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1 Úvod 

 

Ako tému bakalárskej práce som si zvolila návrh komunikačnej stratégie veľkoobchodu. 

Komunikačná stratégia patrí medzi oblasti marketingu, ktoré ma najviac zaujímajú. Myslím 

si, ţe v kaţdej firme musí byť dobre vyvinutá táto oblasť marketingu, pretoţe je veľmi 

dôleţitá. Aby si udrţala firma v dnešnej dobe tempo s trhom a konkurenciou je veľmi dôleţitá 

propagácia a komunikácia. Chcela by som sa zamerať na širšiu oblasť komunikácie. Budem 

sa zaoberať reklamou, podporou predaja, osobným predajom, public relations a priamym 

marketingom. 

 

K mojej práci som si vybrala firmu  BUKOV veľkoobchod ovocie - zelenina. Túto firmu som 

si zvolila z toho dôvodu, ţe mám o nej dostatok informácií. Vo voľnom čase v nej 

vypomáham, takţe som oboznámená s prostredím. Podľa môjho názoru a tieţ názoru majiteľa 

veľkoobchodu nie je marketingu vo firme venovaná potrebná pozornosť.  

 

Mojím cieľom bude predovšetkým preskúmať situáciu v konkrétnej firme. Pomocou 

marketingového výskumu zistiť, ako zákazníci vnímajú komunikáciu firmy BUKOV 

a následne navrhnúť takú komunikačnú stratégiu, ktorá bude čo najlepšie vystihovať potreby 

firmy, odráţať poţiadavky odberateľov a dodávateľov a bude tieţ napomáhať k rozvoju 

podniku do budúcnosti.  
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2 Teoretické východiska komunikačnej stratégie 

 

2.1 Vymedzenie pojmu marketingová komunikácia 
 

Komunikácia obecne znamená základ všetkých vzťahov medzi ľuďmi. Celý marketing je 

zaloţený na komunikácií. Neobíde sa bez nej všedný deň. V súčasnom komunikačne 

vyspelom svete je voľba zloţitejšia, pretoţe firmy majú na výber z veľkého mnoţstva 

komunikačných kanálov. Je potrebné si hospodárne a efektívne vybrať komunikačnú cestu, 

ktorá by bola vhodná pre podnik. 

 

Marketingová komunikácia je obecným označením všetkých zloţiek komerčnej 

i nekomerčnej komunikácie, ktorej cieľom je podpora marketingovej stratégie firmy. Je to 

riadený proces, ktorého hlavnou úlohou je informovať, presvedčovať alebo ovplyvňovať 

rôzne cieľové skupiny a viesť s nimi dialóg. Marketingová komunikácia umoţňuje vštiepiť 

značku do mysli spotrebiteľov, dotvárať ich image. Prispieva tým k hodnote značky, je 

„hlasom“ značky, viď Kotler, Keller (2007). 

 

V súčasnosti sa čoraz viac stretávame s pojmom komunikačná stratégia. Tento pojem je 

frekventovaný najmä vo výrobných organizáciách. Tvorí neoddeliteľnú súčasť informačnej 

a komunikačnej stratégie, viď Caywood (2006). 

 

Obecným cieľom marketingovej komunikácie je: 

 

 poskytnúť informácie (o výrobku, firme...), 

 zvýrazniť objektívne existujúce vlastnosti produktu (firmy) a odlíšiť ju tak od 

konkurenčných, 

 zdôrazniť úţitok a hodnotu výrobku, 

 presvedčiť zákazníkov o prijatí produktu, 

 zvýšiť dopyt, 

 stabilizovať obrat, 

 upevňovať dlhodobé trvalé vzťahy so zákazníkmi a verejnosťou. 
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Formy marketingovej komunikácie: 

 
Komunikácia sa skladá z dvoch základných foriem – neosobnej a osobnej. 

 personálna – efektívnejšia, umocňuje osobnú adresnosť a priamu spätnú väzbu, 

 nepersonálna – masovo-komunikačné a výberové médiá. 

 

Marketingová komunikácia sa stále vyvíja. Moderný marketing prešiel na prelome 20  a 21. 

storočia radou zmien. Stotoţňovanie komunikácie s televíznymi spotmi je dávno minulosťou. 

Firmy sa stále snaţia nájsť iné alternatívne kanály a formy komunikácie, tak aby ušetrili 

náklady a pritom zaujali a upútali pozornosť zákazníka, viď Frey (2008).  

 

2.2 Marketingová komunikácia v Slovenskej 

republike 
 

Marketingová komunikácia v Slovenskej republike je stále vo vývoji. V priebehu obdobia od 

začiatku vyuţívania marketingovej komunikácie (a marketingu vôbec) aţ po súčasnosť prešli 

tak jej teória ako i prax vlastným evolučným a niekedy dokonca i revolučným vývojom. 

Evolučným predovšetkým v kontexte identifikácie nových nástrojov marketingového 

komunikačného mixu, zvyšovania miery ich efektivity a nových prístupov v ich manaţmente. 

Revolučným najmä v kontexte vyuţívania nových technológií. 

 

„Je možné konštatovať, že tak ako je trh v permanentnom vývoji, je i marketingová 

komunikácia. Už takmer dve desaťročia je vo „vyspelom marketingovom svete“ evidentných 

niekoľko kľúčových tendencií v oblasti marketingovej komunikácie. Ďalšou výraznou 

tendenciou v marketingovej komunikácii, tak v jej teórii ako i praxi, je presadzovanie idey 

integrovanej marketingovej komunikácie.“
1
 

 

 

                                                      
1
 Štarchoň, Peter. Marketing & komunikace: Evolúcia alebo revolúcia v marketingovej komunikácii na 

Slovensku? online]. 2008, August cit. 2010-03-10. Dostupné z WWW: 

<http://www.mandk.cz/view.php?cisloclanku=2008040010> 

http://www.mandk.cz/view.php?cisloclanku=2008040010
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2.3    Marketingová komunikácia vo veľkoobchode 
 

Ciele marketingovej komunikácie veľkoobchodu môţu byť strategické a taktické. Strategické 

ciele sú dosiahnuteľné v dlhodobom časovom horizonte, sú široko zamerané. Taktické ciele 

vychádzajú z cieľov strategických, sú krátkodobého charakteru a bývajú merateľné. Môţu byť 

zamerané na podporu spotrebiteľských súťaţi, výpredajových akcií, na zvýšenie účinnosti 

reklamy atď.  

 

Komunikačná stratégia musí byť v súlade s firemnou marketingovou stratégiou. 

Rozhodovanie o vhodných formách marketingovej komunikácie prebieha v súlade s celým 

strategickým procesom segmentácie, viď Zamazalová (2009). 

 

2.3.1 Komunikačný proces 
 

V komunikačnom procese sú dva hlavné prvky a to odosielateľ a príjemca. Oznámenie 

a médium predstavujú hlavné komunikačné nástroje. Kódovanie, dekódovanie, reakcia 

a spätná väzba sú hlavné komunikačné funkcie. Do celého procesu komunikácie zasahuje 

šum, ktorý predstavuje náhodné a súperiace správy, ktoré môţu rušiť zamýšľanú 

komunikáciu. 

 

Obr. 2.1: Prvky komunikačného procesu  

 

Zdroj: Kotler, Keller, 2007, str. 577, autorom upravené 
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Oznámenie je vysielané od odosielateľa k príjemcovi. Pre prenos slúţia rôzne média, napr. 

televízia, rozhlas, noviny, časopisy atď. a ďalšie nástroje ako obal, predavači, výklady atď. 

Aby oznámenie mohlo byť predané, je potrebné zakódovanie. Príjemca musí dekódovať 

správu a reagovať na ňu. Spätná väzba predstavuje odpoveď na postoje príjemcu voči 

oznámeniu. Správa nemusí byť správne pochopená, pretoţe do celého komunikačného 

procesu vstupujú rôzne komunikačné šumy, viď Kotler, Keller (2007). 

 

Oznámenie by malo byť pútavé, zrozumiteľné a musí odpovedať potrebám a prianiam 

príjemcu a prinášať vhodnú moţnosť ich uspokojenia. V procese marketingovej komunikácie 

sa uskutočňuje oboznamovanie trhu s ponukou a nadviazanie kontaktu medzi predávajúcim 

a kupujúcim, viď Kita (2002). 

 

2.3.2 Stratégie „push“ a „pull“ 
 

Rozlišujeme dve základné stratégie komunikácie: „push“ a „pull“. Koncepčné riešenie 

komunikácie vo veľkoobchode sa odvíja od toho, akú komunikačnú stratégiu pouţíva 

výrobca. 

 

Princíp stratégie „push“ spočíva v oslovovaní maloobchodných firiem výrobcami 

prostredníctvom rôznych foriem ich komunikačného inštrumentária (osobný predaj, podpora 

predaja, reklama v odbornej tlači) s úmyslom stimulácie maloobchodnej firmy k nákupu 

produktu, značky. 

 

Obr. 2.2: Stratégia „push“ 

 

Zdroj: Kotler, Armstrong, 2004, str. 640, autorom upravené 
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Pri vyuţití „pull“ stratégie výrobca oslovuje s pouţitím rôznych foriem komunikácie priamo 

spotrebiteľa, ten sa dopytuje po produkte u obchodnej firmy a obchodník následne u výrobcu, 

viď Zamazalová (2009). 

 

Obr. 2.3: Stratégia „pull“ 

 
Zdroj: Kotler, Armstrong, 2004, str. 640, autorom upravené 

 

2.4 Externé nástroje komunikácie veľkoobchodu 
 

Externé nástroje komunikácie nie sú spojené s miestom predaja. K externým komunikačným 

nástrojom sa radia reklama, public relations, direct marketing a záţitky. Komunikačný mix by 

mal byť zostavený pre kaţdú firmu a kaţdú situáciu na mieru. Mal by sa obmieňať podľa 

okolností, viď Zamazalová (2009). 

 

2.4.1 Reklama 
 

„Reklama je akákoľvek forma neosobnej platenej prezentácie a podpory predaja výrobkov, 

služieb alebo myšlienok určitého subjektu.“
2
 V Zbierke zákonov je reklama definovaná 

jednoznačne: „Reklama je prezentácia produktov v každej podobe s cieľom uplatniť ich na trhu. 

Produkt je tovar, služby, nehnuteľnosti, obchodné meno, ochranná známka, označenie pôvodu 

výrobkov a iné práva a záväzky súvisiace s podnikaním. Šíriteľ reklamy je fyzická osoba alebo 

právnická osoba, ktorá reklamu šíri v rámci svojej podnikateľskej činnosti.“
3 

 

Pri výbere, akú formu reklamy uprednostniť, si musí firma stanoviť reklamný cieľ. Tento cieľ 

môţe byť zameraný na reklamu: 

                                                      
2
 KOTLER, Ph. – ARMSTRONG, G.: Marketing. Praha: Grada Publishing, 2004, str. 630. ISBN 80-247-0513-3 

3
 Zákon č. 147/2001, Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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 Informatívnu, ktorá je zameraná na zvýšenie pozornosti o značke a znalosti o novom 

produkte alebo pridanom prvku.  

 

 Presvedčovaciu, ktorá má vytvoriť určitú preferenciu a stimulovať ku kúpnemu 

zámeru ohľadom výrobku alebo sluţby. 

 

 Pripomienkovú, ktorá má stimulovať opakované nákupy výrobkov a sluţieb. 

 

 Posilňujúcu, ktorá je zameraná na presvedčenie o správnosti kúpneho rozhodnutia 

súčasných zákazníkov.  

 

Reklama musí mať určité zásady podľa Kódexu. Musí byť slušná, čiţe nesmie porušovať 

normy mravnosti a slušnosti spoločnosti. Ďalšou zásadou je čestnosť, ktorá znamená, ţe 

nesmie zneuţívať dôveru spotrebiteľa. Treťou zásadou je pravdivosť. Nesmú sa šíriť 

klamlivé údaje. Štvrtá zásada je spoločenská zodpovednosť, ktorá znamená ţe sa nesmie 

bezdôvodne vyuţívať motív strachu, predsudkov, nesmie uráţať národnosti, rasové alebo 

náboţenské cítenie, viď Kotler, Keller (2007). 

 

Internetová reklama 

 

Internet môţeme charakterizovať ako jednu z najhlavnejších technológií 21. storočia. Nový 

typ sluţieb, ktoré internet poskytuje sa stavia do pozície jednej z najviac rozvinutých 

celosvetových oblastí. Prudký rozvoj internetu je spôsobený najmä jeho komerčným 

vyuţívaním veľkým mnoţstvom podnikateľských subjektov. Vyuţívanie internetu 

v marketingu prináša mnoţstvo výhod. Dôleţitým predpokladom vyuţívania internetu je mať 

kvalitne vypracovanú webovú stránku. Niektoré firmy vyuţívajú len malé mnoţstvo z 

funkcií, ktoré webová stránka ponúka. Najčastejšie sa chcú propagovať alebo pouţívať ju ako 

distribučnú cestu. Je moţné ju pouţívať k rade ďalších činností a to napr. k prijímaniu e-

mailov, k nakupovaniu tovaru, k zverejneniu predajných katalógov, k realizácií 

marketingového prieskumu, ku kontrolu konkurencie, k výmene informácií atď., viď 

Bartáková (2007).  
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Tab. 2.1: Hlavné typy reklám  

Médium Výhody Nevýhody 

Noviny pruţnosť, aktuálnosť, dobré lokálne trţné 

pokrytie široká akceptácia, vysoká 

vierohodnosť 

krátka ţivotnosť, zlá kvalita 

reprodukcie, málo „predávania 

ďalej“ 

Televízia kombinácia obrazu, zvuku a pohybu, 

apeluje na zmysly, vysoká pozornosť, 

vysoký dosah 

vysoké absolútne náklady, prchavá 

expozícia, menšia výberovosť 

cieľovej skupiny 

Direct mail výberovosť cieľovej skupiny, pruţnosť, 

ţiadna reklamná konkurencia v rovnakom 

médiu, personalizácia 

relatívne vysoké náklady, spam 

Rozhlas masové vyuţitie, vysoká geografická 

a demografická výberovosť, nízke 

náklady 

len zvuková prezentácia, niţšia 

pozornosť ako u televízie, 

neštandardná štruktúra poplatkov, 

prchavá expozícia 

Časopisy vysoká geografická a demografická 

výberovosť, vierohodnosť a prestíţ, dlhá 

ţivotnosť, dobré šírenie medzi ďalšími 

dlhý lead time nákupu reklamy, 

čiastočné nevyuţitý náklad, ţiadna 

záruka pozície 

Outdoor pruţnosť, vysoké opakovanie vystavenia, 

nízke náklady, nízka konkurencia 

obmedzená výberovosť publika, 

tvorivé obmedzenie 

Zlaté 

stránky 

výborné lokálne pokrytie, vysoká 

vierohodnosť, široký dosah, nízke náklady 

vysoká konkurencia, dlhý lead time 

nákupu reklamy, tvorivé 

obmedzenia 

Letáky veľmi vysoká výberovosť, plná kontrola, 

interaktívne príleţitosti, relatívne nízke 

náklady 

náklady sa môţu vymknúť kontrole 

Brožúry pruţnosť, plná kontrola, dokáţu 

zdramatizovať podanie 

nadprodukcia môţe viesť 

k plytvaniu nákladov 

Telefón mnoho uţívateľov, príleţitosť 

k osobnému kontaktu 

relatívne vysoké náklady, pokiaľ nie 

sú vyuţívaní dobrovoľníci 

Internet vysoká výberovosť, interaktívne 

moţnosti, relatívne nízke náklady 

relatívne nové médium s nízkym 

počtom uţívateľov v niektorých 

zemiach 

Zdroj: Kotler, Keller, 2007, str. 866, autorom upravené 
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2.4.2 Public relations 
 

Public relations je často, a niekedy je to dosť znepokojivé, skracované a uvádzané ako „PR“, 

čo sa často zamieňa s tlačovou správou alebo vzťahom s tlačou. Tieto sú však iba časťou 

komplexnej oblasti public relations. Jednoduchá definícia znie takto : „vývoj a udržovanie 

dobrých vzťahov s rôznymi skupinami verejnosti“.
4
 Public relations sú zaloţené na troch 

faktoroch a to na vysokej vierohodnosti, schopnosti zastihnúť kupujúceho v nestráţenom 

okamţiku a dramatickosti.  

 

Public relations predstavujú plánovitú a systematickú činnosť, ktorej cieľom je vytvárať 

a upevňovať dôveru, porozumenie a dobré vzťahy podniku s kľúčovými, dôleţitými 

skupinami verejnosti. Tieto kľúčové a cieľové segmenty predstavujú skupiny či jednotlivci 

spojené s podnikovými aktivitami, prípadne nimi ovplyvnené. Vzájomný vzťah s nimi 

vychádza z organizačnej roviny (majitelia, akcionári, investori, zamestnanci) alebo 

z ekonomickej roviny (zákazníci, dodávatelia, odberatelia) alebo do tretice z politickej roviny 

(zákonodarca, vláda, predstavitelia štátnej správy, občianske iniciatívy atď.), viď Foret 

(2003). 

 

2.4.3 Priamy marketing 
 

Priamy marketing určitým spôsobom obracia rolu trhu a zákazníka. Namiesto aby kaţdý 

nakupujúci musel ísť na trh, priamy marketing prináša trh priamo do domu či kancelárie 

kaţdého nakupujúceho.
 

Nemal by sa pouţívať ako krátkodobý nástroj, ale omnoho 

strategickejší. Mal by sa spájať s inými nástrojmi marketingovej komunikácie. Je základom 

tvorby databázy. Výhodou priameho marketingu je zameranosť na určitý segment, osobnejší 

vzťah so zákazníkom, moţnosť kontrolovateľnej a merateľnej reakcie na ponuku, 

operatívnosť komunikácie, názornosť predvedenia produktu, dlhodobé vyuţívanie a pod.  

 

Priamy marketing má viac foriem. Napr. direct mail, telemarketing, podomový predaj, 

reklamu s priamou odozvou zákazníkov, e-marketing atď. Správa môţe byť pripravená tak, 

aby oslovila jednotlivca. Môţe byť vyhotovená za krátke časové obdobie a taktieţ menená 

podľa preferencií a reakcií jednotlivcov, viď Smith (2000). 

                                                      
4
 SMITH, Paul: Moderní marketing. 1. Vyd. Praha: Computer Press, 2000, 511 s. ISBN 80-7226-252-1, str. 321. 
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2.5 Interné nástroje komunikácie veľkoobchodu 
 

Interné nástroje sú nástroje, ktoré sú spojené s miestom predaja. Prídu na rad vtedy, keď sa 

podarí zaujať zákazníka a presvedčiť ho pomocou externých nástrojov aby navštívil podnik. 

Medzi interné nástroje patria najmä osobný predaj, podpora predaja a atmosféra predajne. 

 

2.5.1  Osobný predaj 
 

Pri osobnom predaji dochádza k osobnému individuálnemu kontaktu so zákazníkom. Je 

moţné sledovať reakcie zákazníka a taktieţ získavať spätnú väzbu.  

 

Osobný predaj má tri výrazné vlastnosti: 

 

   Osobná interakcia – osobný predaj zahrňuje bezprostredný a interaktívny vzťah 

medzi dvoma alebo viac osobami (kaţdá strana je schopná pozorovať reakcie druhej 

strany). 

 

   Kultivácia – osobný predaj dovoľuje vznik všetkých druhov vzťahov, od vecného 

predajného vzťahu k hlbokému osobnému priateľstvu. 

 

   Odozva – osobný predaj podnecuje v kupujúcom určitý pocit záväzku, spôsobený tým, 

ţe si vypočul informácie od predajcu, viď Kotler, Keller (2007). 

 

Samotný predajný proces má viac fáz. V prvom rade ide o kontaktovanie zákazníka. Musí byť 

zvolený určitý nástroj, ktorým ho kontaktujeme. Druhá fáza zahrňuje určenie poţiadaviek 

a prianí zákazníka. Je dobre sa riadiť heslom: „Náš zákazník je náš pán“. Tretia fáza je 

predvedenie a vyskúšanie produktu. Aby sa zákazník rozhodol o kúpe produktu, musí byť 

spokojný s funkčnými a technickými parametrami. V štvrtej fáze dochádza k uzatvoreniu 

predaja, čiţe zákazník nakupuje produkt. Posledná, fáza po predaji, je povaţovaná za 

najdôleţitejšiu, pretoţe práve po ukončení nákupu je vhodné posilniť zákazníkovo 

presvedčenie, ţe nakúpil dobre a tieţ upevniť jeho uspokojenie z nákupu, viď Zamazalová 

(2009). 
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2.5.2 Podpora predaja 

 

Podpora predaja vyuţíva krátkodobých, ale účinných podnetov a pozorností zameraných na 

aktivizáciu a urýchlenie predaja, odbytu. Zameriava sa na zákazníka (vzorky, cenové zľavy, 

súťaţe), ale tieţ na obchodné organizácie (reklamné kampane, súťaţe dílerov) a konečne na 

samotný obchodný personál (bonusy, stretnutia), viď Foret (2003).
 
Inými slovami podpora 

predaja predstavuje stimuly platné pre celú distribučnú cestu od výrobcu k spotrebiteľovi, 

ktorých cieľom je zvýšenie a podpora pohybu tovaru, viď Světlík (2005). 

 

Podpora predaja prináša rýchlejšie a lepšie merateľné predajné účinky ako reklama. Jej 

vyuţitie je spojené s mnohými výhodami a nevýhodami. K výhodám podpory predaja patrí 

okamţité a veľmi intenzívne pôsobenie na rozhodovanie spotrebiteľa. Jej trvanie je však 

časovo obmedzené, viď Zamazalová (2009). 

 

Podpora predaja môţe byť enormne úspešná pri vytváraní obchodných príleţitostí, ale 

v posledných desaťročiach boli spotrebitelia vystavení záplave rôznych promočných trikov. 

Takţe podpora predaja je čím ďalej tým ťaţšie realizovateľná, viď Hingston (2002). 

 

2.5.3 Atmosféra predajne 
 

Atmosféra predajne je tvorená hmotnými i nehmotnými prvkami. Vytvára ju architektúra 

budovy, vchod do predajne, logá a nápisy, celková upravenosť okolia, vnútorné usporiadanie, 

pouţité materiály, osvetlenie, hudba, personál a mnoho ďalších prvkov. Podľa prvkov, ktoré 

ju tvoria hovoríme o vnútornej a vonkajšej atmosfére, viď Zamazalová (2009). 

 

Obr. 2.4: Pôsobenie atmosféry predajne na chovanie zákazníka 

 

Zdroj: Pelsmacker, Geuens, Bergh, 2003, str. 428, autorom upravené 
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2.6 Rozpočet marketingovej komunikácie 
 

Pre vytváranie rozpočtu marketingovej komunikácie sa pouţíva niekoľko metód. Kaţdá 

z nich má svoje klady i zápory. 

 

   Metóda percenta z obratu spočíva vo vyčlenení finančných prostriedkov na 

komunikáciu firmy pridelením určeného percenta z obratu. Táto metóda vychádza 

z reálnych moţností firmy. Nevýhodou je, ţe takto stanovený rozpočet nezohľadňuje 

trţné príleţitosti a ich podporu marketingovou komunikáciou. Tento obrat určuje 

manaţment. Neexistuje ţiadny postup. 

 

    Rozpočet môţeme zostaviť taktieţ podľa prijateľného rozpočtu. Táto metóda 

vychádza z finančných zdrojov, ktoré má firma k dispozícií. Je krátkodobý a môţe sa 

meniť v jednotlivých obdobiach. Ignoruje úlohu komunikácie ako investície a účinku 

komunikácie na objem predaja. 

 

 Základom metódy podľa konkurencie je, ţe firma sa snaţí vyčleniť toľko   

finančných prostriedkov na komunikáciu ako konkurenčné firmy. Firmy sa 

domnievajú, ţe konkurencia je múdrosť odvetvia, alebo chcú zabrániť tzv. 

komunikačným bojom. To je však omyl, pretoţe kaţdá firma je iná.  

 

 Firma môţe tieţ plánovať rozpočet podľa cieľov. Marketingoví pracovníci určia 

ciele a úlohy, ktoré sa musia splniť ak chcú dosiahnuť vytýčené ciele. Následne 

vyčíslia potrebné náklady a tieto náklady tvoria návrh komunikačného rozpočtu. 

Z hľadiska dosiahnutia komunikačných aj predajných účinkov je táto metóda 

najvhodnejšia, viď Zamazalová (2009). 
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3  História a charakteristika veľkoobchodu BUKOV 
 

3.1  Založenie a činnosť podniku 

 
V svojej práci by som chcela vytvoriť návrh komunikačnej stratégie firmy BUKOV 

veľkoobchod ovocie - zelenina, ktorá pôsobí na trhu od roku 1991. Jej zakladateľom je Milan 

Delinčák. V právnej úprave vystupuje firma ako fyzická osoba. „Firma sa od svojho vzniku 

zaoberá veľkoobchodom s ovocím a zeleninou, a od roku 1995 tiež medzinárodnou 

kamiónovou dopravou.“
5
 

 

Majiteľ firmy začínal svoju podnikateľskú činnosť predávaním ovocia a zeleniny na miestnej 

trţnici v Čadci. Po roku sa rozhodol, ţe si prenajme sklad v časti nazývanej Bukov, ktorá sa 

nachádza neďaleko od centra mesta Čadca. Podľa tejto oblasti nadobudla firma aj svoj názov. 

Pre nevyhovujúcu polohu skladu, hlavne z dôvodu zlej dopravnej prístupnosti, nedostatočnej 

kapacity skladov a malej parkovacej plochy bol majiteľ firmy nútený tieto priestory opustiť. 

V roku 1992 odkúpil skladové priestory v Čadci v časti Horelica, ktoré boli pre neho 

polohovo výhodnejšie. Tieto priestory zrekonštruoval a pristavil k nim kancelársku 

trojposchodovú budovu. Firma má dobrú strategickú polohu. Nachádza sa neďaleko centra 

mesta a pozdĺţ hlavného dopravného ťahu medzi Čadcou a Ţilinou. Pozemok 12 000 m
2
 má 

vyhovujúcu kapacitu pre parkovanie áut i kamiónov. Firma doposiaľ sídli na adrese Horelica 

108, 022 01, Čadca (viď príloha č. 12). 

 

Na Slovenskom a Európskom trhu sa firma BUKOV stala spoľahlivým a rovnocenným 

partnerom pre veľa producentov a obchodníkov s ovocím a zeleninou. Počas 18 rokov svojej 

existencie si vytvorila dobré meno a veľa stálych obchodných parterov po celej Európe. Aj 

v čase hospodárskej krízy sa snaţí udrţiavať trend a pracovať na skvalitňovaní obchodu a 

sluţieb. 

 

Momentálne vo firme pracuje 39 zamestnancov. Firma zamestnáva skladníkov, vodičov 

nákladných áut a kamiónov, účtovníčky, pokladníčky, triedičky, upratovačku, sekretárku a 

pracovníkov obchodného a dopravného úseku.  

 

                                                      
5
 http://www.bukov.sk/index.html  (10. 01. 2010) 
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Obr. 3.1: Firma BUKOV  

 

Zdroj: http://www.bukov.sk (20. 2. 2010) 

 

3.2 Charakteristika firmy 
 

3.2.1 Hlavné činnosti firmy BUKOV 
 

Primárnou činnosťou firmy je nákup tovaru vo veľkom mnoţstve za účelom jeho následného 

predaja iným prevádzkovateľom ţivnosti, čiţe veľkoobchodom. Firma taktieţ predáva tovar 

maloobchodníkom, ktorí ho sprostredkovávajú konečným spotrebiteľom. Koneční 

spotrebitelia tvoria menšiu časť odberov ovocia a zeleniny. Súčasťou činností je aj 

skladovanie zásob v sklade. Veľkosklad disponuje s plynovými dozrievarňami banánov, 

v ktorých sú umiestnené banány určitú dobu, kým nie sú ţlté. Pobyt zásob na sklade závisí od 

ich trvanlivostí.  

 

Neoddeliteľnou činnosťou firmy je sprostredkovanie obchodu prostredníctvom vlastných 

kamiónov v tuzemsku aj za hranicami Slovenskej republiky. Zabezpečuje prepravu pre seba 

a taktieţ pre iné subjekty na trhu.  

 

Firma tieţ prenajíma skladové priestory a  priestory za účelom podnikania. Vedie jednoduché 

účtovníctvo.  
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3.2.2 Charakteristika pracovných miest vo firme 

 

Kontaktní pracovníci sú pracovníci, bez ktorých by obchod nefungoval. Sú v kontakte 

s dodávateľmi a odberateľmi. Patria medzi nich vodiči, ktorých úlohou je zváţať tovar 

z veľkých skladov a následne ho rozváţať do jednotlivých skladov a predajní. Vodiči 

kamiónov cestujú po svete a zváţajú ovocie a zeleninu z krajín Európy a Turecka. Medzi 

kontaktných pracovníkov patria taktieţ zamestnanci z obchodného úseku. Objednávajú 

ovocie, pomocou rôznych komunikačných nástrojov komunikujú so zákazníkmi a následne 

predávajú tovar. Špeditér a kvalitárka sa zaraďujú tieţ medzi kontaktných pracovníkov. 

Špeditér zabezpečuje dopravu, vyťaţuje kamióny firmy a tieţ spolupracuje s mnohými 

dopravcami, keďţe firma prepravuje tovar a materiál aj iným podnikom.  Keď príde tovar na 

sklad musí ho kvalitárka posúdiť, či spĺňa poţiadavky podľa objednávky. Tovar musí byť 

v dohodnutom mnoţstve a mať poţadované parametre a kvalitu. 

 

Skladníci patria medzi obsluţných pracovníkov. Preberajú tovar z kamiónov a následne ho 

nakladajú do áut, ktoré ho rozváţajú po Slovensku. Sú zodpovední za poriadok v sklade. 

Obsluţní pracovníci sú taktieţ pokladníčky, ktoré preberajú peniaze od vodičov. Keďţe je 

súčasťou veľkoobchodu BUKOV aj maloobchod, pokladníčky sú tieţ zodpovedné za predaj 

tovaru.  

 

Na vrchole organizačnej štruktúry firmy je riaditeľ, ktorý je aj jej majiteľ. Majiteľ firmy 

vystupuje ako koncepčný pracovník. So zákazníkmi má minimálny kontakt. Má na starosti 

dôleţité rozhodnutia týkajúce sa vývoja firmy a podpisovanie, respektíve odsúhlasovanie 

dokumentov. Koncepčnými pracovníkmi sú aj účtovníčky a fakturantky. Účtovníčky vedú 

jednoduché účtovníctvo firmy. Fakturantka má na starosti najmä nahadzovanie faktúr a ich 

následnú úhradu.  

 

Pre správny chod firmy sú taktieţ potrební podporní pracovníci. Medzi nich patrí 

upratovačka, ktorá sa stará o čistotu budov a kancelárií. Podporný pracovník je taktieţ 

triedička, ktorá triedi tovar tak, aby zodpovedal poţadovanej kvalite, čiţe aby nebol pohnitý 

a druhotriedny (viď príloha č. 13). 
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3.3 Konkurencia v predaji  

 
Trh s ovocím a zeleninou je v dnešnej dobe veľmi presýtený. Obchodovanie je tieţ náročné, 

keďţe ovocie a zelenina je tovar s krátkou trvanlivosťou. Obchodu s ovocím a zeleninou 

neprospieva ani veľmi horúce, ale ani chladné počasie. Napriek tomu, ţe je na Slovensku v 

tejto oblasti veľká konkurencia, firma si neustále udrţuje stabilný podiel na trhu a stálych 

zákazníkov. Dôvodom úspechu je najmä vysoká kvalita tovaru a flexibilita v doprave vďaka 

vlastným prepravným zariadeniam. Zamestnanci firmy sa snaţia vychádzať v ústrety v 

čo najväčšej miere zákazníkom. Aj napriek hospodárskej kríze, ktorá poloţila veľa podnikov, 

firma BUKOV si drţí svoj podiel na trhu. 

 

3.3.1 Najväčší konkurenti firmy v okrese Čadca 
 

V okrese Čadca je firma BUKOV jediným veľkoobchodom, ktorý sa sústredí výlučne na 

ovocie a zeleninu. Za najväčšiu konkurenciu firma povaţuje veľké obchodné reťazce, ktoré 

majú vlastné sklady ovocia. V okrese Čadca je to predovšetkým Tesco, Billa a Lidl. Ich vznik 

v okrese firma pocítila na svojich predajoch. Menšiu časť konkurencie tvoria malé predajne 

s ovocím a zeleninou a zväčša zahraniční maloobchodníci, ktorí predávajú ovocie a zeleninu 

z času na čas na dedinách. 

 

„Sieť BILLA pôsobí na Slovensku už od roku 1993. S počtom 100 predajní je skutočne 

najbližším miestom nákupu pre zákazníkov. BILLA teda predstavuje jedného z najdôležitejších 

zamestnávateľov na Slovensku.“
6
 

 

„Tesco je britský reťazec hypermarketov a obchodných domov. Spoločnosť je v súčasnosti 

najväčším obchodným reťazcom v Spojenom kráľovstve. Od roku 1996 pôsobí aj na 

Slovensku.“
7
 

 

„Lidl je súčasťou podnikateľskej skupiny Schwarz, ktorá prevádzkuje sieť supermarketov 

Kaufland. Patrí medzi "Top 10" sietí maloobchodných predajní potravín na nemeckom trhu. 

                                                      
6
 http://www.billa.sk/o-nas/tlacove-spravy (15.01.2010) 

7
 http://sk.wikipedia.org/wiki/Tesco (15.01.2010) 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1%C4%BEovstvo
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Hypermarket&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1%C4%BEovstvo
http://sk.wikipedia.org/wiki/1996
http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kaufland
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nemecko
http://www.billa.sk/o-nas/tlacove-spravy
http://sk.wikipedia.org/wiki/Tesco
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Ako medzinárodný podnik s vlastnými spoločnosťami je aktívny aj v mnohých krajinách 

Európy.“
 8

 

 

3.3.2 Najväčší konkurenti firmy v rámci SR a ČR 
 

Za najväčších konkurentov povaţuje firma veľkosklady s ovocím a zeleninou hlavne 

v Slovenskej a Českej republike. Sú to predovšetkým VVISS a. s. Madunice, TEKOO s. r. o. 

Uherský Brod, Čerozfrucht  a. s. Praha, Lunys s. r. o. Poprad,  Jominy s. r. o Prievidza a iné. 

 

3.4  Doprava  
 

Firma dováţa ovocie a zeleninu z celej Európy vrátane Turecka, ale taktieţ z krajín mimo 

Európy, ktoré nakladá v prístavoch v Antverpach -B, Roterdame -NL alebo v Hamburgu –DE. 

Jedná sa však predovšetkým o juţné a exotické ovocie, najmä banány. Tovar importuje 

predovšetkým vlastnými dopravnými prostriedkami, ale vyuţíva tieţ sluţby iných 

dopravných firiem. Export do zahraničia nie je aţ takou významnou činnosťou firmy, pretoţe  

snahou firmy je najmä uspokojenie dopytu domáceho trhu. Export tvorí v súčasnosti len 

pribliţne 2 % ročného obratu, preto sa firma usiluje preraziť vo väčšej miere na zahraničné 

trhy a zvýšiť si tak trhový podiel. Firma zabezpečuje najmä export broskýň, nektáriniek, 

hrozna a banánov. Na export vyuţíva výlučne vlastné dopravné prostriedky.  

 

Podľa veľkosti odberu zabezpečuje firma dve základné formy predaja:  

 

 Kamiónový predaj – vyuţíva sa pri väčších odberoch. Tovar sa dováţa zákazníkom 

s kamiónmi (viď obrázok 3.2).  

 

   Víkendový predaj - rozvoz poţadovaného mnoţstva priamo z centrálneho skladu 

firmy (viď obrázok 3.3).  

 
 

                                                      
8
 http://sk.wikipedia.org/wiki/Lidl (15.01.2010) 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Lidl
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3.4.1 Medzinárodná kamiónová doprava  
 

Firma sa špecializuje na zahraničnú kamiónovú dopravu a to hlavne v rámci západnej Európy. 

V súčasnosti vlastní štyri kamióny, z toho dva sú s chladiarenskou nadstavbou, nosnosť do 24 

ton. Kamióny sú červeno-bielej farby. Kabíny sú červené a náves je biely (viď obr. 3.2). Na 

zadnej strane návesu je logo, adresa a kontakt na firmu (viď príloha č. 14). 

 

3.4.2 Vnútroštátna doprava  
 

Na rozvozy pouţíva celkom deväť automobilov s nosnosťou 10, 16 a 18 ton (viď príloha č. 

15). Tieto autá sú veľmi rozpoznateľné. Majú charakteristickú zeleno-bielu farbu. Kabína auta 

je zelenej farby a náves bielej. Na návese je veľké logo, adresa a kontakt na firmu (viď obr. 

3.3).  

 

Obr. 3.2: Kamión Scania                                                  Obr. 3.3: Scania  

 
Zdroj: www.bukov.sk (20. 2. 2010)                       Zdroj: www.bukov.sk (20. 2. 2010)                     

 

3.5 Marketingová komunikácia vo firme BUKOV 
 

Firma vyuţíva komunikačnú stratégiu „push“. Táto stratégia spočíva v oslovovaní 

maloobchodných a veľkoobchodných firiem prostredníctvom rôznych foriem komunikačného 

inštrumentária (osobný predaj, podpora predaja, reklama atď.) s úmyslom stimulácie firiem 

k nákupu produktu, sluţby. Pre firmu je dôleţitý kontakt s inými skladmi a predajňami, 

pretoţe koneční spotrebitelia tvoria iba malé odbery ovocia a zeleniny. 
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3.5.1 Internetová stránka  
 

Firma Bukov má svoju internetovú stránku www.bukov.sk, na ktorej sa nachádzajú základné 

informácie o firme v slovenskom, nemeckom aj anglickom jazyku (viď príloha č. 2). Na 

stránke môţeme tieţ nájsť informácie zákazníkom o aktuálnej ponuke tovaru a cenník za 

tovar (viď príloha č. 3). Obsahom sú aj kontaktné údaje, telefónne a faxové čísla, fotografie 

áut a skladových priestorov. Majiteľ firmy plánuje internetovú stránku ďalej rozširovať. 

Zákazníci môţu s firmou komunikovať prostredníctvom e-mailových adries obchodného, 

dopravného a ekonomického oddelenia. 

 

3.5.2 Logo firmy 
 

Firma pouţíva dve logá. Prvé sa vyuţíva najmä na obaly a nachádza sa aj na rozvozových 

autách a kamiónoch. Môţeme ho tieţ nájsť na skladových priestoroch a internetovej stránke 

firmy. Je umiestnené aj na vrchnej časti skladu (viď príloha č. 4).  Toto logo je veľmi 

výrazné, jednoduché a zapamätateľné. Je navrhnuté ako názov firmy, písané veľkými 

písmenami, pričom písmeno „O“ je v tvare jablka so stopkou, ktoré môţeme pojať ako 

symbol predmetu podnikania. Farba loga je zvolená veľmi výstiţne. Názov firmy je zelený 

a jablko červené. Písmená loga lemuje ţltý odtieň.  Celé logo je zvýraznené červeno-ţltou 

čiarou nad názvom.  

 

Toto logo sa nachádza na tričkách, montérkach a bundách, ktoré nosia zamestnanci (viď 

prílohy č. 5, 6). Taktieţ je na propagačných materiáloch (viď prílohy č. 7, 8).  

 

Obr. 3.4: Logo firmy BUKOV 

 

Zdroj: interný zdroj firmy 

 

http://www.bukov.sk/
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Druhé logo sa vyuţíva najmä pre účely korešpondencie a administratívy. Je súčasťou faktúr, 

tlačív, oficiálnych listov, reklamácií. Toto logo je jednofarebné a obsahuje názov firmy, 

adresu, internetovú stránku a kontakty.  

 

Obr. 3.5: Logo firmy BUKOV  

 

Zdroj: interný zdroj firmy 

 

3.5.3  Externé nástroje komunikácie firmy BUKOV 

 

Sú to také nástroje komunikácie firmy, ktoré nie sú spojené s miestom predajne. Pri pojme 

komunikácia firmy sa ľuďom vţdy vybaví reklama. Nie je to však najdôleţitejší komunikačný 

nástroj. 

 

Firma BUKOV vyuţíva rôzne formy médií. Majiteľ vyuţíval sluţby spoločnosti SAD a. s., 

ktorá ponúka autobusovú prepravu v rámci Slovenskej republiky. Reklamu umiestnil na 

diaľkové autobusy, ktoré premávali trasu Čadca – Bratislava. Taktieţ reklamný plagát firmy 

umiestnil na budovu bývalej sporiteľne v Čadci. Vyuţíva tieţ sluţby okresných novín 

Kysuce, kde ponúka svoj tovar a dostáva firmu do povedomia ľudí. Kontakt na firmu je 

uvedený aj v zlatých stránkach, kde je zväčšený a zviditeľnený (viď príloha č. 9). Firma 

vyuţíva formu listových ponúk, na ktorých je zobrazený ponúkaný tovar a tieţ jeho ceny. 

Tieto letáky sú jednofarebné, jednoduché a zrozumiteľné.  

 

Public relations nie je venovaná aţ taká pozornosť. Vzťahy s verejnosťou podporujú najmä 

väčšie obchodné reťazce. Firma BUKOV finančne aj prostredníctvom tovaru sponzoruje 

rôzne akcie. 

 

Najviac preferovaná forma komunikácie vo firme je direct marketing. Je to hlavne 

komunikácia prostredníctvom pošty a telefónu. Firma ďalej komunikuje svojou internetovou 
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stránkou, ktorá je stručná a prehľadná. Sú na nej základné informácie a tieţ aktualizovaný 

cenník (viď príloha č. 3).  

 

Firma pouţíva taktieţ vizitky s fotkou skladových priestorov, kontaktmi na firmu a logom 

firmy (viď príloha č. 10). 

 

3.5.4 Interné nástroje komunikácie firmy BUKOV 
  

Z interných nástrojov vyuţíva najmä podporu predaja, keďţe poskytuje vernostné 

a mnoţstvové zľavy. Zákazníkom, s ktorými dlhodobo spolupracuje, poskytuje vernostné 

zľavy.  

 

 Fruktal, s. r. o.     2 % 

 Terno Čadca        4 % 

 Jednota Čadca     2 % 

 Racio Ţilina         0,5 % 

 

Atmosféra predajne je adekvátna veľkoskladu. Budova so skladom je ladená do zelenej 

farby. Na sklade je veľké logo firmy (viď príloha č. 4). Steny v sklade sú bielej farby. 

Vchodové dvere sú plechové a zelené. Taktieţ chladiarenské boxy sú zelené. Sklad pozostáva 

z 3 veľkých miestností, ktoré sú oddelené dverami. V prvej časti je usporiadaný tovar na 

pravej strane skladu. Chladiarenské boxy sú na ľavej strane. V nich sa uskladňuje tovar, ktorý 

musí byť v chlade. V druhej časti sú dozrievarne na banány a v tretej časti je maloobchodná 

predajňa, ktorá je otvorená verejnosti. Má samostatný vstup. Pre maloobchodnú predajňu je 

dôleţitý osobný predaj. Je moţné sledovať individuálne chovanie a reakcie zákazníkov. 
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4 Metodika zberu údajov 
 

4.1 Prípravná fáza 
 

Prípravná fáza zahŕňa definíciu problému, cieľa a hypotéz. Je najdôleţitejším krokom 

výskumu. Pretoţe dobre definovaný cieľ je podstatnou časťou výskumu. 

 

4.1.1 Definícia problému 
 

Základná časť prevádzaného výskumu je prieskum momentálnej situácie na trhu s ovocím 

a zeleninou a taktieţ zistenie, aká forma komunikácie je pre firmy najdôleţitejšia. Hrozbou je 

stále narastajúca konkurencia a mnoţstvo nových nevyuţitých komunikačných prostriedkov. 

Príleţitosťou je voľba takej komunikačnej stratégie, ktorá vystihuje potreby podniku a taktieţ 

zákazníkov. 

 

4.1.2 Cieľ výskumu 
 

Cieľom prevádzaného výskumu je stanoviť takú komunikačnú stratégiu, ktorá by vyhovovala 

ako firme, tak aj jej odberateľom a dodávateľom. Taktieţ prieskum, ktoré komunikačné 

kanály uprednostňujú rôzni respondenti a následne vytvorenie optimálneho návrhu, aby 

podnik obstál v narastajúcom konkurenčnom prostredí. Nemenej dôleţitým cieľom je zistenie, 

ako hodnotia zákazníci jednotlivé nástroje komunikácie firmy a následný návrh na zlepšenie 

jednotlivých oblastí. Je potrebné udrţať si zákazníkov, ale to nie je moţné bez dokonalej 

komunikácie. 

 

4.1.3 Určenie hypotéz 
 

H1  Respondenti sú skôr spokojní s komunikáciou s firmou BUKOV 

H2  Firmy v okrese Čadca získavajú informácie o firme BUKOV prevaţne telefonicky  

H3 Väčšina veľkoobchodov a fyzických osôb by uvítalo viac aktuálnych noviniek na   

internetovej stránke firmy 

H4  Firmy mimo okres Čadca by zlepšili najmä podporu predaja firmy  
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4.1.4 Plán výskumu 
 

Výskum som prevádzala pomocou primárnych údajov, ktoré som zisťovala v Slovenskej 

republike, prevaţne v okrese Čadca. Ako zdroj sekundárnych informácií som vyuţila 

internetovú stránku firmy a interné zdroje firmy. 

 

4.1.5 Spôsob zberu údajov  
 

Pre zber údajov som si zvolila reprezentatívnu techniku, konkrétne výberové šetrenie. 

Zamerala som sa na podniky, ktoré obchodujú s firmou BUKOV. Metódou zberu údajov bol 

pre mňa dotazník. Dotazník som vyhotovila v elektronickej podobe a rozposielala som ho 

pomocou e-mailov. V úvode dotazníka je zoznámenie respondentov s cieľom výskumu 

a poďakovanie za ochotu. Prvé otázky slúţia na vyčlenenie firiem, ktoré spolupracujú 

s firmou Bukov. Dotazník obsahuje 19 otázok.  

 

4.1.6 Základný a výberový súbor 
 

Základným súborom pre mňa boli firmy, ktoré obchodujú s ovocím a zeleninou 

a spolupracujú s firmou BUKOV. Výberový súbor tvorili firmy náhodne vybrané zo 

základného súboru. Respondentov som vyberala reprezentatívnou technikou, čiţe vyberala 

som firmy podľa vyčerpávajúceho šetrenia. 

 

4.1.7 Metódy analýzy 
 

Získané výsledky z dotazníkov som spracovala pomocou programov Microsoft Office (Word 

a Excel). Vyuţila som taktieţ sluţby Google Documents, pomocou ktorej som vytvorila 

dotazník v elektronickej podobe.  
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4.1.8 Harmonogram činností 
 

Dôleţitou časťou pri realizácii výskumu je zostavenie časového harmonogramu činností. 

Základné činnosti pri realizácii výskumu som si rozdelila na jednotlivé týţdne. 

 

Tab. 4.1: Harmonogram činností  

 
 

Aktivita 

                                                           
Dĺžka trvania jednotlivých operácií 

(týždne) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

Definícia problému a formulácia 

cieľa 

x                   

Plán výskumu x x                 

Formulácia hypotéz      x               

Tvorba dotazníka        x  x           

Pilotáž          x           

Zber primárnych údajov         x   x         

Spracovanie údajov              x  x  x   

Vyhodnotenie výskumu                  x x 

Zdroj: vlastný  

 

4.2 Realizačná fáza 
 

V období február – apríl 2010 som náhodným výberom z firiem, ktoré obchodujú s ovocím 

a zeleninou a spolupracujú s firmou BUKOV oslovila celkom 200 firiem. Návratnosť 

dotazníkov bola 75 %. 

 

4.2.1 Pilotáž 
 

Dňa 2. 2. 2010 som vykonala pilotáţ. Dotazníky som rozdala 10 firmám a zisťovala som 

prípadné nedostatky. 
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Pilotáţou som zistila, ţe v otázke číslo 14 nemám dodatok, ţe je moţno zakrúţkovať viac 

odpovedí. Respondenti navrhovali v otázke číslo 10, ktorá znela čo by ste vylepšili na 

internetovej stránke firmy dať ďalšiu moţnosť. Respondenti tieţ nerozumeli čo myslím 

v otázke číslo 15 a 17 pod pojmom internetová komunikácia. 

 

V dotazníku som teda upravila otázku číslo 10. Pridala som ďalšiu otvorenú odpoveď, čiţe 

respondenti môţu doplniť svoj názor. V otázke číslo 14 som pridala dodatok, ţe respondenti 

môţu zakrúţkovať i viac odpovedí. V otázkach 15 a 17 som nahradila odpoveď internetová 

komunikácia pojmom internetová stránka. 

 

Môţem teda konštatovať, ţe v priebehu pilotáţe som nezaznamenala váţnejšie nedostatky. 

Otázky boli pre respondentov jasné a zrozumiteľné. 

 

4.2.2 Problémy realizácie výskumu 

 

Počas prevádzania výskumu som nezaznamenala väčšie problémy. Návratnosť dotazníkov 

bola 75 %. Z 200 rozposlaných dotazníkov bolo vyplnených 150, čo je veľmi priaznivý počet. 

Otázky v dotazníku boli pre opýtaných zrozumiteľné a jasné.   

 

4.2.3 Základné údaje 
 

Pomocou identifikačných otázok je moţno rozdeliť respondentov do určitých skupín a zistiť 

jednotlivé údaje ako je napríklad vek, bydlisko, vzdelanie. V prevádzanom výskume sú 

identifikačné otázky zamerané na jednotlivé formy, počet zamestnancov a sídla obchodných 

jednotiek. 
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Graf 4.1: Rozdelenie obchodných jednotiek 

Rozdelenie obchodných jednotiek

26%

46%

28%

veľkoobchod

maloobchod

fyzické osoby

 

Zdroj: vlastný  

 

Prvá identifikačná otázka bola zameraná na zistenie počtu jednotlivých respondentov 

a rozdelenie opýtaných na veľkoobchody, maloobchody a fyzické osoby. Z prieskumu 

vyplynulo, ţe veľkoobchodov odpovedalo 39 (26 %), maloobchodov 69 (46 %) a fyzických 

osôb 42 (28 %). Väčšinu respondentov tvorili maloobchody. 

 

Graf 4.2: Rozdelenie obchodných jednotiek podľa počtu zamestnancov 

Rozdelenie obchodných jednotiek podľa počtu 

zamestnancov

13%

22%

65%

nad 50 zamestnancov

20-50 zamestnancov

do 20 zamestnancov

 

Zdroj: vlastný  

 

Z identifikačnej otázky som tieţ zistila, ţe najväčšie zastúpenie v prieskume mali obchodné 

jednotky s počtom zamestnancov do 20 a to 98 (65 %) opýtaných. Druhú najpočetnejšiu 

skupinu opýtaných tvorili obchodné jednotky s počtom zamestnancov 20-50, to tvorilo 33 (22 

%) opýtaných. Najmenej firiem bolo s počtom zamestnancov nad 50 a to 19 (13 %) 

opýtaných.  
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Pomocou kontingenčnej tabuľky som roztriedila obchodné jednotky podľa počtu 

zamestnancov. 

 

Tab. 4.2: Rozdelenie obchodných jednotiek podľa počtu zamestnancov 

 
Počet  

 
Obchodné jednotky 

  

Zamestnanci FO MO VO Celkový súčet 

20-50  15 18 33 

do 20 42 52 4 98 

nad 50  2 17 19 

Celkový súčet 42 69 39 150 

Zdroj: vlastný  

 

Graf 4.3: Rozdelenie obchodných jednotiek podľa sídla 

Rozdelenie obchodných jednotiek podľa sídla

59%

41%

v okrese Čadca

mimo okres

Čadca

 

Zdroj: vlastný  

 

Tretia identifikačná otázka bola zameraná na zistenie sídla firiem. Väčšinu opýtaných tvorili 

firmy z okresu Čadca 89 (59 %). Firiem mimo okres Čadca bolo 61 (41 %). Firmy mimo 

okresu boli z rôznych slovenských miest. Pomocou kontingenčnej tabuľky som rozdelila 

obchodné jednotky podľa sídla. 

 

Tab. 4.3: Rozdelenie obchodných jednotiek podľa sídla 

 
Počet z 
Zamestnanci 

 
Obchodné jednotky 

 

Sídlo FO MO VO Celkový súčet 

Čadca 37 46 6 89 

inde 5 23 33 61 

Celkový súčet 42 69 39 150 

Zdroj: vlastný 
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5 Analýza marketingových aktivít 
 

5.1 Hodnotenie účinnosti komunikačných zdrojov 
 

Pri hodnotení účinnosti komunikačných zdrojov som vychádzala z výskumu. Preferencie 

obchodných jednotiek, ktoré obchodujú s firmou BUKOV sú rôzne. Intenzita vyuţívania 

komunikačných zdrojov závisí od mnohých faktorov. 

 

Graf 5.1: Názory obchodných jednotiek na zlepšenie jednotlivých oblastí komunikácie 

 

Zdroj: vlastný  

 

Otázkou číslo 16 respondenti hodnotili, ktoré oblasti komunikácie by chceli firmy zmeniť 

respektíve zlepšiť. Najväčší počet, t.j. 100 obchodných jednotiek uviedlo, ţe by chceli zlepšiť 

podporu predaja firmy. Druhou najväčšou navrhovanou oblasťou zlepšenia je reklama. 

 

Podpora predaja bola v dotazníku definovaná ako poskytovanie darčekov, rôznych druhov 

zliav, zavádzanie vernostných programov. Firma BUKOV poskytuje určitým odberateľom 

zľavy, či uţ mnoţstvové alebo vernostné. Výška zliav sa pohybuje v rozmedzí od 0,5 – 4 %. 

Firma neposkytuje ţiadne darčeky ani reklamné predmety. Mnohé firmy v súčasne 

komplikovanej trhovej situácií šetria na prostriedkoch reklamy. Avšak firma by sa mala 

snaţiť neustále zviditeľňovať, keďţe je pod neustálym konkurenčným tlakom. 
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Graf 5.2: Výsledky merania spokojnosti  s jednotlivými komunikačnými nástrojmi 
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Zdroj: vlastný  

 

Otázkami 15 a 17 som zisťovala priemernú spokojnosť obchodných jednotiek 

s komunikačnými prostriedkami a zároveň ako sú pre nich dôleţité dané prostriedky. Opýtaní 

mali moţnosť hodnotiť dôležitosť a spokojnosť známkami od 1 – veľmi spokojný/dôleţitý 

aţ 5 – veľmi nespokojný/nedôleţitý.  

 

Z výskumu spokojnosti a dôleţitosti jednotlivých komunikačných nástrojov vyplýva, ţe firmy 

odlišne hodnotili spokojnosť a dôleţitosť. Najväčšia odchýlka je v poskytovaní zliav, keďţe 

priemerná známka dôleţitosti bola 1,4 a spokojnosti 3. Celkovú priemernú spokojnosť 

s komunikačnými nástrojmi firmy BUKOV hodnotili opýtaní známkou 2,5 a dôleţitosť 

daných nástrojov ohodnotili známkou 2. 

 

Opýtaní sú väčšinou spokojní s komunikačnými nástrojmi firmy BUKOV. Nízka spokojnosť 

bola zaznamenaná najmä v poskytovaní zliav (mnoţstvových a vernostných), preto by mala 

firma stimulovať firmy k spolupráci prostredníctvom rôznych foriem zliav.  
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Graf 5.3: Pozičná mapa spokojností a dôležitostí jednotlivých komunikačných nástrojov 

 

Zdroj: vlastný  

 

Z pozičnej mapy sú jasne viditeľné jednotlivé preferencie a spokojnosti opýtaných. Písomná, 

mailová, telefonická a priama komunikácia sú pre firmy dôleţitými súčasťami komunikácie. 

Taktieţ firmy uviedli, ţe sú spokojné s týmito nástrojmi. Spokojnosť a dôleţitosť nástroja sa 

zhoduje taktieţ pri priamej komunikácií s firmou. Aj keď v prieskume jednotlivých zlepšení 

firmy uvádzali, ţe by firma BUKOV mala odťaţiť určitých pracovníkov.  

 

Nespokojnosť respondentov vyvolal komunikačný nástroj, ktorý sa týka zliav. Zľavy sú 

poskytované iba určitým zákazníkom. Keďţe je tento komunikačný nástroj pre firmy veľmi 

dôleţitý, firma BUKOV by sa mala usilovať o jeho zlepšenie. 

 

Respondenti neboli spokojní taktieţ s internetovou stránkou firmy, s denníkmi, letákmi a 

listovými ponukami. Tieto komunikačné nástroje označili sa stredne dôleţité. Forma 

komunikácie cez internetovú stránku je v súčasnosti nedeliteľnou súčasťou prezentácie 
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a komunikácie firmy. Je to komunikačný nástroj s vysokou efektivitou a pomerne nízkymi 

nákladmi. Firma vyuţíva listové ponuky, prostredníctvom ktorých informuje o ponúkanom 

tovare a cene. 

 

Graf 5.4: Známosť internetovej stránky  

Známosť internetovej stránky

77%

23%

áno

nie

 

Zdroj: vlastný  

 

Internetovú stránku videlo 115 respondentov. Zvyšných 35 opýtaných ešte nenavštívilo 

stránku firmy BUKOV. Vysoká návštevnosť signalizuje  potrebu stáleho zlepšovania 

a aktualizácie stránky. 

 

Graf 5.5: Navrhované zmeny internetovej stránky obchodnými jednotkami 

 

Zdroj: vlastný  
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Obchodné jednotky sa zhodli v hodnotení internetovej stránky firmy (viď príloha č. 11). 

Jednotlivé atribúty stránky boli hodnotené avšak odlišne. Najviac návrhov na zlepšenie t.j. 73 

zaznamenala odpoveď viac aktuálnych noviniek. 

 

Aktualizácia internetových stránok by mala byť samozrejmosťou. Internetová stránka firmy 

Bukov je jednoduchá a prehľadná. Na úvodnej strane je stručný popis firmy (viď príloha č. 2). 

Na ďalších stranách sú fotografie a kontakt. Stránka je prístupná aj v angličtine a nemčine. 

Úvodný text je veľmi stručný. Na tento fakt poukázal i výskum. Viacero respondentov 

uvádzalo v dotazníku, ţe by uvítali aktuálnejšie fotografie, pretoţe fotografie sa nemenili od 

vzniku internetovej stránky a to 10 rokov. Ďalším návrhom bol aj nákup tovaru cez internet. 

Táto forma predaja je s tovarom s nízkou skladovateľnosťou komplikovaná. 

 

Graf 5.6: Spokojnosť firiem v okrese Čadca a mimo okres Čadca s komunikáciou so 

zamestnancami firmy BUKOV 

 

Zdroj: vlastný  

 

Firmy sú celkovo často alebo vţdy spokojné s komunikáciou so zamestnancami firmy.  

V dotazníku bola i moţnosť, ţe nikdy nie sú zákazníci spokojní so zamestnancami. Keďţe 

táto odpoveď nebola ani raz zaškrtnutá, je vynechaná z grafu.  

 

Spokojnosť či uţ s prístupom zamestnancov, alebo s komunikáciou firmy je dôleţitou zloţkou 

podnikania. V prípade nespokojnosti so zamestnancami sa musia učiniť opatrenia, aby sa 

odstránili prípadné nedostatky. 



 33  

 

Graf 5.7: Využívanie komunikačných prostriedkov s firmou BUKOV  
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Zdroj: vlastný  

 

Frekvencie vyuţívania komunikačných prostriedkov sú zhruba na rovnakej úrovni. 

Najčastejšia je telefonická komunikácia. Túto formu komunikácie vyuţíva aţ 144 z celkového 

počtu 150 respondentov. Komunikačné prostriedky hodnotili opýtaní pri zisťovaní 

spokojnosti a dôleţitosti jednotlivých prostriedkov veľmi pozitívne.  

 

Graf 5.8: Známosť reklamy opýtanými firmy BUKOV 

 

Zdroj: vlastný  
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Najčastejšia zaznamenaná reklama je reklama v zlatých stránkach (viď príloha č. 9). Túto 

reklamu videlo 75 % opýtaných. Pomerne rovnako hodnotili opýtaní reklamu na internete, 

letáky a broţúry. Letáky a broţúry majú 59 % známosť a reklamu na internete zaznamenalo 

57 % opýtaných. V otázke týkajúcej sa reklamy bola aj otvorená moţnosť. Viacero opýtaných 

uviedlo, ţe sa stretli s reklamou na autách a tričkách (viď prílohy č. 5, 6). Respondenti 

neuviedli moţnosť, ţe sa stretli s reklamou v rádiu a televízií, takţe tieto moţnosti sú 

vynechané z grafu. Dôvodom, prečo nepoznajú tieto formy reklamy je, ţe ju majiteľ firmy 

vyuţíval veľmi dávno a jednorázovo. 

 

Reklama v zlatých stránkach je veľmi účinná, pretoţe keď firmy potrebujú kontakt na 

veľkoobchod tak je jednoduché nájsť kontakt. Taktieţ reklama na internete je veľmi účinná. 

Letáky a broţúry vyuţíva firma najmä na propagáciu tovaru.  

 

5.1.1 Získavané zdroje informácií o firme obchodnými 

jednotkami  
 

Obchodné jednotky získavajú informácie o firme rôzne. Rozdielne preferencie vyuţívania 

komunikačných nástrojov sú spôsobené i frekvenciou kontaktu s veľkoobchodom. 

 

Graf 5.9: Získavanie informácií o firme veľkoobchodmi podľa frekvencie obchodovania 
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U veľkoobchodov je prioritná komunikácia prostredníctvom telefónu, e-mailu a internetovej 

stránky. Najčastejšie, t.j. 38 veľkoobchodov komunikuje s firmou telefonicky. Pre 

veľkoobchody je nevýznamnou formou priama komunikácia a tieţ komunikácia 

prostredníctvom novín alebo známych. Najväčší počet veľkoobchodov, to znamená 44 %  

obchoduje s firmou BUKOV kaţdý deň. U firiem, ktoré komunikujú s firmou kaţdý deň 

nebola zaznamenaná priama komunikácia ani komunikácia prostredníctvom internetovej 

stránky. 

 

V hodnotení spokojnosti telefonická komunikácia obstála veľmi dobre, takţe firma by mala 

i naďalej udrţiavať priaznivý trend v tomto komunikačnom nástroji. E-mailová komunikácia 

bola tieţ hodnotená kladne. U internetovej stránky bola  hodnotená nízka spokojnosť. Preto 

by malo byť pre firmu prioritné aktualizovať túto stránku.  

 

Graf 5.10: Získavanie informácií o firme maloobchodov podľa frekvencie obchodovania 
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Zdroj: vlastný  

 

U maloobchodov je situácia obdobná ako u veľkoobchodov. Maloobchody, ktorých 

frekvencie kontaktu s firmou sú týţdenné a denné preferujú telefonickú a e-mailovú 

komunikáciu. Maloobchody, ktorých komunikácia je mesačná alebo príleţitostná  

komunikujú telefonicky, e-mailom, priamo ale aj prostredníctvom novín a prospektov. 91 % 

maloobchodov komunikuje s firmou BUKOV kaţdý deň alebo kaţdý týţdeň. 
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Maloobchody, ktoré obchodujú s firmou BUKOV sú väčšinou z Čadce, takţe preferujú popri 

telefonickej a mailovej komunikácií aj priamy kontakt. Priamy kontakt bol v meraní 

spokojnosti hodnotený priaznivo. Minimálne získavajú maloobchody informácií od známych 

a z internetovej stránky. 

 

Graf 5.11: Získavanie informácií o firme fyzickými osobami podľa frekvencie obchodovania  
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Zdroj: vlastný  

 

90 % fyzických osôb vyuţíva priamu komunikáciu s firmou BUKOV. Informácie získavajú 

tieţ telefonicky, od známych, e-mailom alebo z novín a prospektov.   

 

Fyzické osoby s častejším kontaktom preferujú priamu komunikáciu. Táto komunikácia je 

hodnotená pozitívne. Opýtaní sú často alebo vţdy spokojní s komunikáciou so zamestnancami 

firmy (viď príloha č. 11). Zamestnanci by sa aj naďalej mali snaţiť udrţať spokojnosť 

zákazníkov a tým aj dobré meno firmy. 

 

5.1.2 Návrhy respondentov na zlepšenie komunikácie 

firmy 

 

Súčasťou dotazníka bola i otvorená otázka, ktorá bola zameraná na prípadné návrhy na 

zlepšenie komunikácie firmy BUKOV. Respondenti uviedli, ţe zlepšenie by bolo 

v osobnejšom prístupe k zákazníkom. Keďţe má firma mnoho zákazníkov, niekedy je veľmi 

ťaţké osobnejšie sa venovať kaţdému. 
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Návrhom bolo i odťaţenie určitých pracovníkov z obchodného úseku. Keďţe pracovníci 

obchodného úseku sú štyria, tak by sa mali povinnosti medzi nich rozdeliť tak, aby si kaţdý 

z nich dokázal robiť svoju prácu čo najlepšie.  

 

Respondenti navrhovali aj zlepšenie internetovej komunikácie. Komunikovanie najmä 

prostredníctvom programu Skype. Tento program by bol pre firmu určite prínosom, keďţe by 

sa zníţili náklady na telefonickú komunikáciu.  

 

Jedným z navrhovaných zlepšení bolo i zaviesť zľavy pre veľkoodberateľov. Firma poskytuje 

viacerým zákazníkom zľavy, takţe by mala zváţiť zaviesť podporu predaja prostredníctvom 

zliav i pre viaceré firmy. 

 

Viacero opýtaných uviedlo, ţe sú nadmieru spokojní s komunikáciou s firmou BUKOV. 

Tento fakt je pre firmu veľmi pozitívny. 

 

5.2 Vyhodnotenie hypotéz 
 

V prípravnej fáze som si určila hypotézy, ktoré som pomocou prevádzaného výskumu buď 

potvrdila, alebo vyvrátila.  

 

Graf 5.12: Spokojnosť s komunikačnými prostriedkami firmy BUKOV 
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Zdroj: vlastný  
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Na otázku celkovej spokojnosti respondentov s komunikačnými prostriedkami firmy BUKOV 

(reklama, telefonický kontakt atď.) odpovedali respondenti väčšinou skôr spokojný alebo 

veľmi spokojný. Skôr spokojných respondentov bolo 81 (54 %). Hypotézu č. 1, respondenti 

sú skôr spokojní s komunikáciou s firmou BUKOV, môţeme potvrdiť.  

 

Z prieskumu je moţné vyvodiť, ţe firma ma v globále dobre komunikačné prostriedky. 

Spokojnosť respondentov je meraná z celkového pohľadu. V jednotlivých typoch 

komunikačných prostriedkov môţu nastať odchýlky. 

 

Graf 5.13: Získavanie informácií o firme BUKOV obchodnými jednotkami v okrese Čadca 
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Druhá hypotéza, ktorá mala overiť, či firmy v okrese Čadca získavajú informácie o firme 

BUKOV prevaţne telefonicky je taktieţ prijateľná, pretoţe najviac 54 % firiem získava 

informácie o firme BUKOV telefonicky.  

 

Telefonický kontakt je v súčasnej dobe najčastejší, aj keď do popredia sa dostáva internetová 

komunikácia. Hlavným dôvodom úspechu internetu je úspora vynaloţených nákladov. 
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Respondenti v prieskume uviedli, ţe by uvítali pouţívanie internetového komunikačného 

nástroja Skype, čo je tieţ príleţitosťou na zlepšenie komunikácie firmy. V súčasnosti existuje 

veľké mnoţstvo internetových komunikačných nástrojov, ktoré zniţujú náklady vynaloţené 

na komunikáciu. 

 

Graf 5.14: Hodnotenie internetovej stránky firmy BUKOV 
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Zdroj: vlastný  

 

Tretia hypotéza, ktorá mala potvrdiť alebo vyvrátiť tvrdenie, ţe väčšina veľkoobchodov 

a fyzických osôb by uvítalo viac aktuálnych noviniek na internetovej stránke firmy nie je 

prijateľná. Názory veľkoobchodov a fyzických osôb sa líšia. Kým 71 % veľkoobchodov 

preferuje viac aktuálnych noviniek, fyzické osoby by ponechali pôvodnú internetovú stránku.  

 

Internetová stránka je veľmi dôleţitým zdrojom informácií o firme. Keďţe v súčasnosti má 

asi kaţdá firma prístup k internetu. Je to jednoduchá forma prezentácie a upútania pozornosti 

pre zákazníkov i obchodných partnerov. Respondenti tieţ uvádzali, ţe by uvítali aktuálnejšie 

fotografie. Je nevyhnutné, aby firmy neustále aktualizovali internetové stránky. Pridávanie 

nových informácií a fotografií by malo byť nevyhnutnou súčasťou firemnej činnosti. 

Internetovú stránku je moţné prepojiť s ďalšími internetovými komunikačnými nástrojmi ako 

sú napr. blogy. 
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Graf 5.15: Zlepšenie jednotlivých oblastí komunikácie firmy BUKOV firmami mimo okres 
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Zdroj: vlastný  

 

Keďţe 66 % oslovených firiem mimo okres Čadca by zlepšilo podporu predaja firmy, 

hypotéza č. 4, ktorá overovala, či firmy mimo okres Čadca by zlepšili najmä podporu 

predaja, sa prijíma.  

 

V súčasnosti, v dobe hospodárskej krízy je veľmi zloţité zlepšovať podporu predaja. Obrat 

firiem často stagnuje alebo klesá a výdavky na podporu predaja by mohli byť neúnosné. 

Kaţdý by chcel nakúpiť a predať čo najvýhodnejšie v svoj prospech.  
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6 Návrhy a odporučenia 
 

Cieľom prevádzaného výskumu bolo stanoviť takú komunikačnú stratégiu, ktorá by 

vyhovovala ako firme, tak aj obchodným subjektom s ktorými spolupracuje a komunikuje. 

V súčasnosti, kedy pretrváva hospodárska kríza, firmy vynakladajú finančné prostriedky na 

rôzne oblasti aby sa udrţali na trhu a oblasti marketingových aktivít bývajú často menej 

rozvíjané. Aj keď tieto výdavky znamenajú prínosy do budúcich období. Firma by sa mala 

zamerať na upútanie pozornosti a tieţ dostať sa do povedomia na trhu.  

 

6.1 Navrhované zmeny v externých nástrojoch 

komunikácie 
 

Výskum preukázal nedostatky v reklamnej oblasti. Firma BUKOV vkladá obmedzené 

finančné prostriedky do reklamy a to sa odrazilo na hodnoteniach opýtaných. Keďţe firma sa 

nezameriava len na regionálne pôsobenie, mala by si zvoliť komunikačné nástroje, ktoré majú 

širší dosah.  

 

6.1.1 Direct mail 
 

V oblasti médií by som navrhovala direct mail, pretoţe je to forma priameho oslovenia 

určitých osôb. Môţe sa jednať ako o dodávateľov, tak i o odberateľov. Pre firmu BUKOV je 

to vyhovujúca forma komunikácie. Direct mail je nástroj s minimálnymi nákladmi a vysokým 

stupňom spätnej väzby. Je to osobnejšia forma komunikácie, takţe osloví prijímateľa vo 

väčšom rozsahu. V e-mailových prílohách by som uviedla ponuku, ktorá by sa skladala 

z druhov tovaru a cien, aby si príjemcovia e-mailov mohli porovnať tovar a ceny 

s konkurenčnými firmami. 

 

6.1.2 Reklama v novinách 

 

Keďţe väčšina odberateľov je z okresu Čadca, navrhovala by som častejšie uverejňovanie 

reklám firmy BUKOV v novinách. Vo výskume 5 % opýtaných uviedlo, ţe sa stretli 
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s reklamou firmy v novinách. Táto nízka hodnota je príznačná, pretoţe firma vyuţíva reklamu 

v týţdenníku Kysuce len obmedzene. Tento týţdenník má vysokú popularitu, je veľmi 

obľúbený a je tieţ prístupný v elektronickej podobe. Preto by firma BUKOV mala zvýšiť 

frekvenciu uverejňovania reklamy v tomto týţdenníku.  

 

6.1.3 Internetová stránka 

 

Veľmi dôleţitou súčasťou reklamy podniku je reklama prostredníctvom internetu. 

V súčasnosti sa internet zaraďuje do popredia komunikácie. Firma má vytvorenú internetovú 

stránku, ktorá nie je adekvátna potrebám zákazníkov. Na internetovej stránke sú len základné 

údaje o firme. Je dobré ţe sú uvedené v troch jazykoch, pretoţe podnik spolupracuje i so 

zahraničným firmami. Tieto informácie sú veľmi stručné, takţe by som navrhovala pridať 

viac informácií o firme.  

 

Hlavným zlepšením internetovej stránky by bolo aktualizovanie a pridanie fotografií. 

Z prieskumu vyplynulo, ţe firmy by uvítali aktuálne novinky. Z aktuálnych noviniek by som 

pridala rôzne akcie do ktorých sa zapája firma, napr. sponzoring. Tieţ by som navrhovala 

určité novinky z oblastí trhu ovocia a zeleniny.  

 

Na stránke nájdeme taktieţ záloţky doprava a sklad. Obsahujú malé mnoţstvo fotografií, 

ktoré nie sú vôbec aktuálne. Tieto záloţky by som zlepšila pridaním základného textu. Pri 

doprave by som oboznámila návštevníkov stránky s počtom nákladných vozidiel, ktorými 

firma disponuje. Ďalej by som uviedla ţe firma poskytuje i logistické sluţby. V záloţke sklad 

by som uviedla veľkosť skladu. V oboch zloţkách by som samozrejme aktualizovala 

fotografie.  

 

Na internetovú stránku by som pridala anketu, alebo iný spôsob napr. komentáre, ako by sa 

mohla firma dozvedieť viac o preferenciách dodávateľov a odberateľov. Internetová stránka 

ponúka veľké mnoţstvo výhod oproti iným médiám. Dá sa taktieţ prepojiť formou rôznych 

odkazov na blogy, fóra a iné komunikačné nástroje. 
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6.1.4 Zlaté stránky 

 

Z prieskumu som zistila, ţe s reklamou v zlatých stránkach sa stretlo 37 % opýtaných, čo je 

vzhľadom na ostatné reklamy najväčší počet. Zlaté stránky nájdeme skoro v kaţdej firme 

a kaţdej domácnosti. Je to základný zdroj kontaktov. Firma BUKOV má umiestnený kontakt 

na strane 88. Kontakt je zväčšený a zvýraznený (viď prílohu č. 9). Táto forma reklamy 

a propagácie je veľmi účinná. Takţe nenavrhujem ju meniť. 

 

6.1.5 Public relations 

 

Public relations predstavujú také aktivity firmy, ktoré ju ukáţu v dobrom svetle a tým 

spôsobom aj podnietia spotrebiteľov k nákupu. Firma BUKOV podporuje prostredníctvom 

sponzoringu rôzne akcie. V tejto činnosti by mala firma naďalej zotrvať, lebo je to dobrý 

spôsob ako sa zapísať do povedomia ľudí.  

 

6.1.6 Priamy marketing   
 

Priamy marketing je vhodný pri budovaní dlhodobých vzťahoch. Firma BUKOV neoslovuje 

prostredníctvom priameho marketingu dodávateľov ani odberateľov. Len malé percento 

obchodných jednotiek vo výskume by túto oblasť komunikácie firmy BUKOV vylepšilo. Ako 

príleţitosť vyuţívania priameho marketingu by som pre firmu navrhla zostaviť ponuky tovaru 

a následne ich rozosielať firmám. 

 

6.2 Navrhované zmeny v interných nástrojoch 

komunikácie 
 

Interné nástroje komunikácie sú pre firmu veľmi dôleţitou oblasťou komunikácie. Opýtaní vo 

výskume hodnotili jednotlivé druhy internej komunikácie. Za nástroj, ktorý by mala firma 

najviac zlepšiť navrhovali podporu predaja. 
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6.2.1 Podpora predaja 

 

Podpora predaja je v súčasnej dobe veľmi nenahraditeľný nástroj komunikácie. Dôsledky 

hospodárskej krízy zasiahli nejeden podnik. Firmy nemajú dostatok finančných prostriedkov. 

Rôzne reťazce prevádzajú výberové konania, aby si určili čo najlepšieho dodávateľa. Obrat 

firiem sa zniţuje a to vyvoláva, ţe firmy sa viac starajú o výber svojich obchodných 

partnerov. Týchto partnerov si volia na základe výhodných podmienok, ktoré im ponúknu.  

 

Prieskum poukázal na skutočnosť, ţe 45 % maloobchodov, 44 % fyzických osôb a 38 % 

veľkoobchodov by spomedzi nástrojov na zlepšenie komunikácie firmy BUKOV vybralo 

práve nástroj podporu predaja. Tento nástroj označili ako prioritný. Firma poskytuje zľavy 

vybraným obchodným partnerom, tieto zľavy sa pohybujú od 0,5 - 4 % z 

mnoţstva nakúpeného tovaru. Tieto zľavy sú poskytované firmám, ktoré sú dlhoročnými 

obchodnými partnermi firmy BUKOV. Sú to zľavy určené pre firmy, ktoré odoberajú tovar 

vo veľkom mnoţstve. 

 

Navrhovala by som zaviesť systém zliav bez rozdielu na veľkosť podniku. Vernostné zľavy 

sú motivujúce aj pre menších odberateľov. Po dvoch rokoch spolupráce by mali firmy nárok 

na vernostnú zľavu 0,5 % z nakúpeného tovaru.  

 

Ďalej by som odporučila zaviesť pravidelné ochutnávky ovocia, aby zákazníci vedeli čo 

kupujú a aby sa presvedčili ţe ponúkaný tovar má prvotriednu kvalitu.  

 

Prínosom by bolo aj usporadúvanie výstav ovocia a zeleniny, kde by  firmy prezentovali 

svoju činnosť a tovar. Mali by sa zúčastňovať tieţ veľtrhu ovocia a zeleniny, kde popri 

prezentovaní firmy môţu nadviazať i nové kontakty na dodávateľov a odberateľov.  

 

Firma by sa mohla prezentovať aj darčekmi. Za vhodnú formu darčekov povaţujem 

propagačné predmety, ktoré by mali logo firmy, napr. tričká, šiltovky, kľúčenky, perá atď. 
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6.2.2 Osobný predaj 

 

Nástroj osobný predaj moţno povaţovať za jeden z najdôleţitejších komunikačných 

nástrojov vo firme. Dochádza k osobnému individuálnemu kontaktu so zákazníkom.  

 

V prieskume opýtaní uviedli, ţe sú vţdy alebo často spokojní so zamestnancami firmy. 

Základ fungovania firmy a tieţ jej image je v zamestnancoch. Ich prístup je veľmi dôleţitý 

pre obchodovanie. Tomuto nástroju komunikácie nie je venovaná pozornosť, pretoţe osobný 

kontakt so zákazníkmi je minimálny. Keďţe opýtaní uviedli spokojnosť s priamou 

komunikáciou, tento nástroj sa nemusí meniť. 

 

6.2.3 Atmosféra 

 

Atmosféra predajne je dôleţitým prvkom ako zaujať zákazníka a nenásilne ho prinútiť ku 

kúpe. Zariadenie veľkoskladu je adekvátne činnosti. Ovocie a zelenina sú poukladané 

v boxoch na paletách. Pri návšteve si môţe zákazník vybrať poţadovaný tovar.  

 

Odporúčala by som vo veľkosklade hudbu, pretoţe hudba vyvoláva lepšiu atmosféru. 

Skladové priestory sa mi javia veľmi tmavé, takţe prínos vidím i vo väčšom osvetlení. 

  

6.3 Rozpočet komunikačnej stratégie 
 

Je dôleţité, aby si firma vyčlenila určité finančné prostriedky na komunikáciu.  Pre firmu 

BUKOV by som navrhla finančnú čiastku podľa prijateľného rozpočtu. Keďţe situácia 

firmy sa stále mení, tento rozpočet by jej vyhovoval. Je krátkodobý a môţe sa neustále meniť 

podľa potreby. Zvýšila by som výdavky na reklamu a podporu predaja, pretoţe ako vyplynulo 

z výskumu opýtaní povaţujú tieto oblasti marketingovej komunikácie firmy za najslabšie. 
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7 Záver 
 

V súčasnosti je trh s ovocím a zeleninou veľmi presýtený. Na kaţdom kroku sa stretávame 

s úsilím firiem prostredníctvom rôznych spôsobov propagácie zaujať. Poţiadavky 

spotrebiteľov a tieţ obchodných partnerov sú nadštandardné, pretoţe mnoţstvo substitučných 

firiem stále narastá. Podniky sa predbiehajú, aby získali na svoju stranu obchodných 

partnerov aj zákazníkov. V súčasnosti postihla hospodárska kríza takmer všetky odvetvia. Je 

veľmi ťaţké vybrať si takú komunikačnú stratégiu, ktorá by zaujala a nenásilne prinútila 

zákazníkov k nákupu a obchodné jednotky k spolupráci. Kaţdá stratégia musí byť určená na 

mieru. 

 

Cieľom mojej bakalárskej práce bolo navrhnúť takú komunikačnú stratégiu pre firmu 

BUKOV veľkoobchod ovocie - zelenina, ktorá by vyhovovala ako firme, tak aj jej 

odberateľom a dodávateľom. V prvom rade som objasnila v teoretických východiskách 

základné oblasti komunikácie a komunikačnej stratégie. Následne som preskúmala históriu, 

činnosti a komunikačné prostriedky firmy. V metodike som si určila cieľ a vytvorila plán, 

podľa ktorého som sa drţala pri realizácií výskumu. Prostredníctvom výskumu som zistila 

ako hodnotia komunikáciu s firmou obchodné jednotky, úskalia komunikácie s firmou 

a taktieţ komunikačné prostriedky, ktoré firmy povaţujú za dostačujúce. Na základe 

zistených skutočností som navrhla takú komunikačnú stratégiu, ktorá je adekvátna 

poţiadavkám obchodných jednotiek, ktoré spolupracujú s firmou. 

 

Budúcnosť je rada nepredvídateľných javov. Záleţí na úsilí kaţdého jednotlivca ako sa 

popasuje s týmito pozitívnymi ale aj negatívnymi skutočnosťami. Je potrebné aby firmy 

nezabúdali na zvyšujúci sa dopyt po komunikačných novinkách. 
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Príloha č. 1: Dotazník 

 

Dotazník  

Váţený respondent, 

 

dovoľujem si Vás osloviť formou tohto dotazníku za účelom spracovania mojej bakalárskej 

práce . 

 

Pri vyplňovaní postupujte, prosím tak, ţe zakrúţkujte u kaţdej otázky Vami zvolenú 

odpoveď, ak nie je uvedené inak. 

 

Jedná sa o anonymní dotazník, všetky údaje budú pouţité výlučne pre moju bakalársku prácu 

a nebudú poskytnuté či zneuţité k iným účelom.  

 

Za Váš čas a ochotu vopred ďakujem. 

 

Martina Delinčáková, VŠB-TU Ostrava 

 

1. Poznáte firmu Bukov veľkoobchod ovocie zelenina? 

1.1 Áno 

1.2 Nie (Pokiaľ nie, ukončite prosím dotazník) 

 

2. Obchodujete s ovocím a zeleninou? 

2.1 Áno  

2.2 Nie (Pokiaľ nie, ukončite prosím dotazník) 

 

3. Spolupracujete s firmou Bukov? 

3.1 Áno 

3.2 Nie (Pokiaľ nie, ukončite prosím dotazník) 

 

4. Ako často obchodujete s firmou Bukov? 

4.1 Kaţdý deň 

4.2 Kaţdý týţdeň 

4.3 Kaţdý mesiac 

4.4 Príleţitostne 

4.5 Jednorázovo 

 

5. Aká forma obchodnej jednotky ste? 

5.1 Veľkoobchod 

5.2 Maloobchod 

5.3 Fyzická osoba 

 



 

6. Koľko máte zamestnancov? 

6.1 do 20 zamestnancov 

6.2 20-50 zamestnancov 

6.3 nad 50 zamestnancov 

 

7. Kde má sídlo Vaša firma? 

7.1 V okrese Čadca 

7.2 Mimo okres Čadca :................ 

 

8. Ako ste spokojný s komunikačnými prostriedkami firmy Bukov? (reklama, telefonický 

kontakt...)  

8.1 veľmi spokojný 

8.2 skôr spokojný 

8.3 neviem posúdiť 

8.4 skôr nespokojný 

8.5 veľmi nespokojný 

 

9. Videli ste uţ internetovú stránku firmy BUKOV?  

9.1 Áno 

9.2 Nie (Pokiaľ nie, pokračujte 11. otázkou) 

 

10. Čo by ste vylepšili na internetovej stránke firmy?  (Môţete zaškrtnúť i viac odpovedí) 

10.1 Viac fotiek 

10.2 Viac informácií o firme 

10.3 Viac aktuálnych noviniek 

10.4 Vizuálnu stránku 

10.5 Nič ma nenapadá 

10.6 Ďalšie........... 

 

11. Kde získavate informácie o firme? (Môţete zaškrtnúť i viac odpovedí) 

11.1 na internetovej stránke 

11.2 telefonicky 

11.3 mailom 

11.4 priamo vo veľkoobchode 

11.5 z novín, prospektov, plagátov 

11.6 od známych, kolegov, priateľov 

11.7 inak............. 

 

12. S akou formou reklamy firmy BUKOV ste sa stretli?(Môţete zakrúţkovať i viac 

odpovedí) 

12.1 Letáky a broţúry 

12.2 Reklama v novinách 

12.3 Reklama na internete 

12.4 Televízna reklama 



 

12.5 Rozhlasová reklama 

12.6 Reklama v zlatých stránkach 

12.7 Iná.................................. 

 

13. Ste spokojný s komunikáciou a prístupom zamestnancov firmy Bukov? 

13.1 vţdy 

13.2 často 

13.3 málokedy 

13.4 nikdy 

 

14. Ktoré komunikačné prostriedky vyuţívate pri komunikácií s firmou Bukov? (Môţete 

zakrúţkovať i viac odpovedí) 

14.1 Telefón 

14.2 Fax 

14.3 E-mail 

14.4 Pošta 

14.5 Osobný kontakt 

 

15. Ohodnoťte prosím známkami 1-5 ako ste spokojný s jednotlivými nástrojmi 

marketingovej komunikácie firmy Bukov. (1-veľmi spokojný, 5-veľmi nespokojný) 

1  2  3  4  5 

Internetová stránka               

Mailová komunikácia           

Priama komunikácia so zamestnancami firmy      

Telefonická komunikácia         

Písomná komunikácia           

Denníky, letáky, listové ponuky        

Zľavy (mnoţstevné a vernostné)         

Reklamné materiály (broţúry, plagáty)       

 

16. Akú oblasť komunikácie firmy BUKOV by ste zlepšili? (Môţete zakrúţkovať aj viac 

odpovedí) 

16.1 ţiadne zlepšenia ma nenapadajú 

16.2 Reklamu (letáky, plagáty, prospekty) 

16.3 Podporu predaja (darčeky, zľavy, vernostné programy) 

16.4 Public Relations (sponzoring, charitatívne akcie, publikácie) 

16.5 Direct marketing (pošta, elektronický nákup, faxy, e-maily, katalógy) 



 

 

17. Ohodnoťte prosím známkami 1-5 ako ste ako sú pre Vás dôleţité jednotlivé nástroje 

marketingovej komunikácie firmy Bukov. (1-veľmi dôleţitý, 5-veľmi nedôleţitý) 

Internetová stránka          

Mailová komunikácia           

Priama komunikácia so zamestnancami firmy      

Telefonická komunikácia         

Písomná komunikácia           

Denníky, letáky, listové ponuky        

Zľavy (mnoţstvové a vernostné)         

Reklamné materiály (broţúry, plagáty)       

 

18. Aké iné zlepšenia v komunikácií s firmou Bukov by ste navrhli? 

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

 

Príloha č. 2: Vzhľad úvodnej stránky BUKOV 

 
Zdroj: www.bukov.sk (20.2.2010)  

 



 

Príloha č. 3: Cenník firmy BUKOV 

 VEĽKOOBCHOD tel.: 041 43024 11 až 15 

 BUKOV OVOCIE - ZELENINA fax: 041 43024 17 
 Horelica 109 email: obchod@bukov.sk 
 022 01 Čadca www.bukov.sk 

  

                                    CENOVÁ  PONUKA  15. TÝŽDEŇ   Platí 12.-16.4.2010 

 

Tovar pôv. trieda kaliber Balenie mj
 cena/kg 
Ananás extra sweet CR I. 6 6 ks kart ks 1,80 
Ananás extra sweet CR I. 12 12 ks kart ks 0,87 
Avokádo Fuerte IZR I. 20 4 kg kart. ks 0,45 
Baklažány - TAL I. - 5 kg kart. kg 1,80 
Banány Belbana ECU I. 20+ 18,2 kg kart. kg 0,92 
Banány Switie SRN I. 20+ 18,2 kg kart. kg 0,88 
Banány Switie SRN I. 19+ 18,2 kg kart. kg 0,83 
Brokolica vo fólii TAL I. 10 10*0,5 kg ks 0,97 
Cesnak bal.-extra biely CHIN I. 60+ 40*+-250 g ks 0,72 
Cesnak extra biely CHIN I. 55-60 10 kg kart. kg 2,42 
Cibuľa žltá HOL I. 40-60 25 kg vrece kg 0,54 
Cibuľa biela TAL I. 50/70 5 kg vrece kg 0,65 
Cibuľa červená PL I. 4+ 5 kg vr. kg 0,47 
Cibuľka zväzky - SK I. 5 ks /zv. 30 ks HV ks 0,40 
Citróny Primofiori VITO ESP št. 5 10 kg drevo ukl. kg 0,69 
Cuketa - TAL I. 14-21 5 kg kart kg 1,85 
Cvikľa praná PL I. - 15 kg vrece kg 0,28 
Fenikel - TAL I. - 7 kg drevo kg 1,16 
Grapefruit biely White Marsh Jaffa CYP I. 55 14,5 kg kart.ukl. kg 0,68 
Grapefruit biely White Marsh Jaffa CYP I. 55 15 kg kart.ukl. kg 0,68 
Grapefruit červený Star Ruby TUR I. 40 13 kg kart.ukl. kg 0,58 
Hrozno biele Dauphine JAR I. L 4,5 kg kart. kg 2,18 
Hrozno červené Red Globe CHIL I. L 4,5 kg kart. kg 1,93 
Hrozno tmavé Alphonse Lavallee JAR I. L 4,5 kg kart. kg 1,93 
Hrušky Packhams JAR I. 96 12,5 kg kart. kg 0,95 
Hrušky Anjou ARG I. 110/120 15 kg kart. kg 0,95 
Hrušky Williams Bon Cretien JAR I. 80 12,5 kg kart. kg 1,05 
Jablká Gala POMI SK I. 65-70 13 kg plat.ukl. kg 0,65 
Jablká Idared PL I. 70+ 14 kg kart. kg 0,40 
Jablká Fuji POMI SK I. 70+ 13 kg plat.ukl. kg 0,60 
Jablká Golden POMI SK I. 70+ 13 kg plat.ukl. kg 0,65 
Kaleráb nový TAL I. 8+ 25 ks drevo ks 0,57 
Kaleráb gigant PL I. 0,8-3 kg 25 kg vr. kg 0,25 
Kapusta biela PL I. 1-3 kg 20 kg vrece kg 0,32 
Kapusta červená PL I. 6-8 25 kg vrece kg 0,37 
Kapusta čínska - PL I. 0,8-2 kg HV kg 0,79 
Kapusta kvasená 1 kg sáč. PL I. - 25 ks HV kg 0,43 
Kapusta kvasená - PL I. - 10 kg vedro kg 0,46 
Karfiol - FRA I. 6 6 ks drevo ks 1,18 
Kel zelený TAL I. 6-8 9 kg drevo kg 0,75 
Kiwi Hayward TAL I. 30 10 kg kart.syp. kg 0,95 
Kiwi Hayward TAL I. 15 10*1 kg koš. kg 0,73 
Kiwi Hayward TAL I. 33 3 kg plat. kg 0,98 
Limety - BRA I. 63 4 kg kart. kg 1,75 
Mandarinka Ortanique-Bouquet ESP I. XX-XXX 10 kg drevo ukl. kg 0,88 
Mandarinka Tardiva Nocellaro TAL I. 3-4 10 kg drevo kg 0,78 
Mandarinka Satsumas ARG I. 80-90 /1/ 10 kg kart.ukl. kg 1,20 
Mango Tommy Atkins PER I. 10 4 kg kart. ks 0,79 



 

Melón žltý Honey Dew BRA I. 10 10 kg kart. kg 1,10 
Melóny vodové BRA I. 6 20 kg kart. kg 0,79 
Mrkva praná PL I. 100-300 10 kg vr. kg 0,29 
Nashi Ya CHIN I. 96 17,5 kg kart. kg 0,73 
Tovar                                        pôv. trieda kaliber Balenie mj
 cena/kg 
  
Paprika zelená Clovis ESP I. M/G 5 kg kart. kg 1,77 
Paprika PCR Hortamar ESP I. G 5 kg kart. kg 2,55 
Paprika červená ESP I. G 5 kg kart. kg 
Paprika žltá ESP št. G 5 kg kart. kg 
Paradajky Casi ESP I. MM 6 kg plast kg 1,85 
Paradajky strapec ESP I. MM 5 kg plast kg 1,82 
Paradajky Hortamar ESP I. MMM 6 kg kart. kg 1,21 
Paradajky Cherry TAL I. - 9*250 g koš. ks 0,78 
Paštrnák praný PL I. 2-5 cm 10 kg vr. kg 0,56 
Petržlen praný PL I. 2-6 cm 10 kg vr. kg 1,27 
Petržlenová vňať kučeravá TAL I. - 5 kg drevo kg 1,65 
Petržlenová vňať hladká TAL I. - 5 kg drevo kg 1,85 
Pomaranče Navel GR I. 4-5 8 kg kart kg 0,63 
Pomaranče Valencia TAL I. 5-6 15 kg plast syp. kg 0,55 
Pór stredný HOL I. 30-40 10 kg HV kg 0,99 
Reďkev biela TAL I. - 10 kg drevo kg 0,80 
Reďkovka červená SK I. - 20 ks drevo ks 0,40 
Slivka Laetitia JAR I. A 5,25 kg kart. kg 2,25 
Šalát Lollo zel./červ. TAL I. - 12 ks drevo kg 0,65 
Šalát hlávkový SK I. 250g+ 12 ks HV ks 0,45 
Uhorka krátka ESP I. - 10 kg plast kg 0,99 
Uhorka dlhá vo fólii Alquimar ESP I. 16 5 kg kart. kg 0,80 
Zázvor - TAL I. - 13 kg kart. kg 2,26 
Zeler praný PL I. 8+ 10 kg vrece kg 0,57 
Zemiaky žlté Mona Lisa HOL I. 45+ 25 kg vrece kg 0,21 
Zemiaky sadbové Jitka,Rosara CZ I. 35+ 25 kg vr. kg 0,40 

Zdroj: www.bukov.sk (10.4.2010) 

 

Príloha č. 4: Vzhľad loga umiestneného nad skladom BUKOV 

 

Zdroj: Interný zdroj firmy  
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Príloha č. 5: Reklama na tričkách a pracovných montérkach BUKOV  

 

Zdroj: Interný zdroj firmy  

 

Príloha č. 6: Reklama na bundách a mikinách  

 

Zdroj: Interný zdroj firmy  

 

 



 

Príloha č. 7: Propagačné materiály firmy BUKOV 

 

Zdroj: Interný zdroj firmy  

 

Príloha č. 8:Propagačné materiály firmy BUKOV 

 

Zdroj: Interný zdroj firmy  

 

 

 



 

Príloha č. 9: Reklama firmy BUKOV v zlatých stránkach 

 

Zdroj: Zlaté stránky 2008/2009 , autorom upravené 

 

 

Príloha č. 10:Vizitka firmy BUKOV 1 

 

Zdroj: Interný zdroj firmy  

 

 

 

 



 

Príloha č. 11: Spokojnosť obchodných jednotiek s internetovou stránkou 

1 2 3 4 5

1

Spokojnosť s internetovou stránkou

fyzické osoby

maloobchody

veľkoobchody

 

 

Príloha č. 12: Deskripcia firmy BUKOV 

Názov spoločnosti BUKOV, veľkoobchod ovocie-zelenina 

Zapísaná Živnostenský úrad Čadca 

IČO 10842098 

IČO DPH SK1020450497 

Vznik 1991 

Právna forma Fyzická osoba 

Adresa Horelica 108, 022 01 Čadca 

Internetová stránka www.bukov.sk 

Zdroj: Interný zdroj firmy  

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 13: Charakteristika pracovných miest vo firme 

 Počet zam. Potrebné vzdelanie  Dodatočné vzdelanie  

Fakturantka  1 Stredoškolské ekonomické 

s maturitou  

Priebeţné školenia  

Účtovníčka  2 Stredoškolské ekonomické 

s maturitou  

Priebeţné školenia  

Pokladníčka  2 Stredoškolské s maturi tou  - 

Triedička  1 Základné, stredoškolské  - 

Upratovačka  1 Základné, stredoškolské  - 

Kvalitárka  1 Stredoškolské s maturitou  Anglický jazyk  

Obchodníci  2 Stredoškolské s maturitou, 

vysokoškolské  

Anglický, Poľský 

jazyk 

Špeditér 1 Stredoškolské s maturitou, 

vysokoškolské v obore 

doprava  

Certifikát špeditéra 

v kamiónovej doprave  

Skladník  8 Stredoškolské  Oprávnenie pouţívať 

vysokozdviţný vozík  

Vodič  20 Stredoškolské  Vodičské preukaz 

typu C, D, dostatočná 

prax 

Zdroj: Interný zdroj firmy 

 

Príloha č. 14: Charakteristika kamiónov 

Vozidlo Typ Dĺžka Šírka Výška Objem Počet 

Scania 

420R 

Frigo 13,2 m 2,42 m 2,4 m 76,6 m
3
 2 ks 

Scania 

420R 

Plachta 13,2 m 2,5 m 2,5 m 84,3 m3  2 ks 

Zdroj: Interný zdroj firmy 

 

Príloha č 15: Charakteristika vozidiel 

Vozidlo Hmotnosť vozidla Počet 

VOLVO FL240 18 ton 3 

VOLVO FL240 16 ton 4 

IVECO 10E18 10 ton 2 

Zdroj: Interný zdroj firmy 

 


