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Príloha č. 2 
Model hodnotenia vitality podniku podľa H. Pollaka 

 

Charakteristika Cieľový počet bodov 

1. Finančný výsledok 8 

2. Spokojnosť finančných účastníkov 11 

3. Spokojní zákazníci 11 

4. Výrobky odpovedajúce trhu 12 

5. Výskum trhu zacielený na pokrok 13 

6. Školení a motivovaní zamestnanci 8 

7. Kapitálová základňa 10 

8. Spoľahliví dodávatelia 7 

9. Výhodná lokalizácia podniku 9 

10. Pomer k životnému prostrediu 11 

Celkom 100 

 
 
Finančný výsledok 

0  8 

• 15% nad bodom zvratu 
 

• bod zvratu (príjmy = výdaje) 
 

• stagnácia 
 

• podnik zaťažený rizikom podnikania 
• podnik nehodný úveru 
• podnik insolventný 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spokojnosť finančných účastníkov 

0 11 

•  dostatočné peňažné výhody účastníkom 
• všetky pohľadávky zaplatené 
• všetky záväzky dodržané 

 
• využitie úveru od dodávateľov 

 
• honba za úverom na preklenutie likvidity 
• factoring, leasing 

 
 
 

Spokojní zákazníci 

0 11 

• nepretržitý rast obratu 
• kvalita a služby zodpovedajúce očakávaniam 
• žiadne reklamácie 
• nepretržitý výmenný styk zo zákazníckmi 
• intenzívna činnosť marketingu 
• veľkorysá orientácia na zákazníkov: reklama, publicita 

 
• nedostatočný styk so zákazníkmi 
• ustrnutý predajný program 
• časté reklamácie 

 
 
Výrobky zodpovedajúce trhu 

0 12 

•  iniciatívny výskum trhu 
• krátka  doba zrodu nových výrobkov/služieb 
• flexibilita ponuky 
• opakované zákazky 
• využitie patentov, licencií 

 
 

• ustrnutie na starom 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výskum trhu zacielený na pokrok 

0   13 

•  sledovanie vývoja vo vyspelých krajinách 
• priblíženie tendencií s ohľadom na miestne pomery 
• veľkorysá sloboda vo vývoji nových produktov a ocenenie 

úspechu 
 

• ocenenie zrelosti jednotlivých výrobkov a služieb 
• výskum a sledovanie alternatív pre zrelé výrobky a služby 

 
 

• ustrnutie na starom 
 
 
 
 
Školení a motivovaní zamestnanci 

0  8 

• stanovenie zodpovednosti a právomocí, a to na základe presného 
popisu vykonávanej funkcie 

• prísny výber zamestnancov 
• vnútropodnikové vzdelávanie zamerané na výkon príslušnej 

funkcie 
• vzdelávanie zamerané na zdokonaľovanie schopností 
• vzdelávacie pobyty mimo podnik 
• odmeny (povýšenie) za dobrý výkon 
• pravidelná informovanosť zamestnancov 
• optimálne vekové zloženie zamestnancov, dĺžka pracovnej 

doby, minimálna fluktuácia 
 
 

 
Kapitálová základňa 

0 10 

•  absencia dlhov 
• zdravý pomer vlastného k cudziemu kapitálu 
• investície kryté z vlastného výnosu 
• dostatočné prevádzkové rezervy (riziko u zákazníka) 
• skryté rezervy (ocenenie inventára) 
• veľkorysá amortizácia 
• zdravé investície 

 
 
 
 
 



Spoľahliví dodávatelia 

0 7 

•  zodpovednosť dodávateľov za kvalitu 
• včasné a kvalitné dodávky 
• ochota a úzka spolupráca v otázkach technického a cenového 

vývoja dodávok 
• spoľahlivosť a záruka dodávok do budúcnosti 
• možnosť platby vopred alebo v kratšej lehote na základe skonta 
• existuje výber dodávateľov 

 
 
 
Výhodná lokalizácia podniku 

0 9 

•  blízko k trhu 
• blízko k hlavným dodávateľom 
• dobré a spoľahlivé cestné, železničné, letecké spojenie 
• sociálny pokoj 
• dobrá spolupráca s miestnymi úradmi a odbormi 
• zanedbateľná konkurencia o zamestnancov 

 
 
 
 
 
Pomer k životnému prostrediu 

0 11 

•  žiadne reštriktívne predpisy proti vlastnej činnosti 
• účasť v miestnych inštitúciách 
• angažovanosť v otázkach zabránenia ohrozenia prostredia 
• účasť v programoch na obmedzenie plytvania energií, zníženie 

výparov do atmosféry, zaťaženie okolia hlukom a pod. 
• ochota pomôcť susedom 

 
• koncentrácia na vlastnú činnosť 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 3 
Metóda pre objektivizáciu Porterovej analýzy 
 

Konkurenčná rivalita v odvetví 
(1 bod...najnižšia, 9 bodov...najvyššia) 

Odhady 
Rok 

2011            2016               
1.A             Počet konkurentov a ich konkurencieschopnosť 

Ak je veľký počet konkurentov a ich konkurencieschopnosť 
približne rovnaká, potom rivalita v odvetví rastie. 

 

málo približne rovnako silných konkurentov (1 bod) 
veľa približne rovnako silných konkurentov (9 bodov) 

3 3 

1.B                                       Rast odvetvia 
Ak dopyt po výrobkoch/službách v odvetví rastie pomaly, 

potom je rivalita v odvetví väčšia. 
 

vysoký rast dopytu (1 bod)       malý rast dopytu (9 bodov) 

7 6 

1.C                        Diferenciácie výrobkov/služieb 
Čím vyššia diferenciácia výrobkov/služieb, ich image, tým 
vyššia je ochrana proti konkurencii a tým nižšia rivalita v 

odvetví. Zákazník je výrobku/službe vernejší. 
 

Vysoká diferenciácia výrobkov/služieb (1 bod)   nízka (9 bodov) 

2 2 

1.D                          Diferenciácia konkurentov             
Ak sa konkurenti líšia svojimi stratégiami, pôvodom, silou, 
zemou pôvodu, prístupmi ku konkurenčnému boju, potom 

je konkurenčná rivalita vyššia. Vývoj je horšie predvídateľný, 
môžu sa vyskytovať „prekvapenia“ atd. 

 

nízka diferenciácia (1 bod)   vysoká diferenciácia (9 bodov) 

6 7 

1.E             Rozširujú sa kapacity iba vo väčších prírastkoch?  
Ak áno, potom je konkurenčná rivalita väčšia. 

 

kapacity sa rozširujú v malých prírastkoch (1 bod) 
vo väčších (9 bodov) 

3 4 

1.F                           Intenzita strategického úsilia 
Ak je väčší počet konkurentov v odvetví systematicky 

zameraný na úspech, potom je konkurenčná rivalita veľká. 
 

intenzita strategického úsilia je malá (1 bod) 
veľká (9 bodov) 

4 4 

1.G                           Náklady odchodu z odvetvia 
Ak je nákladné odísť z odvetvia, potom je rivalita väčšia, 
firmy sa tu snažia udržať. Tieto náklady môžu mať napr. 

podobu uzatvorených dlhodobých kontraktov, nesplatených 
pôžičiek, realizovaných investícií, strategických partnerstiev, 

zásob hotových výrobkov, emocionálnych postojov 
vlastníkov, tradícia atd. 

 

náklady odchodu sú nízke (1 bod)    vysoké (9 bodov) 

7 8 

1.H             Charakter konkurencie, postoj k business etike            
Konkurencia sa môže odvíjať buď formou 

„gentlemanskej“ konkurencie, alebo „gangsterskými“ formami. 
konkurencia typu gentleman (1 bod)     gangster (9 bodov) 

 

2 3 



1.I                                  Šírka konkurencie 
Konkurencia môže byť obmedzená iba na určitý aspekt 

(napr. cenu) alebo môže byť široká, uskutočňovaná 
viacerými formami. V druhom prípade je rivalita vyššia. 

 

konkurencia je obmedzená iba na určitý aspekt (1 bod) 
je široká (9 bodov) 

5 6 

Celkom (z max. 81 bodov) = 39 43 
Priemerné skóre (celkom/9) = 4,33 4,78 

 
 

Hrozba vstupu do odvetvia 
(1 bod...najnižšia, 9 bodov...najvyššia) 

Odhady 
Rok 

     2011             2016 
2.A                  Economies of scale – úspory z rozsahu 

Ak redukcia nákladov z rozšírenia obchodných aktivít je 
veľká, potom existuje menšia hrozba vstupov 

(malí začínajúci konkurenti nemajú v odvetví šancu). 
Úspory z rozsahu sa môžu prejavovať rôznymi formami, napr. 
redukciou výrobných nákladov, distribučných nákladov atd. 

 

úspory z rozsahu sú veľké (1 bod)      malé (9 bodov) 

3 5 

2.B                 Kapitálová náročnosť vstupu do odvetvia 
Bariéry vstupu rastú s kapitálovou náročnosťou. Veľkú rolu 

tu hrá tiež riziko podnikania, potreba know-how atd. 
 

kapitálová náročnosť vstupu je vysoká (1 bod)       nízka (9 bodov) 

4 3 

2.C                        Prístup k distribu čným kanálom 
Čím obmedzenejší prístup k existujúcim distribučným 

kanálom, tým ťažší je vstup do odvetvia. 
 

prístup k distribučným kanálom je ťažký (1 bod)    ľahký (9 bodov) 

3 2 

2.D            Potreba vlastniť pri vstupe do odvetvia špeciálne 
                      technológie, know-how, patenty, licencie atd.  
 

áno (1 bod)   nie (9 bodov) 
6 5 

2.E              Prístup k surovinám, energiám, pracovnej sile                        
 

nie je ľahký (1 bod)   je ľahký (9 bodov) 
8 8 

2.F     Schopnosť existujúcich konkurentov znižovať po vstupe 
                 nových konkurentov náklady a zlepšovať služby      

je vysoká (1 bod)     nízka (9 bodov) 
7 7 

2.G          Diferenciácia výrobkov/služieb, lojalita zákazníkov 
                                    existujúcich konkurentov 

Ak výrobky/služby hlavných konkurentov sú vysoko 
diferencované a ich zákazníci sú im lojálni, potom je vstup 

do odvetvia ťažší. 
 

diferenciácia je vysoká (1 bod)       nízka (9 bodov) 

3 3 

2.H                                     Vládna politika  
Ako je vláda naklonená vstupom do odvetvia (dotácie, 

licencie, antimonopolná politika)? 
 

pozitívne(1 bod)    negatívne (9 bodov) 
 

5 5 



2.I                      Vývoj po prípadnom vstupe do odvetvia             
Ak môže nová firma po vstupe do odvetvia relatívne 
ľahko (v dôsledku nepriateľskej reakcie už existujúcich 
konkurentov) cúvnuť, potom je hrozba vstupu vyššia. 

 

cesta späť je ťažká (1 bod)     ľahká (9 bodov) 

3 3 

Celkom (z max. 81 bodov) = 42 41 
Priemerné skóre (celkom/9) = 4,67 4,56 

 
 

Vyjednávacia sila zákazníkov 
(1 bod...najnižšia, 9 bodov...najvyššia) 

Odhady 
Rok 

     2011             2016 
3.A                  Počet významných zákazníkov 

Ak je významný podiel obratu firmy spojený s malým 
počtom významných zákazníkov, potom je vyjednávacia sila 
týchto zákazníkov vysoká (je to tzv. „uzatvorený business“). 

 

mnoho drobných zákazníkov (1 bod) 
niekoľko málo významných zákazníkov(9 bodov) 

7 7 

3.B                 Význam výrobku/služby pre zákazníka 
Výrobok/služby je pre zákazníka významný z hľadiska 

podielu na jeho výdajoch 
 

výrobok je pre zákazníka veľmi významný (1 bod) 
nevýznamný (9 bodov) 

6 5 

3.C                        Zákazníkove „switching costs! 
               (náklady prechodu zákazníka ku konkurencii)  

Ak sú vysoké , potom zákazníkova vyjednávacia sila je nižšia. 
 

„switching costs“ sú vysoké (1 bod)    nízke (9 bodov) 

5 4 

3.D                              Hrozba spätnej integrácie 
Znamená, že zákazník môže ľahko začať podnikať v 

analyzovanom odvetví a okrem iného sa začať zásobovať sám. 
 

hrozba spätnej integrácie je nepravdepodobná (1 bod) 
vysoko pravdepodobná (9 bodov) 

2 2 

3.E                                  Ziskovosť zákazníka     
Ak je zákazník ziskový, potom jeho vyjednávacia sila je nižšia. 

(môže byť pri vyjednávaní veľkorysejší) 
 
 

vysoká (1 bod)   nízka (9 bodov) 

4 4 

Celkom (z max. 45 bodov) = 24 22 
Priemerné skóre (celkom/5) = 4,8 4,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Hrozba substitútov 
(1 bod...najnižšia, 9 bodov...najvyššia) 

Odhady 
Rok 

     2011             2016 
5.A                      Existencia mnoho substitútov na trhu 
 

málo resp. žiadne substitúty (1 bod)     
mnoho substitútov (9 bodov) 

7 8 

5.B                         Konkurencia v odvetví substitútov 
               Ak je konkurencia v odvetví substitútov tvrdšia, potom  
               môžu byť ich výrobcovia k vstupu do „nášho“ odvetvia 

viac motivovaní.                

nízka (1 bod)       vysoká (9 bodov) 

5 7 

5.c                                  Vývoj cien substitútov  
Ich ceny sa budú skôr znižovať alebo zvyšovať? 

 

zvyšovať (1 bod)    znižovať (9 bodov) 
6 4 

5.D                          Úžitkové vlastnosti substitútov 
Budú sa zlepšovať alebo zhoršovať?            

 

zhoršovať (1 bod)   zlepšovať (9 bodov) 
3 5 

Celkom (z max. 36 bodov) = 21 24 
Priemerné skóre (celkom/4) = 5,25 6 

 
 

 

Vyjednávacia sila dodávateľov 
(1 bod...najnižšia, 9 bodov...najvyššia) 

Odhady 
Rok 

     2011             2016 
4.A                         Počet a význam dodávateľov 

Pri malom počte možných dodávateľov je ich 
vyjednávacia sila veľká 

 

dodávateľov je mnoho (1 bod)     málo (9 bodov) 

6 6 

4.B          Existencia substitútov – sú hrozbou dodávateľov?                

áno, veľká hrozba (1 bod)       nie, malá hrozba (9 bodov) 
5 4 

4.C                     Význam odberateľov pre dodávateľa 
Čím menší význam odberateľov pre dodávateľa, tým väčšia 

vyjednávacia sila dodávateľov    

veľký význam (1 bod)    malý význam (9 bodov) 

3 3 

4.D     Hrozba vstupu dodávateľov do analyzovaného odvetvia  
Zvyšuje vyjednávaciu silu dodávateľov 

 

nepravdepodobná (1 bod)    veľmi pravdepodobná (9 bodov) 
2 2 

4.E                   Organizovanosť pracovnej sily v odvetví     
Čím organizovanejšia (napr. odbory), tým väčšia vyjednávacia sila 

– toho platí špeciálne pre trhy práce!            
 

nízka (1 bod)   vysoká (9 bodov) 

3 3 

Celkom (z max. 45 bodov) = 19 18 
Priemerné skóre (celkom/5) = 3,8 3,6 



Príloha č. 4 

Dotazník 
Vážení respondenti, 

 

 som študentkou 2. ročníka nadväzujúceho magisterského štúdia Ekonomickej fakulty 

VŠB-TU Ostrava a v rámci svojej diplomovej práce skúmam konkurencieschopnosť vybranej 

spoločnosti. Cieľom môjho výskumu je zistiť známosť firmy na trhu a záujem o ich produkty.  

 Za týmto účelom si Vás dovoľujem požiadať o vyplnenie tohto dotazníka. Dotazník je 

anonymný a vaše odpovede nebudú žiadnym spôsobom zneužité.  

Vopred ďakujem za spoluprácu a Váš čas.  

 

1. Nakupujete vianočné ozdoby? 

áno 

nie (prejdite na otázku č. 13) 

 

2. Aký druh ozdôb nakupujete?(môžete označiť viac odpovedí) 

sklenené   

plastové  

slamené   

papierové 

iné (prosím uveďte aké) ............................................................. 

 

3. Poznáte nejakých výrobcov sklenených vianočných ozdôb? (Prosím doplňte) 

 

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

 

4. Poznáte výrobky výrobného družstvo Okrasa? 

 áno 

nie (prejdite prosím na otázku č. 13)  

 

 



5. Ohodnoťte výrobky družstva Okrasa. 

veľmi dobré 1 2 3 4 5   veľmi zlé

         

 
6. V porovnaní s tými istými produktmi dostupnými na trhu, sú produkty Okrasy: 

 omnoho lepšie 

 lepšie 

 rovnaké 

 horšie 

 omnoho horšie 

 

7. Ohodnoťte nasledujúce charakteristiky výrobkov spoločnosti Okrasa: 

najlepšie 1     2   3     4      5    najhoršie 

design 

obal 

cena 

 

8. Kde najčastejšie nakupujete vianočné ozdoby? 

v malých obchodoch 

supermarketoch 

hypermarketoch 

cez internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

          

     



9. Čo Vás pri nákupe najviac ovplyvní? 

najlepšie 1  2     3   4      5    najhoršie 

cena 

kvalita 

obal 

značka 

 

10. Má reklama vplyv na Vaše rozhodovanie pri nákupe produktov? 

áno 

nie 

neviem 

 

11. Aké dva typy reklamy Vás najviac ovplyvňujú? 

v televízii  

v novinách  

v rádiu  

na internete  

na billboardoch  

v obchodoch 

 

12. Aké výrobky častejšie kupujete? 

skôr slovenské  

skôr zahraničné 

je mi to jedno 

 

 

 

 

 

 

     

          

     

    



13. Informácie o respondentovi: 

Pohlavie: muž        žena 

Vek:  do 20 r.   do 30 r.      do 40 r. do 50 r . nad 50 r. 

Vzdelanie:  základné vyučená/ý  stredoškolské vysokoškolské 

Bydlisko: dedina    malé mesto veľké město 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 5 

Výrobky družstva Okrasa 


