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov. Za primeranosť a účinnosť 

vnútorného kontrolného systému sú zodpovedné riadiace orgány a vedúci zamestnanci 

spoločnosti. Zložkou vnútorného kontrolného systému je útvar riadenia a kvality, ktorý je 

podriadený vedeniu spoločnosti. Vykonáva svoju činnosť vo všetkých organizačných 

útvaroch spoločnosti.  

 
Organizačná štruktúra spoločnosti MPC CESSI a.s., ktorá znázorňuje hierarchické 

postavenie jednotlivých zložiek firmy, je zobrazená v prílohe č. 3. Interná smernica 

spoločnosti presne určuje obeh dokumentov v spoločnosti i podpisový plán. Firma má 

v súčasnosti celkovo 323 zamestnancov, z toho 56 tvoria technicko-hospodárski pracovníci 

a 267 sú robotníci. Pracovné podmienky sú ako vo väčšine väčších podnikov výsledkom 

kolektívneho vyjednávania a sú zachytené v kolektívnej zmluve. Spoločnosť má vypracovaný 

vlastný vnútropodnikový mzdový systém, ktorý zahrňuje systém odmeňovania, podnikový 

katalóg pracovných činností robotníckych povolaní a popisy práce pre jednotlivé činnosti. 

Základný plat sa určí na základe mzdových tarifov, ktoré sú stanovené na základe 7 

mzdových stupňov. Základom pre zaraďovanie a priznávanie mzdových tarifov je podnikový 

katalóg pracovných činností.  

 
Spoločnosť vlastní a využíva vysoko kvalitné informačné systémy a software. 

Nevyhnutnými sú software pre účtovníctvo, program pre odbyt, program PROFIT, 

http://www.mpc.sk/
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manažérsky informačný systém, MBM-Silo, Novel, program KERIO, Jurix CDW a iné. 

V marci 2008 firma SOFTIP dodala MPC CESSI, a. s., komplexný informačný systém. Z 

hľadiska funkcionality rieši tento modul problematiku plánovania potravinárskej výroby, 

kalkulácie nákladov na výrobu (materiálových, mzdových, režijných), jednoúrovňové 

receptúry, ročné plánovanie a jeho vyhodnocovanie. Spoločnosť MPC CESSI a.s. využíva 

i najmodernejší spôsob výmeny ekonomických a daňových dokladov medzi podnikateľskými 

subjektmi- EDI komunikácia1. V súčasnosti , zatiaľ len v oklieštenej podobe, takouto formou 

komunikuje s Metrom. Metro patrí totiž medzi obchodným partnerov, ktorí vyžadujú EDI 

komunikáciu v rámci zmluvných podmienok Pripravuje sa zavedenie tohto štandardu aj pri 

ďalších odberateľoch – COOP Jednota, BILLA či Hypernova. Nárast hodnoty dlhodobého 

nehmotného majetku o sumu 2011 tis. Sk v roku 2008 predstavujú taktiež investície do 

zabezpečenia aktuálnych informačných systémov v súvislosti s účtovaním v novej euromene. 

 
V environmentálnej oblasti sa spoločnosť usiluje o ochranu životného prostredia, 

preto má vypracovaný dokument Environmentálna politika (viď príloha č. 6). Uvedomovanie 

si záväzkov dopadov činnosti spoločnosti na životné prostredie je nasmerované do všetkých 

oblastí podnikateľskej činnosti. Na dosiahnutie vytýčených cieľov a pre zabezpečenie  

efektívnosti riadenia rizík v oblasti ochrany životného prostredia boli v MPC CESSI a.s. 

spracované dokumenty: Program odpadového hospodárstva, Program prevencie vzniku 

odpadov z obalov a Plán opatrení pre prípady havarijného zhoršenia akosti vôd. 

 
Finančná situácia 

Pre zhodnotenie finančnej situácie podniku sa používa finančná analýza. pre potreby 

zostrojenia SWOT analýzy postačia vybrané pomerové ukazovatele, ktoré odhalia silné 

a slabé miesta v hospodárení podniku. Ukazovatele rentability, aktivity, zadlženosti a likvidity 

sú vypočítané v prílohe č. 7 podľa vzorcov v prílohe č. 1 za použitia príloh č. 8, 9, 10, 11. 

 
Tab. 3.7 Hodnoty ukazovateľov rentability v spoločnosti MPC CESSI a.s. 

Ukazovatele rentability 2006 2007 2008 
Rentabilita celkového kapitálu 2,04 2,54 2,64 
Rentabilita vlastného kapitálu 1,37 2,44 2,94 

Rentabilita tržieb 0,72 1,1 1,19 
 

                                                 
1 z ang. Electronic Data Interchange, v preklade elektronická výmena dát 
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Rentabilita celkového i vlastného kapitálu každým rokom rastie, čo je žiaduci jav. 

Zakaždým hodnota ROE prevyšuje hodnotu ROA, čo znamená, že sa firme dlhodobo vypláca 

využívať k financovaniu časti svojich činností lacnejší cudzí kapitál. Avšak všetky tri hodnoty 

ukazovateľov rentability sú nízke, mali by sa pohybovať od 5 smerom hore. Spoločnosť 

nevyužíva svoj kapitál dostatočne efektívne.  

 

Tab. 3.8 Hodnoty ukazovateľov aktivity v spoločnosti MPC CESSI a.s. 

Ukazovatele aktivity 2006 2007 2008 
Doba obratu aktív 370,57 362,63 304,46 
Doba obratu zásob 101,9 84,37 85,68 
Doba obratu pohľadávok 69,84 95,02 69,92 
Doba obratu krátk. záväzkov 38,83 39,84 25,18 
Obrat aktív 0,98 1,01 1,2 
Obrat zásob 3,58 4,33 4,26 
Obrat pohľadávok 5,23 3,84 5,22 

Obrat krátkodobých záväzkov 9,4 9,16 14,5 
 

Hodnoty ukazovateľa doby obratu zásob sú značne vysoké. Spoločnosti trvalo v roku 

2008 takmer 86 dní, kým premenila svoje zásoby na tržby. V zásobách je viazané veľké 

množstvo finančných prostriedkov. Je však nutné pripomenúť, že najväčšiu položku zásob 

tvorí obilie v mlyne, ktoré predstavuje sezónnu zásobu a tú je veľmi ťažké zabezpečovať 

systémom „just in time“.  

Doba obratu  pohľadávok má taktiež nepriaznivo vysoké hodnoty. V roku 2007 to bolo 

až 95 dní, kým sa spoločnosti splatili pohľadávky. Zbytočne dlho je tak majetok spoločnosti 

viazaný v pohľadávkach a zvyšuje sa riziko, že sa pri dlhej splatnosti pohľadávka stane 

nelikvidnou.  

Doba obratu aktív  je nepomerne vysoká a svedčí o tom, že výkony firmy merané 

tržbami sú v ročných objemoch iba nevýrazne vyššie /v roku 2006 dokonca nižšie/  než je 

hodnota majetku podniku. Je to vyvolané aj spomínanými vysokými stavmi zásob 

a pohľadávok.  

Ukazovateľ doby obratu krátkodobých záväzkov bol v každom roku prijateľný. Firma 

si plní svoje povinnosti ako dlžníka vo vzťahu k obchodným partnerom. 

Pravidlo solventnosti nie je splnené: doba obratu pohľadávok > doba obratu krátkodobých 

záväzkov. 
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Tab.3.9 Hodnoty ukazovateľov zadlženosti v spoločnosti MPC CESSI a.s. 

Ukazovatele zadlženosti 2006 2007 2008 
Podiel VK na aktívach 51,92 45,32 48,68 
Celková zadlženosť 39,72 41,88 38,74 
Zadlženosť vlastného kapitálu 76,49 92,41 79,58 

Úrokové krytie 2,06 2,32 2,11 
 

Vysoký podiel vlastného kapitálu svedčí o nezávislosti podniku na veriteľoch, ale na 

druhú stranu sú vlastné zdroje považované za najdrahší spôsob financovania podniku. Za 

optimálny pomer medzi vlastnými a cudzími zdrojmi je považovaná hodnota 40:60 [3]. 

Spoločnosť MPC CESSI a.s. sa pohybuje okolo tejto hodnoty. 

Za ideálnu hodnotu ukazovateľa celkovej zadlženosti sa považuje interval medzi 40 – 

60% [3]. Hodnoty tohto ukazovateľa v spoločnosti MPC CESSI a.s. sa nachádzajú na spodnej 

hranici intervalu. Spoločnosť je z veľkej časti krytá vlastným kapitálom. Riziko, že veritelia 

prídu o investované peniaze je nízke. 

Ukazovateľ zadlženosť kapitálu ma zvyšujúci sa charakter, čo naznačuje zvyšujúcu sa 

úverovú zadlženosť podniku. To je možné vyčítať i z ukazovateľa úrokového krytia. 

Spoločnosť MPC CESSI a.s. má vysoké nákladové úroky. Hodnota ukazovateľa je dokonca 

pod hranicou 3, čo si vyžaduje obozretnosť investorov. 

 
Tab. 3.10 Hodnoty ukazovateľov likvidity v spoločnosti MPC CESSI a.s. 

Ukazovatele likvidity 2006 2007 2008 
Bežná likvidita 1,42 1,58 1,45 
Pohotová likvidita  0,6 0,85 0,66 
Peňažná (okamžitá) likvidita 0,04 0,04 0,02 

Čistý pracovný kapitál 67863 106158 86694 
 

Za optimálnu hodnotu bežnej likvidity sa považuje rozpätie 1,5-2,5 [3]. V spoločnosti 

MPC CESSI a.s. je hodnota v roku 2007 vo vnútri intervalu, v ostatných rokoch tesne pod 

spodnou hranicou. Spoločnosť drží vysoké zásoby obilia kvôli jeho sezónnosti, preto je vo 

vysokej miere schopná splatiť krátkodobé záväzky predaním svojich obežných aktív.  

Zásoby sú považované za najmenej likvidnú časť obežného majetku. Pohotová 

likvidita so zásobami nepočíta a jej hodnota by sa mala pohybovať v rozpätí 1,0-1,5 [3]. 

Tento ukazovateľ dosahuje v spoločnosti MPC CESSI a.s. hodnôt nedosahujúcich tohto 

intervalu. Bez predania zásob spoločnosť nie je schopná uhradiť všetky svoje záväzky.  
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Ukazovateľ pohotovej likvidity by mal mať podľa Grunwalda [3] hodnoty v intervale 

0,2-0,8. Ani v jednom roku spoločnosť týchto hodnôt nedosahuje, naopak sú ďaleko  od 

požadovaných hodnôt. Dokonca sa prejavuje klesajúci trend tohto ukazovateľa. V roku 2008 

je spoločnosť schopná uhradiť len 2% svojich krátkodobých záväzkov pomocou peňažných 

prostriedkov v hotovosti a na bankových účtoch, čo je veľmi malé číslo.  

Čistý pracovný kapitál má v rokoch 2006-2008 vždy kladné hodnoty a stúpajúci 

charakter. Je to priaznivá situácia pre podnik, pretože je schopný uhradiť svoje záväzky 

z obežných aktív a nemusí predávať stále aktíva. 

 
3.5 SWOT analýza 

Výsledky predchádzajúcich uskutočnených analýz sa v tejto kapitole premietnu do 

jednoduchej syntetickej metódy, ktorou je SWOT analýza.  

 
Tab. 3.7 SWOT analýza spoločnosti MPC CESSI a.s. 
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Príležitosti a ohrozenia pochádzajú z analýzy makrookolia a odvetvového okolia. Silné 

a slabé stránky boli identifikované na základe internej analýzy. Pre zobrazenie jednotlivých 

faktorov bola použitá tradičná 4-maticová tabuľka. Každý faktor bol ohodnotený najprv podľa 

významnosti pre danú spoločnosť na hladine od 0 po 1 (1 = 100% významný) a následne mu 

boli pridelené body od 1 do 4 podľa toho, na koľko daný faktor spoločnosť spĺňa (4 = na 

100% spĺňa).  

Pre určenie kvadrantu podľa obrázku 1.10., ktorý je východiskom pri stanovovaní 

stratégie, sa vynásobili hodnoty významnosti a s hodnotením pre každý faktor. Po súčte sa 

porovnávali silné a slabé stránky, príležitosti a ohrozenia.  

Silné stránky (S) – slabé stránky (W): ∑(H*V) (S) - ∑(H*V) (W) = 30,4 – 25,5 = 4,9 

Príležitosti (O) – Ohrozenia (T):  ∑(H*V) (O) - ∑(H*V) (T) = 24,4 – 17,7 = 3,7 

 

Obr. 3.1 Diagram analýzy SWOT pre spoločnosť MPC CESSI a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategická poloha podniku je v kvadrante I, v rámci ktorého sa odporúča využiť 

ofenzívna stratégia, rastovo orientovaná stratégia. Spoločnosť MPC CESSI a.s. sa môže 

uchýliť k nasledujúcim strategickým variantom: 

Horizontálna integrácia - Získavanie podielu na riadení firiem konkurentov, spojovanie sa 

s nimi alebo ich skupovanie. 

Preniknutie na trh- Zvýšenie podielu súčasných výrobkov firmy na ich súčasných trhoch 

pomocou zvýšeného marketingového úsilia. 

Rozvoj trhu - Predstavovanie súčasných výrobkov na geograficky nových trhoch. 

4,9 
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Vývoj výrobku- Snaha zvýšiť predaj zlepšením alebo modifikáciou súčasných výrobkov či 

služieb. 

Sústredená diverzifikácia- Pridávanie nových výrobkov a služieb, ktoré sa vzťahujú 

k doterajšej hlavnej činnosti podniku. 

Podnik je však umiestnený len v blízkosti nulového bodu a nie výrazne vo vnútri 

prvého kvadrantu. V takomto prípade by mal podnik voliť miernu útočnú stratégiu a nie 

agresívnu stratégiu útoku. Najvhodnejšou alternatívou je „Preniknutie na trh“ pomocou 

dôrazného využitia marketingových nástrojov. Spoločnosť MPC CESSI a.s. čelí vysokým 

konkurenčným tlakom, a tento strategický variant by pomohol tlakom vzdorovať a udržať si 

pozíciu lídra na trhu. Pre implementáciu tohto strategického návrhu je potrebné vypracovať 

podrobný plán implementácie, ktorý by zahrňoval analýzy trhu, kontaktovanie obchodných 

partnerov za účelom vyjednávania spolupráce, určenie osôb zodpovedných za realizáciu 

stratégie, vyčlenenie finančných prostriedkov... Je to veľmi náročný proces, avšak dôležitý 

pre prežitie v konkurenčnom boji. 
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4 Návrhy a odporúčania 
 

Podľa výsledkov SWOT analýzy bol vytvorený návrh stratégie pre spoločnosť MPC 

CESSI a.s., t.j. „Preniknutie na trh“. V rámci tejto kapitoly sú uvedené návrhy na realizovanie 

tejto stratégie a odporúčania, ktoré by spoločnosti pomohli zvýšiť jej konkurencieschopnosť. 

 

4.1 Marketingová kampaň 

Celoslovenská reklamná kampaň bola naposledy realizovaná pred takmer troma 

rokmi. Je na čase znova sa pripomenúť svojim zákazníkom. Najvhodnejšou cestou je opäť 

prostredníctvom vybraných  televíznych a rádiových staníc a tlačených médií. Tento spôsob 

poskytuje možnosť osloviť najväčší počet potenciálnych zákazníkov. Navyše spoločnosť 

disponuje kvalitným marketingom, ktorý má už skúsenosti a schopnosti úspešne zvládať  

reklamnú kampaň. Takáto reklamná kampaň si vyžaduje značné finančné prostriedky, ktoré sa 

však s vysokou pravdepodobnosťou vrátia v podobe zvýšeného predaja. Vzhľadom k tomu, že 

sa kampaň realizuje raz za dlhšie časové obdobie a spoločnosť je finančne stabilná, je reálne 

uskutočniť tento návrh.  

Marketingová kampaň si vyžaduje dôkladnú prípravu, aby podľa vlastného uváženia 

a potrieb reklama vyzdvihla určité charakteristické črty výrobkov a oslovila žiaducu skupinu 

potenciálnych zákazníkov. Konkrétna podoba reklamných spotov a tlačených reklám by bola 

výsledkom spolupráce marketingového oddelenia a vedenia spoločnosti.  

Avšak v rámci mojich návrhov by som odporúčala zamerať sa na obal cestovín 

CESSI. Pred samotnou realizáciou reklamnej kampane by bolo potrebné navrhnúť nový 

modernejší dizajn pre cestovinárske balenie. Súčasné obaly sú na trhu už dlho, čo ma za 

následok zníženie atraktívnosti pre zákazníkov. Za zváženie stojí možnosť využívať 

uzatvárateľné obaly, ktorými disponuje čoraz viac potravinárskych výrobkov. Takýto obal 

udržuje potraviny čerstvé, lepšie ich chráni pred znehodnotením (vysypaním). Zatiaľ na trhu 

neexistuje značka cestovín s týmto typom obalu, čo by poskytovalo spoločnosti konkurenčnú 

výhodu. Spoločnosť by sa musela ohľadom nového obalu cestovín CESSI dohodnúť so 

svojimi dodávateľmi a uzavrieť nové dohody s nimi. Vzťahy s dodávateľmi má spoločnosť 

veľmi dobré a taktiež vyjednávaciu pozíciu voči nim.  
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4.2 Rozvoj spolupráce s obchodnými reťazcami 

Predaj pekárskych výrobkov dlhodobo celkovo klesá. Dôvodom je čoraz vyššia 

konkurencia na trhu. V okolí pôsobí niekoľko menších pekární, ktoré prostredníctvom svojich 

predajní konkurujú maloobchodným predajniam CESSI. Špeciálnu pozornosť si však 

vyžadujú obchodné reťazce, pretože zákazníci z veľkej časti nakupujú pečivo v supermarkete 

či hypermarkete v rámci svojich veľkých rodinných nákupov. Väčšina reťazcov a sietí 

obchoduje s viacerými dodávateľmi pekárenských výrobkov a  tak má zákazník možnosť 

výberu. Rozhodujúcim faktorom pri výbere sú predovšetkým cena a vzhľad. 

Preto by som navrhovala zmeniť cenovú politiku v oblasti pekárskych výrobkov. 

V prípade dlhodobého klesajúceho odbytu, aký sa prejavuje v spoločnosti MPC CESSI a.s., 

by spoločnosť mala pristúpiť i k takémuto neobľúbenému opatreniu. V obchodných reťazcoch 

by spoločnosť mala upravovať svoje ceny na úroveň konkurenčných pekární, prípadne 

ponúkať pečivo o zopár centov lacnejšie. K neustálemu sledovaniu konkurenčných cien by 

bolo najvhodnejšie vyčleniť jednu pozíciu vo firme v rámci obchodného oddelenia. Táto 

pozícia by nielen sledovala vývoj cien pečiva na trhu, ale i obchodne reprezentovala firmu pri 

uzatváraní nových zmlúv, ktoré by mali byť uzatvárané na čo najkratšiu možnú dobu s cieľom 

získať flexibilitu v prispôsobovaní sa trhu.  

Dôležité je, aby spoločnosť svojimi výrobkami pokrývali čo najväčšie územie, za 

účelom zvýšenia predaja pekárskych produktov. Preto je potrebné rozvíjať spoluprácu 

a udržiavať dobré vzťahy s každým supermarketom v regióne. Spoločnosť v súčasnosti 

dodáva pre Kaufland, Ahold, COOP, CBA a BALA. Do regiónu nedávno zavítal nový 

obchodný reťazec BILLA, ktorý je súčasťou obchodného centra MADARAS umiestneného 

v tesnej blízkosti závodov MPC CESSI a.s. Naštartovanie spolupráce s BILLA by malo byť 

prioritou pre závod Pekáreň. Čo sa týka cukrárenských výrobkov, MADARAS je domovom 

pre 3 kaviarne a 3 reštaurácie, v ktorých sa ponúkajú aj zákusky. Aj to predstavuje podnet 

k uzatváraniu dohôd o dodávaní cukroviniek na nové obchodné miesta.  

 

4.3 Modernizácia v podniku 

Ďalší návrh spočíva v pokračovaní doterajšieho projektu modernizácie výrobných zariadení 

a výrobného procesu spoločnosti. Spoločnosť MPC CESSI a.s. v poslednom období 

realizovala prevratné zmeny v celom transformačnom procese výroby. Zefektívniť výrobu sa 

snaží vo všetkých svojich závodoch. V závode Mlyn bol nahradený takmer 60-ročný Mlyn 

novým účinnejším a v závode Pekáreň bola zavedená moderná linka na jemné pečivo a nový 
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rozvaľovací stroj. Podnik má však ešte množstvo plánov, ktoré plánuje rozbehnúť už v blízkej 

dobe.  V závode Pekáreň ide o modernizáciu kompletnej technológie výroby jemného pečiva, 

t.j. linka na výrobu jemného pečiva, nová delička, predkysiareň, chladenie a mrazenie 

výrobkov. V závode Cestovináreň rekonštrukcia skladového hospodárstva, opravou skladu, 

montážou spádových skladových regálov a opravou expedičného skladu. Ďalej vybudovanie 

zásobníkov cestovín, presunom a dokompletizovaním baliacej časti výrobného procesu a 

výmenou chladiacich kompresorov. V závode Mlyn vyriešiť prepravu suroviny na drobné 

spotrebiteľské balenie pneumatickou dopravou a vybudovaním zásobníka múk. Tiež je 

potrebné riešiť nákladný výťah, ktorý bude slúžiť na obsluhu skladovacích priestorov 

balených múk a obalového materiálu. 

Do budúcnosti bude potrebné doriešiť problematiku expedície a s tým súvisiace 

problémy so skladovaním a vychystávaním. V rámci distribúcie výrobkov by mala spoločnosť 

venovať pozornosť najmä zefektívneniu dopravy. K tomu by mala napomôcť aj modernizácia 

vozového parku. Na trhu s automobilmi sa objavujú výkonné autá šetrné k životnému 

prostrediu a s nízkou spotrebou paliva. Obnova vozového parku by si vyžadovala vysoké 

jednorazové investície, ktoré by sa vrátili prostredníctvom znížených nákladov na spotrebu 

pohonných hmôt a údržby či opráv nových automobilov.  

Investičné projekty spoločnosti boli realizované vďaka finančnej pomoci EÚ vo forme 

eurofondov. Členstvo v EÚ zaručuje prístup k takýmto zdrojom finančných prostriedkov aj 

v budúcnosti. Skúsenosti vo využívaní eurofondov sú prínosom pre spoločnosť. Modernizácia 

výroby, akú spoločnosť realizuje, bude mať za následok zefektívnenie výrobného procesu 

spojeného so znížením výrobných nákladov. Spoločnosť sa premení na vysoko úspešnú, 

efektívnu a konkurencieschopnú firmu. 

 

4.4 Ďalšie návrhy 

Hodnoty pomerových ukazovateľov spoločnosti MPC CESSI a.s. naznačujú veľké 

medzery v hospodárení podniku. Vysoký stav pohľadávok a nízky stav finančných 

prostriedkov, ohrozujú zatiaľ existujúcu solventnosť podniku. V spoločnosti sa musia 

pritvrdiť zmluvné podmienky s obchodnými partnermi, čo sa týka vymáhania pohľadávok. Na 

bankových účtoch by bolo vhodné zvýšiť finančné prostriedky s cieľom zaistenia platobnej 

schopnosti podniku. 
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Záver 
 

Diplomová práca bola spracovávaná v spoločnosti MPC CESSI a.s., ktorej hlavným 

predmetom činnosti je výroba cestovinárskych, pekárskych, mlynských a cukrárskych 

výrobkov. Spoločnosť  sa svojou veľkosťou radí medzi stredné podniky, preto sa v práci 

kládol veľký dôraz na to, aby  strategické kroky boli v súlade s možnosťami podniku tieto 

kroky podniknúť. 

 

Cieľom diplomovej práce bolo pre spoločnosť MPC CESSI a.s. vytvoriť návrh 

stratégie, ktorú by mohla realizovať. Prvým krokom k dosiahnutiu tohto cieľa bolo 

naštudovanie si teoretických poznatkov z danej problematiky. Prvá kapitola preto obsahuje 

definíciu slova stratégia, jej význam pre podnikanie, jednotlivé typy stratégií i postup pri 

spracovávaní stratégie. Druhá kapitola práce je venovaná predstaveniu spoločnosti MPC 

CESSI a.s., aby bolo možné získať presnú predstavu o tom, pre  aký podnik sa stratégia tvorí.  

 

Jadrom diplomovej práce je tretia časť, a síce časť analytická, v ktorej sa nachádza 

analýza vonkajšieho a vnútorného prostredia spoločnosti a analýza SWOT. Pomocou PEST 

analýzy sa zistilo, že ekonomická situácia krajiny i svetového hospodárstva sa zotavuje 

z nedávnej celosvetovej ekonomickej krízy. Z analýzy odvetvového okolia je zrejmé, že 

spoločnosť čelí obrovskej konkurencii, ale darí sa jej zatiaľ udržiavať pozíciu lídra na trhu. 

V rámci internej analýzy bola snaha zachytiť čo najviac dôležitých informácií, ktoré by 

odhalili silné a slabé stránky spoločnosti. Výsledky analýzy podnikateľského prostredia sa 

zhrnuli do SWOT analýzy, podľa ktorej bol vytvorený návrh pre spoločnosť realizovať 

ofenzívnu stratégiu. 

 

V rámci návrhov a odporúčaní bola pozornosť zameraná predovšetkým základné 

oblasti činnosti podniku. Spoločnosti MPC CESSI a.s. boli odporúčané opatrenia najmä 

v oblastiach marketingu a propagácie, ďalej v obchodnej politike a investičnej činnosti.  

 

Verím, že moja diplomová práca pomôže spoločnosti MPC CESSI a.s. 

k strategickému rozvoju a upevneniu si pozície na trhu. 
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