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1 ÚVOD 

 

Stratégia podniku hrá v dnešnej rýchlo meniacej sa dobe veľmi dôležitú úlohu, ak nie aj tú 

najdôležitejšiu. Je potreba tvoriť  také stratégie, ktoré budú výsledkom využitia celej rady 

teórií a koncepcií a tieto stratégie adaptovať  na vlastnú situáciu a okolnosti firiem 

a organizácií. Už pri samotnom zakladaní podniku by mal byť  spracovaný tzv. 

podnikateľský zámer, ktorý predstavuje určité stručné nastienenie budúcej stratégie, bez 

ktorého by podnik nemohol čerpať  prostriedky od finančných inštitúcií, ktoré spoločnostiam 

poskytujú kapitál pre jej založenie, činnosť  a rozvoj. Vízia a ciele podniku, ktoré sú úzko 

prepojené so stratégiou, musia byť  jasne stanovené v akejkoľvek fáze života podniku. Vízia 

spoločnosti odpovedá na základné otázky podnikania: Čo bude spoločnosť  robiť ?, Ako to 

bude robiť ?, Pre koho?. Ciele podniku potom už predstavujú jasne vymedzený budúci stav, 

ktorý chce podnik dosiahnuť  a ktorý je zároveň považovaný za pozitívny pre všetky 

zúčastnené strany, aby boli ochotné sa na dosiahnutiu tohto výsledku podieľať .  

 Základným cieľom každého podnikateľského subjektu je byť  úspešným, a preto je 

potreba zvoliť  vhodnú stratégiu a tvoriť  také projekty a plány, ktoré umožnia podniku udr-

žať  a obhájiť  jeho postavenie na trhu. Na druhej strane nie je možné  tvrdiť , že iba stratégia 

je to najdôležitejšie. Samotná existencia ešte úspech podnikom neprinesie, ani ho nezaručí. 

Dôležitá je i realizácia a uskutočňovanie danej stratégie.  

Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť  podnikovú stratégiu pre prevádzku  

POHODA so sídlom v obci Bešeňová, v okrese Ružomberok. Základom úspešnej stratégie 

je jej súlad s podnikovými zdrojmi a podmienkami vonkajšieho okolia. Čiastkovými cieľmi 

je spracovanie analýzy súčasného stavu podniku vrátane externého prostredia a na základe 

výstupov z týchto analýz navrhnúť  funkčnú a realistickú podnikovú stratégiu tak, aby táto 

stratégia mala pozitívny budúci vplyv na spoločnosť  a pomohla takisto k jej prípadnému 

ďalšiemu rozvoju. 

Bakalárska práca bude štrukturovaná na 2 základné časti. V teoreticko – 

metodologickej sú popísané teoretické východiská pre tvorbu, implementáciu a kontrolu 

stratégie. V ďalšej časti je spracovaná analýza súčasného stavu. 
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Pri analýze súčasného stavu uplatním teoretické poznatky na konkrétnu skúmanú 

prevádzku. Bude použitá metóda PEST, ktorej cieľom je nájsť  súbor vzájomne súvisiacich 

trendov národného okolia, ktoré majú vplyv na organizáciu.  

Ďalšou bude Porterova analýza 5 konkurenčných síl, ktorá vyjadruje akou silou 

vplývajú jednotlivé faktory makro okolia na prevádzku. SWOT analýza je takisto 

významnou pri analyzovaní súčasného stavu prevádzky. Je zameraná na nájdenie silných 

a slabých stránok prevádzky, jej špecifických predností, ktoré by sa mohli stať  zdrojom 

konkurenčnej výhody prevádzky a prípadných hrozieb. Poslednou analýzou, ktorá bude 

použitá je Finančná analýza, ktorá na základe vhodne zvolených pomerových ukazovateľov 

zhodnotí finančnú situáciu prevádzky.  

Prevádzku POHODA som si vybrala, pretože je vo vlastníctve mojej rodiny a tým 

pádom mi majiteľka bola ochotná poskytnúť  potrebné údaje ku spracovaniu stratégie a bola 

mi zároveň prisľúbená individuálna pomoc pri spracovaní analýzy firmy. 
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2 Teoreticko – metodologické východiská 

2.1 Stratégia 

Dostatočne včasné predvídanie trhových príležitostí a riešenia potencionálnych 

problémov strategického charakteru je prvým krokom úspechu podniku. Najvýznamnejší 

požiadavok kladený na vedúcich pracovníkov je poznanie, hodnotenie, uplatňovanie znalostí                  

o objektívnych vývojových tendenciách v riadení podniku. [1] 

Veľa činností v podniku môže byť  v podniku delegovaných, ale tvorba stratégií je 

natoľko významná a dôležitá, že je výhradne záležitosť ou managementu spoločnosti.  Mala 

by byť  formulovaná tak, aby zodpovedala vízii  vedenia spoločnosti k dosiahnutiu jej cieľov.  

Zamestnanci spoločnosti sú najvýznamnejším vnútorným zdrojom k splneniu podnikových 

stratégií.  Ich odbornosť  a motivácia sú základným predpokladom pre úspech podniku 

v konkurenčnom prostredí.  

Podniky v súčasnej dobe potrebujú mať  jasné stratégie. V prvom rade si musia určiť  

strategické ciele a  od nich odvodené stratégie, ktoré určujú cesty vedúce k naplneniu týchto 

cieľov. Veľa z nich cíti nutnosť  nových prístupov zameraných na zmeny prebiehajúce 

v okolitom svete. Len podniky, ktoré sú schopné  reagovať  na prebiehajúce zmeny, majú 

šancu prežiť  konkurenciu. [2] 

Johnson a Scholes definujú stratégiu ako zameranie a rozsah činností podniku 

v dlhodobom horizonte, ktoré v ideálnom prípade vytvárajú súlad medzi podnikovými 

zdrojmi a meniacim sa vonkajším prostredím. [3] 

Tradičná definícia, tak ako ju uvádza Dedouchová, chápe stratégiu podniku ako 

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

operách a rozmiestnenie zdrojov nutných pre splnenie daných cieľov.  

Moderná definícia chápe stratégiu ako pripravenosť  podniku na budúcnosť , 

v stratégii sú potom stanovené dlhodobé ciele podniku, priebeh jednotlivých operách            

a rozmiestnenie podnikových zdrojov nutných pre splnenie daných cieľov tak, aby stratégia 

vychádzala z potrieb podniku, brala ohľad na zmeny jeho zdrojov a schopností a súčasne 

dokázala reagovať  aj na zmeny v okolí. [4] 
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2.2 Strategické myslenie 

  Tento pojem nie je možné jasne definovať  a medzi autormi vládnu značné rozdiely 

v jeho definovaní. Strategické myslenie je podľa Ralpha Staceyho využívanie analógií, 

kvalitatívnych podobností k tvorbe kreatívnych nových ideií a má podľa Liedtka 5 

elementov: 

• systémový pohľad; 

• zameranie na ciele; 

• inteligentný oportunizmus; 

• myslenie v čase; 

• hypoteticky založené myslenie. 

Ako dôležitá súčasť  strategického myslenia je považovaná predstava, ktorá je na 

začiatku každého založenia podniku a určuje smer a obchodnú myšlienku. Či sa 

podnikateľovi podarí túto predstavu realizovať  je už len na ňom samotnom. 

 

2.3 Postup pri tvorbe stratégie 

Strategickým riadením rozumieme proces,  pri ktorom vrcholoví manažéri zostávajú             

a zavádzajú stratégie smerujúce k dosiahnutiu stanovených cieľov, v súlade s vonkajším 

prostredím a vnútornými zdrojmi podniku, a ktoré v neposlednom rade smerujú k zaisteniu 

celkovej prosperity a úspešnosti podniku. Je základným prvok riadenia celého podniku, 

východiskom pre všetky podnikové plány a prvkom spojujúcim činnosť  všetkých 

pracovníkov podniku.  Je realizovaný pomocou tvorby a realizácie stratégií spoločností. [2] 

Lednický uvádza, že stratégia je základom strategického riadenia a toto riadenie musí 

zákonite vychádzať  zo strategického plánu, ktorý je stanovený na určitú dobu. [5] 

Tvorba stratégie obsahuje obvykle tieto fáze [6] : 

1) strategickú analýzu; 

2) formuláciu stratégie; 

3)  implementáciu stratégie; 

4) strategickú kontrolu.  
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Ucelený proces tvorby a realizácie stratégie je prezentovaný nasledujúcim cyklom: 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.2.1  Životní cyklus strategického řízení. [2] 
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1) Strategická analýza – základom pre formulovanie stratégie podniku vedúcej 

k dosiahnutiu konkurenčnej výhody je nájdenie súvislostí medzi podnikom a jeho 

okolím. Samotný proces stratégie je zložitý a komplexný proces vyžadujúci 

systematický prístup pre identifikáciu a analýzu vonkajších faktorov pôsobiacich na 

podnik a ich objektívnu konfrontáciu so zdrojmi a schopnosť ami podniku. Zo 

strategickej analýzy by vrcholový management mal čerpať  pre získanie východísk 

pri formulácii stratégie. Strategická analýza obsahuje rôzne analytické techniky 

využívané pre identifikáciu vzť ahov medzi okolím podniku, zahrňujúcim makro 

okolie, odvetvie, konkurenčné sily, trh, konkurentov a zdrojový potenciál 

podniku.[2] 

Spracovanie stratégie – na spracovanie stratégie ma vplyv výber poslania podniku, 

stanovenie jeho hlavných cieľov.  Jej forma vychodí z analýzy okolia podniku a analýzy 

možností podniku. Na základe výsledkov týchto analýz sa vypracujú rôzne varianty stratégie 

pre jednotlivé úrovne podniku. [6] 

2) Formulácia stratégie je realizovaná na základe výsledkov strategickej analýzy a jej 

základom je spracovanie variant stratégie a následnom výbere.  Stratégia má za 

hlavný cieľ dosiahnutie priaznivej synergie medzi podnikateľskými jednotkami. 

Formulácia stratégie okrem iného v sebe obsahuje i súbor rozhodnutí o alokácii 

zdrojov a spôsobe ich využitia. 

Formulovanie podnikovej vízie, misie a cieľov – Vízia môže byť  definovaná ako 

mentálny model budúceho stavu procesu, skupiny alebo organizácie, ktorý je natoľko 

pozitívny pre členov, aby bol motivujúci a dostatočne zrozumiteľný, aby udal dlhodobý 

smer pre budúce plánovanie, stanovenie cieľov a pre silné meno firmy. [6] 

3) Implementácia stratégie znamená uvádzanie stratégie k životu. Manažéri by pri 

procese implementácie mali mať  na pamäti tieto kroky: 

• prerozdeliť  zdroje tak, aby vyhovovali potrebám novej stratégie; 

• identifikovať  hlavné úlohy tak, aby bol zaistený úspech novej stratégie; 

• plánovať  prioritné strategické aktivity; 

• vypracovať  nové štandardy pracovných postupov; 

• vytvoriť  motivačný systém a vypracovať  vhodnú organizačnú strukturu; 

• zaistiť  odpovedajúci podporný motivačný systém. 
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Rozhodujúcou úlohou úspešnej implementácie je prevedenie strategických zámerov 

a cieľov do úloh kritických pre ich dosiahnutie. Sú to úlohy, ktoré využívajú kľúčových 

konkurenčných výhod spoločnosti a sú dôležité pre úspešné naplnenie vybranej stratégie. Za 

každú kľúčovú úlohu musí byť  určená zodpovednosť  a stáva sa základným vstupom 

strategického akčného plánu. [8] 

4) Strategická kontrola snaží sa zistiť , či uskutočnené aktivity sú v súlade 

s očakávaniami, odstraňuje prípadné odchýlky od stanovených cieľov a takisto 

v neposlednom rade poskytuje spätnú väzbu pre posúdenie správnosti priebehu 

všetkých predchádzajúcich fázi. Proces kontroly v sebe obsahuje aj tvorbu 

štandardov, meranie skutočnej výkonnosti v porovnávaní so štandardami a pokiaľ je 

to nutné aj realizovanie nápravných krokov. [9] 

Efektívny kontrolný systém by mal podľa Šuleře naplňovať  štyri nasledujúce 

vzájomne previazané a na seba nadväzujúce funkcie [10] : 

• dohľad; 

• zrovnanie; 

• náprava odchýlok;  

• ovplyvňovanie budúcich rozhodnutí. 

2.4 Hodnotenie stratégie 

Rôzne stratégie musia byť  pred konečným výberom starostlivo vyhodnotené. V tejto 

fáze sa zaoberáme posúdením výkonu organizácie a zisť ujeme, či sa zvýšila napríklad 

aktivita, produktivita, predaj, alebo návratnosť  investície. 

Dôležité podmienky pri hodnotení stratégie sú: 

• zhodnosť  stratégie s prostredím; 

• prijateľná miera rizika; 

• uskutočniteľnosť  stratégie; 

• interná zhodnosť  so stratégiou; 

• stratégia je vhodná s ohľadom na zdroje organizácie; 

• prijateľný časový horizont. 
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Stratégiu väčšinou hodnotíme z kvantitatívnej, ale i kvalitatívnej stránky. Pri 

hodnotení sú dôležité finančné ukazovatele a to hlavne ukazovateľ návratnosti kapitálu, 

ukazovateľ návratnosti investícií. 

Keď zhrnieme celé strategické riadenie prídeme k záveru, že je to proces udržania,  

získania konkurenčnej výhody, ktorú dosiahneme práve realizovaním vhodného 

strategického plánu. V priebehu strategického plánovania prijímame rozhodnutia, ktorých 

zmyslom je získať  pre podnik silnejšiu konkurenčnú pozíciu, než je tá súčasná. Takisto má 

na starosti tento proces aj zníženie možného rizika chyby, predvídanie zmien, odpovedanie 

na ne, alebo poprípade vyvolanie  zmeny za účelom jej využitia vo svoj prospech. 

2.5 Analýza okolia organizácie 

Vonkajšie prostredie subjekt vo väčšine prípadov nemá možnosť  ovplyvniť  a práve 

týmto prostredím sa teda zaoberá analýza okolia. Pri tejto analýze stratégovia majú na 

starosti monitorovať  okolie podniku a ich cieľom je zistenie príležitostí a hrozieb, ktoré 

môžu mať  vplyv na budúci vývoj organizácie.  Nutnosť ou takisto ostáva zistiť , či súčasná 

stratégia vzhľadom na okolie zodpovedá požadovaným výsledkom.  Ak sa ale vyskytli 

v okolí nové príležitosti, alebo hrozby, musíme stratégiu upraviť . 

 

2.5.1 PEST analýza  

Táto analýza je rozbor vzájomne súvisiacich trendov národného okolia, ktoré majú 

vplyv na okolie. Umožňuje podniku byť  pripravený na potencionálne zmeny. Analýza PEST 

sleduje nasledujúce faktory [9] : 

• Politické a legislatívne 

• Ekonomické 

• Sociálne a demografické 

• Technické a technologické 

Politické a legislatívne faktory, ako je stabilita národnej a zahraničnej politickej 

situácie, alebo členstvo krajiny v EÚ, zón voľného obchodu, alebo obranných aliancií 

predstavujú pre podniky významné príležitosti a súčasne i ohrozenia. Politické obmedzenia 

a môžu premietnuť  vo forme daňových zákonov, regulácie, ochrany životného prostredia, 

ochrany zamestnancov, alebo spotrebiteľov a podobne. 
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Ekonomické faktory sú charakterizované stavom ekonomiky, v ktorom podnik 

pôsobí. Svoju nezanedbateľnú úlohu tu hrá miera hospodárskeho rastu, úroková miera, 

miera inflácie, nezamestnanosti, priemerná mzda, vývoj cien a iné. Každý ukazovateľ môže 

pre podnik predstavovať  príležitosť , alebo naopak znamenať  hrozbu. Jednotlivé miery je 

nutné prezentovať  súčasne, pretože medzi nimi existujú súvislosti a väzby a nesmie sa 

zabúdať  i na vplyv medzinárodnej ekonomickej situácie.  

Sociálne a demografické faktory odrážajú vplyv ochrany životného prostredia, 

pracovnej sily, priemerného veku a rastu populácie, mobility populácie, životnej úrovne 

a životného štýlu obyvateľstva, úrovne vzdelania, alebo takisto prístupu ku práci a voľnému 

času. Tieto elementy sú výsledkom kultúrnych, ekonomických, demografických, 

náboženských, vzdelávacích a etických podmienok človeka pre život. Rovnako ako ostatné 

oblasti, sú faktory sociálne v neustálom vývoji a správny odhad trendov a ich poznanie 

jednoznačne vedie k získaniu náskoku pred konkurenciou v boji o zákazníka.  

Technické a technologické faktory – informácie o technických a technologických 

zmenách a novinkách prichádzajúcich z vonkajšieho okolia – ovplyvňujú inovačnú 

schopnosť  a činnosť  podniku a samotné technologické zmeny celkom menia okolie podniku. 

Medzi tieto faktory môžeme zahrnúť  celkovú technologickú úroveň, nové objavy, alebo 

rýchlosť  zastarávania. Súhrnná analýza týchto vplyvov je potom štúdiou očakávaných 

vplyvov nových technológií na postavenie podniku – to je na stav okolia a konkurenčnú 

pozíciu.  

Je sté, že jednotlivé vplyvy sa budú v čase meniť  a bude sa meniť  i váha ich dopadu 

na podnik, preto je nutné tieto vplyvy priebežne sledovať  a vyhodnocovať . Je dobré 

vychádzať  z faktorov, ktoré sa historicky ukázali ako dôležité, cez faktory javiace sa ako 

najdôležitejšie v súčasnej dobe a prejsť  k tým, ktoré budú mať  pravdepodobne najväčší 

vplyv v budúcnosti. 

Analýza PEST pracuje skôr s odhadmi než s predpoveďou. Súčasne je treba odlíšiť , 

ktoré zmeny ovplyvnia všetky odvetvia rovnomerne, a ktoré ovplyvnia rôzne podniky tým, 

že zapríčinia zmenu konkurenčnej pozície na trhu. [12] 
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2.5.2 Porterov model konkurenčného prostredia 

Harvardský profesor Michael E. Porter vypracoval a poskytol praktický analytický 

koncept pre určenie konkurenčnej stratégie, zahrňujúci štrukturálnu analýzu prostredia. 

Hovorí, že výnosnosť  odvetvia nie je funkciou toho, ako výrobok vypadá, alebo či je do 

neho vložená vysoká alebo nízka technológia, ale je funkciou štruktúry odvetvia. 

Konkurencia na trhu v danom odvetví je obecne funkciou piatich konkurenčných síl 

skladajúcich sa z konkurenčnej sily: 

• konkurentov v odvetví (konkurujúce si podniky); 

• potenciálnych novo vstupujúcich konkurentov (noví hráči na trhu); 

• dodávateľov (dodávatelia kľúčových vstupov); 

• kupujúcich / odberateľov / klientov; 

• substitútov (substitučné výrobky podnikov v iných odvetviach). [17] 

Porter zastáva názor, že hlavným účelom konkurenčnej stratégie je nájsť  pozíciu pre 

spoločnosť , v ktorej sa môže najlepšie brániť  voči týmto silám, alebo ich využívať  vo svoj 

prospech. Tento typ analýzy je vhodný pre vyhodnotenie strategických príležitostí podniku 

a hrozieb konkurencie. Čím väčšia je intenzita pôsobenia niektorej z piatich síl na podnik, 

tým sú kladené väčšie nároky na jeho stratégiu. [17] 

 

2.5.3 SWOT analýza 

SWOT analýza je nástroj používaný predovšetkým pri hodnotovom managemente 

a tvorbe podnikovej stratégie. Podstatou tejto analýzy je zvažovanie vnútorných faktorov 

spoločnosti (silné a slabé stránky) a faktorov prostredia (príležitosti a hrozby). Silné a slabé 

stránky podniku sú faktory vytvárajúce, alebo naopak ohrozujúce vnútornú hodnotu firmy 

(aktíva, podnikové zdroje a iné). Naproti tomu príležitosti a ohrozenia sú faktormi 

vonkajšími, ktoré podnik nemôže tak dobre kontrolovať . Ale môže ich identifikovať  

pomocou vhodnej analýzy konkurencie, alebo pomocou demografických, ekonomických, 

politických, technických, sociálnych a iných faktorov pôsobiacich v okolí podniku. 

 

 

Základné faktory ovplyvňujúce silné stránky podniku: 
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• patenty; 

• špeciálne marketingové analýzy; 

• nové inovatívne produkty a služby; 

• umiestnenie podniku; 

• nákladová výhoda; 

• kvalitné procesy a postupy; 

• jedinečné know – how a iné. 

Narozdiel od silných stránok (pravidlo MAX)  platí pre slabé stránky pravidlo MINI, 

teda že sa snažíme o minimalizáciu ich vplyvu.  

Slabé stránky podniku sú: 

• zlá marketingová stratégia; 

• umiestnenie miesta podnikania; 

• lepší prístup konkurencie k distribučným kanálom; 

• vysoké náklady a nízka produktivita; 

• zlá kvalita výrobkov a služieb a iné. 

V oblasti príležitostí rovnako ako pri silných stránkach sa snažíme o maximalizáciu. 

Medzi príležitosti môžeme zaradiť : 

• priblíženie sa prianiam zákazníka; 

• rozvoj a využitie nových trhov; 

• strategické aliancie, joint venture, venture capital; 

• nové medzinárodné obchody; 

• oslovenie nových zákazníckych segmentov a iné. 

 

 

 

Poslednou zložkou SWOT analýzy sú hrozby ako napríklad: 
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• nová konkurencia na trhu; 

• regulácia trhu; 

• zvýšenie trhových bariér; 

• súčasná konkurencia prichádza na trh s inovatívnym riešením, produktom, alebo 

službou; 

• cenové stratégie a vojny a podobne. [17] 

 

2.6 Finančná analýza 

Hlavnou úlohou finančnej analýzy  je komplexne posúdiť  úroveň súčasnej finančnej 

situácie podniku. Ďalej tiež posúdiť  finančnú situáciu do budúcnosti a pripraviť  prípadné 

opatrenia smerujúce ku zlepšeniu ekonomickej situácie podniku a tým ku zaisteniu jeho 

ďalšej prosperity. [11] 

 

2.6.1 Základné finančné ukazovatele a metodika výpočtu 

Pri výpočte ukazovateľov finančnej analýzy bolo vychádzané z rozvahy, výkazu 

ziskov a strát prevádzky POHODA. Teoretický podklad bol čerpaný z knihy J. Valacha 

„Finančné riadenie podniku 1“. Pretože finančná analýza nie je hlavnou témou tejto práce  

boli vybrané len základné pomerové ukazovatele, pre posúdenie finančného hospodárenia 

podniku.  

Ukazovatele zadlženosti 

Celková zadlženosť  – meria podiel veriteľov na celkovom kapitále, z ktorého je 

financovaný majetok firmy. Čím vyššia je hodnota ukazovateľa, tým vyššie je riziko 

veriteľov, že ich dlh nebude splatený. Podnik, ktorého dlhy sú vyššie než hodnota jeho 

majetku je považovaný za predĺžený. 

 Celková zadlženosť  = celkové záväzky / celkové aktíva x 100 (vzorec č. 2.1) [11] 

 

Miera samofinancovania - tento ukazovateľ vyjadruje pomer, v ktorom sú aktíva podniku 

financované peniazmi vlastníkov. Používa sa pre hodnotenie hospodárskej a finančnej 

stability podniku. 
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Miera samofinancovania = vlastný kapitál / celkový kapitál x 100 (vzorec č. 2.2) [11] 

Ukazovatele likvidity  

Bežná likvidita - ukazuje koľkokrát je podnik schopný uspokojiť  svojich veriteľov, keby 

premenil všetky obežné aktíva v danom okamžiku na hotovosť . Čím vyššia je hodnota 

ukazovateľ, tým je obecne pravdepodobnejšie zachovanie platobnej schopnosti podniku. 

Bežná likvidita = obežné aktíva / krátkodobé záväzky (vzorec č.2.3) [11] 

Stupeň oddlženia – tento ukazovateľ nám vypovedá o pomeru medzi financovaním cudzím 

kapitálom a schopnosť ou podniku vyrovnávať  vzniknuté záväzky z vlastnej finančnej sily. 

Čím nižšia je hodnota, tým je vyššia napätosť  finančnej situácie podniku. 

Stupeň oddlženia = cash flow / cudzí kapitál (vzorec č. 2.4) [11] 

Ukazovatele aktivity 

Obrat celkových aktív – je najkomplexnejším ukazovateľom tejto skupiny. Ukazuje nám ,  

ako sa zhodnocujú stále i obežné aktíva vo výrobnej činnosti podniku bez ohľadu na zdroje 

ich krytia 

Obrat celkových aktív = tržby / celkové aktíva (vzorec č. 2.5) [11] 

Ukazovatele rentability  

Rentabilita celkového kapitálu /ROA/ - týmto ukazovateľom vyjadrujeme celkovú 

efektívnosť  podniku. Vypovedá akého efektu bolo dosiahnuté z celkových aktív. 

ROA = zisk pred zdanením a úrokmi  / celkové aktíva x 100 (vzorec č. 2.6) [11] 

 

 

 

2.7 Obecné konkurenčné stratégie 

Konkurenčná stratégia v podstate predstavuje širšie zásady, ktoré určujú, ako bude 

podnik konkurovať , aké by mali byť  jeho ciele a aké opatrenia budú nutné k naplneniu 

týchto cieľov. Tieto ciele a opatrenia musia byť  konzistentné. V širšom zmysle stanovenie 
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konkurenčné stratégie zahrňuje posúdenie štyroch kľúčových faktorov, ktoré určujú limity 

toho, čoho môže podnik s úspechom dosiahnuť : 

• Vnútorné faktory – prednosti podniku a jeho slabiny, osobné hodnoty kľúčových 

realizátorov 

• Vonkajšie faktory – možnosti odvetvia a jeho riziká, širšie spoločenské očakávania 

Cieľom konkurenčnej stratégie je vytvoriť  pre podnik v odvetví také postavenie, aby 

mohol čo najlepšie čeliť  piatim základným konkurenčným silám (ohrozenie zo strany novo 

vstupujúcich firiem, intenzita súperenia medzi súčasnými konkurentmi, tlak zo strany 

náhradných výrobkov, vyjednávací vplyv odberateľov, vyjednávací vplyv dodávateľov), 

ktoré spoločne určujú intenzitu odvetvovej konkurencie a ziskovosti, alebo aby ich 

pôsobenie mohol využiť  vo svoj prospech. Existujú tri potenciálne úspešné strategické 

prístupy využiteľné pri zdolávaní piatich konkurenčných síl.  

1) Prvenstvo v celkových nákladoch 

Firma minimalizujúca svoje náklady musí používať  výkonné výrobné zariadenie, 

využívať  skúsenosti, kontrolovať  náklady a eliminovať  náklady vo výskume a vývoji, 

službách, predaji, reklame a podobne. Nízke náklady umožňujú firme dosahovať  

nadpriemerné výnosy bez ohľadu na prítomnosť  vplyvných konkurenčných síl, lebo 

konkurenčný tlak môže obmedziť  jej zisk len do úrovne ďalšieho najúspešnejšieho 

konkurenta.  

Dosiahnutie pozície celkových nízkych nákladov, často vyžaduje získať  vysoký 

relatívny podiel na trhu alebo iné prednosti, ako je výhodný prístup k surovinám a podobne. 

Problémom je nutnosť  veľkých začiatočných investícií do technologického zariadenia, 

potreba agresívnej tvorby cien a rozbehové straty pri získavaní podielu na trhu.  

Ak si má firma udržať  svoje postavenie, musí trvalo investovať  do moderného 

výrobného zariadenia, príliš nerozširovať  svoje výrobné spektrum a sledovať  možnosti 

technických vylepšení. Prvenstvo firmy v nákladoch ohrozujú predovšetkým tieto faktory: 

• technologické zmeny; 

• nižšie náklady imitátorov; 

• zastaranie výrobkov či používanie starých, neefektívnych marketingových prístupov, 

nákladová inflácia. 
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2) Diferenciácia 

Diferencovaním svojich produktov alebo služieb sa snaží firma vytvoriť  niečo, čo je 

v celom odvetví chápané ako jedinečné a získať  tak zákazníkovu vernosť , ktorá firme 

úspešne umožňuje čeliť  piatim konkurenčným silám. Firma sa môže odlišovať  – designem či 

image značky, technológiou, vlastnosť ami, zákazníckym servisom, predajnou sieť ou 

a podobne. Ideálne je odlíšenie sa vo viacerých týchto aspektoch. I napriek tomu firma 

nemôže úplne ignorovať  náklady, nie sú jej strategickým cieľom, lebo jej získanie 

exkluzivity je väčšinou podmienené prevádzkovaním nákladných činností, ako je široký 

výskum, propagácia designu, vysoko kvalitné materiály, intenzívna podpora zákazníkov 

a podobne. Dosiahnutie diferenciácie sa často nezlučuje s možnosť ou získať  veľký tržný 

podiel. 

Riziká diferenciácie: 

• príliš veľký nákladový rozdiel medzi tými, čo sledujú nákladovú stratégiu a stratégiu 

diferenciácie; 

• pokles zákazníkovej potreby diferenciačného faktoru; 

• imitácia znižujúca úroveň diferenciácie. 

 

3) Sústredenie pozornosti 

Firma sa na rozdiel od vyššie popísaných stratégií nesústredí na celé odvetvie, ale iba 

na konkrétnu skupinu odberateľov, segment výrobnej rady, alebo geometrický trh a snaží sa 

na tomto úzkom poli svojej pôsobnosti dosiahnuť  diferenciácie, či minimálnych nákladov.  

Tento prístup prináša predovšetkým nasledujúce riziká: 

• zväčšujúci sa nákladový rozdiel medzi sústreďujúcimi sa firmami a ostatnými 

konkurentmi môže eliminovať  nákladové výhody či elimináciu sústreďujúcich sa 

firiem; 

• zužujúce sa požadované rozdiely medzi úzkym segmentom a celým trhom; 

• nájdenie čiastkových trhov konkurentmi vo vnútri strategického segmentu. [17] 

Základné druhy konkurenčnej výhody 
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Z vyššie popísaných obecných konkurenčných stratégií je zrejmé, že existujú dva 

typy konkurenčnej výhody, ktorú podnik môže získať  a udržovať . Sú to: 

1) výhoda nízkych nákladov 

2) diferenciácia 

Výhoda nízkych nákladov 

Podnik má výhodu nízkych nákladov, ak jeho súhrnné náklady na prevádzkovanie 

všetkých hodnotovo tvorivých činností (fyzicky i technologický odlišných činností, ktoré 

podnik koná) sú nižšie než náklady konkurentov. Zo strategického hľadiska je nutné, aby bol 

podnik schopný túto výhodu udržať , čo predpokladá využívanie dostatočného počtu zdrojov, 

ktoré sú pre konkurentov ť ažko napodobiteľné. 

K získaniu, využívaniu a udržovaniu výhody nízkych nákladov je nutné realizovať  

nasledujúce kroky: 

a) správne určiť  hodnotový reť azec podniku a v ňom stanoviť  hnacie sily nákladov 

významných hodnotovo tvorivých činností. 

Hodnotovo tvorivý reť azec predstavuje rozdelenie podniku do strategicky 

významných, fyzicky i technologicky odlíšených činností, ktoré nazývame činnosti 

hodnotovo tvorivé. O chovaní nákladov hodnotovo tvorivých činností rozhoduje desať  

dôležitých hnacích síl nákladov: úspory z veľkovýroby, získané poznatky a znalosti, 

štruktúra využitia kapacít, vzájomné väzby, vzájomné vzť ahy, integrácia, časové plánovanie 

akcií, vhodná politika firmy, geografická poloha a inštitucionálne faktory. Hnacie sily 

nákladov sú štrukturálnymi príčinami nákladov na danú činnosť  môžu byť  viac či menej pod 

kontrolou podniku.  

b) Určiť  hodnotové reť azce konkurentov a stanoviť  relatívne náklady konkurentov 

vrátane zdrojov rozdielu v nákladoch. 

U hodnotovo tvorivých činností, kde náklady konkurentov nie je reálne priamo stanoviť , je 

možné  použiť  iba relatívne zrovnanie medzi podnikom a konkurenčnou firmou. Pokiaľ nie 

je možné ani odhadnúť  absolútnu veľkosť  rozdielu relatívnych nákladov u určitej hodnotovo 

tvorivej činnosti, je užitočné definovať  aspoň jeho smer. 
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c) Určiť  a realizovať  stratégie vedúce ku zlepšeniu postavenia podniku v nákladoch, 

a tak k vytvoreniu, upevneniu či udržaniu výhody nízkych nákladov.  

Výhodu nízkych nákladov si môže podnik zaistiť  dvomi významnými spôsobmi: 

• Získať  kontrolu nad hnacími silami nákladov, ktoré predstavujú významný alebo 

rastúci podiel nákladov celkových 

• Úplne zmeniť  zložky a podobu hodnotového reť azca podniku. 

Diferenciácia  

Podnik sa od konkurentov diferencuje, ak môže dosiahnuť  jedinečnosti v niečom, čo 

je pre zákazníkov cenné a hodnotné. To potom umožňuje firme docieliť  vyššie ceny, predať  

viac výrobkov za danú cenu alebo napríklad získať  väčšiu vernosť  zákazníkov v dobe 

cyklických či sezónnych poklesov predaja. Firmy sa môžu odlišovať  nielen v konkrétnom 

fyzickom výrobku či konkrétnych marketingových metódach, ale odlíšenie môže vzniknúť  

kdekoľvek v hodnotovom reť azci podniku .zdrojom diferenciácie sú nielen iba samotné 

hodnotovo tvorivé činnosti, ale i šírka činností podniku.  

Diferenciácia je obvykle nákladná, lebo jedinečnosť  vyžaduje, aby podnik vykonával 

určité svoje hodnotovo tvorivé činnosti lepšie než konkurenti, čo vyvoláva vyššie finančné 

nároky. Realizácia diferenciácie často nepriaznivo ovplyvňuje hnacie sily nákladov určitej 

činnosti a zároveň hnacie sily nákladov rozhodujú o tom, ako bude diferenciácia nákladná.  

Jedinečnosť  nevedie k diferenciácii, pokiaľ nemá pre kupujúceho určitú hodnotu. 

Z tohto hľadiska proces diferenciácie obsahuje tieto kroky: 

• Identifikácia kupujúcich 

• Určenie hodnotového reť azca kupujúcich a vplyvu podniku na nej.  

Hodnotový reť azec kupujúceho a skladá, podobne ako u podniku, z činností, ktoré 

kupujúci koná. Podnik potom pôsobením svojho hodnotového reť azca ovplyvňuje priamo 

i nepriamo hodnotový reť azec kupujúceho tým, že sa pre neho snaží vytvoriť  hodnotu. 

Touto hodnotou je pre zákazníka buď zníženie jeho nákladov alebo zvýšenie jeho 

výkonnosti. Najvýznamnejšími príležitosť ami pre diferenciáciu sú kroky vedúce ku zníženiu 

nákladov hodnotovo tvorivých činností, ktoré predstavujú značnú časť  nákladov 

kupujúceho. Zvýšiť  výkonnosť  u zákazníka znamená zvýšiť  úroveň jeho uspokojenia alebo 
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uspokojiť  jeho potreby. Diferenciácia ale vyviera zo všetkých spojovacích článkov medzi 

podnikom a zákazníkom, v ktorých je podnik jedinečný. 

• Definícia nákupných kritérií kupujúcich a ich dôležitosti. 

Nákupné kritéria kupujúcich je možné rozdeliť  do dvoch typov: 

a) Kritéria užitočnosti. Sú to nákupné kritériá, ktoré sú špecifickým meradlom toho, čo 

pre kupujúceho vytvára hodnotu. Je to napríklad kvalita výrobkov, technické 

parametre výrobku, dodacia lehota a iné. 

b) Signálne kritéria. Sú meradlom toho, ako kupujúci existenciu hodnoty vnímajú. Patrí 

medzi ne napríklad reklama, dobrá povesť  podniku, príť ažlivosť  zariadenia 

a podobne.  

 

• Stanovenie a realizácia diferenciačnej stratégie 

Pri stanovení svojej diferenciačnej stratégie si podnik musí uvedomiť , že celková 

úroveň jeho diferenciácie je daná súhrnnou hodnotou, ktorú podnik pre kupujúceho vytvára, 

keď plní všetky jeho nákupné kritéria.  

Svojou diferenciáciou môže podnik zvýšiť  vďaka ovplyvňovaniu hnacích síl 

jedinečnosti vo svojom súčasnom hodnotovom reť azci alebo jeho prebudovaním. V oboch 

prípadoch musí podnik dbať  na to, aby sa náklady diferenciácie premenili vo vyšší výkon. 

Konečnou zložkou diferenciačnej stratégie je jej dlhodobá udržitelnosť , ktorá závisí na 

množstve a dostupnosti zdrojov diferenciácie. [17] 
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3 Analýza súčasného stavu 

Pre rozbor okolia budú použité hlavne najrôznejšie makro i mikroekonomické 

ukazovatele, ktoré majú na podnik vplyv a poznatky z oblasti podnikovej ekonomiky 

a managementu. 

3.1 Charakteristika podniku 

 

Ekonomický subjekt: Iveta Kmeť ková – prevádzka POHODA (ďalej len prevádzka 

POHODA) 

IČ:34539620 

Obchodné meno: Iveta Kmeť ková  

Právna forma: 101- Fyzická osoba podnikajúca na základe živnostenského zákona 

nezapísaná v obchodnom registri.  

Adresa miesta podnikania je z dôvodu trvalého bydliska majiteľky v meste Bratislava 

na adrese Púpavová 22, 841 01 Bratislava – Karlova Ves, ale prevádzka majiteľky sa 

nachádza na adrese Jánska 28, 034 83 Bešeňová, okres Ružomberok. 

Predmety podnikania: 

• predaj na priamu konzumáciu alkoholických a nealkoholických a priemyselne 

vyrábaných mliečnych nápojov, piva, vína a destilátov; 

• kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod);  

• technicko – organizačné zabezpečenie kultúrno – spoločenských podujatí; 

• vedenie účtovníctva. 

Vznik živnostenského oprávnenia: 26.11.2003 

Prevádzka POHODA vznikla v roku 2003, kedy súčasná majiteľka analyzovala trh 

s pohostinskou činnosť ou v okrese Ružomberok, konkrétne v obci Bešeňová a rozhodla sa tu 

vybudovať  podnik zameraný na poskytovanie pohostinských služieb. Síce sa priamo v areáli 

THERMAL Parku Bešeňová nachádzajú 2 firmy, ktoré poskytujú návštevníkom 

občerstvenie, ale tieto sú podľa môjho názoru nevyhovujúce a to predovšetkým z hľadiska 

ceny. 
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Prevádzka POHODA je jedna z troch malých pohostinstiev s počtom zamestnancov 

do 24, ktorý má jednoduchú organizačnú štruktúru, nachádzajúca sa v obci Bešeňová. 

Kapacitu tvorí 6 stolov vo vnútri. Táto časť  je nefajčiarska. Von sa nachádza krytá terasa, 

ktorá obsahuje ďalších 7 stolov. Vo vonkajších priestoroch sa takisto nachádza malá 

kuchyňa, ktorá slúži na prípravu teplých pokrmov. 

Zaoberá sa poskytovaním pohostinských služieb, čo sa týka predaja alkoholických 

a nealkoholických nápojov, predajom 3 druhov známych a zákazníkmi vyhľadávaných 

čapovaných pív značiek Gambrinus, Pilsner Urguell a Topvar, alebo teplou stravou, ktorá je 

vyhľadávaná predovšetkým turistami, ktorí zároveň tvoria prevažnú časť  klientely. Nemali 

by sme zabudnúť  ani na syrové produkty, ktoré sú v tejto oblasti veľmi obľúbené, ako 

u turistov, tak i domácich zákazníkov. Výrobky zabezpečuje od výrobcov z blízkeho okolia. 

Umiestnenie firmy 

Prevádzka POHODA sídli v obci  Bešeňová. Prevádzka je umiestnená v blízkosti 

termálneho kúpaliska, pri Obecnom úrade, v centre tejto obce.  

  

   

Obr.3.1 Mapa prevádzky [19] 
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Priestory sú v samostatnej budove, ktorú má majiteľka v dlhodobom prenájme. Sú tu 

takisto aj skladovacie priestory a malá kuchyňa, alebo šatňa pre zamestnancov.  

         

Obr. 3.2 Fotografia prevádzky [20]      Obr. 3.3 Fotografia prevádzky [20] 

Personálne obsadenie 

Prevádzka POHODA má 2 stálych zamestnancov. Jedným z týchto zamestnancov je 

i majiteľka. Ďalší dvaja sú externými pracovníkmi, ktorí pracujú pre prevádzku POHODA 

na základe dohody, rovnako ako i účtovníčka. 

3.2 Analýza okolia podniku 

Prvou fázou pri stanovení stratégie spoločnosti je analýza vnútorného a vonkajšieho 

okolia spoločnosti a konkurencie. Pre rozbor okolia budú použité hlavne najrôznejšie makro 

i mikroekonomické ukazovatele, ktoré majú na podnik vplyv a poznatky z oblasti 

podnikovej ekonomiky a managementu. 

3.3 PEST analýza 

Cieľom PEST analýzy je rozbor vzájomne súvisiacich trendov národného okolia, 

ktoré majú vplyv na organizáciu. Umožňuje podniku byť  pripraveným na určité 

potencionálne zmeny. Analýza PEST sleduje nasledujúce okolia [9] : 

Politické a legislatívne okolie 

Politické a legislatívne faktory významne pôsobia na úroveň príležitostí a ohrození. 

Súčasť ou politického a legislatívneho okolia sú predovšetkým zákony, vyhlášky                   
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a nariadenia vydané vládou. Veľký vplyv na toto prostredie mal bezpochyby vstup SR do 

EÚ.  

S ohľadom na prijatie a integráciu do EÚ vznikla slovenským firmám povinnosť  

prispôsobiť  sa novým normám a podmienkam, ktorú sú prísne sledované a kontrolované. 

Konkrétne sa môže jednať  napríklad o veľmi prísne opatrenia týkajúce sa triedenia odpadu, 

jeho likvidáciou a podobne. Tým takisto vzniká na trhu nová príležitosť  pre firmy, ktoré sa 

zaoberajú danou problematikou. 

Pre prevádzku POHODA a jej činnosť , je z hľadiska legislatívy nutné dodržovať  

všetky stanovené zákony, vyhlášky a nariadenia. Jedná sa napríklad o zákony o dani 

z príjmu, o dani z pridanej hodnoty, o účtovníctve, o dĺžke pracovnej doby, o ochrane 

životného za prostredia, požiadavky na dodržiavanie osobnej hygieny a podobne. 

Z hľadiska hygieny sa prevádzka POHODA riadi niekoľkými vyhláškami, všetky 

zariadenia firmy dodržujú najaktuálnejšie normy platné v Slovenskej republike i Evropskej 

únii.  

Menovite ide o vyhlášky: 

§ 852/2004 Zb. Ministerstva zdravotníctva zo dňa  29. apríla 2004 o hygienických 

požiadavkoch na stravovacie služby a o zásadách osobnej a prevádzkovej hygieny 

pri činnostiach epidemiologicky závažných; 

 

§ zákon 152/1995 Zb.  zo dňa 27. Júna 1995 o potravinách; 

 

§  zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov číslo 147/2001 Z.z.. 

 
§ vyhláška MZ SR č. 533/2007 o požiadavkách na zariadenia spoločného 

stravovania 

Vyššie uvedené vyhlášky a zákony stanovujú mimo iné i hygienické požiadavky na: 

§ zdravotne nezávadné pokrmy; 

§ priestorové usporiadanie; 

§ zásobovanie vodou; 

§ kúrenie, osvetlenie a vetranie; 

§ vybavenie prevádzky stravovacích služieb; 
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§ prepravu a skladovanie pokrmov; 

§ uvádzanie pokrmov do obehu. 

Ekonomické okolie 

Ekonomické okolie je charakterizované stavom národného hospodárstva. Tento stav 

ekonomiky potom ovplyvňuje schopnosti podnikov dosiahnuť  zodpovedajúcej výnosnosti. 

Je vymedzené predovšetkým hospodárskou politikou vlády a taktiež medzinárodnou 

politikou. Po vstupu do EÚ slovenským podnikom značne vzrástla konkurencia, ale na 

druhú stranu i potenciálny počet možných spotrebiteľov. 

Veľmi doležitým faktorom v rámci ekonomického okolia je bezpochyby hrubý 

domáci produkt. Roky 2009 a 2010 sú pre slovenskú ekonomiku ť ažké. Podľa najnovších 

prognóz Výboru pre makroekonomické prognózy Ministerstva financií z júna 2009 sa na 

tento rok predpokladá pokles HDP o 6,2%.  

V roku 2010 by sa ekonomická situácia v západnej Európe mohla stabilizovať            

a vzrásť  záujem o slovenské výrobky. V tomto prípade by mohlo k dôjsť  v SR k miernemu 

rastu HDP o 1,1%. Vzhľadom na nečakane hlboký pád slovenskej ekonomiky je 

pravdepodobné, že naše dobiehanie vyspelých krajín nebude v čase krízy pokračovať . 

Makroekonomický 

ukazovateľ (zdroj) 
Jednotky 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Hrubý domáci produkt 

SR (NBS) 
mld. EUR 37,174 39,614 47,451 47,451 50,481 50,027 

Medziročná zmena HDP 

(NBS) 
% 5,2 6,6 14,3 14,3 8,4 -0,9 

Ročná zmena HDP 

(MFSR) 
% 5,5 6 8,3 10,4 6,4 -5,7 

 

Tab. č. 3.1 Vývoj hrubého domáceho produktu [21] 
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Graf č. 3.1 Vývoj hrubého domáceho produktu [22] 

Ďalším makroekonomickým indikátorom je zahraničný obchod. V minulosti bol 

hlavným motorom rastu exporty. V dôsledku krízy sa očakáva absolútny pokles objemu 

rastu exportov o 19,2% a importov o 17,4% v reálnych cenách. Nominálne poklesy budú     

o 2-3% vyššie. Éra veľkých investícií sa s veľkou mierou pravdepodobnosti skončila, možno 

však očakávať  príchod menších investorov. 

 

Graf č. 3.2 Vývoj zahraničného obchodu [22] 
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Ďalším dôležitým indikátorom je miera inflácie. Kríza výrazne znižuje tempo rastu 

spotrebiteľských cien. Podľa slovenskej metodiky činila inflácia 1,2% za rok 2009 a 2,6% za 

rok 2010. Niektoré hodnoty v tejto analyze sú predikované. Pri analýze sa vychádzalo 

z predikcií a prognóz týchto inštitúcií: Národná banka Slovenska, Štatistický úrad SR, 

Ministerstvo financií SR, Inštitút finančnej politiky.  

 

Makroekonomický 

ukazovateľ (zdroj) 
Jednotky 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ročná miera inflácie 

(MFSR) 
% 7,5 3,7 4,2 3,4 4,6 0 

Inflácia (HICP) (ŠÚSR) % 7,5 2,8 4,3 1,9 3,9 1,2 

 

Tab. č. 3.2 Vývoj inflácie [21] 

 

 

Graf č. 3.3 Vývoj inflácie [22] 

 

Ekonomický pád sa okamžite prejavil na raste nezamestnanosti. Dôležité boli            

v tomto smere dva faktory. Prvým bol návrat určitej časti slovenských migrantov zo 

zahraničia, najmä z Írska a Veľkej Británie, kde sa očakáva najsilenejšia recesia.  
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Druhým faktorom sú klesajúce objednávky pre pobočky nadnárodných firiem v SR  

a ich slovenských dodávateľov. Miera nezamestnanosti podľa výberového zisť ovania 

pracovných síl (metodika EÚ) v rokoch 2009-2010 mala hodnoty 11,7 a 12,1 %. 

 

Makroekonomický 

ukazovateľ (zdroj) 
Jednotky 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Miera nezamestnanosti 

v SR (NBS) 
% 13,1 11,4 8 8 3,5 0 

Nezamestnanosť  (ŠÚSR) % 18,1 16,2 13,3 11 9,6 11,7 

 

Tab. č. 3.3 Vývoj nezamestnanosti [21] 

 

 

 

Graf č. 3.4 Vývoj nezamestanosti [22] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

Sociálne a demografické okolie 

 

Zmeny v sociálnom okolí môžu vytvárať  znova hrozby i príležitosti. Spoločnosť  ide 

stále dopredu, ako čo sa týka trendu vedomia v upevňovania zdravia a zlepšovania životného 

prostredia, čo je v súčasnej dobe zrejme kľúčový faktor sociálneho okolia, tak i čo sa týka 

priemyslu, ktorý sa samozrejme takisto vyvíja. Najväčší dôraz sa v súčasnej dobe kladie 

práve na obmedzovanie znečisť ovania životného prostredia a obmedzovanie negatívnych 

vplyvov priemyslu na život človeka. Dôsledkom toho je vytváranie hrozieb pre mnoho 

odvetví priemyslu. Ako príklad nám môže slúžiť  napríklad jadrová elektráreň, či používanie 

freónov.  

 

Demografický vývoj 

 V Slovenskej republike je demografický vývoj charakterizovaný postupným 

spomaľovaním reprodukcie obyvateľstva, čoho výsledkom je zhoršovanie reprodukčných 

mier a vekového zloženia obyvateľstva. Pokračuje proces starnutia, čoho dôkazom je 

zvýšenie priemerného veku oboch pohlaví populácie. Slovenská republika sa vývojom 

svojich demografických ukazovateľov približuje úrovni vyspelých štátov Európskej únie. 

V posledných rokoch klesá počet narodených detí a naopak stále rastie počet ľudí v post 

produktívnom veku. Trendu počtu znižovania obyvateľov SR tak zabraňuje iba vysoká 

miera imigrácie, hlavne z krajín strednej a východnej Európy. 

 

Pracovná sila 

Súčasným trendom v Žilinskom kraji je znižovanie nezamestnanosti vplyvom 

investícií zahraničných spoločností, ktoré pôsobia predovšetkým v automobilovom 

priemysle. Významnými investormi v meste Ružomberok sú napríklad: MONDI Business 

Paper SCP a.s, ENRICO, WIENERBERGER a iné. 

Na začiatku roku 2010 bola v okrese Ružomberok miera nezamestnanosti 7,82 %, čo 

činí 2605 uchádzačov o zamestnanie. Títo ľudia však nemajú potrebnú kvalifikáciu, ktorú si 

moderný trh práce žiada. Tento stav sa snažia úrady práce riešiť  vhodne zvolenými kurzami 

rekvalifikácie. Zlému stavu na trhu práce takisto prispieva nízka ochota Slovákov sť ahovať  

sa za prácou a systém sociálnych dávok pre nezamestnaných, ktorý ich nemotivuje hľadať  si 

prácu. [23] 
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Vzdelávanie 

V Žilinskom kraji, v ktorom prevádzka POHODA pôsobí, sa nachádzajú 3 významné 

stredné školy v oblasti gastronómie: Hotelová akadémia v Liptovskom Mikuláši, stredná 

odborná škola obchodu a služieb v Martine, a Spojená škola v Ružomberku, ktoré 

každoročne produkujú dostatočné množstvo absolventov v oboroch kuchár, čašník. 

 

Technologické okolie 

Vývoj technológií ide v súčasnej dobe veľmi rýchlo dopredu, je teda potreba ho 

dostatočne sledovať . Pokiaľ by sa teda konkurencii podarilo na technologický vývoj 

zareagovať  rýchlejšie, mohla by sa dostať  do výraznej konkurenčnej výhody. Výdaje na 

výskum a vývoj v súkromnej sfére neustále rastú, v štátnej viac menej stagnujú.  

3.3.1 Hodnotenie PEST 

Na základe výsledkov PEST analýzy by pre prevádzku POHODA v oblasti 

politických a legislatívnych faktorov bolo možným riešením snaha o získanie dotácií 

z fondov EÚ na podporu malého a stredného podnikania, čo by jej prinieslo potrebný kapitál 

ako na skvalitnenie služieb, tak i na prípadné rozšírenie o ďalšie filiálky. Vývoj 

ekonomického a sociálneho okolia prináša so sebou možnosť  získania vyškolenej pracovnej 

sily, či už prostredníctvom absolventov škôl, alebo slovenských migrantov zo zahraničia. 

Z hľadiska technológie sa v súčasnosti javí ako najväčší prínos zavedenie možnosti samo 

čapovania piva, ktorá je síce finančne náročná, ale zároveň sa tým šetria prostriedky na 

obsluhu. 

 

3.4 Porterova analýza 5 konkurenčných síl 

Pre analýzu konkurencie sa využíva Porterov päť  faktorový model konkurenčného 

prostredia. Charakter a stupeň konkurencie v rámci odvetvia je závislý na tom, aké sú 

vyjednávacie vplyvy dodávateľov a odberateľov, ohrozenia v podobe vstupu nových 

konkurentov do oboru, nebezpečenstvo existencie substitútov a stupeň súť aživosti medzi 

podnikmi v odvetví. 
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Potenciálni konkurenti 

Pod pojmom potenciálni konkurenti si môžeme predstaviť  podniky, ktoré v súčasnej 

dobe v danom mikroekonomickom okolí nekonkurujú, ale majú schopnosť  sa konkurentmi 

stať . Vysoké riziko vstupu nových konkurentov pre podnik znamená hrozbu, naopak nízko 

riziko vstupu konkurencie môže byť  pre podnik príležitosť ou. 

 K založení obdobného typu prevádzky je nutné mať  potrebný objem dlhodobého 

hmotného a nehmotného majetku a obežných aktív (budovu, v ktorej bude prevádzka sídliť , 

zariadenie, ktoré umožní poskytovanie pohostinských služieb), predpokladaný rozsah 

výnosov, nákladov a zisku, prepočet očakávanej výnosnosti a návratnosti, rozpočet 

potrebného kapitálu a zdrojov ako tento kapitál získať  a iné (financovanie z vlastných 

zdrojov, žiadosť  o úver, prostredníctvom vkladu spoločníkov a podobne). 

• Konkurencia 

Konkurencia v tomto odvetví je veľmi rozmanitá. V každom prípade môžeme 

konštatovať , že sa jedná o trh relatívne dobre pokrytý a konkurentov na ňom vystupuje 

značné množstvo. Jednotliví zákazníci, ale i dodávatelia môžu súčasne vystupovať  i ako 

konkurenti. Ako priamych konkurentov môžeme označiť : 

1) Hostinec pri Kameni 

Na trhu pôsobí už mnoho rokov v rámci obce Bešeňová, má dobré meno, predstavuje 

najväčšieho konkurenta prevádzky POHODA. Nachádza sa  v blízkosti termálneho 

kúpaliska, na trhu pôsobí od roku 2000, delí sa na 2 časti, predná časť  je nefajčiarska.  

V priestoroch sa nachádza aj pec na pizzu. V ponuke sú značky 3 značky čapovaného 

piva, alkoholické a nealkoholické nápoje. Prevádzka obsahuje 16 stolov, veľký stôl sa tam 

nenachádza. 
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Obr. č. 3.4 Fotografia Hostinca [20]        Obr. 3.5 Fotografia Hostinca [20] 

 

2) Pohostinstvo Smrek 

Na trhu pôsobí od roku 2005, nachádza sa v priamej blízkosti termálneho kúpaliska. 

Prevádzka bola vybudovaná ako súčasť  rodinného domu a obsahuje 6 stolov, vo vonkajších 

priestoroch sa nachádza terasa.  

V ponuke má 2 druhy čapovaného piva, jedlo nie je v ponuke, čo je u zákazníkov 

považené za nedostatok. Šírka a hĺbka ponúkaného sortimentu je natoľko nízka, že pre 

prevádzku POHODA nepredstavuje hrozbu. Zákazníkmi sú predovšetkým mladí obyvatelia 

obce Bešeňová, ktorí ale netvoria pravidelných zákazníkov.  

  

Obr. 3.6 Fotografia Pohostinstva [20]  Obr.3.7 Fotografia Pohostinstva [20]  
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3) THERMAL park 

Vďaka THERMAL parku sa Bešeňová stala veľmi známym a obľúbeným miestom 

pre turistov. Na začiatku sa tu nachádzali 3 bazény s termálnou vodou, ktorá je získavaná 

z blízkeho prameňa. V roku 2006 a 2008 prešiel THERMAL park veľkou renováciou, 

v rámci ktorej boli vybudované ako bazény s termálnou vodou, tak i plavecké a detské 

a vitálny svet. Súčasť ou tejto renovácie bolo vystavenie apartmánov v jeho priamej blízkosti 

a 3 prevádzok, ktoré ponúkajú občerstvenie. Nachádza sa tu reštaurácia Thermal, Aqua Bar 

a novo otvorená BABU restaurant. 

 

Obr. č. 3.7 Fotografia THERMAL parku [24] 

V rámci daného mikrookolia existuje ešte pár ďalších konkurentov, ako napríklad 

Penzión Fontána, Hotel Flóra alebo Hotel Summit. Jedná sa o reštaurácie, ktoré ponúkajú 

vyšší štandard stolovania a zároveň možnosť  ubytovania. 
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•   Kupujúci 

Kupujúci sú pre podnik hrozbou, pokiaľ tlačia ceny dolu, keď požadujú vysokú 

kvalitu, alebo lepší servis, čo má za vplyv zvýšenie nákladov. Inak povedané, slabí kupujúci 

vytvárajú pre podnik príležitosť  zvýšiť  ceny a získať  tým pádom vyšší zisk. 

Prevádzka POHODA má mnoho pravidelných i nepravidelných zákazníkov, 

predovšetkým turistov z Českej republiky, Slovenska, alebo Polska, ktorí Bešeňovú 

navštevujú ako v zimnom, tak i letnom období, kedže sa v tejto obci nachádza termálne 

kúpalisko, ktoré v uplynulom roku navštívilo približne 550 000 [23] ľudí a v blízkom okolí 

obce niekoľko lyžiarskych stredísk, alebo v lete cyklo trasy, ktoré sú vyhľadávané 

predovšetkým rodinami s deť mi. 

Nepravidelní zákazníci sú z radov občanov, ktorí prevádzku POHODA využívajú pri 

rôznych príležitostiach. Bešeňová mala k 31.12.2007 380 obyvateľov, z toho 

v predproduktívnom veku (0-14) bolo 68, v produktívnom (15-54) 235 a poproduktívnom 

veku 77 obyvateľov. [23] 

• Zmluvná sila dodávateľov 

Dodávatelia sú jednoznačne úzkym miestom prevádzky, pričom možeme 

konštatovať , že sú jednou z najväčších predností, ale zároveň i zdrojom najmarkantnejšieho 

obmedzenia. Dodávatelia možu pôsobiť  jako hrozba, keď dokážu zvyšovať  ceny a podnik 

musí toto zvýšenie zaplatiť , alebo pristúpiť  na nižšiu kvalitu. Oboje vedie ku zníženiu zisku. 

Opačne slabí dodávatelia dávajú podniku možnosť  znížiť  cenu a požadovať  vyššiu kvalitu. 

Podnik teda ako kupujúci závisí na schopnostiach dodávateľov. Vzhľadom k tomu, že 

prevádzka POHODA nepotrebuje žiadne špeciálne výrobky nemá so silnými dodávateľmi 

problém. Má na výber z mnoha firiem, ktoré potrebné suroviny dodávajú.  

Dodávateľmi sú napríklad firma Šariš, ktorá zabezpečuje dodávky piva Pilsner 

Urguell,  Coca Cola, Topvar, Gambrinus, Kofola, Messer Tatragas.  

Zvyšné produkty si zabezpečuje prevádzka POHODA sama na vlastné náklady 

z veľkoochodov ako napríklad Verex, Makro a iné. 
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• Substitučné produkty 

Substitúty sú také produkty, ktoré môžu plne nahradiť  určité výrobky, čím 

vyvolávajú vzájomnú konkurenciu týchto výrobkov. Podľa výsledkov analýzy konkurencie 

prostredia je možné prevádzku POHODA hodnotiť  ako stabilnú z hľadiska pozície na trhu. 

Možnosť  vstupu nového konkurenta je veľmi obmedzená z dôvodu rozmanitej konkurencie 

v tomto odvetví a relatívne dobre pokrytého trhu. Dá sa povedať , že z hľadiska substitútov 

prevádzke POHODA v obci Bešeňová konkurujú hotely a penzióny ako napríklad Hotel 

Flóra, Penzión Fontána, ktoré by mohli začať  s rozširovaním ponuky svojich služieb, čo by 

znamenalo pokles zákaznjíkov prevádzky. 

3.4.1 Hodnotenie podľa Porterovej analýzy 

V boji s konkurenciou o udržanie zákazníkov, ktorých tvoria najmä turisti je 

hlavným možným riešením dbanie na kvalitu poskytovaných služieb, či už príjemnou 

obsluhou, alebo rozšírením ponúkaného sortimentu produktov. Turisti jazdia na dovolenku 

a ide im hlavne o kvalitu, cena je pre nich až druhoradým faktorom. Aby nedošlo k strate 

zákazníkov, ktorí by mohli uprednostniť  substitúty sa javí ako najlepšie riešenie zameranie 

sa na marketingovú stratégiu predovšetkým formou reklamy vo všetkých oblastiach, čím sa 

prevádzka POHODA môže stáť  známou i mimo obce Bešeňová. 

 

3.5 SWOT  analýza 

Analýza SWOT slúži k celkovej analýze podniku a vytvára dôležitý podklad pre 

podnikový management pri rozhodovaní o budúcej stratégií podniku. Táto analýza 

porovnáva interné silné a slabé stránky a externé hrozby a príležitosti. 

 SWOT analýza, bola zostavovaná s majiteľkou a zamestnancami prevádzky 

POHODA. Hodnotenie je stanovené v rozmedzí 1 až 10 bodov, pričom najnižší bod 

predstavuje nepodstatnú hodnotu vplyvu na prostredie prevádzky a naopak. Významnosť  je 

v rozmedzí 0 až 1. Hodnota blížiaca sa k nule značí nižšiu významnosť  než hodnota blížiaca 

sa k číslu jedna. Následne sú tieto hodnoty vynásobené a ich súčin predstavuje výsledok 

daného aspektu. Aby sa docielilo konečnej hodnoty vonkajšej a vnútornej analýzy je nutné 

sčítať  hodnoty jednotlivých aspektov. 
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Analýza vnútorného prostredia 

Silné stránky Hodnotenie 

(1-10) 

Významnosť  

(0-1) 

celkom 

Finančné zdravie 7 0,8 5,6 

Vysoká kvalita produktov 8 0,8 6,4 

Široký sortiment 8 0,6 4,8 

Pomerne rýchly rast firmy 7 0,7 4,9 

Oddanosť  zákazníkov 8 0,8 6,4 

Dlhoročná pôsobnosť  na trhu 8 0,5 4 

Výborné dodávateľské a odberateľské vzť ahy 9 0,9 8,1 

Strategicky výhodné umiestnenie prevádzky 9 0,7 6,3 

Celkom   46,5 

 

Tab. č. 3.4 Silné stránky prevádzky POHODA [25] 

 

Prevádzka POHODA ponúka široký sortiment produktov, ktoré sú všeobecne 

považované za veľmi kvalitné vyrábané podľa pôvodných a starých receptúr ako napríklad 

Pilsner Urguell, alebo Kofola. Základom je, že tieto produkty sú vyrábané z prírodných 

surovín, žiadne náhrady, zmesi. Tým pádom  je chuť  týchto výrobkov veľmi obľúbená.  

 

V neposlednej rade je pre firmu, ktorá je už viac ako 8 rokov súčasť ou trhu 

s poskytovaním pohostinských služieb dôležitá oddanosť  spokojných a pravidelných 

zákazníkov, ktorí ju opätovne navštevujú aj z dôvodu jej umiestenia v blízkosti termálneho 

parku. 
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Silné stránky tvoria prednosti firmy, ktorými sa snaží predstihnúť  konkurenciu, alebo 

sa jej aspoň vyrovnať . Pri súčte súčinov významnosti a ohodnotenia silných stránok vyšlo 

pomerne vysoké číslo 46,5, čo ukazuje na dobrú vnútornú organizáciu prevádzky. Ale vývoj 

vnútornej analýzy bude záležať  na hodnote slabých stránok. 

 

Slabé stránky Hodnotenie 

(1-10) 

Významnosť  

(0-1) 

celkom 

Chýbajúca marketingová stratégia 8 0,9 7,2 

Cena výrobkov 6 0,8 4,8 

Nedostatočná kapacita skladovacích priestorov 5 0,5 2,5 

Nestálosť  zamestnancov 7 0,7 4,9 

Celkom   19,4 

 

Tab. č. 3.5 Slabé stránky prevádzky POHODA [25] 

 

Slabé stránky sú vnútorné nedostatky prevádzky, ktoré majú negatívny vplyv pre jej 

rozvoj a chod. Pri výsledku súčtu hodnôt vyšlo 19,4, čo predstavuje pozitívnu skutočnosť , 

pretože silné stránky prevyšujú nad slabými. 

 

Vzhľadom k nízkej konkurencii by prevádzka POHODA mohla rozšíriť  kapacitu 

prevádzky i skladovacích priestorov, čo by umožnilo uspokojenie viacerých zákazníkov. 

Ďalšou slabou stránkou je zrejme umiestnenie. Prevádzka POHODA sídli v obci Bešeňová 

vzdialenej 12 km od mesta Ružomberok, takže je závislou od turistov. Asi posledným 

mínusom je absencia marketingovej stratégie. Prevádzka POHODA zaostáva oproti 

konkurencii vo svojej propagácií. 
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Výpočet analýzy vnútorného prostredia 

 

Silné stránky – Slabé stránky : 46,5 – 19,4 = 27,1 

 

Pre výpočet analýzy vnútorného prostredia prevádzky sa odčítajú slabé stránky od 

stránok silných. Ak výsledok je kladná hodnota, ako v prípade prevádzky POHODA, jedná 

sa o prevahu predností prevádzky.  

 

Analýza vonkajšieho prostredia 

 

Príležitosti Hodnotenie 

(1-10) 

Významnosť  

(0-1) 

celkom 

Rozšírenie skladovacích a prevádzkových 

priestorov 

6 0,5 3 

Vstup na vzdialenejšie trhy 9 0,8 7,2 

Získanie nových zákazníkov 8 0,9 7,2 

Možnosť  získania dotácie z fondov EÚ 5 0,7 3,5 

Rozšírenie sortimentu 6 0,6 3,6 

Celkom   24,5 

 

Tab. č. 3.6 Príležitosti prevádzky POHODA [25] 

 

Ak by prevádzka POHODA rozšírila priestory a mohla sa odhodlať  vstúpiť  na 

vzdialenejšie trhy, získala by tým nových zákazníkov a rástol by ako tržný podiel, tak i zisk. 

Príležitosť ou je i možnosť  získania peňazí formou dotácií z fondov EÚ na podporu malého 

a stredného  podnikania, pokiaľ by sa prevádzka POHODA rozhodla pre rozšírenie o ďalšiu 

filiálku, mohla by peniaze získať  napríklad na nákup nového zariadenia, alebo rozšírenie 

prevádzky POHODA o ubytovacie zariadenia. 
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Hrozby Hodnotenie 

(1-10) 

Významnosť  

(0-1) 

celkom 

Vstup novej konkurencie 8 0,9 7,2 

Strata zákazníkov 7 0,8 5,6 

Nepriaznivý politický, ekonomický 

a legislatívny vývoj 

5 0,5 2,5 

Zvýšenie daní 6 0,6 3,6 

Rast cien produktov 8 0,9 7,2 

Celkom   29,7 

 

Tab. č. 3.7 Hrozby prevádzky POHODA [25] 

 

Najväčšou hrozbou pre prevádzku POHODA  je bezpochyby vstup novej 

konkurencie. Príchod silnej firmy, ktorá dokáže prekonať  bariéry vstupu, dokáže predávať  

lacnejšie, zaujme zákazníkov novými, kvalitnejšími výrobkami, reklamnou  kampaňou a tak  

podobne, by mohol prevádzku POHODA výrazne ohroziť . Nepriaznivý politický, 

legislatívny a ekonomický vývoj môže mať  na podnik takisto neblahý vplyv. Môže dôjsť  ku 

zmene legislatívnych podmienok, zvýšení daní, cien energie a iných, podnik by vo výsledku 

bol nútený zvýšiť  konečnú cenu produktov a mohol tak prísť  o zákazníkov. Podobne je 

ďalšou hrozbou možnosť  rastu cien základných surovín, ktorá by mala opäť  za následok 

zvýšenia ceny a úbytok zákazníkov. 

 

Výpočet analýzy vonkajšieho prostredia 

 

Príležitosti – Hrozby : 24,5 – 29,7 = - 5,2 

 

Ako hrozby, tak i príležitosti vypovedajú o vonkajších väzbách vzť ahujúcich sa k danému 

podniku. Po odčítaní hrozieb od príležitostí vyšla záporná hodnota, ktorá umiestňuje 

prevádzku do IV. kvadrantu v grafe č. 3.5. Záporná hodnota nie je pre prevádzku pozitívna. 

Kvadrant IV. prezentuje situáciu, v ktorej externá hrozba môže poškodiť  prednosti 

prevádzky. 
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Diagram SWOT analýzy 

 

 
Graf č. 3.5 SWOT diagram [26] 

3.5.1 Hodnotenie podľa SWOT analýzy 

Vzhľadom k prevládajúcim silným stránkam prevádzky POHODA i napriek riziku 

možnosti hrozieb bude doporučená diferenciačná stratégia. Dôležitou úlohou bude snaha 

o odstránenie možných hrozieb, ktoré prevládajú nad príležitosť ami. Maximálne využívať  

silné stránky a postupne odbúravať  tie slabé by mal byť  jeden z prioritných cieľov 

prevádzky POHODA. 
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3.6 Rozbor finančnej situácie  

 

Všetky finančné rozhodnutia by mali byť  podložené finančnou analýzou. Preto je 

práve finančná analýza jednou z rozhodujúcich fáz finačného managementu. Slúži 

k prognóze budúceho vývoja a vytvorenia plánu pre ďalšie obdobie.  

 

Ukazovatele finančnej analýzy sú počítané pre roky 2007 – 2009. Nižšie uvedená 

tabuľka č. 3.8 zobrazuje jednotlivé položky rozvahy, výkazu ziskov a strát a výkazu cash 

flow. 

• Položka „Celkové záväzky“ bola vypočítaná ako súčet položiek dlhodobých 

záväzkov, krátkodobých záväzkov a bankových úverov a výpomocí z rozvahy. 

• Položka „Krátkodobé záväzky“ bola vypočítaná ako súčet položky krátkodobých 

záväzkov a bežných bankových úverov z rozvahy. 

• Položka „Zisk pred úrokmi a zdanením“ (ZUD) bola vypočítaná ako súčet 

hospodárskeho výsledku pred zdanením a nákladových úrokov z výkazu ziskov 

a strát.  

 

Ukazovateľ / rok 2007 2008 2009 

Aktíva  celkom 504 898 518 494 12 373 

Obežné aktíva 200 948 299 825 5 624 

Celkové záväzky 121 675 122 979 3 704 

Krátkodobé 

záväzky 

121 675 122 979 3 704 

Vlastný kapitál 383 223 345 515 8669 

Cudzí kapitál 121 675 122 979 3 704 

Tržby 731 046 821 345 20 437 

ZUD 125 800 109 883 4 424 

 

Tab. č. 3.8 Rozpis ukazovateľov pre výpočet finančnej analýzy v Sk pre roky 2007 – 2008 

a v Eur (€) za rok 2009 [25] 
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Pre výpočet pomerových ukazovateľov boli použité vzorce uvedené v kapitole 2.4.1. 

Tieto vzorce boli prepočítané s ukazovateľmi uvedenými v tabuľke č. 3.8 a výsledné 

hodnoty pomerových ukazovateľov sú zaznamenané v tabuľke č. 3.9. Výsledky boli 

zaokrúhlené na dve desatinné čísla. 

 

Ukazovateľ / rok 2007 2008 2009 

Ukazovatele zadlženosti    

Celková zadlženosť  29,94 % 23,74 % 24,1 %                                                                                                                             

Miera samofinancovania 70,06% 76,28 % 75,9 % 

Ukazovateľ likvidity    

Bežná likvidita 1,51 2,44 1,65 

Ukazovateľ aktivity    

Obrat celkových aktív 1,65 1,58 1,44 

Ukazovateľ rentability    

ROA 35,75 % 21,19 % 24,92 % 

 

Tab. č. 3.9 Výpočet pomerových ukazovateľov [25] 

 

Vyhodnotenie finančnej analýzy 

• Ukazovatele zadlženosti – zadlženosť celkového majetku v sledovanom období bola 

pomerne malá, keď ani v jednom sledovanom roku neprekročila kritickú hranicu 50 

%. Veritelia spoločnosti teda nemuseli byť  znepokojení výškou rizika, že ich dlh 

nebude splatený. Najpriaznivejšej hodnoty miera samofinancovania dosiahla v roku 

2008, kedy aktíva boli kryté viac než 76 % peniazmi vlastníkov, čo je u prevádzky 

žiaduce a vyjadruje hospodársku stabilitu.  

• Ukazovatel likvidity – bežná likvidita ukazuje, že prevádzka by bola schopná 

uspokojiť  svojich veriteľov, keby premenila svoje obežné aktíva na hotovosť . 

Najlepšia situácia bola v roku 2008, kedy by bola prevádzka uspokojiť  svojich 

veriteľov 2,44 krát. V roku 2009 by bola prevádzka POHODA schopná uspokojiť  

svojich veriteľov iba 1.51 krát, čo je hodnota tesne nad optimom. Táto hodnota bola 

najhoršia v sledovanom období.  
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• Ukazovateľ aktivity – obrat celkových aktív vypovedá, ako sa zhodnocujú stále 

i obežné aktíva podniku bez ohľadu na zdroje ich krytia. Tento ukazovateľ má 

kolísavý charakter, v poslednom roku skôr zvyšujúci sa.  

• Ukazovateľ rentability – rentabilita celkových aktív vypovedá o tom, že efektivita 

podnikania bola najlepšia v roku 2007. Ani v ostatných rokoch nebola efektivita na 

nepriaznivej úrovni. 

 

3.6.1 Hodnotenie podľa Finančnej analýzy 

Z výsledkov finančnej analýzy vyplýva že obdobie medzi rokmi 2007 – 2009 

signalizovalo pomerne stabilnú úroveň ekonomickej situácie prevádzky POHODA. Tento 

stav potvrdzoval stabilný vývoj takmer všetkých sledovaných ukazovateľov finančnej 

analýzy. K tomuto vývoju priaznivo prispieva zníženie celkových záväzkov a dosiahnutie 

zisku v daných rokoch. Na zvýšenie tržieb má určite vplyv aj rozšírenie THERMAL parku 

Bešeňová ako o nové atrakcie, tak i ubytovacie zariadenia, čo prilákalo do tejto obce 

bezpochyby viac zákazníkov, ktorí navštívili aj prevádzku POHODA. 
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4 Návrh stratégie 

Na základe uskutočnených analýz som zistila, že by mala prevádzka POHODA 

realizovať  diferenciačnú stratégiu, ktorá by jej dokázala, čo najviac využiť  jej príležitostí a 

silných stránok a zároveň zabezpečila určitú konkurenčnú výhodu, zvýšenie návštevnosti a 

tým pádom i zisku. Základom pre formuláciu stratégie boli stanovené strategické ciele, ktoré 

by prevádzka POHODA chcela dosiahnuť  v časovom horizonte 3 rokov. Jedná sa o tieto 

ciele: 

• Zvýšiť  ponuku 

• Zlepšiť  marketing 

• Rozšírenie na ďalšie filiálky 

4.1 Rozšírená ponuka 

Prevádzka POHODA má na trhu pohostinnských služieb jednoznačne silné 

postavenie. Spolu s Hostincom pri Kameni a THERMAL parkom je najväčším 

poskytovateľom týchto služieb v obci Bešeňová. Myslím si, že je to priaznivá skutočnosť , 

avšak je stále potrebné rozširovať  ponuku svojich produktov, predovšetkým s ohľadom na 

konkurenciu, poprípade možnosť ou vstupu novej konkurencie. 

Aby tento cieľ mohol byť  splnený mala by byť  zvolená diferenciačná stratégia. 

Snahou podniku je tak odlíšenie sa od konkurencie, ponúknutie nových, lepších 

a dokonalejších produktov a takisto aj poskytovanie kvalitnejších služieb, čím sa pokúsi 

získať  konkurenčnú výhodu. Podnik sa teda pokúsi o rozšírenie súčasného ponúkaného 

sortimentu. 

Vzhľadom k tomu, že v posledných rokov sa čoraz viac zdorazňuje doležitosť  

zdravého životného štýlu, bude sa podnik snažiť  o rozšírenie ponuky o produkty, ktoré by 

tomuto štýlu vyhovovali. Bude sa jednať  predovšetkým o výrobky racionálnej výživy, 

konkrétne aloe vera nápoje, nápoje pre športovcov, keďže je v okolí veľký počet cyklo trás 

a tým pádom aj veľký počet športujúcich zákazníkov, ktorí by tieto nápoje nakupovali. Ďalej 

by sa jednalo o rozšírenie ponuky jedál, ktoré by mali nižší obsah tuku a soli, ponuka 

celozrnného pečiva k jedlu a iné produkty, aby boli uspokojení aj tí náročnejší zákazníci. 
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Čo sa týka služieb prevádzka na základe analýzy okolia, skúseností a informácií od 

zákazníkov rozšíri ponuku o ubytovacie zariadenie, pre športovo založené rodiny zabezpečí 

hodiny tenisu na tenisových kurtoch, ktoré sa nachádzajú v priamej blízkosti prevádzky 

POHODA, možnosti raftingu, jazdy na vodných lyžiach, wakeboardingu, v zimnom období 

možnosti lyžiarskej a snowboardovej školy a iných.  

Úspešným zavedením diferenciačnej stratégie sa síce podniku zvýšia celkové 

náklady približne o 70 000 €, ale vo výsledku sa predpokladá získanie nových zákazníkov 

a tým pádom aj zvýšenie zisku. Takisto to môže viesť  k získaniu vedúceho postavenia na 

trhu a rozhodujúcej konkurenčnej výhody, kedy cena je pre zákazníkov až druhoradým 

faktorom pri rozhodovaní o nákupe.   

Diferenciačná stratégia by mala firmu lepšie ochrániť  pred konkurenciou, ako čo sa 

týka súčasnej konkurencie, tak i potencionálnej, pretože jej aplikácia vytvorí ďalšie vstupné 

bariéry. 

4.2 Lepší marketing 

Na zlepšenie marketingu prevádzky POHODA má jednoznačne vplyv propagácia jej 

služieb. V jej prípade to znamená zmenu celej marketingovej stratégie. To by zahrňovalo 

tvorbu internetových stránok, profesionálne spracovanie loga prevádzky POHODA, 

investície do propagačnej činnosti vo všetkých oblastiach ako sú napríklad noviny, 

billboardy, reklama v miestnom rádiu a iné. 

Prevádzka POHODA sa v minulosti výraznejším sposobom nepodieľala ani na 

sponzoringu žiadnych športových, kultúrnych ani iných aktivitách. V záujme zvýšenia 

známosti prevádzky POHODA sa bude angažovať  v miestnom fotbalovom klube FC 

Bešeňová, ktorý hrá v súčasnej dobe 1. B ligu. V rámci okresu Ružomberok ide o známy, 

obľúbený a relatívne dosť  sledovaný klub s vysokými ambiciámi na postup do vyšších 

a viac sledovaných súť aží a takisto o klub s výborným zazémím. 

 Prevádzka POHODA bude po dobu 3 rokov poskytovať  klubu sumu vo výške 2500 

Eur ročne. Fotbalový tým bude nosiť  meno prevádzky POHODA na dresoch. Pokiaľ by  v 

priebehu 3 rokov bešeňovskí futbalisti nepostúpili aspoň o dve súť aže vyššie do Krajskej 

súť aže, prevádzka POHODA by spoluprácu ukončila. V opačnom prípade by sa určite 
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nebránila prípadnej ďalšej spolupráci a propagácii svojho mena navýšením poskytovanej 

sumy. 

Vzhľadom k veľkosti prevádzky POHODA a k jej doterajšej nízkej činnnosti 

v oblasti marketingu by to znamenalo pomerne vysoké investičné výdaje, ktoré by sa sa ale 

v budúcnosti mali premeniť  na príjmy. 

4.3 Rozšírenie na ďalšie filiálky 

V obci Bešeňová si už prevádzka POHODA za dobu jej pôsobenia získala stálych 

zákazníkov a vybudovala svoju pozíciu. Vzhľadom k tomu, že sa prevádzkovanie 

pohostinských služieb preukázalo ako rentabilné rozhodla sa prevádzka POHODA 

o rozšírenie svojich filiálok. 

Jednalo by sa o založenie novej minimálne jednej prevádzky v okrese Ružomberok 

na strategicky významnom mieste z hľadiska polohy, vďaka čomu by prevádzku POHODA 

nepoznali len zákazníci v obci Bešeňová a jej blízkeho okolia, turisti, ktorá navštívia 

THERMAL Park Bešeňová, ale i stáli obyvatelia  okresu Ružomberok. Tým pádom by 

prevádzka POHODA mala možnosť  získať  pravidelných zákazníkov a nebola by už závislou 

len o turistov, pretože v obci Bešeňová je podiel obyvateľov s trvalým bydliskom na území 

tejto obce veľmi malý.  

 

Pri dôslednom aplikovaní diferenciačnej stratégie by prevádzka POHODA mala 

zlepšiť  svoju marketingovú stratégiu, získať  potrebný kapitál k rozšíreniu podnikania na 

ďalšie trhy, podarilo by sa jej získať  konkurenčnú výhodu, čo by jej zabezpečilo vyššiu 

prestíž a zároveň by znamenalo zároveň splenie stanovených cieľov a tým pádom aj 

dostatočné využitie silných stránok a príležitostí prevádzky. 
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5 Záver 

Pre svoju bakalársku prácu som si vybrala analýzu prevádzky POHODA, ktorá sa 

zaoberá pohostinskou činnosť ou v obci Bešeňová, v okrese Ružomberok.  

Cieľom mojej bakalárskej práce bolo analyzovať  súčasný stav podniku a navrhnúť  

podnikovú stratégiu. 

Prvú časť  mojej bakalárskej práce tvoria teoretické východiská pre spracovanie celej 

stratégie. Bola tu definovaná stratégia, strategické myslenie a takisto aj predpoklady pre 

formuláciu kvalitnej stratégie. Súčasť ou prvej časti je i analýza PEST, Porterova analýza 

piatich konkurenčných síl, SWOT analýza a Finančná analýza.  

V druhej časti som sa zaoberala charakteristikou spoločnosti, uviedla som základné 

informácie o firme, v stručnosti som popísala jej podnikateľskú činnosť  – pohostinstvo. 

V charakteristike podniku nechýbajú ani údaje o umiestnení firmy a jej personálne 

obsadenie. 

Tretia časť  je časť ou analytickou. Je tu spracovaná analýza podniku. Externé 

prostredie je analyzované pomocou Porterovej analýzy piatich konkurenčných síl, z ktorých 

vyplýva, že hlavným možným riešením v boji s konkurenciou je kladenie dôrazu na kvalitu 

poskytovaných služieb a rozšírenie sortimentu ponúkaných produktov. Aby nedošlo 

k uprednostneniu substitútov zákazníkmi je potrebné zameranie sa na marketing prevádzky 

POHODA a to predovšetkým formou reklamy vo viacerých oblastiach. 

 Druhou spracovanou analýzou bola PEST analýza. Hodnotí politické, legislatívne, 

ekonomické, sociálne, technologické a ekologické okolie. Tu sa ako možné riešenie javí 

získanie dotácie z fondov EÚ na podporu malého a stredného podnikania, rozšírenie o ďalšie 

filiálky, zavedenie možnosti samo čapovania piva.  

V rámci internej analýzy bola uskutočnená finančná analýza, ktorej závery ukazujú 

signalizujú pomerne stabilnú úroveň ekonomickej situácie prevádzky POHODA medzi 

rokmi 2007 až 2009. Boli použité ukazovatele rentability, likvidity, aktivity a zadlženosti, 

ktorých vývoj bol hodnotený ako stabilný. 
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Celkové zhodnotenie všetkých analýz predstavuje SWOT analýza, ktorá definovala 

silné a slabé stránky podniku, ale i možné príležitosti a hrozby. Vzhľadom k prevládajúcim 

silným stránkam i napriek riziku možných hrozieb bola doporučená diferenciačná stratégia, 

ktorá by mala zabezpečiť  maximálne využitie silných stránok a postupne odbúrať  tie slabé, 

čo je prioritný cieľ prevádzky POHODA. Slabou stránkou je absencia marketingovej 

stratégie. Prevádzka POHODA zaostáva oproti konkurencii vo svojej propagácií vo 

všetkých oblastiach. Najväčšou hrozbou pre prevádzku POHODA  je bezpochyby vstup 

novej konkurencie. Príchod silnej firmy, ktorá dokáže prekonať  bariéry vstupu, dokáže 

predávať  lacnejšie, zaujme zákazníkov novými, kvalitnejšími výrobkami, reklamnou  

kampaňou, by mohol prevádzku POHODA výrazne ohroziť . 

V štvrtej časti bola navrhnutá, s ohľadom na výsledky všetkých uskutočnených 

analýz, podniková stratégia. Boli definované tieto ciele: zlepšenie marketingu, rozšírenie 

sortimentu ponúkaných produktov a služieb, rozšírenie o ďalšie filiálky. Bola zvolená 

stratégie diferenciácie, podnik sa bude snažit o odlíšenie sa od konkurencie, ponúknutie 

nových, lepších a dokonalejších produktov a služieb, čím by mal získať  konkurenčnú 

výhodu. 

Na záver je možné konštatovať , že cieľ, ktorým bolo analyzovať  prevádzku 

POHODA a navrhúť  jej stratégiu, sa podarilo splniť . Pevne verím, že moja práca bude 

prínosom ako pre mňa, tak i pre analyzovanú spoločnosť . 
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Zoznam skratiek 

IČ – identifikačné číslo 

Zb. – zbierky  

EÚ – Európska únia 

MZ – Ministerstvo zdravotníctva 

SR – Slovenská republika 

HDP – Hrubý domáci produkt 

ŠÚSR – Štatistický úrad Slovenskej republiky 

NBS – Národná banka Slovenska 

a.s. – akciová spoločnosť  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


