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1 Úvod 

 

 V súčasnej dobe rastúcich konkurenčných tlakov, neistého prostredia, ako i 

neustále sa meniacich podmienok rastie význam strategického riadenia a rozhodovania 

v kaţdom podniku. Je nesmierne dôleţité, aby kaţdý podnik vedel, kam smeruje, čo 

chce dosiahnuť a najmä aké nástroje a prostriedky k tomu vyuţije. K tomu mu vo 

výraznej miere môţe pomôcť kvalitne rozpracovaná stratégia spoločnosti, ktorá udáva 

nielen ciele, ale tieţ cesty, ktoré povedú k ich dosiahnutiu.   

 

 V teoretickej časti tejto diplomovej práci najskôr rozoberiem niektoré základné 

pojmy, ktoré súvisia so stratégiou podniku, ako aj so strategickým riadením, objasním 

základné nástroje, ktoré sa vyuţívajú pri strategickej analýze. Tieto informácie budú 

tvoriť podklad pre zostavenie praktickej časti.  

 

 Praktická časť tejto práce bude spracovaná pre spoločnosť First SK, s. r. o., 

ktorá sa zaoberá implementáciou informačných systémov pre komplexné riadenie 

všetkých beţných podnikových agend, pričom svoju činnosť špecializuje najmä na 

stavebný priemysel. Cieľom tejto práce je strategická analýza tejto spoločnosti a na 

základe zistených poznatkov formulácia vhodnej stratégie pre túto spoločnosť.  

 

 K tomuto účelu je potrebné spoznať nielen interné prostredie podniku, ktoré 

určuje jeho moţnosti a potenciál, ale aj externé prostredie, ktoré vo významnej miere 

ovplyvňuje jeho činnosť a poskytuje mu vhodné príleţitosti pre rozvoj. Z tohto dôvodu 

sa zameriam na analýzu PEST, analýzu piatich konkurenčných síl, finančnú analýzu, 

a tieţ analýzu SWOT.  

 

 Vykonané analýzy budú pre mňa spolu s predikciou vývoja podnikateľského 

prostredia základom pre stanovenie vhodnej stratégie, ktorá povedie k odstráneniu 

najdôleţitejších nedostatkov podniku, k zlepšeniu dosahovaných výsledkov, k zvýšeniu 

jeho konkurencieschopnosti a v neposlednom rade k zabezpečeniu jeho existencie 

a rozvoja v budúcom období. 
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2 Strategický management 

2.1 Stratégia a strategické riadenie 

 

Stratégia 

 

 Obsah tohto pojmu môţeme definovať ako umenie či vedu vojvodcu, náuku 

o vojne a jej vedení. Stratégia učí, ako vypracovať vojnový plán, ako riadiť rozhodujúce 

bitky, či ako zabezpečiť dlhodobý rozvoj armády. Z toho vyplýva, ţe stratégia je 

vymýšľanie najrôznejších kombinácií, ktoré majú zabezpečiť čo najvýhodnejší priestor 

pre taktiku.
1
 

 

 V dnešnom období ostrého konkurenčného boja a rýchlo sa meniaceho 

prostredia, je aj oblasť podnikania určitým „bojiskom“. Práve z tohto dôvodu do tejto 

oblasti preniká tvorba stratégie a výrazne sa zvyšuje úloha a význam strategického 

riadenia.  

Stratégiou podniku rozumieme vedomé vytýčenie dlhodobých cieľov podniku a tieţ 

stanovenie postupu činností, ktoré povedú k ich čo najrýchlejšiemu dosiahnutiu, pri 

optimálnom rozmiestnení zdrojov, ktoré sú potrebné pre realizáciu.
2
 

 

 Stratégia určuje cesty, ktorými je moţné dosiahnuť naplnenie poslania, vízie 

a cieľov. Ide o koncept celkového chovania podniku, určuje nevyhnutné činnosti, ktoré 

je potrebné vykonať a tieţ rozhoduje o alokácii zdrojov, ktoré sú potrebné pre 

dosiahnutie zamýšľaných zámerov. Stratégie tieţ môţu byť zamerané i na tvorbu 

metód, postupov, nástrojov a opatrení, pomocou ktorých sú presadzované vecné 

stratégie (t. j. čo vyrábať, v akom mnoţstve, kvalite, kedy a pre koho). Medzi vecnými 

stratégiami a stratégiami riadenia musí byť vzájomná väzba. 

 

 Stratégia smeruje k dosiahnutiu súladu medzi vnútornými zdrojmi podniku 

a jeho vonkajším okolím, pričom smeruje k zaisteniu celkovej prosperity a úspešnosti 

                                                 

 
1
 Lednický, V. Strategické řízení.. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2006. s. 6. ISBN 80-7329-131-2. 

2
 Lednický, V. Strategický management. 1. vyd. Ostrava: Akademie Jana Amose Komenského, 2000. s. 6. 

ISBN 80-7048-019-x. 
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podniku. To znamená, ţe stratégia predstavuje postup k dosiahnutiu cieľov, pri ktorom 

sa čo najlepšie vyuţijú prednosti podniku.
3
 

 

 Iný pohľad na pojem stratégia prináša Mintzberg, ktorý vymedzil stratégiu ako 

systém „5P“, ktorý tvoria nasledujúce prvky
4
: 

 

Plan – stratégia ako plán predstavuje uvedomelý postup konania pre riešenie rôznych 

situácií, ktoré môţu nastať a to v rámci vymedzeného manévrovacieho priestoru. 

 

Ploy – stratégia ako manéver je jedným z moţných spôsobom, ako presadzovať 

plánovitosť a cieľavedomosť v kombinácii s tvorivým myslením. 

 

Pattern – stratégie ako model či vzor, ktorý vytyčuje smer a hranice, v rámci ktorých sa 

môţe realizovať jednanie podniku v podmienkach neustále sa meniaceho prostredia. 

 

Position – stratégia ako postavenie  predstavuje vymedzenie rozhodujúcich problémov, 

odlíšenie hlavného od detailného a strategického od taktického. Toto je však moţné 

určiť aţ po zhodnotený postavenia podniku v danom prostredí. 

 

Perspective – stratégia ako perspektíva kladie dôraz na myslenie a rozhodovanie 

vrcholového managementu pri tvorbe a realizácii stratégie. Niektoré podniky vyuţívajú 

agresívne chovanie pri presadzovaní svojich zámerov, iné sa zase snaţia stabilizovať 

svoje postavenie či udrţať si ochrannú bariéru vo vzťahu k svojmu okoliu. 

 

 Stratégia v manaţérskom pojatí  predstavuje koncept chovania organizácie, jej 

dlhodobý program a spôsob činnosti v budúcnosti. Podľa Lednického musí poskytovať 

odpovede na nasledujúce otázky: 

 

 ako si udrţať, či zlepšiť konkurenčné postavenie podniku, 

 akým spôsobom sa chovať na trhu, 

                                                 

 
3
 Sedláčková H., Buchta K. Strategická analýza. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. s. 1 - 2. ISBN  80-7179-

367-1. 
4
 Lednický, V. Strategický management. 1. vyd. Ostrava: Akademie Jana Amose Komenského, 2000. s. 6. 

ISBN 80-7048-019-x. 
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 ktoré trhy, či ich segmenty obsadiť, 

 aké bude portfólio produktov - aké výrobky vyrábať, či aký typ sluţieb 

poskytovať, 

 ako vynaloţiť podnikové zdroje tak, aby boli dosiahnuté stanovené ciele, 

 aký spôsob chovania zvoliť proti konkurencii, 

 aké budú kritéria pri meraní úspešnosti realizácie stratégie, 

 aký postup zvoliť pri riešení výrobnej, zásobovacej, odbytovej, finančnej, 

personálnej či technologickej problematiky.
5
 

 

 Stratégia je nevyhnutným nástrojom, ktorý zabezpečí prosperitu či preţitie 

podniku v budúcom období. Hlavnou úlohou stratégie je pripraviť podnik na všetky 

moţné situácie, ktoré môţu v budúcnosti vzniknúť. 

 

Strategické riadenie 

 

 Strategické riadenie predstavuje súbor aktivít, ktoré sú zamerané na určenie 

smerov ďalšieho rozvoja podniku. Ide o zloţitý proces, pri ktorom je potrebné vytvárať 

a udrţovať zhodu medzi cieľmi a zdrojmi podniku na jednej strane a neustále sa 

meniacimi trhovými podmienkami na druhej strane.  

 

 Pri uplatňovaní strategického riadenia vrcholový manaţéri formulujú 

a zavádzajú stratégie, ktoré smerujú k dosiahnutiu vytýčených cieľov, k súladu medzi 

vnútornými zdrojmi podniku a vonkajším prostredím a k zaisteniu celkovej úspešnosti 

podniku. Strategické riadenie sa teda uplatňuje prostredníctvom tvorby a realizácie 

jednotlivých stratégií.
6
  

 

 Mládková tvrdí, ţe úlohou strategického riadenia je pomôcť organizácii získať 

alebo udrţať konkurenčnú výhodu, ako aj stanoviť a v určitom čase dosiahnuť reálnych 

dlhodobých cieľov.
7
 

                                                 

 
5
 Lednický, V. Strategický management. 1. vyd. Ostrava: Akademie Jana Amose Komenského, 2000. s. 8. 

ISBN 80-7048-019-x. 
6
 Sedláčková H., Buchta K. Strategická analýza. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. s. 1. ISBN  80-7179-

367-1. 
7
 Mládková, L.. Management. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. s. 42. ISBN 978-80-7380-230-1 
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 Strategické riadenie má v podniku kľúčové postavenie, pretoţe zahŕňa nielen 

stanovenie súčasnej situácie, jej komplexné vyhodnotenie, odhad vlastných moţností, 

ale i formuláciu najrôznejších alternatív a voľbu konkrétnych ciest k realizácii cieľov. 

  

Pre uplatňovanie strategického riadenia v podniku sú nasledujúce dôvody: 

 

1. Strategické riadenie umoţňuje podniku vykonávať rozhodnutia, ktoré sú 

zaloţené na dlhodobých prognózach a nie na intuitívnej reakcii. Pomáha 

podniku očakávať budúce príleţitosti či hrozby a problémy. 

2. Strategické riadenie udáva jasný smer fungovania podniku a tieţ jasné ciele. 

Väčšina ľudí totiţ podáva väčší výkon, keď vedia, čo sa od nich očakáva a kam 

podnik smeruje. 

3. Strategické riadenie napomáha k vzdelávaniu a tréningu vedúcich pracovníkov, 

aby sa stali lepšími rozhodovateľmi. 

4. Strategické riadenia zlepšuje komunikáciu vo vnútri podniku, zvyšuje 

koordináciu pri rôznych projektoch a napomáha k lepšej alokácii disponibilných 

zdrojov.
8
  

 

 Strategický management môţeme tieţ charakterizovať ako neustály proces 

tvorby a určovania smerov vývoja organizácie, ako aj jej aktivít. Ide o kaţdodenné 

rozhodovanie o tom, ako sa brániť vznikajúcim zmenám v danom prostredí. Kaţdá 

organizácia, ktorá je strategicky riadená, musí totiţ vedieť príjmuť a prekonať 

vznikajúce zmeny. 

 

  Proces strategického managementu môţeme rozdeliť do niekoľkých fází: 

 

 Identifikácia súčasných podnikových misií a cieľov. 

 Strategická analýza vonkajšieho, odvetvového a tieţ vnútorného prostredia 

podniku. 

 Formulácia stratégie pomocou jasného súboru odôvodnených opatrení, ktorých 

úlohou je zhodnotiť doterajšiu misiu a ciele podniku, prípadne stanoviť nápravu. 

                                                 

 
8
 Lednický, V. Strategický management. 1. vyd. Ostrava: Akademie Jana Amose Komenského, 2000. s. 6 

-7. ISBN 80-7048-019-x. 
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 Implementácia stratégie, ktorá zahŕňa zladenie organizačnej štruktúry, procesov, 

systémov, prípadne ďalších aspektov so zvolenou stratégiou. 

 Hodnotenie a kontrola realizácie stratégie.
9
 

 

 Základné rozdiely medzi operatívnym a strategickým riadením znázorňuje 

nasledujúca tabuľka: 

 

Tab 2.1 Rozdiely medzi operatívnym a strategickým riadením 

 

Operatívne riadenie Strategické riadenie 

       
1. Zaoberá sa cieľmi, ktoré sú odvodené od  1. Zaoberá sa určovaním a hodnotením  

  cieľov vyšších úrovní.  nových cieľov a stratégií. 

2. Ciele sú ovplyvnené skúsenosťami z 2. Nové ciele a stratégie môţu byť sporné;   

  minulého vývoja.  skúsenosti s nimi môţu byť v danom podniku 

3. Ciele sú zadávané formou subcieľov   i v iných podnikoch minimálne 

  jednotlivým funkčným jednotkám. 3. Ciele majú celopodnikový význam 

4. Riadiaci pracovníci sú úzko spojení so  4. Riadiaci pracovníci potrebujú celopodnikový 

  svojou profesiou   pohľad, ktorý orientujú na okolie. 

5. Plnenie cieľov môţe byť zhodnotené 5. Plnenie a dosiahnutie cieľov je niekedy  

  rýchlo, niekedy aj okamţite  moţné  hodnotiť aţ po niekoľkých rokoch. 

6. Pravidlá hry sú dobre známe. Skúsené  6. Minulé skúsenosti s novou hrou sú  

  individuality sa cítia bezpečné a   minimálne. Riadiaci pracovníci musia   

  kompetentné.   neustále vynakladať nové úsilie. 
 

ZDROJ: Lednický, V. Strategický management. 1. vyd. Ostrava: Akademie Jana Amose Komenského, 

2000. s. 36. ISBN 80-7048-019-X 

 

2.2 Strategické myslenie 

 

Špecifiká strategických procesov 

 

 Podnik svoju stratégiu rozpracováva na nejaké dlhšie – strategické obdobie. 

Dĺţka tohto obdobia závisí na charaktere výrobkov a výroby, na kvalifikácii 

zamestnancov, na pouţívaných surovinách, na stabilite okolia podniku a na mnohých 

                                                 

 
9
 Mládková, L; Jedinák, P. Management. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. s. 44. ISBN 978-80-7380-230-

1 
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ďalších faktoroch. Ide teda o relatívne dlhé obdobie, v priebehu ktorého môţe na podnik 

pôsobiť mnoho faktorov. S tým sú spojené aj určité špecifiká strategických procesov, 

ktoré musí pri vypracovávaní stratégie brať do úvahy kaţdý podnik.  Strategické 

procesy sa podľa Součka vyznačujú nasledujúcimi typickými rysmi
10

: 

 

 neznalosť presného budúceho vývoja faktorov, ktoré ovplyvňujú stratégiu 

 v priebehu strategického obdobia môţe dôjsť k výrazným kvantitatívnym 

a kvalitatívnym zvratom, čo súvisí s obdobím nestability a turbulentných zmien, 

 na strategické procesy veľmi výrazne pôsobí široké, niekedy aţ celosvetové 

okolie, 

 procesy, ktoré sú vyvolané strategickými rozhodnutiami sú často vzájomne 

protikladné (t.j. isté opatrenie vyvolá zlepšenie niektorých ukazovateľov, zatiaľ 

čo u iných spôsobí zhoršenie), 

 jednotlivé riešenia môţu mať z krátkodobého a dlhodobého hľadiska rozličnú 

efektívnosť, 

 relatívna necitlivosť k dielčím zmenám, ktoré sú vykonané izolovane, 

 výrazná ovplyvniteľnosť v dôsledku pôsobenia veľkého mnoţstva spätných 

väzieb. 

 

Princípy strategického myslenia 

 

 Strategickým myslením rozumieme taký spôsob myslenia, ktorý odpovedá 

podstate a typickým rysom strategických procesov. Tento druh myslenia sa musí 

odraziť v prístupe k riešeniu strategických úloh a tieţ vo výbere správnych metód ich 

riešenia. Mechanická aplikácia metód, ktorá je vyuţívaná pri taktickom a operatívnom 

riadení, by viedla k hrubým chybám. Tento spôsob myslenia má celú radu princípov, 

ktoré sa navzájom dopĺňajú a prekrývajú. Nie je moţné ich chápať oddelene 

a izolovane, pretoţe len ich aplikácia ako celok prináša očakávaný efekt. Podľa Součka 

ide o nasledujúce princípy
11

: 

 

- Princíp myslenia vo variantách. 

- Princíp permanentnosti. 

                                                 

 
10

 Souček, Z. Strategické myšlení. 1. vyd. Praha: ECONOMIA, 1991. s. 13. ISBN 80-85378-10-8 
11

 Souček, Z. Strategické myšlení. 1. vyd. Praha: ECONOMIA, 1991. s. 13 - 18. ISBN 80-85378-10-8 
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- Princíp celosvetového systémového prístupu. 

- Princíp interdisciplinárneho myslenia. 

- Princíp tvorivého myslenia. 

- Princíp syntézy exaktného a intuitívneho myslenia. 

- Princíp myslenia v čase. 

- Princíp spätnoväzbového myslenia. 

- Princíp agregovaného myslenia. 

- Princíp orientácie na špičkové výsledky. 

- Princíp koncentrácie. 

- Princíp etiky myslenia. 

- Princíp vedomia práce s rizikom. 

 

 Princípy strategického myslenia ukazujú, ako myslieť a uvaţovať, aby sme aj 

v podmienkach neustálych zmien, turbulentného prostredia a neistoty, vedeli spracovať 

takú stratégiu, ktorá podnik povedie k úspechu a prosperite. 

 

Uplatňovaním strategického myslenia  je moţné získať nasledujúce prínosy
12

: 

 

- dlhší ţivotný cyklus výrobkov, 

- rýchlejšia a istejšia návratnosť vloţených prostriedkov a rýchle dosiahnutie 

ziskov, 

- vyššia efektívnosť a produktivita, t. j. lepšie výsledky s niţšími nákladmi, lepšie 

riadenie zdrojov, 

- menej chýb a menej krízového riadenia, pretoţe väčšina nedostatkov je zistená 

uţ vo fáze plánovania, 

- zlepšenie tímovej práce a tímovej atmosféry, 

- premena toho, čo konkurencia vníma ako hrozby, na príleţitosti. 

 

 

 

                                                 

 
12

 Lednický, V. Strategický management. 1. vyd. Ostrava: Akademie Jana Amose Komenského, 2000. s. 

13. ISBN 80-7048-019-x. 
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2.3  Strategická analýza 

 

 Strategická analýza slúţia na identifikáciu postavenia podniku a tieţ situácie, 

v ktorej sa práve nachádza. Pomáha zbierať informácie o makrookolí, odvetví, 

konkurenčných silách, trhu, či o interných moţnostiach podniku. Jej hlavným cieľom je 

identifikovať, analyzovať a ohodnotiť všetky kľúčové faktory, ktoré môţu zásadným 

spôsobom ovplyvniť fungovanie a vývoj podniku v budúcnosti.  Získané informácie 

potom tvoria podklad pre posúdenie vhodnosti súčasnej stratégie, či pre výber novej - 

vhodnejšej stratégie.
13

 

 

Pre účely strategickej analýzy sa v praxi vyuţívajú rôzne analytické techniky. 

V nasledujúcom texte rozoberiem tie, ktoré vyuţijem v praktickej časti tejto práce. 

2.3.1 Analýza PEST 

 

 Jedná sa o analýzu vonkajšieho prostredia podniku – presnejšie jeho 

makrookolia. Vypracovanie tejto analýzy dáva managementu širší pohľad na postavenie 

organizácie v prostredí, v ktorom pôsobí a tieţ ovplyvňuje jeho pohľad na vhodný 

spôsob riadenia. Do úvahy sa však berú len tie faktory, ktoré môţu v budúcnosti podnik 

nejakým spôsobom ovplyvniť, a to ich premenou na budúce príleţitosti alebo hrozby.  

Táto analýza rozdeľuje vplyvy makrookolia do štyroch základných skupín, pričom sa 

skúmajú nasledujúce udalosti a ich trendy: 

 

P – politické 

E – ekonomické 

S – sociálne a kultúrne 

T – technologické 

 

 

                                                 

 
13

 Sedláčková H., Buchta K. Strategická analýza. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. s. 15. ISBN  80-7179-

367-1. 
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Politické faktory 

 

 Politické faktory môţu podnikom vytvárať významné príleţitosti, ale 

i ohrozenia. Obmedzenia, ktoré vytvárajú, sa týkajú všetkých podnikov, a to 

prostredníctvom daňových zákonov, protimonopolných zákonov, cenovej politiky, 

politickej stability, ochrany ţivotného prostredia a ďalších. Existencia celej rady 

zákonov, vyhlášok a právnych noriem upravuje nielen samotné podnikanie, ale 

vymedzuje tieţ priestor pre podnikanie, čo môţe zásadne ovplyvniť rozhodovanie 

o budúcnosti podniku.  

 

Ekonomické faktory 

 

 Ekonomické faktory sú charakterizované stavom ekonomiky a vyplývajú zo 

základných smerov ekonomického vývoja zeme. Základnými indikátormi stavu 

makroekonomického okolia, ktoré majú zásadný vplyv na plnenie cieľov kaţdého 

podniku, sú úroková miera, miera inflácie, zmenný kurz, daňová politika, miera 

nezamestnanosti, trend HDP a ďalšie. Odhad a predvídanie vývojových tendencií týchto 

indikátorov, ako aj premietnutie ich vplyvu na podnik potom predstavuje dominantnú 

úlohu, ktorej riešenie je súčasťou procesu tvorby stratégie. Vývoj týchto ukazovateľov 

môţe podnikom prinášať jak vhodné príleţitosti (napr. zníţená úroková miera – jej 

vyuţitie k rozšíreniu investičnej činnosti ), tak aj hrozby (napr. zmena devízového kurzu 

pre podnik nakupujúci suroviny v zahraničí – zdraţenie vstupov). 

 

Sociálne a kultúrne faktory 

 

 Sociálne a kultúrne faktory odráţajú vplyvy, ktoré sú spojené s postojmi, 

zvyklosťami, záujmami a ţivotom obyvateľstva, ale tieţ s jeho štruktúrou. Starnutie 

populácie vytvára príleţitosti pre rozvoj oblastí, ktoré sú spojené so zdravím 

a starostlivosťou o seniorov, čo môţe pre niektoré podniky vytvoriť nové príleţitosti, 

pre iné zase zníţenie odbytu. Ţivotný štýl sa zase prejavuje v spôsobe trávenia voľného 

času, v spôsobe obliekania a podobne. Je dôleţité poznať, ktoré faktory majú na podnik 

zásadný vplyv, rovnako ako odhadnúť ich vývoj.  
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 Podobne ako iné oblasti sú aj sociálne faktory v neustálom vývoji, ktorý plynie 

z úsilia jednotlivcov naplniť svoje túţby a potreby. Poznanie trendov v tejto oblasti 

napomáha podnikom získať predstih pred konkurenciou v boji o zákazníka. 

 

Technologické faktory 

 

 K tomu, aby sa podnik vyhol zaostalosti a rozbehol aktívnu inovačnú činnosť, 

musí mať dostatok informácií o technických a technologických zmenách, ktoré v okolí 

prebiehajú. Zmeny v tejto oblasti môţu totiţ závratne ovplyvniť okolie, v ktorom sa 

podnik pohybuje. 

 

 Schopnosť predvídať vývoj smerov technického rozvoje môţe byť 

významným činiteľom úspešnosti podniku. Kľúčom k úspešnému predvídaniu trendov 

v tejto oblasti spočíva v presnom predvídaní budúcich schopností a pravdepodobných 

vplyvov. Súhrnná analýza vplyvov týchto technických a technologických zmien 

predstavuje štúdium vplyvov nových technológií na stav okolia, ako aj na konkurenčné 

postavenie podniku. Ako príklad môţe slúţiť povinnosť podnikov investovať do 

technológií chrániacich ţivotné prostredie.
14

 

  

 Názorné zhrnutie niektorých príkladov z vyššie uvedených faktorov zobrazuje 

tabuľka č. 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
14

 Sedláčková H., Buchta K. Strategická analýza. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. s. 16 – 17. ISBN  80-

7179-367-1. 
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Tab 2.2 Prehľad vplyvov makrookolia 

 

Politické faktory Ekonomické faktory 

Legislatíva Trend HDP 

Pracovné právo Úrokové miery 

Politická stabilita Mnoţstvo peňazí v obehu 

Daňová politika Inflácia 

Stabilita vlády Nezamestnanosť 

Integračná politika Spotreba 

Podpora zahraničného obchodu Výška investícií 

Ochrana ţivotného prostredia Cena a dostupnosť energie 

Sociokultúrne faktory Technologické faktory 

Demografický vývoj populácie Výška výdajov na výzkum 

Rozdelovanie príjmov Podpora vlády v oblasti výskumu 

Mobilita obyvateľstva Nové technologické aktivity a ich 

priorita Vývoj ţivotnej úrovne a ţivotného štýlu 

Postoje k práci a voľnému času Obecná technologická úroveň 

Úroveň vzdelania Nové objavy a vynálezy 

Ţivotné hodnoty, rodina, priatelia Rychlosť technologického prenosu 

Charakteristika spotreby Rýchlosť morálneho zastarávania 
 

ZDROJ: BĚLOHLÁVEK, F.; KOŠTAN, P.; ŠULEŘ, O. Management.1. vyd. Brno: Computer Press, 2006. 

s. 196. ISBN 80-251-0396-X. 

 

 Cieľom analýzy PEST však nie je vytvoriť vyčerpávajúci zoznam týchto 

faktorov, pretoţe faktory, ktoré sú významné pre jeden podnik, nemusia mať veľkú 

váhu pre iný. Dôleţité je teda identifikovať len tie faktory, ktoré majú veľký význam 

práve pre určitý podnik. Význam analýzy makrookolia rastie s veľkosťou podniku 

a jeho rozvojovými ambíciami.
15

  

 

2.3.2 Analýza konkurenčných síl 

 

 Významnou charakteristikou kaţdého odvetvia sú konkurenčné sily, ktoré 

v danom odvetví pôsobia. Pôsobenie týchto síl bezprostredne ovplyvňuje konkurenčnú 

pozíciu a úspešnosť kaţdého podniku, a preto je analýza konkurenčných síl významnou 

súčasťou analýzy mikrookolia podniku.  

                                                 

 
15

 Sedláčková H., Buchta K. Strategická analýza. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. s. 19. ISBN  80-7179-

367-1. 
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 Táto analýza je orientovaná na posúdenie konkurenčnej situácie podniku, na 

rozbor konkurenčných tlakov, ich intenzity, na akcie a reakcie konkurenčných rivalov 

a na súčasnú a budúcu konkurenčnú situáciu. Analýza konkurenčných síl veľmi úzko 

nadväzuje na analýzu odvetvia, pretoţe práve tam sa odohráva konkurenčný boj 

a pôsobí teda väčšina konkurenčných síl. Pokiaľ však podniky z iných odvetví 

poskytujú nejaké substitučné výrobky, môţeme pri skúmaní konkurenčných síl 

prekročiť aj hranice daného odvetvia.
16

 

 

 „Porter sa domnieva, ţe atraktívnosť trhu, potenciál rastu na trhu a moţnosť 

získať konkurenčnú výhodu závisí na súčasnej konkurenčnej štruktúre trhu a tieţ na 

schopnosti organizácie vyrovnať sa s týmito piatimi konkurenčnými silami: 

 

a) noví účastníci trhu, potenciálny účastníci a hrozba vstupu nových účastníkov, 

b) náhradné výrobky alebo služby, 

c) odberatelia a ich vplyv, 

d) dodávatelia a ich vplyv, 

e) konkurenti a charakter ich súperenia. 

 

 Čím väčšia je intenzita niektorého z uvedených piatich zdrojov konkurencie, 

tým ťaţšia je situácia organizácie a tým väčšie nároky sú kladené na jej stratégiu.“
17

 

 

 Cieľom tohto modelu je umoţniť jasne pochopiť všetky sily, ktoré v danom 

prostredí pôsobia, a tieţ identifikovať, ktoré z nich majú pre podnik z hľadiska jeho 

budúceho vývoja zásadný význam. Dôleţité je tieţ rozoznať, ktoré konkurenčné sily 

môţu byť ovplyvnené strategickými rozhodnutiami managementu.
18

 

 

 Porterov prístup jasne znázorňuje obr. č. 2.1, v ktorom je analýza 

konkurenčných síl aplikovaná na ropný priemysel. V nasledujúcom texte bliţšie 

rozoberiem jednotlivé zdroje konkurenčných síl a pokúsim sa ich bliţšie špecifikovať.  

                                                 

 
16

 Sedláčková H., Buchta K. Strategická analýza. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. s. 47. ISBN  80-7179-

367-1. 
17

 Šuleř, O. Manažerské techniky.1. vydanie. Olomouc: Rubico, 1995. s. 30. ISBN 80-85839-06-7. 
18

 Sedláčková H.,. Strategická analýza. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2000. s. 35. ISBN  80-7179-422-8. 
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Obr. 2.1 Štrukturálna analýza ropného priemyslu (podľa B. Richardson – R. Richardson, 1989)  

 

 
 

ZDROJ: Šuleř, O. Manažerské techniky. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 1995. s. 31. ISBN 80-85839-06-7. 

 

Nový účastníci – hrozba vstupu nových účastníkov na trh závisí na veľkosti vstupných 

a výstupných bariér. Ideálna je situácia, keď sú vstupné bariéry vysoké a výstupné 

bariéry sú naopak nízke. Za tejto situácie môţe do odvetvia vstúpiť len málo firiem, 

a naopak podniky, ktorým sa nedarí, môţu z odvetvia voľne odísť.
19

 

   

 Podľa Lednického
20

 a Šuleřa
21

 sa môţeme stretnúť s nasledujúcimi bariérami 

vstupu do odvetvia: 

 

 veľkosť kapitálu potrebného pre vstup do odvetvia, 

 úspory z veľkovýroby, 

 prístup k distribučným kanálom, 

 legislatívna ochrana súčasných organizácií na tomto trhu, 

 potreba investícií a nových špecialistov, 

                                                 

 
19

 Kotler, P. Marketing management. 9. vyd. Praha: Grada Publishing, 1998. s. 207. ISBN 80-7169-600-5. 
20

 Lednický, V. Strategický management. 1. vyd. Ostrava: Akademie Jana Amose Komenského, 2000. s. 

51. ISBN 80-7048-019-x. 
21

 Šuleř, O. Manažerské techniky.1. vydanie. Olomouc: Rubico, 1995. s. 32. ISBN 80-85839-06-7. 

NOVÍ ÚČASTNÍCI 

NÁHRADNÉ VÝROBKY 

DODÁVATELIA ODBERATELIA 

 

KONKURENTI 

 

Mnoho 

konkurentov, ale 

intenzita súperenia 

je malá. Existujú 

časté dohody. 
Väčšina spoločností je 

vertikálne integrovaných a tak 

ťaţia, vyrábajú a dodávajú 

výrobky na trh samy. Zeme, 

ktoré produkujú ropu, majú 

veľký celosvetový vplyv. 

Vysoká úroveň kooperácie 

a konkurencie súčasných 

účastníkov. Malá výrobková 

diferenciácia. 

Je veľmi obtiaţne stať sa 

novým účastníkom trhu. 

Vysoká kapitálová náročnosť. 

Vysoké riziko. Nutný prístup 

k nechnológii, prístup 

k rafinériám a odbytiskam. 

Veľmi malá citlivosť cien. 

Dopyt je tak vysoký, ţe ceny 

sú nepruţné. Vertikálne 

integrované spoločnosti môţu 

získať výhodu tým, ţe 

nemusia nakupovať do zásob. 

Koncoví uţivatelia sú malí 

a slabí. 
Dopyt po ropných produktoch 

je veľký s veľmi malou hrozbou 

zo strany náhradných zdrojov. 
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 prístup k potrebným zdrojom, 

 vládna politika, 

 reakcie súčasných účastníkov trhu na vstup nového konkurenta. 

 

Náhradné výrobky alebo služby – trhový segment je menej príťaţlivý, pokiaľ je 

v ňom viac skutočných alebo potenciálnych substitučných produktov. Tie totiţ limitujú 

ceny a tým aj zisky podniku.
22

 

 

Konkurenčná sila náhradných výrobkov či sluţieb rastie, pokiaľ
23

: 

 

 zákazníci budú funkcie iných produktov vnímať ako totoţné s funkciami našich 

produktov, 

 náhradné výrobky budú prinášať väčšia zisky, 

 náhradné výrobky sú kvalitnejšie. 

 

Podľa Lednického
24

 môţeme doplniť nasledujúce prvky: 

 

 pomer cien substitútov k naším produktom, 

 náklady súvisiace s prechodom na substitút, 

 ochota zákazníkov prejsť na substitút. 

 

Sila odberateľov – segment sa stáva menej príťaţlivým, pokiaľ sa v ňom nachádzajú 

odberatelia s vysokými alebo rastúcimi nákupnými moţnosťami. Takýto odberatelia 

majú vyššiu vyjednávaciu silu, snaţia sa stlačovať ceny, vyţadujú kvalitnejšie výrobky 

a sluţby, podpichujú konkurentov k vzájomným stretom, čím v skutočnosti zniţujú 

efektívnosť podnikania.
25

 

 

Podľa Šuleřa sila odberateľov rastie, pokiaľ 
26

: 

 

 dôjde k ich koncentrácii, 

                                                 

 
22

 Kotler, P. Marketing management. 9. vyd. Praha: Grada Publishing, 1998. s. 207. ISBN 80-7169-600-5. 
23

 Šuleř, O. Manažerské techniky.1. vydanie. Olomouc: Rubico, 1995. s. 32. ISBN 80-85839-06-7. 
24

 Lednický, V. Strategický management. 1. vyd. Ostrava: Akademie Jana Amose Komenského, 2000. s. 

52. ISBN 80-7048-019-x. 
25

 Kotler, P. Marketing management. 9. vyd. Praha: Grada Publishing, 1998. s. 207. ISBN 80-7169-600-5. 
26

 Šuleř, O. Manažerské techniky.1. vydanie. Olomouc: Rubico, 1995. s. 32. ISBN 80-85839-06-7. 
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 existuje nebezpečenstvo spätnej integrácie v prípade, ţe odberatelia nedosiahnu 

cenu alebo zisky, o ktoré usilujú, 

 existujú alternatívne zdroje zásobovania. 

 

Podľa Lednického môţeme rastúcu silu odberateľov doplniť o nasledujúce faktory
27

: 

 

 koncentrácia výrobcov, 

 objem nákupov odberateľov, 

 náklady odberateľov, ktoré súvisia s prechodom k inému dodávateľovi, 

 informovanosť zákazníkov, 

 moţnosť náhrady substitútmi. 

 

Sila dodávateľov – sila odberateľov rastie, pokiaľ 
28

: 

 

 dôjde k ich koncentrácii, 

 náklady na preorientovanie sa na iného dodávateľa sú príliš vysoké, 

 existuje nebezpečenstvo predsunutej integrácie, pokiaľ dodávatelia nedostanú 

cenu alebo zisky, o ktoré usilujú, 

 

Lednický uvádza, ţe vyjednávacia sila dodávateľov rastie aj vtedy, keď 
29

: 

 

 existujú náhradné vstupy, 

 náklady dodávateľov, ktoré súvisia s prechodom na iného odberateľa, sú nízke, 

 odberateľ berie len malé a nevýznamné objemy dodávok, ktorým dodávateľ 

neprikladá veľkú dôleţitosť, 

 

 

 

 

 

                                                 

 
27

 Lednický, V. Strategický management. 1. vyd. Ostrava: Akademie Jana Amose Komenského, 2000. s. 

52. ISBN 80-7048-019-x. 
28

 Šuleř, O. Manažerské techniky.1. vydanie. Olomouc: Rubico, 1995. s. 32. ISBN 80-85839-06-7. 
29

 Lednický, V. Strategický management. 1. vyd. Ostrava: Akademie Jana Amose Komenského, 2000. s. 

51 - 52. ISBN 80-7048-019-x. 
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Intenzita súperenia – intenzita súperenia medzi súčasnými konkurentmi rastie, 

pokiaľ
30

: 

 

 konkurenti sú rovnakej veľkosti a snaţia sa dosiahnuť dominantné postavenie na 

trhu, 

 podobný charakter výrobkov si vyţaduje aktivity, ktoré sú zamerané na udrţanie 

si súčasného podielu na trhu, 

 prebytok produkcie, ktorý spôsobili napr. nové výrobné kapacity. 

 

 Lednický uvádza aj ďalšie prvky, ktoré ovplyvňujú intenzitu súperenia medzi 

existujúcou konkurenciou. Týmito prvkami sú
31

: 

 

 rast odvetvia, 

 rozdiely medzi výrobkami a existencia dobrého image podniku, 

 náklady na prechod do iného odvetvia, 

 rozmanitosť konkurencie, 

 prekáţky odchodu z odvetvia, 

 kapitálová účasť veľkých spoločností. 

 

K úspešnému strategickému plánovaniu je potrebné, aby mal management podniku 

dostatok informácií nielen o externom prostredí, ale potrebuje tieţ poznať interné 

moţnosti organizácie. Jednou z analýz, ktorá hodnotí internú situáciu podniku je 

finančná analýza. 

2.3.3 Finančná analýza 

 

 Podľa Němca sú „finančné prostriedky jedným zo základných zdrojov, ktoré 

umoţňujú existenciu podniku. Majú veľmi významnú úlohu v podniku, pretoţe sú 

ekvivalentom všetkých ostatných zdrojov a tým zaujímajú v hierarchii zdrojov 

dominantné postavenie.“  

 

                                                 

 
30

 Šuleř, O. Manažerské techniky.1. vydanie. Olomouc: Rubico, 1995. s. 32. ISBN 80-85839-06-7. 
31

 Lednický, V. Strategický management. 1. vyd. Ostrava: Akademie Jana Amose Komenského, 2000. s. 

52. ISBN 80-7048-019-x. 
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 Finančná stránka podnikania je neoddeliteľnou súčasťou prevádzkovej stránky 

podnikania a neplní teda ţiadnu izolovanú funkciu. 

 

 Finančná analýza je dôleţitou súčasťou finančného riadenia podniku, pretoţe 

zaisťuje spätnú väzbu medzi predpokladaným efektom riadiacich rozhodnutí 

a skutočnosťou. Keďţe je pri uplatňovaní určitej stratégie vhodným zdrojom dát pre 

rozhodovanie, stala sa finančná analýza tieţ významnou súčasťou strategického 

riadenia.
32

 

 

 Z pohľadu strategickej analýzy je účelom finančnej analýzy určiť, ako podnik 

v priebehu svojej činnosti vyuţíva svoje finančné zdroje. Porovnaním súvahy a výkazu 

ziskov a strát za jednotlivé roky môţeme napr.: 
33

 

 

- zhodnotiť, ako sa v priebehu času mení vyuţitie majetku podnikom, 

- klasifikovať zmeny v súvahe podľa toho, či zvyšujú alebo zniţujú peňaţné 

prostriedky, 

- klasifikovať zmeny vo výkaze ziskov a strát podľa toho, či zvyšujú alebo 

zniţujú peňaţné prostriedky, 

- konsolidovať tieto informácie na sumu zdrojov a ich vyuţitia. 

 

 Vďaka finančnej analýze môţeme zhodnotiť vplyvy rozhodnutí, ktoré sa týkajú 

trhového podielu, investičných aktivít, nových výrobných programov, marketingovej 

stratégie, majetkovej a kapitálovej štruktúry, dividendovej a dlhovej politiky, či 

mnohých ďalších oblastí. Súčasne nám umoţňuje posúdiť kombinované efekty všetkých 

týchto rozhodnutí pre podnik ako celok.
34

 

 

 Podľa Hrona, Tichej a Dohnala patrí finančná analýza medzi najrozšírenejšie 

postupy, pomocou ktorých sa hodnotia dosiahnuté výsledky podniku, pretoţe umoţňuje: 

 

- vymedziť pozíciu podniku v rámci odvetvia, 

                                                 

 
32

 Lednický, V. Strategické řízení.. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2006. s. 82. ISBN 80-7329-131-2. 
33

 Sedláčková H., Buchta K. Strategická analýza. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. s. 80 - 81. ISBN  80-

7179-367-1 
34

 Sedláčková H., Buchta K. Strategická analýza. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. s. 80 - 81. ISBN  80-

7179-367-1 
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- stanoviť exponovanosť podniku vo vzťahu k poklesu príjmov, 

- určiť stupeň naplňovania strategických cieľov, 

- odhadnúť budúci rastový potenciál podniku a jeho schopnosť získať cudzie 

zdroje, 

- predpovedať riziko bankrotu, 

- posúdiť schopnosť podniku reagovať na nepredvídané zmeny v prostredí.
35

  

 

Postup pri finančnej analýze 

 

Podľa Sůvovej sa pri finančnej analýze postupuje v nasledujúcich krokoch: 

 

1. výber a príprava dát, výber vhodných metód pre finančnú analýzu, 

2. výpočty na základe zvolených metód, 

3. posúdenie výpočtov – najskôr rámcové, aţ potom podrobnejšie, 

4. hlbšia analýza príčin javov, 

5. návrhy na moţné opatrenia, a tieţ zhodnotenie ich predností a rizík.
36

  

 

Finančná analýza sa zameriava na nasledujúce základné oblasti
37

: 

 

a) oblasť finančnej stability – sem patria ukazovatele finančnej štruktúry podniku, 

ako napríklad ukazovatele zadlţenosti, či ukazovatele dlhovej schopnosti 

podniku, 

b) oblasť rentability – podáva informácie o vývoji ziskovosti firmy, riadení aktív 

apod., 

c) oblasť likvidity – prináša informácie, ktoré sa týkajú vzťahu medzi obeţnými 

aktívami a krátkodobými pasívami, a tieţ poukazuje na schopnosť podniku včas 

hradiť svoje záväzky, 

d) oblasť riadenia aktív – tu hodnotíme aktivitu firmy z pohľadu efektívnosti, čiţe 

ako efektívne podnik hospodári so svojimi aktívami, 

e) oblasť trhovej hodnoty firmy – informuje nás o trhovom ocenení spoločnosti. 

Ide o výsledok úrovne ukazovateľov zo všetkých predchádzajúcich oblastí.  
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Vzorce z jednotlivých oblastí, ktoré vyuţijem v praktickej časti tejto práce sa 

nachádzajú v prílohe č. 1 

 

 Nevýhodou takéhoto individuálneho posudzovania pomerových ukazovateľov je 

izolovaný pohľad na jediný rys ekonomických procesov v danom podniku. To vedie 

k utriedenie a vzájomnému prepojeniu týchto ukazovateľov do sústav a modelov, ktoré 

umoţňujú analyzovať i syntetizovať určité poznatky o ekonomických procesoch.  

 

2.3.4 Analýza SWOT 

 

 Jednou z analýz, ktorá hodnotí interné moţnosti podniku a zároveň faktory 

externého prostredia, je analýza SWOT. 

 

 SWOT je skratkou anglických slov: 

Strengths – prednosti, silné stránky podniku. 

Weaknesses – nedostatky, slabé stránky podniku. 

Opportunities – príleţitosti.  

Threats – hrozby.  

 

 Je zrejmé, ţe silné a slabé stránky majú pôvod v internom prostredí podniku, 

zatiaľ čo príleţitosti a hrozby pochádzajú z externého prostredia organizácie. Analýza 

SWOT vychádza z predpokladu, ţe organizácia dosiahne strategického úspechu 

maximalizáciou predností a príleţitostí a minimalizáciou nedostatkov a hrozieb.
38

 

 

 Táto analýza je jednoduchým nástrojom, ktorý je zameraný na charakteristiku 

kľúčových faktorov, ktoré ovplyvňujú strategické postavenie podniku. Ide o nepretrţitú 

konfrontáciu vnútorných zdrojov a schopností podniku so zmenami jeho okolia, ktoré 

mu môţu priniesť príleţitosti alebo hrozby. Cieľom analýzy SWOT je identifikácia 
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hlavných silných a slabých stránok podniku a ich porovnanie s hlavnými vplyvmi 

z okolia podniku, resp. príleţitosťami a ohrozeniami.
39

 

 

Výsledky analýzy SWOT sú zachytené v nasledujúcej matici, ktorá je rozdelená 

na 4 kvadranty: 

 

Obr. 2.2 Diagram analýzy SWOT 

 

Obsah 
faktorov 

Typy faktorov 

Priaznivé Nepriaznivé 

Interné Silné stránky Slabé stránky 

Externé Príležitosti Ohrozenia 

 

ZDROJ: Horáková, H. Strategický marketing. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. s. 36. ISBN 80-

7169-996-9 

 

 Silné stránky sú pozitívne podmienky, ktoré pochádzajú z interného prostredia 

podniku a umoţňujú mu získať prevahu nad konkurenciou. Zahŕňajú sa sem teda 

akékoľvek interné faktory, ktoré podniku prinášajú konkurenčnú výhodu. Silnou 

stránkou podniku môţe byť napríklad skúsený management, prístup ku kvalitnejším 

materiálom, prepracovaný informačný systém, finančná stabilita podniku, či mnoho 

ďalších ktoré uvádzam prílohe č. 2. Dobrá znalosť silných stránok podniku pomáha pri 

vyuţívaní príleţitostí, eliminácii hrozieb, či pri odstraňovaní slabých stránok podniku.  

 

 Slabé stránky podniku môţeme charakterizovať ako negatívne vnútorné 

podmienky (nedostatky), ktoré môţu viesť k zníţeniu organizačnej výkonnosti 
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a konkurencieschopnosti. Svoj pôvod majú, rovnako ako slabé stránky, v internom 

prostredí organizácie. Nedostatkom teda môţe byť napríklad absencia nevyhnutných 

zdrojov pre chod podniku, neskúsený management s neodpovedajúcimi strategickými 

schopnosťami, či mnoho ďalších, ktoré uvádzam v tabuľke č. 1.2. Znalosť slabých 

stránok podniku nám umoţňuje sústrediť svoju pozornosť na ich čiastočné alebo úplné 

odstránenie, čo by malo byť snahou kaţdého podniku, ktorý sa chce na trhu udrţať 

a uspieť. 

 

 Príležitosti pochádzajú z externého prostredia podniku a ide o súčasné alebo 

budúce podmienky v prostredí, ktoré môţu mať pozitívny dopad na súčasný alebo 

potenciálny rozvoj podniku. Príleţitosťou môţu byť zmeny v zákonoch, ktoré zvýšia 

konkurencieschopnosť podniku, zlepšené vzťahy s dodávateľmi a ďalšie, ktoré uvádzam 

v prílohe č. 3. Tieto príleţitosti by však nemali byť posudzované len z pohľadu 

súčasných podmienok, ale predovšetkým z hľadiska dlhodobých efektov podnikových 

aktivít. Dobrý prehľad o príleţitostiach, ktoré nám v budúcnosti môţu nastať, nám 

pomáha dostatočne sa na ne pripraviť a vyťaţiť z nich maximum. 

 

 Hrozby môţeme charakterizovať ako súčasné alebo budúce podmienky 

prostredia, ktoré negatívne pôsobia na súčasný alebo budúci výstup podniku. Podobne 

ako príleţitosti, aj hrozby pochádzajú z externého prostredia podniku. Takéto negatívne 

podmienky môţe spôsobiť napríklad zmena zákonov, veľký technologický pokrok, 

ktorý spôsobí zastarávanie podnikových zariadení, vstup nového konkurenta na trh, či 

ďalšie, ktoré uvádzam v prílohe č. 3. Znalosť súčasných alebo budúcich hrozieb nám 

pomáha eliminovať riziko ich vzniku, prípadne nám umoţňuje lepšie sa pripraviť na 

odstraňovanie následkov nevyhnutných hrozieb.
40

 

 

 Cieľom SWOT analýzy v ţiadnom prípade nie je spracovanie rozsiahleho 

zoznamu silných a slabých stránok, rovnako ako príleţitostí a hrozieb, ale 

predovšetkým je dôleţité posúdiť vzájomnú súvislosť medzi nimi. Ak má v procese 

tvorby stratégie SWOT analýza plniť svoju funkciu, musí jej aplikácia pomôcť 

k identifikácii a posúdeniu rôznych vplyvov, či k predikcii vývojových trendov faktorov 
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externého prostredia, ako aj interného prostredia podniku.
41

 Musí nám teda dopomôcť 

pri stanovení stratégie, ktorá bude „ušitá na mieru“ konkrétnemu podniku.  

 

 Sedláčková a Buchta odporúčajú pri realizácii analýzy SWOT nasledujúci 

postup: 

 

1. Identifikácia a predikcia hlavných zmien v okolí podniku, k čomu môţu pomôcť 

závery z iných analýz. Zvláštnu pozornosť je vhodné venovať najmä hybným 

zmenotvorným silám a kľúčovým faktorom úspechu. 

2. Identifikácia silných a slabých stránok podniku a tieţ špecifických predností. 

Tento prehľad je vhodné obmedziť na 7 aţ 8 charakteristík, ktoré majú zásadný 

vplyv na podnik. 

3. Posúdenie vzájomných vzťahov medzi silnými a slabými stránkami na jednej 

strane a hlavných zmien vo vonkajšom prostredí podniku na strane druhej. 

K tomu je moţné vyuţiť napríklad znázornenie jednotlivých charakteristík vo 

forme diagramu SWOT analýzy. 

 

 Na určenie vhodnej stratégie, ktorá by mala viesť k zlepšeniu situácie podniku, 

slúţi diagram, ktorý je znázornený v obr. č. 2.1. Zostavenie diagramu SWOT analýzy 

uľahčuje porovnanie vonkajších rizík a príleţitostí s vnútornými silnými a slabými 

stránkami podniku a umoţňuje systematickosť strategického plánovania. Vychádza 

z poznatku, ţe rôzne kombinácie faktorov ovplyvňujú vznik rôznych variant moţných 

budúcností, čo vyţaduje rozdielne strategické voľby. Vzhľadom k svojej prehľadnosti 

a systematickosti môţe teda diagram SWOT analýzy výrazne dopomôcť pri voľbe 

vhodnej stratégie.
42
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Obr 2.1 Výber vhodnej stratégie 

 

 Príležitosti v okolí  

Slabé 

stránky 

Turnaround stratégia 
Agresivná rastovo 

orientovaná stratégia 

Silné 

stránky 

Obranná stratégia Diverzifikačná teória 

 Ohrozenia v okolí  
 

ZDROJ: Sedláčková, H., Buchta, K. Strategická analýza. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. s. 92. ISBN 80-

7179-367-1. 

 

I. kvadrant 

 

 Tento kvadrant predstavuje pre podnik najpriaznivejšiu situáciu. Stretávajú sa tu 

príleţitosti, ktoré pochádzajú z vonkajšieho okolia podniku, so silnými stránkami, ktoré 

vyuţitie týchto príleţitostí podporujú. Výsledkom takýchto priaznivých okolností by 

mala byť rastovo aţ agresívne orientovaná stratégia, ktorú označujeme ako stratégia 

„max – max“ alebo SO (Strenghts and Opportunities). Táto stratégia predstavuje 

ofenzívny prístup podniku a ide pochopiteľne o najviac ţiadanú situáciu. Silné stránky 

sú v súlade s predpokladanými príleţitosťami, čo je cieľom väčšiny podnikov.  

 

II. kvadrant 

 

 V druhom kvadrante sú silné stránky podniku podrobené nepriaznivým 

podmienkam okolia. Takáto situácia vychádza z predpokladu, ţe sa silné stránky stretnú 

s hrozbami. Tu je vhodné uplatniť stratégiu označovanú ako „min – max“ alebo ST 

(Strenghts and Threats). Táto stratégia predpokladá maximalizáciu silných stránok 

podniku a snahu o minimalizáciu ohrození. V tejto situácii je potrebné včas 
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identifikovať prichádzajúce hrozby a premeniť ich s vyuţitím silných stránok na 

príleţitosti. Výsledkom je potom diverzifikačná stratégia. 

 

III. kvadrant 

 

 Tretí kvadrant znázorňuje situáciu, keď je podnik obklopený mnohými 

príleţitosťami, no zároveň musí čeliť veľkému mnoţstvu slabých miest. V takejto 

situácii je vhodné voliť tzv. stratégiu „max – min“ alebo OW (Opportunities and 

Weakneses), ktorá kladie dôraz na maximalizáciu príleţitostí k prekonaniu slabých 

stránok podniku. Zameranie tejto stratégie spočíva v dôslednej eliminácii slabých 

stránok podniku a väčšom vyuţití trhových príleţitostí. Často sa jedná o stratégiu 

turnaroundu. 

 

IV. kvadrant 

 

 Štvrtý kvadrant predstavuje pre podnik najmenej priaznivú situáciu. Podnik musí 

v tejto chvíli čeliť mnohým nepriaznivým vplyvom externého prostredia a navyše 

u neho prevaţujú slabé stránky. V tejto situácii je vhodné uplatniť tzv. stratégiu „min – 

min“ alebo WT (Weaknesses and Threats), ktorá sa orientuje na minimalizáciu slabých 

stránok podniku, ako aj na minimalizáciu rizík, ktoré pochádzajú z vonkajšie prostredia 

podniku. V tomto prípade sa jedná skôr o obrannú stratégiu, ktorá často vychádza 

z uplatňovania kompromisov a opúšťania určitých pozícií.
43
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3 Predstavenie organizácie 

3.1 Charakteristika spoločnosti 

 

 Spoločnosť First SK, s. r. o. bola zaloţená v roku 1995 v Ţiline. Ide o dcérsku 

spoločnosť českej firmy First information systems, s. r. o. a hlavným cieľom jej 

zaloţenia bola snaha pokryť jej aktivity aj na území Slovenskej republiky. Jej česká 

materská spoločnosť pôsobí na trhu informačných technológií uţ od roku 1991, avšak 

zaregistrovaná bola aţ v roku 1993 a to pod názovm First projekce a software, s. r. o. 

V roku 1996 zmenila svoj názov na First information systems, s. r. o. 

 

 Firma First SK, s. r. o. je významným a dlhodobým dodávateľom riešení 

informačných systémov. Zameriava sa napríklad na strojárske, stavebné, dopravné, 

obchodné firmy, či opravovne a poţičovne, kde dodáva a implementuje informačný 

systém Helios Orange. 

 

 Táto spoločnosť je tieţ špecialistom na oblasť stavebnej výroby, kde patrí vďaka 

svojmu systému RSV – Riadenie stavebnej výroby medzi popredných dodávateľov 

informačných systémov. 

 

 V súčasnosti táto spoločnosť implementuje informačné systémy, ktoré sa týkajú 

nasledujúcich oblastí: 

 

- riadenie stavebnej výroby, 

- riadenie strojárenskej výroby, 

- IS pre veľkoobchod, maloobchod a poţičovne, 

- ekonomika.
44
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3.2 Produkty spoločnosti 

 

3.2.1 RSV – Riadenie stavebnej výroby 
45

 

 

 Informačný systém RSV nadväzuje na programy pre tvorbu rozpočtov a 

kalkulácií. Dopĺňa ich o ďalšie agendy, ktoré sa týkajú obchodnej činnosti, prípravy 

a realizácie stavby a vytvára tak ucelený systém pre riadenie stavebnej výroby. 

 

 Tento software umoţňuje jednoducho vytvárať rôzne varianty plánov výroby 

a ich vyhodnotenie. Umoţňuje sledovať termíny, stavy rozpracovanosti, náklady, 

výnosy a zdroje na všetkých úrovniach riadenia. Vďaka tomuto IS je účinné a presné 

plánovanie vyuţitia materiálov, strojov, či pracovníkov jednoduchou záleţitosťou. 

Poskytuje tieţ informácie o skutočných výnosoch či prijatých financiách v danom 

okamihu. Informačný systém RSV spĺňa poţiadavky ISO 9000. 

 

 Systém RSV  je určený pre riadenie nasledujúcich oblastí:  

 

 plánovanie výroby, 

 marketingová a obchodná činnosť, 

 príprava stavby a vytvorenie technologického modelu, 

 plánovanie fyzických prostriedkov, 

 realizácia stavby, 

 subdodávky, 

 operatívne informácie o prvotných účtovných dokladoch, 

 cashflow stavby, 

 ekonomické vyhodnotenie stavby, 

 vyhodnotenie fyzickej spotreby, 

 evidencia dokumentov stavby, 

 zavádzanie systému akosti ISO rady 9000. 
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3.2.2 Helios Orange 
46

 

 

 Jedná sa o najlepší informačný systém pre stredne veľké firmy, ktorý pôsobí na 

trhu informačných technológií uţ vyše 17 rokov. Jeho kvalita je preverená viac ako 

3000 spokojnými zákazníkmi a svoju kvalitu dokázal aj víťazstvom v súťaţi ERP Czech 

2004. 

 

 Prehľad jednotlivých modulov, ktoré ponúka systém Helios Orange znázorňuje 

nasledujúci obrázok: 

 

Obr 3.1 Prehľad modulov systému Helios Orange 

 

 

ZDROJ: Helios Orange. [online]. cit. 13-12-2010. Dostupné na WWW: <http://www.firstis.cz/sk/helios-

orange/system-helios-orange/>. 

 

 Jednotlivé moduly tohto IS sú tesne previazané, pričom výber jednotlivých 

modulov závisí len na zákazníkovi. Tento systém umoţňuje jednoduché a rýchle 

obstarávanie dát, či automatizáciu rutinných činností. Zároveň poskytuje neustály 

prehľad o jednaniach so zákazníkmi, vrátane správy úloh a evidencie dokumentov, čo 

napomáha efektívnemu riadeniu vzťahov so zákazníkmi. Manaţéri zase ocenia funkciu 
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ľubovoľných reportov a prehľadov z akejkoľvek agendy podniku. Previazanosť 

s integrovanými programami MS Office je samozrejmosťou. 

 

 Ide o špičkový produkt, ktorý pokrýva veľké mnoţstvo špecializovaných oblastí 

vo firmách rôzneho zamerania, a ktorý umoţňuje prispôsobenie na mieru podľa 

špecifických potrieb a poţiadaviek firiem. Ďalšou výhodou tohto systému je to, ţe 

okamţite reaguje na legislatívne zmeny, ktoré sa týkajú činnosti podniku. 

 

3.2.3 Helios Green 
47

 

 

 Jedná sa o informačný systém, ktorý je schopný svojim uţívateľom poskytnúť 

všetky dôleţité informácie, ktoré sú potrebné pre strategické rozhodovanie. Je vyvinutý 

hlavne pre veľké spoločnosti, ktoré hľadajú ucelený podnikový informačný systém, 

ktorý je navyše ľahko prispôsobiteľný konkrétnym potrebám firmy. Helios Green 

obsahuje okrem štandardného jadra (ktorého súčasťou je napr. aj CRM či Business 

Intelligence) i špecializované moduly, ktoré tvoria tzv. branţové riešenia. S týmto 

informačným systémom si stačí zvoliť niektorú z pripravených odborových verzií bez 

nutnosti vývoja nákladného softvéru na zákazku. 

 

3.3 Organizačná štruktúra 

 

 Aby som si mohol vytvoriť presnejší obraz o tejto spoločnosti, rozoberiem 

v nasledujúcom texte organizačnú štruktúru spoločnosti First information systems, s. r. 

o., pod ktorou pôsobí aj slovenská pobočka pod názvom First SK, s. r. o. 

 

 Táto spoločnosť sa člení na oddelenia podľa ponúkaných produktov, pod tie 

spadajú konzultanti seniori pre rôzne teritoriálne oblasti a v niektorých strediskách sa 

nachádzajú tieţ konzultanti juniori. To robí z organizačnej štruktúry spoločnosti First 

information systems, s. r. o. určitý typ produktovo teritoriálnej organizačnej štruktúry.  
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 Produkty [online]. 2010, cit. 13-12-2010. Dostupné na WWW: <http://www.firstis.cz/sk/produkty/>. 
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 Vedenie spoločnosti je tvorené dvoma spoločníkmi – prvý je pán Ing. Miroslav 

Firšt a druhý Ing. Boris Kalich. Spoločne tak tvoria najvyšší článok v organizačnej 

štruktúre a majú najvyššie právomoci a zodpovednosť. Riadia chod celej firmy, 

zodpovedajú za strategické rozhodnutia, tvorbu plánov, finančné hospodárenie 

spoločnosti a pod. Kaţdý z nich sa však zameriava na iný druh informačných systémov 

– pod právomoci a zodpovednosť Ing. Miroslava Firšta spadá oddelenie systému Helios 

a pod vedením Ing. Borisa Kalicha je oddelenie systému RSV. Kaţdé z týchto oddelení 

pracuje úplne samostatne a zameriava sa len na informačný systém, ktorý je zverený 

pod jeho právomoci a zodpovednosť. Okrem týchto dvoch oddelení sa na rovnakej 

úrovni riadenia nachádza tieţ ekonomické a marketingové oddelenie, ktoré je spoločné 

pre všetky ponúkané informačné systémy a ktoré spadá pod právomoci a zodpovednosť 

oboch spomínaných vlastníkov firmy. To je zodpovedné za vedenie účtovníctva, tvorbu 

rozpočtov a finančných plánov, správu financií, či tvorbu marketingovej stratégie 

podniku.  

 

 Niţšiu úroveň organizačnej štruktúry tvoria pobočky v rôznych mestách, ktoré 

sú buď pod vedením supervisora (pre systém Helios) alebo konzultanta seniora (pre 

systém RSV). Tí sú zodpovední za chod jednotlivých pobočiek a z tohto dôvodu sú na 

nich tieţ kladené vyššie nároky. Musia napr. spĺňať poţiadavku vysokoškolského 

vzdelania, musia mať odborné vedomosti a skúsenosti z tejto oblasti, ako aj minimálne 

5 rokov praxe. 

 

Najniţšia úroveň organizačnej štruktúry je tvorená konzultantmi juniormi, 

prípadne konzultantskými oddeleniami, ktoré sú tvorené práve z konzultantov juniorov. 

Zamestnanci na tejto úrovni sú priamymi podriadenými konzultantovi seniorovi pre 

danú pobočku. Keďţe ide o poslednú úroveň v organizačnej štruktúre, zamestnanci na 

tomto stupni uţ nemajú svojich podriadených a majú najniţšiu zodpovednosť 

a právomoci. Z tohto dôvodu sú na nich kladené niţšie nároky na dosiahnuté vzdelanie, 

prax, prehľad, odbornosť a podobne. 

 

 Grafické znázornenie organizačnej štruktúry sa nachádza v prílohe č. 4. 
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4 Strategická analýza 

4.1 Externá analýza 

4.1.1 PEST analýza 

 

 V nasledujúcom texte rozoberiem pomocou analýzy PEST jednotlivé faktory 

externého prostredia podniku, ktoré charakterizujú prostredie, v rámci ktorého vybraná 

spoločnosť operuje a ktoré môţu mať dopad na jej činnosť a existenciu. 

 

4.1.1.1 Politické faktory  

 

 Kaţdý podnik na území Slovenska je povinný dodrţiavať platné zákony, 

vyhlášky, či podobné legislatívne ustanovenia, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Rovnako 

môţu jeho budúcu existenciu ovplyvniť rôzne politické rozhodnutia, hospodárska 

politika štátu alebo členstvo v medzinárodných zdruţeniach či organizáciách. Vývoj 

vnútorného trhu Slovenskej republiky v značnej miere ovplyvnil vstup Slovenska do 

Európskej únie, čo by malo prispieť k jeho vyššej konkurencieschopnosti, stabilite či 

rozvoju medzinárodného obchodu. Podnikateľskú aktivitu ovplyvňuje tieţ veľké 

mnoţstvo fondov z Európskej únie, z ktorých môţu jednotlivé podniky čerpať finančné 

prostriedky k rôznym účelom. Ďalším významným faktorom bolo tieţ prijatie Eura za 

národnú menu 1. januára 2009, čo malo dopomôcť k vytvoreniu oblasti s menovou 

a cenovou stabilitou, ktorá je nevyhnutná pre efektívne fungovanie podnikov. Nielenţe 

dochádza k odstráneniu kurzového rizika pri realizácii zahraničného obchodu, ale 

zniţujú sa tieţ transakčné náklady, ktoré súvisia s konverziou domácej meny za 

zahraničnú a naopak. Zároveň vďaka vyššej stabilite v ekonomike napomáha 

k ľahšiemu získavaniu zahraničných investícií, čo vedie k rozvoju podnikateľských 

príleţitostí a k vyššej konkurencieschopnosti domácej ekonomiky voči zahraničným 

krajinám. Nevýhodou zavedenia spoločnej meny je však to, ţe Slovenská republika 

stratila suverenitu pri vykonávaní svojej menovej politiky. Tá totiţ prešla z kompetencií 

Národnej banky Slovenska do právomocí Európskej centrálnej banky a tak Slovensko 

stratilo významný nástroj pre ovplyvňovanie svojej ekonomiky. 
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 Od januára 2011 nastali pre podnikateľov a ţivnostníkov mnohé zmeny 

v daňovej a odvodovej politike štátu, čo ovplyvnilo nielen podnikateľskú sféru, ale aj 

samotných spotrebiteľov. Spomedzi viacerých legislatívnych zmien uvediem najmä 

zvýšenie DPH z pôvodných 19 % na hodnotu 20 %. Tieţ nastali určité zmeny v dani 

z príjmov FO, či v odvodovom systéme. Tieto zmeny súvisia s hospodárskou recesiou 

a snahou politikov zmierniť jej negatívne dopady na štátny rozpočet. Mnohé podniky sa 

preto musia zamyslieť nad tým, či je na tieto reformy pripravený aj ich ekonomický 

softvér. 

 

 Softvérové spoločnosti preto museli prepracovať staré verzie účtovných 

programov. Pokiaľ by však spoločnosť First SK, s. r. o. nevedela zaručiť aktuálnu 

legislatívu načas, museli by sa nové zmeny zloţito nastavovať ručne, čo by mohlo 

spôsobiť stratu viacerých zákazníkov, ktoré od tejto spoločnosti odoberajú účtovný 

softvér. Mohli by totiţ prejsť ku nejakej konkurenčnej firme, by sa tak vyhli moţným 

chybám v účtovníctve alebo mzdách.
48

 

 

 Spoločnosť First SK, s. r. o. sa riadi najmä nasledujúcimi právnymi normami: 

 

- obchodný zákonník č. 513/1991 Zb. 

- občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. 

- zákonník práce č. 311/2001 Z. z. 

- ţivnostenský zákon č. 455/1991 Zb. 

- zákon o DPH č. 222/2004 Z. z. 

- zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. 

- zákon o dani z príjmu 593/2003 Z. z. a ďalšie 

 

Je však nevyhnutné neustále sledovať zmeny, ktoré v týchto zákonoch nastanú.  
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 Podnikatelia sa môžu na legislatívne zmeny pripraviť už teraz. [online]. cit. 14-12-2010. Dostupné na 

WWW: <http://www.itnews.sk/spravy/software/2010-10-01/c136047-ts-podnikatelia-sa-mozu-na-

legislativne-zmeny-pripravit-uz-teraz?utm_medium=rss>. 
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4.1.1.2 Ekonomické faktory 

 

 Ekonomika Slovenskej republiky sa do roku 2008 nachádzala v období 

expanzie, čo sa prejavovalo kaţdoročným nárastom hrubého domáceho produktu, 

klesaním nezamestnanosti, ale tieţ rastúcou mierou inflácie. Na počiatku roku 2009 

však Slovensko zasiahla hospodárska recesia, ktorá spôsobila zhoršenie viacerých 

makroekonomických ukazovateľov. Na druhej strane v tomto roku prijalo Slovensko za 

svoju oficiálnu menu Euro, čo zlepšilo jeho pozitívne vyhliadky do budúcnosti a stalo sa 

tak oveľa atraktívnejším pre zahraničných investorov. Z pomedzi viacerých 

ukazovateľov, ktoré sú makroekonomického charakteru a odráţajú ekonomickú situáciu 

v Slovenskej republike, rozoberiem nasledujúce: HDP, nezamestnanosť a infláciu.  

 

HDP 

 

Tab 4.1 Vývoj HDP v SR v rokoch 2007 - 2010 

 

HDP (v mil. eur) 2007 2008 2009 2010 

bežné ceny 61555,0 67007,3 63050,7 65905,5 

stále ceny 60876,5 65140,0 63803,1 65586,3 

 

ZDROJ: Hrubý domáci produkt. [online]. 2010, cit. 06-01-2011. Dostupný na WWW: 

<http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=172>. 

 

 Z tabuľky č. 4.1 je zrejmé, ţe sa do roku 2008 prejavovala rastúca tendencia 

hrubého domáceho produktu, čo súviselo s obdobím konjunktúry, v ktorom sa práve 

ekonomika Slovenska nachádzala. Za rok 2008 bola úroveň HDP v beţných cenách na 

úrovni 67 007, 3 mil. eúr. Na počiatku roku 2009 však Slovensko zasiahla hospodárska 

recesia, ktorá sa prejavila zníţením dopytu po výrobkoch a sluţbách, obmedzovaním 

výroby, zatváraním mnohých prevádzok viacerých podnikov, a najmä poklesom 

hrubého domáceho produktu na hodnotu 63 050,7 mil. eúr. 

 

 Podľa  údajov Štatistického úradu SR sa za rok 2010 vytvoril hrubý domáci 

produkt v objeme 65,9 miliardy eur. V porovnaní s rokom 2009 vzrástol v bežných 

cenách o 4,5%. V stálych cenách bol vyšší o 4%.  
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 Podľa ekonomického analytika Tatra banky Borisa Fojtíka bol rast HDP 

spôsobený najmä rastom investícií. Tie zároveň podporujú vyhliadky ekonomiky do 

budúcnosti, pretoţe je s nimi spojený aj rast produkčných kapacít. Ďalšími faktormi, 

ktoré opätovne odštartovali rast hrubého domáceho produktu v roku 2010 boli najmä 

rast zahraničného dopytu, či spotreba domácností, ktorá sa konečne vymanila zo 

záporných hodnôt. Boris Fojtík predpokladá, ţe sa bude v roku 2011 tempo rastu 

spotreby domácností aj naďalej zvyšovať.
49

 

 

Inflácia 

 

Tab 4.2 Vývoj inflácie v SR v rokoch 2007 - 2010 

 

Ukazovateľ 2007 2008 2009 2010 

Inflácia (v %) 2,8 4,6 1,6 1 

 

ZDROJ: Spotrebiteľské ceny (inflácia). [online]. 2010, cit. 07-01-2011. Dostupné na WWW: 

<http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=20399>. 

 

 Ako vyplýva z tabuľky č. 4.2, do roku 2008 mala inflácia na Slovensku rastúcu 

tendenciu. Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky dosiahla inflácia za 

rok 2008 priemernú hodnotu 4.6%. Vysoká inflácia v tomto období však netrápila len 

Slovenskú republiku, ale bola problémom väčšiny krajín Európskej únie. Takáto inflácia 

bola výsledkom vyšších cien potravín, zdraţovania energií, či niektorých sluţieb. 

 

 Je známe, ţe kríza výrazne zniţuje tempo rastu spotrebiteľských cien, čo sa 

prejavilo najmä jej nástupom v roku 2009. Za tento rok dosiahol rast spotrebiteľských 

cien meraný európskym Harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien priemernú 

hodnotu 1,6%. Tento pokles pokračoval aj v nasledujúcom období, keď za rok 2010 

dosiahla inflácia na Slovensku priemernú hodnotu 1%. V závere roka 2010 medziročné 

tempo rastu spotrebiteľských cien zrýchlilo, keď podľa údajov Štatistického úradu SR 

dosiahla inflácia v decembri hodnotu 1,3 percenta. 
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 Slovensko v roku 2010: nezamestnaných pribúdalo menej. [online]. 2010, cit. 07-01-2011. Dostupné na 

WWW: <http://www.investujeme.sk/clanky/slovensko-v-roku-2010-hdp-rastlo-o-4-nezamestnanych-

pribudalo-menej/>. 
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Nezamestnanosť 

 

Nezamestnanosť sa v hospodárskej praxi zvyčajne meria dvomi spôsobmi – 

prvým je počet nezamestnaných osôb a druhým je percentuálna miera nezamestnanosti. 

Mieru nezamestnanosti vypočítame ako pomer počtu nezamestnaných osôb, ktoré sa 

však aktívne snaţia získať zamestnanie, k celkovému počtu ekonomicky aktívneho 

obyvateľstva vyjadrený v percentách.
50

 

 

Tab 4.3 Vývoj nezamestnanosti v SR v rokoch 2007 – 2010 (v %) 

 

Ukazovateľ 2007 2008 2009 2010 

Nezamestnanosť (v %) 11 9,6 12,1 14,4 

 

ZDROJ: Nezamestnanosť. [online]. 2010, cit. 07-01-2011. Dostupné na WWW: 

<http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=24138>. 

 

 

 Uţ od roku 2002 vykazovala percentuálna miera nezamestnanosti klesajúcu 

tendenciu. V roku 2008 sa dostala hodnota nezamestnanosti na úroveň 9,6 %, Po 

nástupe hospodárskej recesie v roku 2009 sa v dôsledku odbytových problémov začala 

obmedzovať výroba, zniţovali sa počty zamestnancov v mnohých podnikov, či niektoré 

podniky dokonca zanikli. To sa prejavilo zníţením počtu pracovných miest a rastom 

nezamestnanosti. 

 

 V minulom roku (2010) nezamestnanosť aj naďalej rástla. Medziročne sa počet 

nezamestnaných zvýšil o 64,8 tis. na hodnotu 389 tis. osôb. Z muţov stratilo prácu 

okolo 42 tis. osôb, zatiaľ čo ţien, ktoré prišli o zamestnanie, bolo len 22,7 tisíca. 

Najviac však vzrástla miera nezamestnanosti u mladých ľudí vo veku od 15 do 24 

rokov, keď sa po skončení školy ocitlo bez práce veľa absolventov. 

 

 Podľa Štatistického úradu sa počet nezamestnaných dlhšie ako 1 rok aj naďalej 

zvyšoval a ich podiel na celkovej nezamestnanosti sa zvýšil o 8,4 p. b.  na 59,3 %.
51
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 Vývoj nezamestnanosti. [online]. 2010, cit. 10-01-2011. Dostupné na WWW: 

<http://www.finance.sk/hospodarstvo/trh-prace/vyvoj-nezamestnanosti/>. 
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 Slovensko v roku 2010: nezamestnaných pribúdalo menej. [online]. 2010, cit. 10-01-2011. Dostupné na 
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 Dôleţité je však podotknúť, ţe medzi jednotlivými krajmi na Slovensku existujú 

výrazné rozdiely v počte nezamestnaných osôb a tým aj v miere nezamestnanosti. Tieto 

rozdiely udáva tabuľka č. 4. 4., ktorá obsahuje údaje z roku 2009.  

 

Tab 4.4 Počet nezamestnaných a miera nezamestnanosti v jednotlivých krajoch SR 

 

SR, kraj 
Nezamestnaní (v tis. osôb) Miera nezamestnanosti (v %) 

2008 2009 2008 2009 

SR spolu 257,5 324,2 9,6 12,1 

v tom   

Bratislavský 12,4 16,3 3,6 4,7 

Trnavský 18,3 27,5 6,2 9,1 

Trenčiansky 13,9 21,4 4,7 7,3 

Nitriansky 31,7 45,7 8,8 13 

Žilinský 25,9 35,4 7,7 10,6 

Banskobystrický 59,5 59,8 18,2 18,8 

Prešovský 48,7 62,4 13 16,2 

Košický 47,2 55,8 13,5 15,5 

 

ZDROJ: Nezamestnanosť. [online]. 2010, cit. 10-01-2011. Dostupné na WWW: 

<http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=1801>. 

 

4.1.1.3 Sociokultúrne faktory 

 

 V roku 2010 zaznamenala Slovenská republika prirodzený prírastok 

obyvateľstva vo výške 6 083 osôb. Zahraničnou migráciou sa zvýšil počet osôb 

v Slovenskej republike o 2 377 osôb. Celkový prírastok obyvateľstva bol oproti roku 

2009 niţší o 1 223 osôb a dosiahol hodnotu 8 460. 

 

 Ku dňu 30. septembra 2010 mala Slovenská republika 5 433 385 obyvateľov, čo 

je o 11,5 tisíc ľudí viac neţ v tento istý dátum roka 2009. Podiel ţien na celkovom počte 

obyvateľstva je 51,4%. 
52

  

 

 Ďalším faktorom, ktorý výrazne vyjadruje úroveň určitej krajiny je výška 

minimálnej a priemernej mzdy. Tie priamo ovplyvňujú kúpyschopný dopyt, investície 

a tým pôsobia na celé podnikateľské prostredie, ako aj na vývoj celej spoločnosti. V  
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 Počet obyvateľov SR k 31. 12. 2010. [online]. 2010, cit. 10-01-2011. Dostupné na WWW: 

<http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=29519>. 
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tabuľke č. 4.5 môţeme vidieť, ako sa vyvíjala výška priemernej a minimálnej mzdy 

v jednotlivých rokoch 2007 – 2010. V súčasnosti je výška minimálnej mzdy 317 eur. 

 

 

Tab 4.5 Vývoj priemernej a minimálnej mzdy v rokoch 2007-2010 

 

Ukazovateľ 2007 2008 2009 2010 

Priemerná mzda 668,72 723,03 744,50 769,00 

Minimálna mzda 252,30 268,90 295,50 307,70 

 

ZDROJ: Kalkulátor čistej mzdy na Slovensku 2010. [online]. 2010, cit. 10-01-2011. Dostupné na WWW: 

<http://ekonomika.sme.sk/kalkulacky/kalkulator-cistej-mzdy-2010.php>.  

 

4.1.1.4 Technologické faktory 

 

 Jedným z najdôleţitejších faktorov, ktoré ovplyvňujú podnikateľskú činnosť, 

ako aj úroveň určitej ekonomiky je práve technologický pokrok. Obzvlášť závaţný je 

tento faktor pre oblasť informačných technológií, v ktorej pôsobí aj spoločnosť First 

SK, s. r. o. Je známe, ţe technologický pokrok ako aj informačné systémy neustále 

napredujú, a preto je pre spoločnosť First SK, s. r. o. nesmierne dôleţité neustále 

sledovať vývoj nových technológií, či pokrok výskumu a vývoja.  

 

 Koordinácia výskumných a vývojových aktivít na Slovensku spadá pod 

pôsobnosť Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. To sa snaţí vytvárať 

vhodné podmienky pre rozvoj vedy a techniky, zodpovedá za efektívne vyuţívanie 

prostriedkov zo štátneho rozpočtu vynakladaných na vedu a techniku, ako aj 

prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie. 
53

 

 

 Na Slovensku dochádza k realizácii viacerých národných projektov pre podporu 

vedy, ktoré realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR. Pre účely 

vzdelávania Slovenská republika čerpá prostriedky z Európskeho sociálneho fondu 
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 Riadenie štátnej vednej a technickej politiky. [online]. 2010, cit. 10-01- 2011. Dostupné na WWW: 

<https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/Stranky/Riadenie%C5%A1t%C3%A1tnejatechni

ckejpolitiky.aspx>. 
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a spolufinancovanie výskumu a vývoja prebieha z prostriedkov Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja.  

 

 V súvislosti s členstvom Slovenska v EU môţeme predpokladať, ţe Slovensko 

by sa malo stať priestorom, v ktorom budú priaznivé podmienky pre výskum a vývoj. 

To súvisí so snahou EU vytvoriť Európsky výskumný priestor ako európsky trh pre 

uplatnenie výsledkov vedy a nových technológií.   

 

4.1.2 Analýza konkurenčných síl 

 

 Pre stanovenie vhodnej stratégie podniku je potrebné spoznať, aké má daný 

podnik konkurenčné postavenie v prostredí, v ktorom vykonáva svoju podnikateľskú 

činnosť. Na kaţdý podnik totiţ pôsobí viacero konkurenčných síl, ktoré ovplyvňujú jeho 

činnosť, podmienky za akých ju vykonáva a majú pre jeho budúci vývoj zásadný 

význam. Čím väčšie sú konkurenčné tlaky, ktoré na podnik pôsobia, tým ťaţšia je jeho 

situácia. 

 

 Na posúdenie konkurenčného postavenia podniku a na identifikáciu 

konkurenčných tlakov, ktoré na podnik pôsobia, som si vybral Porterovu analýzu 

konkurenčných síl.  

 

Noví účastníci 

 

 Na trh s informačnými systémami môţe vstúpiť kaţdá nová spoločnosť, ktorá sa 

rozhodne podnikať v tejto oblasti. Takáto spoločnosť má v zásade dve základné 

moţnosti. Prvou moţnosťou je nákup informačných systémov od existujúcich 

vývojárskych firiem, ktoré môţe čiastočne upraviť, zdruţovať a potom ďalej ponúkať. 

Druhá moţnosť spočíva vo vytvorení vlastných informačných systémov, ktoré sa 

rozhodne uviesť v rámci svojich produktov na trh. 

 

 Vstup na tento trh je však podmienený viacerými bariérami. V prvom rade je 

potrebné disponovať dostatočne veľkým kapitálom, z ktorého môţe spoločnosť nakúpiť 

potrebné technologické vybavenie, dopravné prostriedky, zaistiť vhodné priestory, či 
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prijať a zaškoliť potrebný personál. Ďalšou nevyhnutnou podmienkou je zohnať 

dostatok kvalitných a skúsených programátorov, ktorí dokáţu vyvinúť IS, upravovať ho 

podľa prianí zákazníkov, pravidelne ho aktualizovať a podobne. Dôleţitá je však aj 

znalosť platnej legislatívy z oblasti podnikania a neustále sledovanie jej zmien a ich 

premietnutie do ponúkaných IS. 

 

 Keďţe na tomto trhu ponúka svoje informačné systémy viacero spoločností, 

veľmi dôleţitým faktorom úspechu je vytvorenie dobrého image-u podniku a získanie 

know-how, čo je otázkou dlhodobého pôsobenia na tomto trhu. Práve z tohto dôvodu 

spoločnosť nepredpokladá vstup nového konkurenta na trh, ktorý by mohol ohroziť jej 

súčasné konkurenčné postavenie a zásadne ovplyvniť jej vývoj v budúcnosti. Navyše 

netreba opomenúť ani doznievajúce následky celosvetovej hospodárskej krízy, keď je 

zvýšené riziko odbytových problémov. Je len malá pravdepodobnosť, ţe by sa nejaká 

spoločnosť rozhodla vstúpiť do takto neistej a rizikovej oblasti podnikania. 

 

Náhradné výrobky 

 

 Na Slovenskom trhu sa nachádza veľké mnoţstvo informačných systémov, ktoré 

ponúkajú najrôznejšie spoločnosti. Potenciálny zákazníci môţu tieto IS vnímať ako 

veľmi podobné, čo zvyšuje konkurenčnú silu náhradných výrobkov. Z tohto dôvodu si 

nemôţe spoločnosť First SK, s. r. o. určovať vysoké ceny, pretoţe by jej to spôsobilo 

vysoké straty v dôsledku prechodu zákazníkov na iný, konkurenčný, produkt. Zároveň 

musí spoločnosť dbať na vysokú kvalitu ponúkaných IS, na ich prehľadnosť a tieţ na 

kvalitu a rozsah doprovodných sluţieb. Prechod existujúcich zákazníkov na 

konkurenčný produkt však nehrozí, keďţe sa spoločnosť First SK, s. r. o. snaţí so 

zákazníkmi udrţovať pozitívne vzťahy, a zároveň zabezpečiť kvalitu produktov 

porovnateľnú s konkurenciou. Prechod zákazníkov na konkurenčný produkt je tieţ 

spojený s dodatočnými nákladmi, čo v tomto smere vytvára ďalšiu bariéru.  

 

 Medzi najznámejšie, najpouţívanejšie a najbliţšie substitúty informačných 

systémov, ktoré ponúka spoločnosť First SK, s. r. o. patria nasledujúce: 

 

EcoSun – ekonomický software od spoločnosti SunSoft Plus, s. r. o., ktorý je určený 

pre rôzne druhy podnikateľských aktivít a rôzne druhy firiem. 
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SOFTIP Profit a Packet – komplexné informačné systémy, ktoré sú určené 

predovšetkým pre riadenie malých a stredných podnikov od spoločnosti Softip, a. s.  

 

Datalock SPIN a Wéčko – v prvom prípade ide o ucelený podnikový IS, určený pre 

komplexnú podporu všetkých kľúčových činností podniku. Datalock Wéčko je zase 

ekonomický IS pre riadenie oblasti financií a ekonomiky. Oba tieto produkty ponúka 

spoločnosť Asseco Solutions, a. s. 

 

ABRA rady G1 – G4 -  tieto produkty predstavujú univerzálne IS pre riadenie 

viacerých podnikových procesov. Obsahuje moduly, ako napríklad účtovníctvo, 

financie, logistika, mzdy a personalistika a ďalšie. Tieto produkty ponúka spoločnosť 

ABRA Software, s. r. o.  

 

SAP – ide asi o najznámejší IS, ktorý slúţi pre komplexné riadenie podniku je určený 

jak pre malé a stredné podniky, tak aj pre veľké spoločnosti. Toto softwarové riešenie je 

od spoločnosti SAP, s. r. o., no tento produkt ponúka viacero spoločností.  

 

Money rady S3 – S5 – jedná sa o účtovné a informačné systémy pre riadenie podnikov 

od spoločnosti CÍGLER SOFTWARE, a. s.  

  

 Je zrejmé, ţe potenciálny zákazníci majú pri rozhodovaní o výbere 

informačného systému na výber viacero produktov. Všetky tieto produkty sú skôr 

substitútmi produktu Helios Orange. Na podnik však silné konkurenčné tlaky zo strany 

substitútov nepôsobia, keďţe sa špecializuje skôr na stavebný systém RSV. Produkt 

Helios Orange poskytuje len ako doplnkový produkt, pričom v oblasti riadenia 

stavebnej výroby je jednotkou na trhu informačných technológií. IS RSV má omnoho 

viac funkcií, ktoré sú viac špecifické pre oblasť stavebníctva a ţiaden z uvedených 

programov sa jeho funkciám nevyrovná. Výhodou je tieţ jeho kompatibilita 

s ponúkanými produktmi Helios. 
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Odberatelia 

 

 Odberateľmi programových riešení spoločnosti First SK, s. r. o. sú malé 

a stredné podniky, zamerané hlavne na stavebné, výrobné, obchodné, dopravné, 

strojárske činnosti. Medzi hlavných odberateľov informačných systémov Helios, ako aj 

systému RSV patria aj veľké spoločnosti, ako Skanska, a. s., či Doprastav, a. s. Týchto 

zákazníkov získala hlavne vďaka ponúkanému systému RSV, ktorý je pre tieto stavebné 

firmy ako „ušitý na mieru“. Veľkou výhodou je tieţ jeho kompatibilita s ďalšími 

ponúkanými IS Helios. Prechod súčasných odberateľov na iný konkurenčný produkt sa 

nepredpokladá, keďţe by im to vyvolalo vysoké dodatočné náklady na novú 

implementáciu týchto IS, ako aj na zaškolenie personálu. V tomto smere má teda 

silnejšiu vyjednávaciu schopnosť spoločnosť First SK, s. r. o. Pri tvorbe cien však 

podnik vychádza z trhových podmienok, čo mu znemoţňuje tvorbu premrštených cien. 

Spoločnosť First SK, s. r. o. si navyše snaţí so súčasnými zákazníkmi udrţiavať 

pozitívne vzťahy najmä ochotou a vrelou komunikáciou, čo zvyšuje ich loajalitu. 

 

 Z uvedeného vyplýva, ţe zo strany odberateľov konkurenčné tlaky nejako 

výrazne nepôsobia, čo sa pravdepodobne nezmení ani v budúcnosti. 

 

Dodávatelia 

 

 Spoločnosť First SK, s. r. o. má v zásade štyroch hlavných dodávateľov, ktorí sú 

nevyhnutní pre bezproblémový chod podniku. Prostredníctvom pravidelného 

predlţovania licencií od nich odoberá produkty, ktoré ďalej zdruţuje do svojej ponuky 

a ďalej ich ponúka. Výnimkou je spoločnosť Microsoft Slovakia, od ktorej odoberá 

operačný systém Windows za účelom jeho vyuţitia v podnikových počítačových 

zariadeniach. Medzi týchto dodávateľov patria nasledujúce spoločnosti: 

 

Asseco Solutions, a. s. 

Bárdošova 2 

831 01 Bratislava 37 
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CRM, s. r. o. 

Nová 2,  

949 01 Nitra 

 

Gatema, s. r. o.  

Havlíčkova 18 

680 01 Boskovice 

 

Microsoft Slovakia s. r. o. 

Prievozská 4D  

821 09 Bratislava 

 

 Prvá zo spoločností – Asecco Solutions, a. s. je dodávateľom väčšiny modulov 

z ponúkaného informačného systému Helios Orange a Helios Green. Tieto IS totiţ 

spoločnosť First SK, s. r. o. nevytvára, ale kupovaním licencií ich od tejto spoločnosti 

odoberá. Iný podnik, od ktorého by mohla spoločnosť First SK, s. r. o. tieto produkty 

nakupovať, neexistuje, pretoţe tento podnik ich vytvára a má teda ako jediný právo na 

poskytovanie licencií k ich ďalšiemu predaju. Existuje však mnoho iných spoločností, 

od ktorých by mohla spoločnosť odoberať podobné informačné systémy, no tento 

prechod na nového dodávateľa by bol spojený s vysokými nákladmi. Zároveň by 

pravdepodobne došlo k strate mnohých zákazníkov, ktorí od spoločnosti First SK, s. r. 

o. tieto produkty odoberajú. V tomto smere má teda spoločnosť Asecco Solutions, a. s. 

značnú konkurenčnú silu, no tú si pri cenovej tvorbe  a zjednávaní predajných 

podmienok neuplatňuje. Dôvodom je existencia viacerých substitučných produktov ako 

aj mnoţstva odberateľov týchto IS, o ktorých by v prípade vysokých cien prišla. 

Spoločnosť First SK, s. r. o. sa navyše s touto firmou snaţí udrţiavať pozitívne vzťahy, 

čo jej môţe v budúcnosti pomôcť k dosiahnutiu lepších nákupných podmienok, 

odloţeniu splatnosti faktúr či k zjednaniu lepších nákupných cien. Spoločnosť First 

information systems, s. r. o. čo je materská spoločnosť firmy First SK, s. r. o., získala 

navyše v roku 2010 partnerské ocenenie a status „Gold partner“ pre rok 2011. Práve 

z týchto dôvodov si myslím, ţe od tejto spoločnosti nejaké výraznejšie konkurenčné 

tlaky v budúcnosti nehrozia. V prípade, ţe by chcela táto spoločnosť rapídne zvyšovať 

ceny systémov Helios, spoločnosť First SK, s. r. o. by ho jednoducho prestala ponúkať, 
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a zameriala sa výlučne na ponúkanie stavebného systému RSV, ktorý si sama vytvára 

a ktorý je hlavným zdrojom jej konkurenčnej sily a existencie na trhu.  

 

 Z týchto dôvodov si dovolím povedať, ţe aj keď je spoločnosť First SK, s. r. o. 

na tejto spoločnosti závislá, svoju vyjednávaciu silu si pri zjednávaní cenových 

podmienok spoločnosť Asseco Solutions, a. s. uplatniť nemôţe. 

 

Druhý dodávateľ - GATEMA, s. r. o. – dodáva spoločnosti First SK, s. r. o. 

doplnkový modul pre spomínaný software Helios Orange – Výroba. Tento modul 

podnik zdruţuje s ostatnými modulmi a ďalej ho ponúka ako súčasť systému Helios.   

  

 Tretí dodávateľ– spoločnosť CRM, s. r. o. dodáva spoločnosti First SK, s. r. o. 

programové riešenia pre informačný systém Helios v moduloch Styk so zákazníkmi a 

Ľudské zdroje. Ide taktieţ o doplnkové moduly, ktoré ponúka ako súčasť systému 

Helios, ktoré nakupuje od spoločnosti Asseco Solutions, a. s.  

 

 Posledným dodávateľom je spoločnosť Microsoft Slovakia, s. r. o. Ako som uţ 

spomínal, od tejto spoločnosti firma First SK, s. r. o. odoberá operačný systém 

Windows, ktorý ďalej neponúka, ale sama ho vyuţíva vo vlastných počítačových 

zariadeniach.  

 

 Všetci títo dodávatelia sú samostatné podniky, ktoré pri tvorbe svojej obchodnej 

politiky a stanovovaní cien nespolupracujú. Ich koncentrácia sa v budúcnosti ani 

nepredpokladá, a preto si myslím, ţe zo strany dodávateľov výraznejšie konkurenčné 

tlaky nehrozia. 

  

 Navyše, ako som uţ spomínal, spoločnosť First SK, s. r. o. sa snaţí so svojimi 

dodávateľmi udrţiavať priateľské vzťahy, čo sa jej v budúcnosti môţe vyplatiť vo forme 

rôznych cenových zliav, odloţení splatnosti faktúr, či vo forme iných výhod. 

 

Konkurenti 

 

 Na trhu s informačnými systémami pre komplexné riadenie podnikov pôsobí 

viacero spoločností, ktoré ponúkajú rovnaké alebo podobné produkty ako spoločnosť 
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First SK, s. r. o. Je teda zrejmé, ţe má podnik v dôsledku silných konkurenčných tlakov 

zo strany existujúcej konkurencie pri tvorbe svojej cenovej a obchodnej politiky značne 

obmedzené moţnosti. V období celosvetovej hospodárskej krízy, ktorá zasiahla aj trh 

s informačnými systémami, sa navyše kaţdý s existujúcich konkurentov snaţí získať 

zákazníkov práve na svoju stranu. Ako som uţ uvádzal vyššie, odchod existujúcich 

zákazníkov však nehrozí, pretoţe takýto prechod na iný, konkurenčný produkt, je 

spojený s dodatočnými nákladmi, čo sa ţiadnej spoločnosti neoplatí.  

 

 Medzi najvýznamnejších poskytovateľov substitútov k produktom spoločnosti 

First SK, s. r. o. patrí: 

 

SAP Slovensko s. r. o. 

Plynárenská 7/A 

821 09 Bratislava 

 

Asseco Solutions, a. s. 

Bárdošova 2 

831 01 Bratislava 37 

 

SOFTIP, a. s.  

Business Center Aruba, Galvaniho 7/D 

821 04 Bratislava 

 

ABRA Software s. r. o. 

Hraničná 18 

821 05 Bratislava 

 

CÍGLER SOFTWARE, a. s.  

Račianska 66 

831 02  Bratislava 

 

Najväčším konkurentom spoločnosti First SK, s. r. o. je prvá zo spomínaných 

spoločností – SAP Slovensko, s. r. o. Produkty firmy SAP patria medzi najznámejšie 

a najrozšírenejšie spomedzi všetkých IS na tomto trhu. V súčasnosti má táto spoločnosť 
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svoje pobočky, ktoré sú zamerané na predaj a vývoj IS vo viac ako 50 krajinách na 

celom svete, čo z nej robí absolútneho lídra na trhu informačných systémov. Táto 

spoločnosť má najväčší podiel aj na Slovenskom trhu, čo jej vo veľkej miere umoţňuje 

určovať ceny, ako aj úroveň kvality informačných systémov. Spoločnosti Fisrt SK, s. r. 

o. však táto spoločnosť konkuruje len v informačných systémoch pre komplexné 

riadenie beţných podnikových agend, čo sa týka informačných systémov Helios. 

S poskytovaným systémom RSV pre riadenie stavebnej výroby, na ktorý sa spoločnosť 

First, SK, s. r. o. špecializuje, sa nedá porovnať, pretoţe nie je orientovaný na túto 

oblasť. V tomto smere má teda podnik podstatnú konkurenčný výhodu, ktorá mu môţe 

zabezpečiť získavanie ďalších verných zákazníkov. 

 

 Ďalším poskytovateľom substitútov je firma Asseco Solutions, a. s. ktorá je 

zároveň jej dodávateľom pre produkty Helios Orange a Green. Táto spoločnosť sa totiţ 

zaoberá aj predajom a implementáciou informačných systémov do konkrétnych 

podnikov, a nielen poskytovaním licencií k ich ďalšiemu predaju. Spoločnosť First SK, 

s. r. o. však neponúka len IS Helios, ale špecializuje sa hlavne na systém RSV (Riadenie 

stavebnej výroby), ktorý sama aj vytvára, čo ju od tejto spoločnosti výrazne odlišuje. 

Prispôsobenie cien pre systém Helios cenám tejto spoločnosti je však samozrejmosťou. 

Keďţe s týmto podnikom spoločnosť dobre vychádza, konkurenčný boj z tejto strany 

nehrozí.  

 

 Ostatné uvedené spoločnosti ponúkajú informačné systémy porovnateľnej 

kvality s produktmi spoločnosti First SK, s. r. o. a rozdeľujú si zvyšnú časť trhu. 

Zdruţovanie týchto podnikov za účelom získania väčšej konkurenčnej sily sa 

nepredpokladá. O získavanie nových zákazníkov sa kaţdá z nich snaţí zaobstarať 

dobrou kvalitou produktov, stanovovaním výhodných cien, či vytváraním dobrého 

image-u. Konkurenčné súperenie sprevádzané cenovou vojnou sa však v ţiadnom 

prípade nepredpokladá, keďţe nejde o veľké spoločnosti s dostatočnou konkurenčnou 

silou či rozsiahlym zázemím.  
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4.2 Interná analýza 

 

Proces poskytovania služieb 

 

 Predaj a implementácia informačných systémov prebieha po dohode so 

zákazníkom na základe objednávky. Komplexné zavedenie informačného systému 

vyţaduje zostavenie projektového týmu, navrhnutie jednotlivých krokov, postupné 

zavádzanie systému do jednotlivých počítačov v podniku, spustenie jeho prevádzky, 

zaškolenie budúcich uţívateľov a na záver poskytovanie uţívateľských rád a servisu 

v priebehu prevádzky IS. Bohaté skúsenosti umoţňujú firme pristupovať ku kaţdému 

projektu profesionálne a s maximálnou precíznosťou, čím si získava stále viac 

spokojných zákazníkov. Reklamácie pre chybnú implementáciu spoločnosť nemáva. 

 

 Spoločnosť First SK, s. r. o. má zamestnaných kvalitných programátorov, ktorý 

dokáţu prispôsobiť informačný systém konkrétnym poţiadavkám zákazníkov, ako aj 

zabezpečiť jeho aktuálnosť a inovácie. Spoločnosť sa neustále snaţí svoje produkty 

vylepšovať o nové funkcie, ako aj uľahčovať jeho celkovú prevádzku. 

 

 V oblasti poskytovania rád a pomoci s uţívateľskými problémami má 

spoločnosť  First SK, s. r. o. konkurenčnú výhodu, ktorú by si mala ponechať aj 

v budúcnosti. Ide o 30 minútový hotline/deň pre riešenie problémov zo zákazníkmi 

zdarma, pričom u konkurentov je táto doba zvyčajne okolo 10 minút.  

 

Marketing 

 

 Čo sa týka reklamy, spoločnosť First SK, s. r. o. uprednostňuje propagáciu 

svojich produktov najmä prostredníctvom internetu a telefónu. Spoločnosť má vlastnú 

stránku, na ktorej môţeme nájsť okrem podrobného popisu ponúkaných produktov tieţ 

informácie o firme, o získaných certifikátoch a oceneniach, či mnoţstvo referencií od 

spokojných zákazníkov. Na stránke tieţ môţeme nájsť tieţ typické kontaktné 

informácie,  ďalej informácie o voľných pracovných miestach, či objednávkové 

formuláre. Na titulnej strane navyše môţeme nájsť logá najcennejších zákazníkov – 
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veľkých stavebných firiem Doprastav, a. s. a Skanska, a. s.. Zákazníci takéhoto rozmeru 

svedčia o kvalite ponúkaných produktov a ich referencie sú pre podnik veľmi cenné.  

 

 Ďalší spôsob, ktorým spoločnosť propaguje svoje produkty a zároveň sa snaţí 

získavať nových zákazníkov, je priame oslovenie potenciálnych zákazníkov 

prostredníctvom telefónu. Túto činnosť má na starosti marketingové oddelenie podniku. 

Veľkou výhodou tejto formy reklamy je uţší kontakt so zákazníkmi, či moţnosť 

okamţitej reakcie na otázky potenciálnych zákazníkov. 

 

 Posledným, a najcennejším zdrojom získavania nových zákazníkov, sú 

referencie od spokojných zákazníkov, ktoré sa šíria. Spoločnosť sa preto snaţí udrţiavať 

si dobré meno u odberateľov, ako aj u verejnosti, pristupovať ku kaţdému projektu 

profesionálne, či neustále zabezpečovať uţívateľský servis pre bezchybnú 

a bezporuchovú prevádzku IS. 

 

 V rámci cenovej politiky sa spoločnosť snaţí udrţiavať takú úroveň ceny 

produktov, ktorá odpovedá konkrétnej situácii na trhu. V prípade nedostatočného 

dopytu poskytuje rôzne zľavy a cenovo sa snaţí prispôsobovať najmä cenám 

konkurenčných produktov. Celkovo sú ceny podniku výhodné, čomu svedčí aj 

mnoţstvo spokojných zákazníkov, ktorých referencie sú na internetovej stránke 

spoločnosti. V prípade záujmu o nejaký produkt spoločnosť dokáţe vyjednávať, 

a prispôsobiť cenu konkrétnej situácii zákazníka. Financovanie implementovaných IS 

môţe prebiehať aj prostredníctvom splátok, ďalej prostredníctvom vyuţitia sluţieb 

finančného leasingu, či vyuţitím dotácií z fondov EU v rámci projektu „ICT 

V PONIKOCH“ 

 

Management organizácie 

 

 Management organizácie predstavujú dvaja hlavný manaţéri, ktorí sú zároveň aj 

vlastníkmi podniku, plus projektový manaţéri pre implementáciu systémov Helios 

a RSV. Vrcholový management podniku má na starosti chod celej firmy, je zodpovedný 

za strategické rozhodnutia, tvorbu plánov, či finančné hospodárenie spoločnosti. 

Negatívom je, ţe podnik nemá vypracovanú stratégiu, čo vnáša do budúcnosti podniku 

určitú neistotu. V oblasti riadenia by som tieţ managementu vytkol, ţe po splnení 
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cieľov podriadenými občas nedochádza k splneniu sľúbenej odmeny, čo často krát 

spôsobí demotiváciu zamestnancov, stratu pocitu z dobre odvedenej práce, či neochotu 

k plnému pracovnému nasadeniu. 

 

 Ciele, ktoré management stanovuje súhlasia s poţiadavkami SMART, čo je 

pozitívna situácia. Riadiaci pracovníci sa zároveň snaţia, aby im všetci porozumeli, 

a aby kaţdý vedel, ako môţe svojou prácou prispieť k ich dosahovaniu. Kompetencie sú 

jasne rozdelené, takţe nezhody kvôli ich nejasnosti nevznikajú. To je pre organizáciu 

práce pozitívna skutočnosť, pretoţe v opačnom prípade by mohlo dochádzať k rôznym 

nezhodám na pracovisku.  

 

 Projektový manaţéri sú zodpovední sa kompletnú prípravu, implementáciu, ako 

aj spustenie novozavedených informačných systémov do prevádzky. V tomto smere 

spoločnosť disponuje schopnými pracovníkmi, ktorí sú schopní vyriešiť individuálne 

poţiadavky kaţdého zákazníka a prispôsobiť informačný systém jeho poţiadavkám. 

Vysoká odbornosť, ako aj komplexné znalosti z viacerých podnikových agend im 

umoţňujú pristupovať ku kaţdému projektu individuálne a s maximálnou 

profesionálnosťou. 

 

Majetkové vybavenie 

 

 Spoločnosť First SK, s. r. o. disponuje dostatočným mnoţstvom technologického 

vybavenia, ktoré zahŕňa najmä kvalitné počítačové vybavenie, server, či prepracovaný 

informačný systém, ktorý umoţňuje komplexné riadenie podniku prostredníctvom 

intranetu, sledovanie stavu rozpracovanosti zákaziek, finančného hospodárenia, či 

mnoho ďalších skutočností. Zároveň disponuje kvalitným softvérom, ktoré umoţňujú 

programovať a prispôsobovať informačné systémy konkrétnym poţiadavkám firiem. 

Technologické vybavenie podnikov, ktoré operujú v priemysle informačných 

technológií, je kľúčové. Z tohto dôvodu spoločnosť udrţuje stav technologického 

vybavenia na vysokej úrovni a v prípade zastarávania pouţité zariadenia vymieňa. 

Dovolím si teda tvrdiť, ţe ide teda o silnú stránku spoločnosti.  
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4.2.1 Finančná analýza 

 

 Neoddeliteľnou súčasťou analýzy východiskovej situácie podniku je 

zhodnotenie jeho hospodárenia a posúdenie finančnej stránky podnikania. K tomuto 

účelu slúţi práve finančná analýza, pomocou ktorej môţeme odhaliť blíţiace sa 

problémy, posúdiť riziká, či zhodnotiť schopnosť podniku realizovať určitú stratégiu.  

 

 V nasledujúcom texte rozoberiem len tie ukazovatele, ktoré mi poskytnú 

relevantné charakteristiky pre účel strategickej analýzy podniku First SK, s. r. o. Údaje, 

z ktorých vykonám finančnú analýzu spoločnosti, môţeme nájsť vo finančných 

výkazoch, ktoré sa nachádzajú v prílohách tejto práce – Súvaha a Výkaz ziskov a strát. 

 

Ukazovatele zadlženosti 

 

Tab 4.6 Ukazovatele zadlženosti u spoločnosti First SK, s. r. o. 

 

Ukazovateľ 2008 2009 2010 

Celková zadĺţenosť 33,59 14,83 10,77 

Zadĺţenosť vlastných zdrojov 50,58 17,42 12,08 

Úrokové krytie 142,91 68,23 699,81 

 

 

 Z predchádzajúcej tabuľky je zrejmé, ţe ako celková zadlţenosť, tak aj 

zadlţenosť vlastných zdrojov od roku 2008 klesá. V roku 2010 klesla celková 

zadlţenosť podniku z pôvodných 14,83 % na 10,77 %. Zadlţenosť vlastných zdrojov 

klesla z pôvodných 17,42 % v roku 2009 (dokonca z hodnoty 50,58 % v roku 2008) na 

hodnotu 12,08 % v roku 2010. 

 

 Z uvedeného vyplýva, ţe spoločnosť First SK, s. r. o. vyuţíva k financovaniu 

svojich potrieb prevaţne vlastný kapitál, s čím je spojené len minimálne riziko, ktoré 

vyplýva zo zadlţenosti podniku a z neschopnosti platiť náklady cudzieho kapitálu. 

 

 Na jedno euro nákladových úrokov pripadá v roku 2010 699,81 eúr zisku, čo je 

oproti roku 2009 zvýšenie o 631,58 eúr. Táto výrazná zmena je dôsledkom rapídneho 
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zníţenia nákladových úrokov v roku 2010 oproti roku 2009, ako aj zvýšenia zisku 

medzi týmito obdobiami.  

 

Ukazovatele rentability 

 

 Nasledujúca tabuľka udáva prehľad vypočítaných ukazovateľov ziskovosti 

podniku First SK, s. r. o.: 

 

Tab 4.7 Ukazovatele rentability u spoločnosti First SK, s. r. o. (v %) 

 

Ukazovateľ 2008 2009 2010 

Rentabilita trţieb 14 4 7 

Rentabilita celkových aktív 20 4 7 

Rentabilita vlastného kapitálu 30 5 7 

 

  

 Z údajov tabuľky č. 4.7 vyplýva, ţe spoločnosť First SK, s. r. o. bojuje so slabou 

ziskovosťou podniku. Na 1 euro trţieb, celkových aktív, či vlastného kapitálu pripadá 

v roku 2010 iba 7 centov zisku, čo je veľmi málo. V roku 2008 pritom spoločnosť 

dosahovala na 1 euro trţieb 14 centov čistého zisku, na 1 euro celkových aktív 20 

centov čistého zisku a na 1 euro vlastného kapitálu 30 centov čistého zisku. Takéto 

zníţenie ziskovosti podniku súvisí najmä s nástupom hospodárskej recesie v roku 2009 

a z toho vyplývajúcim rapídnym zníţením čistého zisku spoločnosti. 

 

Ukazovatele likvidity 

 

 V nasledujúcej tabuľke môţeme vidieť ukazovatele likvidity, ktoré sú 

vypočítané z údajov vo finančných výkazoch spoločnosti First SK, s. r. o.: 

 
Tab 4.8 Ukazovatele likvidity u spoločnosti First SK, s. r. o. 

 

Ukazovateľ 2008 2009 2010 

Beţná likvidita 3,10 7,37 8,53 

Okamţitá likvidita 1,62 2,21 3,55 

 

 Z údajov v tabuľke č. 4.8 vyplýva, ţe ukazovateľ beţnej likvidity podniku 

dosiahol v roku 2010 hodnotu 8,53. Je to o 1,16 viac ako v roku 2009 a oproti roku 
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2008 ide o zvýšenie o hodnotu 5,43. Rastúci trend beţnej likvidity je výsledkom 

medziročného zniţovania krátkodobých záväzkov k súvahovému dňu. Ako vyplýva 

z údajov Súvahy, ktorá je prílohách tejto práce, veľkosť krátkodobých záväzkov sa 

k súvahovému dňu 2009 zníţila oproti roku 2008 o 97 075, 56 eúr a to na hodnotu 

49 031, 50 eúr. V roku 2010 ich hodnota klesla o ďalších 11 938, 92 eúr. Takáto vysoká 

likvidita podniku znamená, ţe spoločnosť First SK, s. r. o. disponuje dostatočným 

mnoţstvom likvidných aktív, ktoré môţe pouţiť na úhradu svojich krátkodobých 

záväzkov, ktoré sú vo vzťahu k obeţnému majetku pomerne nízke. 

 

 Ako môţeme vidieť v tabuľke č. 3.8,  ukazovateľ okamţitej likvidity dosahuje 

v roku 2010 hodnotu 3,55. Je to o 1,34 viac ako v roku 2009 a o 1,93 viac ako v roku 

2008. Optimálna hodnota ukazovateľa okamţitej likvidity by mala byť pribliţne 0,9 – 

1,0.
54

 Vo všetkých troch rokoch spoločnosť First SK tieto hodnoty prekračuje. V roku 

2010 spoločnosť dokonca k súvahovému dňu vykazuje aţ príliš vysoký stav 

krátkodobého finančného majetku, vo vzťahu k jeho krátkodobým záväzkom. To 

znamená, ţe podnik disponuje dostatočným mnoţstvom hotovostných peňaţných 

prostriedkov, ktoré môţe vyuţiť na okamţitú úhradu svojich krátkodobých záväzkov.  

 

4.2.2 SWOT analýza 

 

 Ďalšou analýzou, ktorá tvorí dôleţitú súčasť strategickej analýzy podniku, je 

práve analýza SWOT. Vďaka nej získame komplexný pohľad na východiskovú situáciu 

podniku, čo vytvára vhodný základ pre určenie jeho ďalšieho smerovania a zostavenie 

správnej stratégie. Analýza SWOT nám nielenţe umoţňuje získať dostatočný prehľad o 

silných a slabých stránkach podniku, ako aj o príleţitostiach a hrozbách, ale dáva tieto 

faktory do súvislostí a nabáda k tvorbe takej stratégie, ktorá je „ušitá na mieru“ 

konkrétneho podniku. 

 

 

                                                 

 
54

Likvidita a pracovný kapitál..[online]. 2010, cit. 30-01- 2011. Dostupné na WWW:  

http://sites.google.com/site/kapmsro/sluzby/financna-analyza 



-52- 

4.2.2.1 Metodický postup spracovania analýzy SWOT 

 

 V praxi sa môţeme stretnúť s viacerými spôsobmi praktického vykonania 

analýzy SWOT. Ja som si túto analýzu rozdelil na dve čiastkové analýzy, a to: 

 

1. Analýza interného prostredia podniku 

2. Analýza externého prostredia podniku 

 

 Príčinou tohto rozdelenia je odlišný charakter faktorov interného a externého 

prostredia podniku, ako aj odlišný spôsob hodnotenia týchto faktorov.  

 

Praktické vykonanie analýzy SWOT som vykonal v nasledujúcich krokoch: 

 

1. Stanovenie kritérií a hodnotiacej stupnice pre posúdenie jednotlivých faktorov. 

2. Vytipovanie relevantných faktorov interného a externého prostredia podniku, 

ktoré napĺňajú podstatu silných a slabých stránok, ako aj príleţitostí a hrozieb. 

3. Analýza jednotlivých faktorov podľa zvolených kritérií a hodnotiacej stupnice. 

4. Výber faktorov, ktoré spĺňajú kritéria pre silné a slabé stránky. 

5. Slovný komentár k zistenej situácii. 

 

4.2.2.2 Analýza interného prostredia podniku 

 

 Základom pre stanovenie cieľov, tvorbu vhodnej stratégie, či plánov je dokonalá 

znalosť interných moţností podniku. To nám umoţňuje zhodnotiť, v čom má 

spoločnosť First SK, s. r. o. konkurenčnú výhodu, na čom môţe stavať budúcu stratégiu, 

či naopak aké sú jej nedostatky, ktoré ju brzdia a bránia jej v ďalšom rozvoji.  

 

4.2.2.2.1 Stanovenie kritérií a  hodnotiacej stupnice 

 

 Jednotlivé faktory interného prostredia podniku, ktoré majú potenciál stať sa 

jeho silnými či slabými stránkami, budem vyhodnocovať z hľadiska ich výkonnosti 

a tieţ významnosti. Pre posúdenie výkonnosti  týchto faktorov pouţijem 10-stupňovú 

bodovaciu stupnicu. U silných stránok predstavuje hodnota 1 nízku výkonnosť 
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a hodnota 10 naopak vysokú výkonnosť.  U slabých stránok je to analogicky presne 

naopak – hodnota 1 predstavuje vysokú výkonnosť a naopak hodnota 10 nízku 

výkonnosť daného faktora.  

 

 Významnosť týchto faktorov budem vyhodnocovať na 5-bodovej hodnotiacej 

stupnici, kde hodnota 1 predstavuje nízku dôleţitosť daného faktora a naopak hodnota 5 

zase vysokú dôleţitosť. Je zrejmé, ţe medzi silnými či slabými stránkami podniku sa 

nebude nachádzať ţiaden faktor s nízkou významnosťou, pretoţe takýto faktor nemá 

potenciál priniesť podniku konkurenčnú výhodu , či naopak spôsobiť zaostávanie 

podniku za jeho konkurenciou. 

 

4.2.2.2.2 Vytipovanie faktorov a ich ohodnotenie 

 

 Pre analýzu silných a slabých stránok je kľúčové práve vytipovanie 

najrôznejších faktorov, ktoré môţu potenciálne tvoriť silné, či slabé stránky podniku. Je 

nesmierne dôleţité, aby sme nezabudli na ţiaden kľúčový faktor, ktorý môţe 

spoločnosti First SK, s. r. o. zabezpečiť konkurenčnú výhodu, či výrazne zhoršiť jej 

postavenie medzi ostatnými konkurentmi. Po ich vyhodnotení pomocou stanovenej 

stupnice však vyberieme len tie, ktoré majú vysokú, prípadne slabú výkonnosť, 

a zároveň majú veľký význam pre daný trh. Práve tieto faktory potom tvoria skutočné 

silné a slabé stránky spoločnosti First SK, s. r. o. a ich zoznam môţeme nájsť v tabuľke 

č. 4.9. 
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Tab 4.9 Prehľad silných a slabých stránok spoločnosti First SK, s. r. o. 

 

Silné stránky 
Kritéria 

Súčin 
Výkonnosť Významnosť 

Jasnosť kompetencií 6 4 24 

Dostatok finančných zdrojov 8 5 40 

Dobré meno u kupujúcich 8 5 40 

Dobrá povesť u dodávateľov či verejnosti 10 5 50 

Konkurencieschopnosť 7 4 28 

Konkurenčné postavenie na trhu 7 4 28 

Dobrá ziskovosť 8 4 32 

Technologické vybavenie 7 5 35 

Platobná morálka odberateľov 6 5 30 

Dobré ceny produktov 8 4 32 

Finančné zdravie podniku 10 5 50 

Marketingová sila podniku 7 5 35 

Úroveň výskumu a vývoja 8 5 40 

Schopnosť inovovať výrobky 9 4 36 

Kvalita produktov 10 5 50 

Riadne vyškolený predajný personál 9 3 27 

Dobre zaistený a fungujúci servis 10 4 40 

Jasnosť cieľov podniku 7 4 28 

Úroveň informačného systému 10 5 50 

Priemer   36,6 

  

Slabé stránky 
Kritéria 

Súčin 
Výkonnosť Významnosť 

Nenásledovanie vykonávanej stratégie 7 5 35 

Nedostatočná motivácia zamestnancov 5 5 25 

Nedostatočná zainteresovanosť managementu 6 4 24 

Nedostatočná kvalifikácia niektorých zamestnancov 5 4 20 

Priemer   26,0 

 

  

 Z predchádzajúcej tabuľky vyplýva, ţe v spoločnosti First SK, s. r. o. 

jednoznačne prevládajú silné stránky nad slabými, čo je priaznivá situácia. Dôleţité 

však je, aby ich tento podnik vedel pri budovaní vhodnej stratégie, ako aj pri 

vykonávaní svojej podnikateľskej činnosti čo najlepšie vyuţiť.  
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4.2.2.3 Analýza externého prostredia podniku  

 

 Pri analýze externého prostredia sa zameriam na vytipovanie tých faktorov, 

ktoré majú potenciál stať sa príleţitosťami, ktoré prinesú pre spoločnosť First SK, s. r. 

o. pozitívny efekt, či naopak hrozbami, ktoré môţu jej postavenie zhoršiť, prípadne 

spôsobiť jej zánik. Pri zostavovaní stratégie spoločnosti, ako aj pre zaistenie existencie 

podniku v budúcnosti, je znalosť týchto príleţitostí a hrozieb kľúčová. Ich existenciu 

spoločnosť First SK, s. r. o. ovplyvniť nemôţe, no môţe sa však na ne dôsledne 

pripraviť a počítať s nimi pri tvorbe svojej stratégie do budúcnosti.   

 

4.2.2.4 Stanovenie hodnotiacej stupnice 

 

Analýza príležitostí 

 

 Pri analýze príleţitostí budeme jednotlivé faktory vyhodnocovať podľa iných 

kritérií, ako tomu bude pri analýze hrozieb. V prvom rade je dôleţité zistiť, ako sú 

jednotlivé faktory pre spoločnosť First SK, s. r. o. príťaţlivé. Čím vyššia je 

príťažlivosť daného faktora, tým väčší je potenciálny efekt, ktorý môţe daná 

príleţitosť podniku priniesť. Pre tento účel pouţijem 10-bodovú hodnotiacu stupnicu, 

pri ktorej predstavuje hodnota 1 nízku príťaţlivosť pre podnik a hodnota 10 naopak 

vysokú príťaţlivosť danej príleţitosti.  

 

 Aby sme však jednotlivé potenciálne príleţitosti vyhodnotili objektívne, je 

potrebné tieţ určiť, aká je pravdepodobnosť uspieť pri ich vyuţití a zuţitkovať tak ich 

ponúkaný pozitívny efekt. Nemá totiţ zmysel upriamovať pozornosť na príleţitosti 

s vysokým očakávaným efektom, avšak malou pravdepodobnosťou na úspech tento 

ponúkaný efekt vyťaţiť. Pre určenie pravdepodobnosti úspechu som si zvolil 5-bodovú 

hodnotiacu stupnicu. Hodnota 1 predstavuje nízku pravdepodobnosť a hodnota 5 naopak 

vysokú pravdepodobnosť, ţe danú príleţitosť spoločnosť First SK, s. r. o. vyuţije 

a vyčerpá tak z nej očakávaný efekt.   
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Analýza hrozieb 

 

 Pri analýze hrozieb je kľúčové určiť závažnosť jednotlivých faktorov, ktoré 

majú potenciál stať sa pre podnik hrozbami. Čím vyššia je závaţnosť niektorého 

faktora, tým väčší je potenciálny negatívny efekt, ktorý môţe podniku priniesť. Pre 

tento účel som si zvolil 10-bodovú hodnotiacu stupnicu, kde hodnota 1 predstavuje 

nízku závaţnosť a hodnota 10 analogicky vysokú závaţnosť danej potenciálnej hrozby.  

 

 Ďalšie dôleţité kritérium, ktoré je pri analýze hrozieb potrebné brať do úvahy, je 

pravdepodobnosť výskytu tejto hrozby. Na 5-bodovej hodnotiacej stupnici analogicky 

uplatníme rovnaký  postup ako pri vyhodnocovaní pravdepodobnosti úspechu z vyššie 

uvedenej analýzy príleţitostí. 

 

4.2.2.5 Vytipovanie faktorov a ich ohodnotenie 

 

Tab 4.10 Prehľad príležitostí a hrozieb spoločnosti First SK, s. r. o. 

 

Príležitosti Príťažlivosť 
Pravdepodobnosť 

úspechu 
Súčin 

Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov 8 5 40 

Zvýšenie motivácie zamestnancov 7 5 35 

Modernizácia technického vybavenia 4 5 20 

Orientácia na menšie stavebné firmy RSV  9 4 36 

Získanie významnejších zákazníkov 

(holdingy) 
10 4 40 

Orientácia na predaj registračných pokladní  10 5 50 

Priemer   36,8 

        

Hrozby Závažnosť 
Pravdepodobnosť 

výskytu 
Súčin 

Rastúca cena systémov od dodávateľov 6 2 12 

Vstup nového konkurenta na trh 4 1 4 

Posilnenie terajších konkurentov 5 2 10 

Zhoršenie konkurenčného postavenia 8 2 16 

Meniace sa potreby a vkus zákazníkov 5 2 10 

Priemer     10,4 
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 Pri identifikácii kľúčových faktorov, ktoré majú potenciál stať sa príleţitosťami 

alebo hrozbami pre podnik, je dôleţité nezabudnúť na ţiaden dôleţitý faktor, ktorý by 

mohol vo významnej miere ovplyvniť budovanie vhodnej stratégie podniku. Tabuľka č. 

4.11 uvádza prehľad príleţitostí a hrozieb podniku a tieţ ich ohodnotenie podľa vyššie 

uvedených kritérií a zvolenej hodnotiacej stupnice. Z tejto tabuľky vyplýva, ţe 

v spoločnosti First SK. s. r. o. jednoznačne prevládajú príleţitosti nad hrozbami, čo je 

taktieţ priaznivá situácia.  Znalosť týchto príleţitostí nám umoţňuje sústrediť na ne 

pozornosť, dôsledne sa na ne pripraviť a zapracovať ich vyuţitie do tvorby vhodnej 

stratégie podniku. 

 

4.2.2.6 Záverečný prehľad výsledkov 

 

 Nasledujúci diagram zachytáva prehľad zistených výsledkov vykonanej SWOT 

analýzy. Obsahuje teda súčty rôznych kombinácií faktorov, ktorých výsledok 

determinuje výber najvhodnejšej stratégie pre spoločnosť First SK, s. r. o.  

 

Obr 4.1 Diagram pre určenie vhodnej stratégie spoločnosti 

 

 Príležitosti v okolí  

Slabé 

stránky 

    

Silné 

stránky 

26 + 36,8 = 36,4 + 36,8 = 

62,8 73,2 

    

    

26 + 10,4 = 36,4 + 10,4 = 

36,4 46,5 

    

 Ohrozenia v okolí  

 

 

 Z diagramu vyplýva, ţe v tejto spoločnosti prevládajú silné stránky nad slabými, 

a tieţ príleţitosti nad hrozbami. To znamená, ţe pre určenie vhodnej stratégie sa 

budeme pohybovať v I. kvadrante tejto matice. Ide o najpriaznivejšiu situáciu, v ktorej 

sa môţe podnik nachádzať a v ktorej je vhodné uplatniť agresívnu rastovo orientovanú 
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stratégiu. Tá sa totiţ zameriava na maximálne vyuţitie príleţitostí podniku za pomoci 

jeho silných stránok.  
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5 Prognóza vývoja podnikateľského prostredia 

 

 Pre roky 2011 a 2012 sa očakáva pozitívny vývoj slovenskej ekonomiky, a to 

najmä v súvislosti s očakávaným zotavovaním ekonomiky eurozóny z hospodárskej 

krízy. Slovenská republika má malú otvorenú ekonomiku, ktorá veľmi citlivo reaguje na 

výkyvy na hlavných exportných trhoch. 
55

 

 

HDP 

 

 Rast hrubého domáceho produktu by mal byť v rokoch 2011 a 2012 ovplyvnený 

priaznivejším vývojom zahraničného dopytu, no na druhej strane tieţ zavedením 

konsolidačných opatrení vlády v roku 2011. Vláda totiţ avizovala balíček úsporných 

opatrení, ktorých cieľom je zníţenie deficitu verejných financií pribliţne o 1,7 mld. eúr. 

Podľa predikcií NBS však efekt z priaznivého vývoja zahraničného dopytu nebude 

stačiť na kompenzáciu dopadov konsolidačného balíka vlády, a tak sa v hlavne v roku 

2011 očakáva spomalenie rastu HDP oproti roku 2010.
56

 Na rok 2011 sa očakáva rast 

HDP vo výške 3,0 % a pre rok 2012 vo výške 4,0%. Niţší rast ekonomiky v roku 2012 

oproti roku 2010 súvisí najmä so spomalením rastu svetového dopytu a následným 

spomaleným rastu slovenských vývozov. 
57

 

 

 Hlavnou zloţkou rastu v roku 2012 bude súkromná spotreba domácností, ktorá 

by sa mala zvýšiť o 3,1 %, ďalej rast investícií (vďaka zvýšenému čerpaniu eurofondov, 

predovšetkým na infraštruktúrne projekty) na 6,4 %, a tieţ pokračujúci priaznivý rast 

slovenského exportu na úroveň 8,0 %.
58
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Inflácia 

 

 V roku 2011 sa očakáva zvyšovanie spotrebných daní, DPH a tieţ k zavedenie 

nových poplatkov, čo sa prejaví vo vyššej dynamike rastu cien oproti roku 2010. Podľa 

predikcií NBS sa očakáva najmä rýchlejšia dynamika cien potravín, ktorá by sa mala 

tieţ nepriamo odzrkadliť v rýchlejšej dynamike cien sluţieb. Pre rok 2011 je očakávaná 

miera inflácie na úrovni 3,9 % a v roku 2012 sa očakáva zmiernenie tempa rastu 

spotrebiteľských cien na úroveň 2,6 %. 
59

 

 

Zamestnanosť a nezamestnanosť 

 

 Vývoj zamestnanosti bude ovplyvnený predovšetkým rastom ekonomickej 

aktivity, pričom sa v budúcom období predpokladá postupné oţivovanie na trhu práce. 

V roku 2011 bude však toto oţivovanie čiastočne korigované vplyvom fiškálnej 

konsolidácie vo verejnom sektore. V strednodobom horizonte sa podľa predikcií NBS 

predpokladá zvyšovanie počtu zamestnaných osôb, avšak pomalším tempom ako 

oţivovanie výkonnosti ekonomiky, čo by sa malo následne prejaviť v náraste 

produktivity práce.  

 

 Nezamestnanosť by mala reagovať na zlepšujúcu sa výkonnosť ekonomiky len 

čiastočne. To súvisí so skutočnosťou, ţe sa najmä v roku 2011 očakáva nárast počtu 

obyvateľov v produktívnom veku, ktorí budú tlmiť výraznejší pokles nezamestnanosti 

napriek narastajúcemu počtu zamestnaných osôb. Negatívny vplyv na vývoj 

nezamestnanosti sa očakáva tieţ z dôvodu zniţovania počtu zamestnancov vo verejnom 

sektore v roku 2011. Pre rok 2011 sa podľa predikcií NBS očakáva miera 

nezamestnanosti na úrovni 14,2 % a v roku 2012 13,9%. 
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Odvetvové prostredie 

 

 V súvislosti so zlepšujúcou sa ekonomickou situáciou krajiny a postupným 

oţivovaním hospodárskej aktivity môţeme predpokladať, ţe v nasledujúcich dvoch 

rokoch pribudne mnoţstvo potenciálnych zákazníkov. V čase hospodárskej recesie 

došlo k strate viacerých významných zákazníkov, ktorí v dôsledku odbytových 

problémov a nákladového zaťaţenia skrachovali. Kritická situácia postihla tieţ 

stavebníctvo, ktoré je pre spoločnosť First SK, s. r. o. hlavným zdrojom zákazníkov. Tu 

totiţ ponúka a implementuje informačný systém RSV, no v dôsledku nepriaznivého 

vývoja krajiny za toto obdobie mnoho nových zákazníkov spoločnosť nezískala. Mnohé 

projekty boli v dôsledku zlej ekonomickej situácie krajiny pozastavené, iné plánované 

projekty sa zase ani nerozbehli. V nasledujúcich rokoch sa však predpokladá opätovné 

oţivenie nielen stavebného sektora, čo by malo spoločnosti priniesť mnoţstvo ďalších 

zákazníkov. V prípade, ţe sa spoločnosť začne orientovať aj na predaj registračných 

pokladní, okruh potenciálnych zákazníkov sa navyše ešte rozšíri.   

 

 Vstup nového konkurenta, ktorý by mohol výrazne zasiahnuť do 

záujmov, činnosti ako aj konkurenčného postavenia spoločnosti First SK, s. r. o., sa 

v nasledujúcich dvoch rokoch nepredpokladá. Jedná sa totiţ o oblasť, v ktorej je 

vytvorenie dobrého image-u podniku, získanie know-how, či početnej skupiny 

zákazníkov dlhodobou záleţitosťou. Vstup do odvetvia je navyše podmienený vysokou 

kapitálovou náročnosťou, či kvalifikovaným a schopným personálom. Väčšie 

konkurenčné tlaky by však mohla spôsobiť integrácia súčasných konkurentov do 

väčšieho celku, no ani táto skutočnosť sa v nasledujúcich dvoch rokoch nepredpokladá.  
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6 Návrh stratégie  

 

 Pri formulácii stratégie pre spoločnosť First SK, s. r. o. budeme vychádzať zo 

záverov z predchádzajúcich analýz – PEST analýzy, analýzy konkurenčných síl, 

finančnej analýzy, ako aj analýzy SWOT.  

 

 Pre stanovenie vhodnej stratégie je potrebné si najskôr uvedomiť, na akých 

prednostiach podniku a konkurenčných výhodách môţe byť nová stratégia postavená. 

V prvom rade je to skvelá kvalita produktov, ktoré sú navzájom kompatibilné. Hlavnou 

konkurenčnou výhodou spoločnosti je však jej vlastný produkt – informačný systém 

RSV. Dôvodom je skutočnosť, ţe ţiaden produkt na slovenskom trhu nemá také 

funkčné moţnosti pre riadenie stavebnej výroby stredných a veľkých spoločností, ako 

tento IS. Na slovenskom trhu ide teda o najlepší softvér pre túto oblasť. 

K poskytovaným produktom Helios je na slovenskom trhu viacero substitútov 

porovnateľnej kvality, čiţe v tomto smere nejakú výraznú konkurenčný prevahu nemá. 

 

 Ďalšou skutočnosťou, o ktorú sa môţeme pri zostavovaní novej stratégie oprieť, 

je dostatok disponibilných zdrojov na realizáciu potrebných zámerov, ako aj celkové 

finančné zdravie podniku. 

 

 Posledným bodom, ktorý je potrebné pri zostavovaní stratégie brať do úvahy, je 

výborná kvalita personálu. Spoločnosť disponuje skvelými programátormi, ktorí sú 

schopní prispôsobiť konkrétny IS presným poţiadavkám zákazníkov, a ktorý neustále 

zabezpečujú aktuálnosť produktov. Vysoko kvalifikovaní sú tieţ projektoví manaţéri, 

ktorý riadia celú implementáciu IS, ako aj zaškolenie zákazníkov na pouţívanie daného 

systému. 

  

 Ako vyplynulo z výsledkov znázornených v matici SWOT, v danej situácii je 

v hodné uplatniť agresívnu, rastovo orientovanú stratégiu, ktorá sa zameriava na 

maximálne vyuţitie príleţitostí podniku za pomoci silných stránok podniku. 
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 V nasledujúcom texte sa pokúsim stanoviť vhodnú stratégiu pre obdobie 

nasledujúcich dvoch rokov – 2011 a 2012, ktorú si rozdelíme do troch čiastkových 

stratégií, a to: 

 

 Produktová stratégia 

 Marketingová stratégia 

 Personálna stratégia 

 

 V rámci navrhovanej stratégie by som pre spoločnosť First SK, s. r. o. odporučil 

zamerať sa na nasledujúce strategické ciele: 

 

1. Vytvorenie systému RSV easy, ktorý by bol dostupný pre malé stavebné firmy 

2. Získanie potenciálneho zákazníka Begokon 

3. Rozšírenie predmetu činnosti o predaj registračných pokladní 

4. Zvyšovanie kvalifikácie, ako aj motivácie zamestnancov 

 

6.1 Produktová stratégia 

 

V rámci produktovej stratégie by sa mal podnik zamerať na nasledujúce ciele: 

 

1. Vytvorenie systému RSV easy, ktorý by bol dostupný pre malé stavebné firmy 

2. Rozšírenie predmetu činnosti o predaj registračných pokladní 

 

 Produktová stratégia spoločnosti by mala byť zameraná hlavne na udrţiavanie 

vysokej kvality ponúkaného informačného systému RSV, ktorý je základom činnosti 

a zároveň hlavným zdrojom konkurenčnej sily podniku. Ide totiţ o jeden z najlepších 

informačných systémov pre stavebné firmy, ktorý navyše spoločnosť First SK, s. r. o. 

navrhla a vytvorila, a vďaka ktorému získala mnoho významných zákazníkov. Je 

ţivotne dôleţité, aby tento produkt podnik aj naďalej zdokonaľoval a prispôsoboval 

jeho vyuţitie pre čo najširší okruh zákazníkov.  

 

 Prvým bodom v rámci produktovej stratégie podniku je „zoštíhlenie“ a 

zjednodušenie súčasného systému RSV a vytvorenie tak systému RSV - easy, ktorý by 
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bol dostupný pre oveľa širší okruh zákazníkov. Zo súčasného systému RSV by mali 

programátori vyhodiť všetky funkcie, ktoré sú pre malé spoločnosti nepotrebné a ktoré 

pre nich komplikujú a predraţujú celý softvér. Nový systém RSV je potrebné navrhnúť 

v čo najjednoduchšej forme, aby jeho obstarávacie náklady a funkcie vyhovovali aj 

menším spoločnostiam. Tým si spoločnosť získa nových zákazníkov z radov malých 

stavebných firiem, pre ktoré je súčasný systém RSV buď cenovo nedostupný alebo 

zbytočne preplnený modulmi a aplikáciami, ktoré takáto malá firma nepotrebuje. 

Tvorba tohto systému bude síce spojená s určitými nákladmi, no tie sa spoločnosti 

niekoľkonásobne vrátia v podobe výnosov z predaja a implementácie tohto produktu. 

Keď prihliadneme k tomu, ţe spoločnosť zamestnáva vlastných programátorov, a 

vytvorenie systému RSV bude prebiehať vo vlastnej réţii, náklady na jeho vytvorenie 

nebudú aţ také vysoké. 

  

 Vzhľadom k tomu, ţe ponúkané produkty typu Helios (Orange a Green) podnik 

nevytvára, ale nakupuje ich od dodávateľskej spoločnosti Asseco Solutions, nemá 

moţnosť ich kvalitu nejako výrazne ovplyvniť. V rámci týchto informačných systémov 

by som však podniku odporučil ich rýchlu a kvalitnú implementáciu, ktorá zabezpečí 

ich bezporuchový chod v prevádzke zákazníckeho podniku. Dôleţitá je tieţ vysoká 

ústretovosť pri prispôsobovaní týchto informačných systémov konkrétnym 

poţiadavkám a potrebám zákazníkov.  

 

 Od 1. januára 2012 by mala na Slovensku platiť novela zákona o pouţívaní 

registračnej pokladnice, podľa ktorej musia byť súčasné pokladnice vymenené za nový 

typ, prípadne do niektorých je moţné domontovať dodatočný čip. Všetci vlastníci 

registračných pokladní tak budú musieť buď zakúpiť novú registračnú pokladňu, alebo 

dať namontovať do súčasnej pokladnice čip. To vytvára vhodnú príleţitosť pre 

spoločnosť First SK, s. r. o., ktorá uvaţuje o rozšírení svojej činnosti o predaj nového 

typu registračných pokladní. Myslím si, ţe podnik by podnik mal túto príleţitosť určite 

vyuţiť, pretoţe by mu to prinieslo dodatočné zisky.  

 



-65- 

6.2 Marketingová stratégia 

 

V rámci marketingu, by sa mala spoločnosť zamerať na nasledujúce ciele: 

 

1. Získanie nových zákazníkov, vrátane spoločnosti  Begokon 

2. Dostanie do povedomia zákazníkov predaj registračných pokladní 

3. Využitie priameho oslovenia zákazníkov formou e-mailov 

 

 V rámci získavania nových zákazníkov sa spoločnosti First SK, s. r. o. naskytla 

príleţitosť jednať so spoločnosťou Begokon o implementácii systému Helios. Keďţe je 

to jeden z najväčších stredoeurópskych dodávateľov vajíčok, podnik má takto moţnosť 

získať významného zákazníka. Je vhodné, aby sa ho prostredníctvom ústretovej 

komunikácie, zodpovedného prístupu, zjednania výhodných podmienok, či ochoty 

k spolupráci snaţila získať, a tým si zabezpečiť ďalšieho veľkého odberateľa. 

O uvedeného zákazníka by sa mal starať vytvorený tým, ktorý bude pod vedením 

projektového manaţéra a tieţ konateľa organizácie. Ten by sa mal postarať o celý 

proces jednania, implementácie softvéru, ako aj zaškolenia pracovníkov spoločnosti 

Begokon o pouţívaní nového IS. 

 

 Čo sa týka získavania ďalších nových zákazníkov, najväčší potenciál vidím 

v internetovej komunikácii. Okrem vyuţitia internetových stránok by sa mal podnik 

snaţiť osloviť potenciálnych zákazníkov tieţ reklamnými e-mailami, ktoré umoţňujú 

cieľovú skupinu osloviť rýchlo, priamo a adresne. Ku kaţdému potenciálnemu 

zákazníkovi tak spoločnosť môţe pristupovať individuálne a upozorniť ho na výhody, 

ktoré mu môţe ponúkaný softvér priniesť. Rovnako treba upozorniť to, v čom sa práve 

jej produkty odlišujú od ostatných, keďţe sa na slovenskom trhu nachádza viacero 

predajcov podnikových IS. 

 

 Ďalšou moţnosťou, ako môţe spoločnosť osloviť nových zákazníkov je tieţ 

telefonická komunikácia. Tá totiţ umoţňuje tesnejší kontakt marketingového oddelenia 

so zákazníkom, prostredníctvom ktorého môţe spoločnosť upozorniť na všetky výhody 

a aspekty implementácie ponúkaných IS spoločnosťou. 

 



-66- 

 Webové stránky spoločnosti by som určite nemenil, keďţe na mňa ich výborná 

prehľadnosť, ako aj dobre umiestnené reklamné bannery pôsobia pozitívne. Doporučil 

by som túto stránku pravidelne aktualizovať a dopĺňať ju o referencie spokojných 

zákazníkov, ktorých si spoločnosť získala. V prípade, ţe sa bude podnik orientovať aj 

na predaj registračných pokladní, mal by túto stránku čiastočne inovovať a uviesť tam aj 

tento predmet činnosti, aby sa tak dostal do povedomia potenciálnych zákazníkov. 

 

 Ďalšiu moţnosť, ktorú by mal podnik určite vyuţiť pre upozornenie na činnosť 

predaja registračných pokladní, je priame oslovenie zákazníkov formou zasielania 

cenníkov do rôznych firiem. Vhodné by bolo poskytovať určité mnoţstevné zľavy na 

odber viacerých pokladníc naraz, čím si môţe získať aj väčších zákazníkov.  

  

6.3 Personálna stratégia 

 

Za hlavné ciele v rámci personálnej stratégie povaţujem: 

 

1. Zvýšenie motivácie zamestnancov 

2. Zvýšenie kvalifikácie personálu 

3. Prijatie dvoch nových zamestnancov, ktorí sa budú venovať predaju 

registračných pokladníc 

 

 V rámci personálnej stratégie by sa mal podnik v prvom rade zamerať na 

zvýšenie motivácie zamestnancov. Podnik síce poskytuje dostatočné platové 

ohodnotenie, zamestnanecké benefity, či vhodné pracovné prostredie pre osobný rozvoj 

a kariérny rast, no to však nestačí. Neformulovaná stratégia spoločnosti, nezodpovedný 

prístup manaţérov, nesplnené sľuby, či často sa meniace ciele často krát zniţujú 

motiváciu niektorých zamestnancov a zniţujú tak účinnosť motivačných opatrení 

podniku.  

 

 Pre riešenie tejto situácie navrhujem, aby mal podnik dostatočne rozpracovanú 

stratégiu, ktorá ho povedie k dosiahnutiu stanovených cieľov, a ktorej budú rozumieť 

všetci zamestnanci. V prípade nutnej zmeny nastavených cieľov by mal management 

podniku zrozumiteľne zamestnancom vysvetliť, prečo k tomu dochádza, či je to nutné, 
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a tieţ ako majú ďalej postupovať, aby svojím výkonom napomáhali k dosiahnutia 

vytýčených cieľov. Na úroveň motivácie kaţdého zamestnanca tieţ pôsobí miera jeho 

pracovného vyťaţenia, a preto by spoločnosť nemala na svojich zamestnancov klásť 

nadmerné, či nerealistické poţiadavky.  

 

 Pri stanovovaní výšky odmien za dosiahnutie určitých výsledkov je dôleţité, aby 

management dodrţal svoje slovo, a skutočne prisľúbenú odmenu zamestnancom aj 

vyplatil. V opačnom prípade sa zniţuje dôveryhodnosť managementu, pracovné 

nasadenie zamestnancov a tieţ sa vytráca dobrý pocit z kvalitne odvedenej práce. 

Občasná pochvala za dosiahnutie dobrých výsledkov, či povzbudenie k podávaniu 

dobrých výkonov podnik navyše nestoja ţiadne peniaze, a tak vyuţívanie týchto 

nástrojov motivácie by malo byť pre podnik samozrejmosťou.  

 

 Ďalším dôleţitým bodom v rámci personálnej stratégie, ktorí môţe zvýšiť 

potenciál podniku, je neustále zvyšovanie osobných kvalít a kvalifikácie zamestnancov. 

V tomto smere odporúčam, aby aj v budúcnosti prebiehali súčasné školenia, ktoré sú 

zamerané na zvyšovanie potenciálu a rozvoj ako starších, tak aj novo prijatých 

zamestnancov. V prípade prijatia nového zamestnanca je vhodné tieţ stanoviť tzv. 

mentora, ktorý sa postará o jeho dôsledné zapracovanie do kolektívu a tieţ rýchlejšie 

nadobudnutie všetkých dôleţitých návykov.  

 

 Podnik musí v budúcnosti prijať dvoch nových zamestnancov, ktorí sa budú 

zaoberať činnosťou predaja registračných pokladníc. Pre tento účel je potrebné vyhlásiť 

výberové konanie a vybrať spomedzi viacerých uchádzačov dvoch s vyhovujúcimi 

poţiadavkami. Po ich prijatí by ich mal podnik zaškoliť a úspešne začleniť do 

pracovného kolektívu. Títo zamestnanci budú vybavovať všetky záleţitosti, ktoré sa 

týkajú predaja a fyzickej dodávky registračných pokladníc. Rozosielanie cenníkov však 

bude mať na starosť marketingové oddelenie podniku.  
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7 Odporúčania pre implementáciu 

 

 V prvom rade je dôleţité, aby sa s navrhnutou stratégiou dôsledne oboznámil 

management podniku a aby sa s ňou zároveň stotoţňoval. Nízka zainteresovanosť 

managementu do realizácie určitej stratégie totiţ výrazne zniţuje efektívnosť jej 

napĺňania, čo sa môţe v konečnom dôsledku prejaviť zbytočným plytvaním času 

a zdrojov. Po jej schválení by sa mali s touto stratégiu oboznámiť tieţ ostatní 

zamestnanci na všetkých úrovniach riadenia. Kaţdý z nich totiţ musí vedieť, kam 

organizácia smeruje, čo chce dosiahnuť, aké sú jej ciele, a tieţ ako môţu prispieť k ich 

postupnému napĺňaniu. Vzhľadom k tomu, ţe spoločnosť doteraz nemala rozpracovanú 

ţiadnu stratégiu, je dôleţité, aby sa stanovenej stratégie podnik drţal, a tieţ aby 

boli všetky vykonávané činnosti v súlade s cieľmi, ktoré sú v nej stanovené. 

 

 Ďalej by som odporučil stanoviť čiastkové ciele na taktickej a operatívnej 

úrovni, ktoré budú v súlade so strategickými cieľmi podniku, s jeho poslaním, ako aj 

podnikovou kultúrou. Dôleţité je tieţ ich rozpracovanie do podoby plánov, ktoré by 

mali obsahovať konkrétne úlohy pre jednotlivých zamestnancov. Kaţdý totiţ musí 

vedieť, aká je jeho úloha a ako môţe svojou činnosťou prispieť k postupnému napĺňaniu 

cieľov pomocou stanovenej stratégie.  

 

 Vzhľadom k tomu, ţe v minulosti dochádzalo k častej zmene cieľov, navrhujem 

stanovenie nových cieľov podniku aţ po dosiahnutí súčasných. V opačnom prípade sa 

stáva riadenie dosť chaotické a ich čiastočné a neúplné napĺňanie je väčšinou len 

zbytočným plytvaním času, úsilia, či zdrojov.  V prípade, ţe na trhu dôjde k výraznej 

zmene podmienok, je vhodné, aby podnik prehodnotil relevantnosť súčasných cieľov 

a v prípade potreby stanovil nové. K takejto situácii by však podľa prognóz NBS dôjsť 

nemalo, pretoţe sa v nasledujúcich dvoch rokoch predpokladá postupné oţivovanie 

ekonomickej aktivity. To vnáša do budúcnosti podniku pozitívne vyhliadky, ako aj istú 

mieru istoty a bezpečia.  

 

 Ďalším bodom, ktorému by mal management podniku venovať zvláštnu 

pozornosť, je priebeţné hodnotenie plnenia plánov a postupného napĺňania stanovených 

cieľov. To totiţ umoţňuje včas zachytiť vznikajúce problémy, zistiť ich príčiny, ako aj 
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rozhodnúť o nápravných opatreniach. Tento bod je mimoriadne dôleţitý, pretoţe 

strategická kontrola je významnou súčasťou strategického riadenia podniku. 

V súčasnosti však v podniku nie je ţiadna osoba, ktorá by sa zaoberala tvorbou a 

implementáciou stratégie, ako aj hodnotením jej postupného napĺňania. Pokiaľ na to 

súčasní manaţéri nemajú dostatok času, je vhodné, aby takúto osobu prijali. Táto osoba 

by potom mohla priebeţne sledovať a rozpracovávať dáta, robiť situačné analýzy, 

sledovať trendy v odvetvovom prostredí, vypracovávať prognózy a na základe toho 

dávať podnety a návrhy top managementu.  

 

 Zvyšovanie nákladov na zamestnancov v nasledujúcom období neodporúčam, 

keďţe uţ teraz majú dostatočné platové ohodnotenie, odmeny, prémie, ako aj rôzne 

zamestnanecké benefity. Z tohto dôvodu si myslím, ţe by mali byť motivovaní skôr 

nehmotnými spôsobmi, ako je zvyšovanie ich právomoci, čo zvyšuje ich pocit 

dôleţitosti, ďalej pochvalou a uznaním za dobre vykonanú prácu, či dodrţovaním 

sľubov. V súčasnosti sa podniku nachádza priateľská organizačná klíma, prostredie 

vzájomnej dôvery a pomoci, čo odporúčam udrţiavať aj v nasledujúcich rokoch. 

Dôvodom je pocit väčšej spolupatričnosti zamestnancov k podniku, z čoho následne 

plynie vyššia motivácia podávať dobré výkony.  

 

 

 

 

 

 

 



-70- 

8 Záver 

 

 Cieľom tejto diplomovej práce bolo vykonať strategickú analýzu spoločnosti 

First SK, s. r. o. a  na základe zistenej východiskovej situácie navrhnúť vhodnú stratégiu 

pre túto spoločnosť. 

 

 V prvej kapitole som sa na základe rôznej dostupnej literatúry zaoberal 

základnými teoretickými poznatkami, ktoré sa týkajú tejto problematiky. V tejto časti 

som objasnil základné východiskové pojmy, ako sú stratégia, strategické riadenie 

a strategické myslenie. Zároveň som povaţoval za dôleţité vysvetliť jednotlivé 

manaţérske techniky, ktoré som vyuţil pri analýze východiskovej situácie podniku 

v praktickej časti tejto práce. Týmito technikami sú PEST analýza, analýza 

konkurenčných síl, finančná analýza a tieţ analýza SWOT.  

 

 Druhá kapitola tejto práce je venovaná predstaveniu spoločnosti First SK, s. r. 

o., ktorá pôsobí na trhu informačných systémov, kde ponúka a implementuje 

informačné systémy pre komplexné riadenie malých, stredných a veľkých firiem 

rôzneho oborového zamerania. Stručne som charakterizoval jej činnosť, predstavil 

produkty spoločnosti a rozobral tieţ jej organizačnú štruktúru. 

 

 V ďalšej časti som vykonal strategickú analýzu spoločnosti First SK, kde som sa 

oboznámil s podmienkami, za ktorých na tomto trhu pôsobí, s jej súčasným postavením, 

ako aj jej budúcim potenciálom. Analýza tejto východiskovej situácie podniku je 

dôleţitým podkladom pre stanovenie budúcich cieľov ako aj vhodnej stratégie pre ich 

dosiahnutie. Pre účely strategickej analýzy som vyuţil manaţérske techniky, ktoré som 

rozobral v teoretickej časti tejto práce.  

 

 Štvrtú kapitolu tvorí prognóza vonkajšieho prostredia podniku na nasledujúce 

dva roky, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tvorby stratégie podniku. Tu som sa snaţil 

odhadnúť vývoj základných makroekonomických ukazovateľov, ktoré najviac 

charakterizujú vývoj ekonomiky – HDP, inflácia a nezamestnanosť, ako aj vývoj 

odvetvového prostredia, v ktorom podnik pôsobí. 
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 Predposlednú a najdôleţitejšiu časť tvorí návrh vhodnej stratégie podniku na 

obdobie rokov 2011 a 2012, ktorý som vykonal na základe prevedených analýz, ako aj 

predpokladaného vývoja ekonomiky v nasledujúcich dvoch rokoch. Pre lepšiu 

prehľadnosť som túto stratégiu rozdelil na 3 časti – výrobkovú, marketingovú a 

personálnu. 

 

 V poslednej kapitole môţeme nájsť niekoľko osobných doporučení, ktoré by 

mala spoločnosť First SK, s. r. o. pri realizácii stratégie určite dodrţiavať. Tie by mali 

zefektívniť podnikové riadenie, zvýšiť konkurencieschopnosť podniku, zväčšiť jeho 

potenciál, ako aj zvýšiť efektívnosť realizácie navrhovanej stratégie.   
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IS Informačný systém 

RSV Riadenie stavebnej výroby 

SWOT Analysis of the Strengths and Weaknesses of 

an organization and the opportunities and 

Threats facing 

HDP Hrubý domáci produkt 

CRM Customer relation management 

ICT Informačné a komunikačné technológie 

EU Európska únia 
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