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1 Úvod 

 

V dnešnom dynamicky sa rozvíjajúcom svete je pozícia podnikov veľmi zloţitá.  

Poţiadavky trhu sú maximálny výkon, optimálne prispôsobenie, výhľadová perspektíva,... 

Aktuálnou témou preto stále ostáva výkonnosť podniku. Je však nutné pouţiť také prístupy 

k jej meraniu, ktoré poskytujú retrospektívny pohľad na minulosť, a zároveň moţnosti 

k odhaleniu skutočnej dynamiky a premenlivosti faktorov ziskovosti podniku. Pre jej meranie 

sú teda potrebné dynamické a hodnoverné ukazovatele, ktoré budú fungovať ako most medzi 

krátkodobou kontrolnou funkciou rozpočtov a dlhodobou strategickou víziou. 

Predmetom diplomovej práce je teoretické definovanie výkonnosti podniku, jej 

merania, pouţitých analýz a ich následná praktická aplikácia v spoločnosti COOP Jednota 

Slovensko, najväčšieho predajcu potravinárskeho tovaru na domácom trhu. Pre meranie 

výkonnosti podniku bude vyuţitá metóda Balanced Scorecard ako strategický manaţérsky 

systém. Táto metóda je jednou z moţností, ako si udrţať konkurenčnú výhodu, špičkové 

postavenie na trhu a zabezpečiť riadené vyuţívanie podnikových zdrojov, a to všetko 

z jedným cieľom naplniť podnikovú víziu a stratégiu.  

Cieľom diplomovej práce je zmeranie výkonnosti podniku a na základe dosiahnutých 

výsledkov, posúdenie súčasného stavu a návrh krokov budúceho vývoja.  

K dosiahnutiu vopred stanoveného cieľa bude predovšetkým pouţitá metóda Balanced 

Scorecard, ktorá v jednotlivých štyroch perspektívach komplexne posúdi dané podnikové 

oblasti. Kaţdá perspektíva bude zahŕňať vlastné metodiky, prostredníctvom ktorých budú 

jednotlivé oblasti analyzované. Finančná perspektíva bude vyuţívať finančnú analýzu 

pomerových ukazovateľov, rozklad Du Pont a Kralicekov Quicktest. Perspektíva učenia sa 

a rastu bude analyzovaná pomocou monitoringu a kvalitatívneho rozhovoru s vedením 

spoločnosti. Zákaznícka perspektíva pouţije podiel na trhu, meranie spokojnosti zákazníkov,  

a tieţ monitoring. Posledná štvrtá perspektíva interných podnikových procesov bude pouţívať 

obsahovú analýzu, pomerové ukazovatele, analýzu nákladov a v neposlednom rade 

produktivitu práce. Zvolená metóda by mala pomôcť k implementácii a transformácii 

stratégie do meracieho systému, a tak v budúcnosti podniku umoţniť efektívnejšiu realizáciu 

dlhodobých strategických cieľov.  
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Práca bude rozčlenená do šiestich základných kapitol, pričom prvú a poslednú budú 

tvoriť úvod a záver. V druhej teoreticko-metodologickej časti budú vysvetlené teoretické 

východiská a metodológia pouţitých analýz. V tretej časti profil spoločnosti bude bliţšie 

predstavená spoločnosť COOP Jednota, Slovensko. Jej história, filozofia, organizačná 

štruktúra a podobne. Štvrtú analytickú časť budú tvoriť praktické analýzy. V piatej časti 

návrhy a odporúčania budú spoločnosti poskytnuté návrhy, ktoré budú vychádzať 

predovšetkým z predchádzajúcich analýz. Tieto návrhy by mali spoločnosti poskytnúť 

podnety k zlepšeniu aktuálnej situácie, ale samozrejme tieţ vyzdvihnúť predpoklady, ktoré 

zabezpečia udrţanie spoločnosti na relevantnom trhu.  

Pokiaľ chce podnik v dnešnom dynamicky sa rozvíjajúcom a globalizujúcom prostredí 

uspieť, je dôleţité, aby sa dobre orientoval na relevantnom trhu, poznal potreby zákazníkov 

a hlavne by mal zváţiť svoje moţnosti a vyuţiť ich. Pri potrebe podnikov byť dlhodobo 

konkurencieschopný, uţ preto nestačí pre hodnotenie výkonnosti len model finančného 

účtovníctva. Metóda Balanced Scorecard umoţňuje nie len sledovať finančné výsledky, ale 

i to, ako sú podniky schopné zabezpečovať a získavať nehmotné aktíva potrebné k budúcemu 

rastu v záujme ich synergie pri plnení strategických cieľov. Pre účinné vyuţitie tejto metódy 

v riadení výkonnosti je nevyhnutné prepojenie jednotlivých perspektív. Balanced Scorecard 

umoţní podniku, zostaviť ukazovatele, ktoré budú vypovedať o jeho aktuálnom stave. 

Poskytne prehľad o plnení cieľov, čo ďalej dáva moţnosť vyhodnocovať situáciu podniku 

a operatívne prijímať opatrenia. Na základe spätnej väzby môţe spoločnosť navrhnúť rôzne 

projekty rozvoja, pritom sa môţe zamerať na stratégiu rastu, stability či útlmu a pomocou 

ukazovateľov môţe neustále kontrolovať ako  realizácia jednotlivých strategických cieľov 

prebieha. Systém teda umoţní rýchly a jednoduchý prehľad o stave podniku, jeho výkonnosti, 

zosúladenie cieľov so zameraním na podstatné úlohy a aktivity, zvýšenie konkurenčnej 

schopnosti a tieţ podporu rastu efektivity a učenia podniku ako celku.  
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2 Teoreticko-metodologická časť 

 

Meranie výkonnosti podniku je veľmi významnou témou, pre kaţdého, kto sa zaujíma 

o vývoj a výsledky činnosti podnikateľských i nepodnikateľských subjektov. V tejto kapitole 

budú vymedzené základné teórie a princípy týkajúce sa merania výkonnosti podniku 

s vyuţitím metódy Balanced scorecard. Pojmy ako výkonnosť podniku, jej meranie, metóda 

Balanced scorecard a jej jednotlivé perspektívy budú tvoriť jadro tejto kapitoly. Pozornosť 

bude samozrejme venovaná aj tvorbe tejto metódy a jej implementácia do podnikovej praxe. 

Na vypracovanie tejto časti diplomovej práce bude pouţívaná rada tuzemských i zahraničných 

titulov. 

2.1    Výkonnosť podniku  

Výkonnosť predstavuje pojem, ktorý sme zvyknutí pouţívať pomerne beţne bez 

ohľadu na naše odborné či záujmové zameranie. Výkonnosť podniku sa v súčasnosti stáva 

veľmi aktuálnou témou. Podľa Šulák, Vacík (2005, str. 7) je definovaná ako „schopnosť firmy 

(podnikateľského subjektu) čo najlepšie zhodnotiť investície vložené do jeho podnikateľských 

aktivít.“ Z tejto definície vyplýva, ţe výkonnou spoločnosťou môţe byť len taká, ktorá 

vykazuje dobré hospodárske výsledky. Toto poňatie je však len z pohľadu vlastníka podniku 

a je teda neúplné.  

 

Paveleková, Knápková (2005) vo svojej publikácií uvádzajú aktérov vystupujúcich na 

trhu a ich pohľad na podnikovú výkonnosť z rôznych hľadísk. Vlastníci hodnotia výkonnosť 

podniku podľa splnenia očakávaní spojených s návratnosťou ich prostriedkov, vloţených do 

podnikania, zákazníci podľa uspokojenia  poţiadaviek na výrobok alebo sluţbu, ich cenu, 

rýchlosť dodania, podmienok platenia a pod., dodávatelia a banky podľa schopnosti podniku 

splácať svoje záväzky, zamestnanci podľa výšky ich miezd a pracovných podmienok, štát 

podľa schopnosti platiť dane apod. Konkurenčne schopný podnik by mal byť vnímavý 

k prianiam a potrebám zákazníkov, hľadať efektívne a k ţivotnému prostrediu šetrné výrobné 

procesy, mal by uspokojiť všetky osoby, ktoré sú určitým spôsobom s daným podnikom  

spätí. Je teda otázkou, čo má byť meradlom výkonnosti podniku.  Úspešne sa v nových 

podmienkach môţu vyvíjať len tie subjekty, ktoré flexibilne reagujú na zmeny v podmienkach 

podnikania a pravidelne sledujú a vyhodnocujú úroveň podnikovej výkonnosti a investujú do 

jej zvyšovania.  
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2.1.1 Identifikácia kľúčových faktorov ovplyvňujúcich výkonnosť podniku 

 

Pre dosiahnutie rastu hodnoty je potrebné poznať faktory, ktoré túto hodnotu 

ovplyvňujú. Identifikácia podstatných faktorov a ich dopad na hodnotu by mali patriť 

k významným nástrojom pre riadenie orientované na rast hodnoty podniku. Paveleková, 

Knápková (2005) vo svojej publikácií uvádzajú ţe na raste výkonnosti podniku je 

zainteresovaný predovšetkým vrcholový management. Manaţéri na niţších úrovniach sú 

zainteresovaní len na takých zmenách, ktoré sú schopní zo svojej úrovne ovplyvniť. Medzi 

hľadiská, z ktorých sa na identifikáciu týchto faktorov môţeme zamerať patria: 

 generátory hodnoty, 

 pyramídové sústavy ukazovateľov, 

 výnosy, náklady a zisk, 

 analýza vyuţitia majetku, 

 strategické dlhodobé investičné rozhodovanie, 

 riadenie čistého pracovného kapitálu, 

 náklady na kapitál, 

 finančná a kapitálová štruktúra podniku. 

 

Výkonnosť podniku je podmienená a priamo závislá od výkonnosti jednotlivcov, teda 

od ich schopnosti tvoriť uţitočné výstupy. Ak spoločnosť dokáţe zamestnávať ľudí 

schopných produkovať uţitočné výstupy v konkurencieschopnej miere, potom je a bude 

dlhodobo výkonná. Na druhej strane, ak v organizácii vzniká veľké mnoţstvo neuţitočných 

výstupov z dlhodobého pohľadu bude určite nevýkonná.  Viď Kiernan (2009). 

2.1.2    Meranie výkonnosti  

 

V minulosti bola vyvinutá široká škála kritérií vyjadrujúcich výkonnosť podniku. 

Niektoré z nich sú vyjadrením rozličných teoretických koncepcií zaoberajúcich sa 

podnikových riadením a jeho finančnou analýzou, iné naopak vychádzajú zo zvyklostí 

a pragmatických prístupov podnikovej praxe. „Historický pohľad na meranie výkonnosti 

ukazuje vývoj názorov na toto meranie a ponímanie výkonnosti od merania ziskových marží 

a rastu zisku k meraniu rentability investovaného kapitálu až k moderným koncepciám 

založených na tvorbe hodnoty pre vlastníka a hodnotovom riadení.“ Viď Paveleková, 

Knápková (2005, str. 13). Existujúce prístupy k meraniu výkonnosti môţeme rozdeliť na 
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tradičné, moderné a komplexné.  Podrobný vývoj ukazovateľov finančnej výkonnosti podniku 

je uvedený niţšie v tabuľke č. 2.1. 

 

1. generácia 2. generácia 3. generácia 4. generácia 

"Zisková 

marţa" 
"Rast zisku" 

"Výkonnosť kapitálu"     

(ROA, ROE, ROI) 

"Tvorba hodnoty pre 

vlastníkov" 

Zisk/Trţby 
Maximalizácia 

zisku 

Zisk/Investovaný 

kapitál 
EVA,CFROI,FCF,… 

Legenda: ROA - rentabilita aktív, ROI - rentabilita investovaného kapitálu, ROE - rentabilita vlastného kapitálu, 

EVA - ekonomicky pridaná hodnota, CRFOI - prevádzková návratnosť investície, FCF - voľné cash flow 

Tabuľka č. 2.1 Vývoj ukazovateľov finančnej výkonnosti podniku 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov z Paveleková, Knápková (2005) 

 

Tradičné prístupy k meraniu finančnej výkonnosti spoločnosti sú zaloţené 

predovšetkým na finančných údajoch a ukazovateľoch. Ich základom je finančná analýza, 

ktorá, ako uvádza Marinič (2008), čerpá informácie z podnikových finančných výkazov 

(rozvaha, výkaz zisku a straty a výkaz cash flow). Ich nevýhodou je pouţívanie veľkého 

mnoţstva vzájomne nezlučiteľných ukazovateľov. Poskytujú len retrospektívny pohľad na 

konkurenčné postavenie podniku. Tieto analýzy sú statické, zastaralé a ponúkajú len  málo 

moţností k odhaleniu skutočnej dynamiky a premenlivosti faktorov ziskovosti podniku. Pitra 

(2001) tvrdí ţe, obmedzenie sa len na analýzu finančných ukazovateľov, charakterizujúcich 

úroveň hospodárenia firmy je zavádzajúce zjednodušenie zloţitého systému problémov a 

nevedie k odhaleniu príčin porúch v podnikaní, ktorým sa nevyhne ţiaden subjekt. 

 

V moderných koncepciách riadenia a merania výkonnosti sa  preferujú práve vlastníci, 

pretoţe práve oni priniesli do podnikania svoju myšlienku, vloţili peniaze a nesú najväčšie 

riziko samotného podnikania. V podnikaní budú pokračovať, len ak sa naplní ich očakávanie 

návratnosti vloţených prostriedkov adekvátne k riziku (shareholder value). Aby sa im 

podnikanie však darilo, musia sa snaţiť o uspokojenie všetkých, ktorí sú s podnikaním spätí 

(stakeholder value). Koncepcia riadenia shareholder value a stakeholder value súvisí 

s rozdielnym vnímaním úlohy jednotlivých subjektov voči podniku a tieţ s podmienkami, za 

ktorých je podnik ohodnotený vonkajším prostredím daným predovšetkým inštitúciami 

finančných trhov. Viď Paveleková, Knápková (2005).  Hlavnou snahou týchto moderných 

prístupov teda je prepojenie všetkých činností, procesov a ľudí, ktorí sa týchto procesov 

zúčastňujú tak, aby došlo k zvýšeniu hodnoty vloţených prostriedkov vlastníkmi podniku. 

Viď Mařík (2005). 
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V súčasnosti potrebujú podniky k meraniu svojej výkonnosti dynamické a hodnoverné 

ukazovatele. Podstatou komplexných prístupov je vytipovanie si vhodného okruhu 

ekonomických i mimoekonomických kritérií hodnotenia, o ktoré sa tento prístup opiera. Je 

potrebné zamerať sa na objavovanie a vyuţívanie kľúčových strategických a konkurenčných 

faktorov budúceho vývoja podniku. Mali by sa vyuţívať rôzne – nielen ekonomické kritériá.  

 

Horáková (2001) hovorí vo svojej publikácii ţe, optimálnym riešením pre podnik je 

nájsť súlad medzi krátkodobou, kontrolnou funkciou ročných rozpočtov a strategickou víziou. 

Cieľom kaţdého podniku je úspešne implementovať svoju stratégiu. Transformácia stratégie 

do meracieho systému, umoţňuje efektívnu realizáciu strategických cieľov. Ukazovatele 

výkonnosti podniku potom umoţňujú dynamickejší a perspektívnejší obraz o konkurenčnom 

postavení podniku a tieţ predstavu o tom ako ďalej zlepšovať výkonnosť podniku. Hlavné je 

zamerať sa na monitorovanie a porovnávanie realizovaných výsledkov charakterizujúcich 

výkonnosť s plánovanou úrovňou výkonov, sledovanie smerovania stratégií pri ich realizácií, 

zisťovanie sprievodných problémov zásadného významu a vykonávanie nevyhnutných zmien 

a úprav.  

 

Meranie výkonnosti je nevyhnutné pre riadenie podniku v dlhšej časovej etape. 

Vytvára základ pre zabezpečenie správneho smerovania realizácie stratégie. Preto je dôleţitý 

aj mechanizmus spätnej väzby. G. Johnson, K. Scholes uvádzajú vo svojej publikácií, ţe pre 

zabezpečenie úspešnosti stratégie je potrebné venovať pozornosť dvom základným okruhom 

otázok: 

o Kontinuálne a systematicky venovať pozornosť stratégii podniku a sledovať či: 

– máme správny smer postupu a platné východiskové strategické hypotézy,  

– zameranie smeruje ku kľúčovým problémov. 

o Zamerať sa na strategickú výkonnosť a sledovať: 

– aké sú výkony dosahované pomocou súčasne pouţívaných stratégií, 

– či sú skutočné výkony porovnateľné s plánom, 

– či sú súčasné stratégie vhodné, 

– alebo stratégie potrebujú upraviť či vykonať zmeny. 

 

Snahou podnikov, ktoré chcú dosiahnuť špičkové postavenie na trhu a udrţať si 

konkurenčnú výhodu by malo byť zavedenie strategického manaţérskeho systému, ktorý 
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dokáţe zabezpečiť riadené vyuţívanie ich zdrojov, smerujúce k naplneniu vízie. Takýmto 

strategickým manaţérskym systémom je práve Balanced Scorecard, ktorý zachováva tradičné 

finančné ukazovatele a dopĺňa ich o nové ukazovatele hybných síl budúcej výkonnosti.  

2.2   Metóda Balanced Scorecard  

„Balanced Scorecard je bezpochyby jedným z najprepracovanejších a najznámejších 

prístupov v oblasti výkonnosti, ktorý sa orientuje nielen na samotnú problematiku merania 

výkonnosti, ale i na jej zasadenie do celého systému riadenia firemnej výkonnosti.“ Viď 

Wagner (2009, str. 230) Ďalej vo svojej publikácii autor uvádza, ţe názov aj koncepciu 

Balanced scorecard (ďalej BSC) vytvoril na začiatku deväťdesiatych rokov 20. storočia 

americký profesor a konzultant Robert S. Kaplan v spolupráci s riaditeľom jednej americkej 

poradenskej spoločnosti Davidom P. Nortonom. Pôvodnou myšlienkou bolo sledovať také 

parametre výkonnosti podniku, ktoré vypovedajú o výslednej výkonnosti omnoho viac, neţ 

ponúka súhrnná hodnota rentability. Parametre podnikovej výkonnosti sú rozdelené do 

štyroch základných skupín, označovaných ako perspektívy, ktoré prostredníctvom odpovede 

na štyri základné otázky umoţnia celostne a vyváţene zhodnotiť podnikovú výkonnosť. Ide 

o finančnú, zákaznícku, perspektívu interných procesov a perspektívu učenia sa a rastu. 

Kaplan (2005) hovorí, ţe tieto štyri perspektívy potom tvoria rámec BSC.  

 

BSC je systém vyváţených ukazovateľov výkonnosti podniku, ktorý má v sebe 

spracovanú významnosť nefinančných ukazovateľov pri zachovaní tých tradičných. Hlavným 

dôvodom jej vzniku bola absencia ukazovateľov merania výkonnosti smerujúcich na 

zamestnancov, zákazníkov a firemné procesy. Snahou je transformácia misie a vízie podniku 

do cieľov a ich metrík tak, aby komplexne a previazane (na základe princípu príčina – 

dôsledok) postihovali jednotlivé oblasti podniku a tieţ všetky základné oblasti predpokladov. 

Pre svoju štrukturovanosť a jednoduchosť patrí k pomerne značne rozšíreným prístupom 

v našich spoločnostiach. Viď Učeň (2008) 

 

Marinič (2008) hovorí, ţe ide o multidimenzionálny systém slúţiaci k definovaniu 

a uskutočneniu organizačnej a riadiacej stratégie na všetkých organizačných úrovniach 

podniku tak, aby bola maximalizovaná tvorba hodnoty. Aplikácia tohto systému riadenia 

v konkrétnom podniku zabezpečuje efektívne vyuţívanie zdrojov za účelom trvalého 

zhodnocovania majetku akcionárov. BSC vychádza zo základných úloh managementu 
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spoločnosti, ktoré okrem iného zahŕňajú stanovenie takej stratégie, ktorá zaručí dosiahnutie 

vízie a odpovedajúcej podnikovej kultúre. Táto úloha zahŕňa permanentné vylepšovanie 

obrazu podniku navonok i dovnútra organizácie, za súčasnej akceptácie záujmov 

zainteresovaných skupín, teda vlastníkov, akcionárov, zákazníkov, dodávateľov, 

zamestnancov a štátu. V praxi to znamená vychádzať z informácií o zákazníkoch, situácii na 

trhu, moţnostiach dodávateľov, o personálnom potenciály a predovšetkým o očakávaniach 

vlastníkov s cieľom maximalizovať v procese transformácie hodnotu firmy.  

 

BSC nie je však len operačným či taktickým systémom meradiel, ako hovorí Kaplan 

(2005) inovatívne podniky ho pouţívajú k riadeniu svojej dlhodobej stratégie a k realizácii 

týchto manaţérskych procesov pre: 

o vyjasnenie a prevedenie vízie a stratégie do konkrétneho cieľa, 

o komunikácia a prepojenie strategických plánov a meradiel, 

o plánovanie a stanovenie cieľov a zladenie strategických iniciatív, 

o zdokonalenie strategickej spätnej väzby a procesu učenia sa. 

Prepojenie týchto manaţérskych procesov je vyznačené niţšie na obr. č. 2.1. 

 

 
 

Obrázok č. 2.1 Balanced scorecard ako strategický rámec 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa publikácie autorov Kaplan, Norton (2005) 



9 

 

Tento pohľad umoţňuje komplexne pristupovať k rozhodovaniu, pretoţe vďaka 

pouţitým meradlám sa dá jasne formulovať a predovšetkým implementovať stratégia firmy. 

Dôleţité je aby meradlá boli súčasťou informačného systému dostupného pre zamestnancov 

na všetkých podnikových úrovniach. Umoţňuje potom nielen sledovať finančné výsledky, ale 

tieţ to, ako sú podniky schopné zaisťovať hmotné a nehmotné aktíva, potrebné pre ich rast 

a zvyšovanie konkurencieschopnosti, ako vytvárajú hodnotu pre súčasných i budúcich 

zákazníkov a ako sa musí zlepšiť kvalita ľudských zdrojov, systémov a spôsobu práce, ktoré 

sú nutné pre zvyšovanie ich budúcej výkonnosti. Viď Kaplan, Norton (2005) 

 

2.2.1 Prínos metódy BSC 

 

Podľa Wagnera (2009)  je hlavným prínosom BSC priestor na sebareflexiu, ktorú 

ponúka manaţérom. Hovorí o akejsi vlastnej diagnostike toho, či spôsobe, akým vo svojom 

kaţdodennom „pracovnom kolotoči“ manaţéri jednajú, naozaj tieto zásady rešpektuje. Cestou 

skúseností, príkladov a analógií potom ponúka námety na riešenie, ktoré môţe manaţér 

rozvíjať pre svoj vlastný podnik alebo útvar v okamihu, keď pocíti výzvu svoj prístup 

k výkonnosti zlepšiť.  

 

BSC pozerá na spoločnosť ako na celok, nie len na určitú časť či útvar. Upozorňuje na 

základné problémy v strategickom riadení a snaţí sa ich odstrániť. Popri tom sleduje 

realizovanie podnikovej stratégie, podporuje procesný prístup a svojou podstatou prepája 

zamestnancov na všetkých úrovniach riadenia. Zainteresovanosť všetkých zamestnancov je 

hlavným faktorom, ktorý vytvára tvorivý tlak vedúci k výkonnejším výsledkom ich práce. 

Prínos tejto metódy spočíva tieţ v zabezpečení lepšieho pohľadu na budúce perspektívy 

podniku. BSC nie je len nástroj merania, ale má slúţiť predovšetkým k strategickému riadeniu 

podľa zvolených ukazovateľov.  

 

Zhodnotenie základných predností Balanced Scorecard v porovnaní s nástrojmi 

zaloţenými na vyuţívaniu čisto finančných ukazovateľov sa dá zhrnúť do niekoľkých bodov. 

Ako vrcholový cieľ môţu poslúţiť rôzne iné ukazovatele, známe z finančnej analýzy, alebo 

novo pouţívané v hodnotovo orientovanom riadení, napríklad ekonomická pridaná hodnota. 

Veľká elasticita metódy BSC, jej konštrukcia, aplikácia a tieţ široké moţnosti vyuţitia vo 

finančnej i nefinančnej sfére jej zaisťujú široké moţnosti. Viď Marinič (2008).  
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2.2.2 Perspektívy 

 

Ako bolo spomenuté vyššie BSC zdruţuje ciele a ich metriky do štyroch základných 

skupín – „perspektív“. Tieto štyri perspektívy ako uvádza Kaplan (1996)  umoţňujú stanoviť 

rovnováhu medzi krátkodobými a dlhodobými cieľmi, medzi poţadovanými výstupmi 

a hybnými silami týchto výstupov a medzi tvrdými a mäkkými meradlami. Pohľad 

perspektívou štyroch indikátorov sa bytostne dotýka základných aktivít podniku a iba 

v prípade dosiahnutia pozitívnych hodnôt týchto parametrov je naplnené očakávanie, 

zabezpečená prosperita, pozitívne smerovanie spoločnosti a je garantované naplnenie 

stanovených cieľov. „Takto ponímaný systém pozerá na komplexnú ekonomickú aktivitu 

podniku pomocou kvantifikovateľných, finančných ale i nekvantifikovateľných indikátorov 

aktivity.“ Viď Marinič (2008, str. 121). V centre pozornosti tejto metódy stojí vízia 

a stratégia, ktorá je dookola obklopená spomínanými štyrmi perspektívami, v ktorých je 

obsiahnutých 15 – 25 ukazovateľov podnikovej výkonnosti.  

 

Vysušil (2004) tvrdí, ţe jednotlivé oblasti sú vzájomne prepojené šípkami, ktoré 

naznačujú neustály kolobeh vyvaţovania všetkých štyroch oblastí. Dôleţité je nepreferovať 

len jednu, ale sústrediť sa na vyváţenie všetkých štyroch. Dimenzie správne nastaveného 

BSC by mali byť zloţené z prepojeného súboru konzistentných a vzájomne sa podporujúcich 

cieľov a meradiel. Pri definovaní perspektív vymedzuje metóda hybné sily výkonnosti 

jednotlivých perspektív. Tieto sily potom ukazujú podniku cestu, ktorá vedie k dosiahnutiu 

poţadovaných výstupov a majú naznačovať jedinečnosť stratégie podniku.  

 

    Finančná perspektíva 

 

    „Ako dosiahnuť spokojnosti akcionárov?“ viď Marinič (2008, str. 120) 

 

Riešením problematiky tejto perspektívy je identifikácia postavenia podniku na 

kapitálovom trhu. Týka sa  problematiky zniţovania nákladov, zvyšovania produktivity práce, 

celkového vyuţitia zdrojov a kapacít, investičnej stratégie, risk managementu: teda celkovej 

výkonnosti podniku, rentability, jeho likvidity, aktivity a štruktúry kapitálu. Viď Marinič 

(2008).  
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     Finančné ciele sú ohniskom, do ktorého smerujú ciele a meradlá ostatných perspektív. 

Kaţdé meradlo by malo byť prvkom reťazca príčinných súvislostí, ktoré vedú k zvyšovaniu 

finančnej výkonnosti podniku. Finančné ciele a meradlá musia hrať dvojakú úlohu a síce 

definovať finančnú výkonnosť očakávanú od stratégie, a zároveň slúţiť k zhodnoteniu cieľov 

a meradiel všetkých ostatných perspektív. V jednotlivých fázach ţivotného cyklu 

podnikateľskej jednotky sa môţu tieto ciele veľmi líšiť. Pre zjednodušenie vypracovali 

Kaplan, Norton (2007, str. 49) vo svojej publikácii tri fáze ţivotného cyklu podnikateľských 

jednotiek: 

 Štádium rastu –  je charakteristické vysokými investíciami, novým rozvojom 

výrobkov a sluţieb, rozvojom infraštruktúry a budovaním zákazníckej základne. 

 Štádium udržania – je charakteristické investíciami a reinvestíciami na odstránenie 

úzkych profilov, rozšírenia kapacity a udrţanie kontinuálneho rozvoja, pričom je 

kladený najvyšší dôraz na maximálnu mieru návratnosti vloţených prostriedkov. 

Stratégia sa podriaďuje udrţaniu doterajšieho trţného podielu. 

 Štádium najväčších výnosov – alebo „ţatvy“, ktoré je charakteristické nízkymi 

investíciami na podporu a údrţbu doterajších kapacít, pričom hlavný dôraz je kladený 

na maximalizáciu peňaţných tokov (cash flow) do podniku.  Viď Učeň (2008).  

 

Autori ďalej zistili, ţe kaţdej z uvedených stratégií zodpovedajú tri finančné oblasti, 

ktoré v prehľadnej tabuľkovej matici (obrázok č. 2.2) prepojili s fázami ţivotného cyklu.  

  
Strategické témy 

  

Rast obratu a mix výrobkov 

/ služieb 

Zníženie nákladov /    

Zvýšenie produktivity 
Využitie zdrojov 

S
tr

a
té

g
ia

 p
o
d

n
ik

a
te

ľ
sk

ej
 

je
d

n
o
tk

y
 

R
a
st

 Miera rastu predaja podľa 

segmentov                              

Percento obratu z nových výrobkov, 

sluţieb a zákazníkov 

Obrat na zamestnanca 

Investície                               

(% predajov)                      

Výskum a vývoj                  

(% predajov) 

U
d

rž
a
n

ie
 

Podiel na cieľových zákazníkoch a 

účtoch                                              

Kríţový predaj                               

Percento obratu z nových aplikácií 

výrobkov                                    

Ziskovosť zákazníkov a výrobnej 

linky 

Náklady v porovnaní s 

konkurenciou                        

Miera zníţenia nákladovosti 

Nepriame výdaje (percento 

predajov) 

Miery pracovného 

kapitálu (cyklus cash-to-

cash)                      

ROCE podľa kľúčových 

kategórií aktív             

Ukazovatele vyuţitia 

zdrojov 

Ž
a
tv

a
 

Ziskovosť zákazníkov a výrobnej 

linky                                      

Percento neziskových zákazníkov 

Jednotkové náklady (na jednotku 

výstupu, na transakciu) 

Doba návratnosti           

Výkonnosť 

(priepustnosť) 

   
Obrázok č. 2.2 Meranie strategických finančných tém 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa publikácie autorov Kaplna, Norton (2007) 
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Rast obratu a marketingový mix sa týkajú rozširovania ponuky výrobkov a sluţieb, 

získavania nových zákazníkov a prenikania na nové trhy, zmeny mixu výrobkov  a sluţieb, 

ktoré by znamenali hodnotnejšiu ponuku a nové stanovenie cien. Cieľom zniţovania nákladov 

a zvyšovania produktivity práce je snaha o zníţenie priamych a nepriamych nákladov na 

výrobky a sluţby, zdieľanie zdrojov s ostatnými strategickými podnikateľskými jednotkami. 

V oblasti vyuţívania zdrojov sa manaţéri  pokúšajú zníţiť potrebu pracovného kapitálu 

nutného k podpore objemu a mixu obchodných prípadov. Manaţéri musia tieţ usilovať 

o lepšie vyuţívanie stálych aktív získavaním nových zákaziek pre kapacitne nevyuţité zdroje, 

efektívnejšie spotrebovávajú nedostatkové zdroje a zbavujú sa tých, ktoré neprinášajú ţiadne 

dodatočné výnosy. Všetky tieto činnosti pomáhajú strategicky orientovaným podnikateľským 

jednotkám zvyšovať výnosy z finančných i fyzických aktív. Viď Kaplan, Norton (2007). 

 

       Zákaznícka perspektíva 

 

„Ako dosiahnuť toho, aby nás zákazník vnímal podľa našej vízie?“ viď Marinič (2008, str. 

120) 

V zákazníckej perspektíve BSC identifikujú spoločnosti zákaznícke a trţné segmenty, 

v ktorých chcú podnikať. Tieto segmenty predstavujú pre podnik zdroj obratov, ktoré sú 

súčasťou stanovených finančných cieľov. Zákaznícka perspektíva umoţňuje stanoviť kľúčové 

zákaznícke meradlá príslušných cieľových zákazníkov a trţných segmentov. Patria sem 

napríklad spokojnosť a loajalita zákazníkov, predpoklady ich udrţania, získavania nových 

zákazníkov a ziskovosť. Navyše táto perspektíva umoţňuje určiť a explicitne merať 

hodnotové výhody poskytované dôleţitým zákazníkom a segmentom. Segmentácia trhu je 

dôleţitá, pretoţe vo všeobecnosti platí, ţe zákazníci nie sú homogenní, majú rôzne preferencie 

a rozdielne hodnotia vlastnosti výrobkov a sluţieb. Proces formulovania stratégie zaloţený na 

hĺbkovom prieskume trhu, by teda mal odhaliť rôzne trţné a zákaznícke segmenty a ich 

preferencie. Cieľové segmenty trhu definujú podnikovú stratégiu a BSC v rámci tejto stratégie 

identifikuje zákaznícke ciele kaţdého segmentu. Pre stanovené cieľové segmenty si 

strategicky orientovaná podnikateľská jednotka môţe určiť ciele a meradlá. Základnú skupinu 

meradiel zákazníckych výstupov je moţné pouţiť pre všetky typy podnikov.  

 

Tieto meradlá sa dajú potom zoskupiť do reťazca príčinných súvislostí, (viď niţšie 

obrázok č. 2.3). Pre dosiahnutie najväčšieho efektu by mali byť prispôsobené cieľovým 
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zákazníckym skupinám, od ktorých podnik očakáva najväčší rast a ziskovosť. Viď Kaplan, 

Norton (2005). 

 

 

Podiel na trhu 
Odráţa podiel obchodu na danom trhu (vyjadrené v počte zákazníkov, 

utratených finančných prostriedkov alebo v objeme predaných 

poloţiek). 

Získavanie nových 

zákazníkov 

Meria absolútne alebo relatívne mieru, akou podnikateľská jednotka 

získava nových zákazníkov alebo zákazky. 

Udržanie 

zákazníkov 

Sleduje v absolútnych alebo relatívnych číslach mieru, s akou si 

podnikateľská jednotka uchováva mimoriadne vzťahy so zákazníkmi a 

stará sa o nich. 

Spokojnosť 

zákazníkov 

Stanovuje úroveň spokojnosti podľa konkrétnych kritérií výkonnosti 

pomocou hodnotovej výhody. 

Ziskovosť 

zákazníkov 

Meria čistý zisk, ktorý zákazník alebo trţný segment prinášajú po 

odčítaní zvláštnych výdajov na podporu zákazníka. 

            Obrázok č. 2.3 Zákaznícka perspektíva – základné meradlá 

             Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov z Kaplan, Norton (2005) 

 

Tieto výstupné meradlá predstavujú ciele podniku v oblasti procesov vývoja výrobku 

a sluţieb, marketingu, prevádzky a logistiky. Obsahujú však niektoré nedostatky tradičných 

finančných meradiel. Ich výstupy sú omeškané a nevypovedajú nič o tom, čo by mali 

zamestnanci kaţdý deň pre dosiahnutie poţadovaných výstupov robiť. Manaţéri by mali 

zistiť, čo zákazníci v cieľových segmentoch oceňujú a podľa toho voliť hodnotovú výhodu. 

Potom si môţu vyberať z troch skupín vlastností ciele a ich meradlá, ktoré v prípade, ţe budú 

splnené, umoţnia podniku, aby si zachoval daný objem obchodu s cieľovými zákazníkmi, 

poprípade ho ešte zväčšil. Medzi tieto tri skupiny vlastností patrí: vlastnosti výrobku a služby: 

funkčnosť, kvalita a cena, vzťahy so zákazníkom: skúsenosti s nákupom a osobný vzťah, imidž 

a povesť. Výberom konkrétnych cieľov a meradiel z týchto troch skupín môţu manaţéri 

nasmerovať svoje spoločnosti, tak aby svojim cieľovým zákazníkom poskytovali vynikajúce 

hodnotové výhody. Viď Kaplan, Norton (2005).   

Ziskovosť 
zákazníkov

Podiel na 
trhu

Udržanie 
zákazníkov

Spokojnosť 
zákazníkov

Získavanie 
zákazníkov
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 Perspektíva interných podnikových procesov 

 

„Ako zdokonaľovať interné podnikové procesy za účelom lepšieho uspokojenia 

zákazníka?“ viď Marinič (2008, str. 120) 

 

Táto perspektíva je podľa Mariniča (2008) zameraná na všetky procesy a postupy, 

ktoré sú nutné pre fungovanie spoločnosti a ich pomocou je tvorená  hodnota. Vnútorné 

procesy sú hlavným nástrojom premeny generátorov hodnoty na skutočnú hodnotu. Ciele 

a úlohy tejto perspektívy riešia otázky spojené s úrovňou technológie, technickú kvalitu 

výrobných postupov a riadiacich procesov, aby bolo moţné čo najlepšie vyhovieť 

poţiadavkám všetkých zákazníkov. Ďalej je potrebné zodpovedať si na otázku formulovania 

stratégie, definovania cieľov a stanovenie plánu inovácie výrobkov, zdokonalenie technických 

parametrov výrobkov a ich kvality. Na meranie tohto pohľadu je moţné pouţiť kritéria 

rozdelené do troch okruhov merania, a síce: 

o  Oblasť rozvoja produktov – vnímanie potrieb trhu, miera a tempo zavádzania 

nových výrobkov, podiel nových výrobkov na celkovom sortimente. 

o  Oblasť realizácie výroby – úroveň technológie, zavádzanie nových výrob, 

stupeň opotrebenia kmeňového technologického zariadenia, podiel novej 

technológie na výrobnom sortimente. 

o  Oblasť predaja – výskyt foriem predaja, jeho variabilita, efektivita 

jednotlivých spôsobov predaja.  

 

Všetky tieto oblasti zahŕňajú aktivity, ktoré výrobkom a sluţbám pridávajú hodnotu. 

Všeobecný model hodnotového reťazca je moţné vidieť niţšie na obrázku č. 2.4 

 

Obrázok č. 2.4 Perspektíva interných podnikových procesov – všeobecný model hodnotového reťazca 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov z Kaplan, Norton (2005) 
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Ako u všetkých ostatných perspektív, i tu musí stanovenie cieľov a spôsobu 

hodnotenia predchádzať analýza všetkých procesov, ich pomenovanie a hľadanie formálne - 

logistickej väzby na ostatné perspektívy. Tieto nástroje a nimi pouţívané indikátory 

predstavujú základ pre riadenie a meranie procesnej stránky podnikovej reality.  

 

Ukazovatele potom charakterizujú absolútne hodnoty, ako napríklad straty 

z reklamácií, alebo relatívny podiel oprávnených reklamácií na mnoţstvo predaného tovaru, 

prípadne slovné hodnotenie ako úroveň strát z reklamácií vo vzťahu k objemu predaného 

tovaru v porovnaní s konkurenciou. Ukazovatele, ktoré majú priamu väzbu definujeme 

priamo i s hodnotou, nefinančné ukazovatele vyhodnotíme na základe vopred stanovených 

cieľov. Vzhľadom k teoretickej prepracovanosti finančných ukazovateľov sa venujeme tým 

vybraných nefinančným, ktoré nie sú všeobecne známe, ale dotvárajú celkový obraz a imidţ 

spoločnosti. Ide napríklad o corporate governance, charakteristiku a profesionálnu úroveň 

vrcholového riadenia, transparentnosť a dodrţiavanie legislatívy, ošetrenie práv akcionárov, 

priehľadnosť a otvorenosť informačných procesov, účtovníctva a reportingu. Viď Marinič 

(2008). 

 

       Perspektíva učenia sa a rastu 

 

„Ako zabezpečiť inováciu a schopnosť prispôsobovať sa zmenám?“ viď Marinič (2008, 

str. 120) 

 

Z tohto uhla pohľadu sú v spoločnosti analyzované faktory a definované ciele 

s väzbou na oblasť potenciálu rozvoja, z hľadiska technicko-organizačných zdrojov rastu, 

ktoré bezprostredne ovplyvňujú procesnú stránku a síce, inovácie výrobného programu, 

výskum a vývoj, rozvoj kapacity v nadväznosti na obmedzenia podniku, úroveň a kvalitu 

pouţívanej technológie, strojné vybavenie, úroveň a kvalitu IT systému, a to z hľadiska 

súčasného, ale predovšetkým z hľadiska vývoja a smerovania do budúcnosti.  V rámci tejto 

perspektívy je hodnotený ľudský potenciál (human resource management), ktorý je vyjadrený 

pomocou nefinančného ukazovateľa spokojnosti zamestnancov (employee loyalty). 

Spokojnosť zamestnancov má logickú väzbu na výrobný proces a produkciu, na stabilitu 

spoločnosti a podnikovú kultúru, a v neposlednom rade na imidţ spoločnosti. Spokojní 
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zamestnanci sú lepšie schopní absorbovať a osvojovať si nové poznatky, prijímať nové veci 

a lepšie sa učiť. Viď Marinič (2008). 

Táto perspektíva by teda v konečnom dôsledku podľa Učeň (2008) mala zabezpečiť 

kvalifikačný a kapacitný základ pre predchádzajúce tri perspektívy. Ak chce podnik obstáť 

a naplniť ciele týchto troch perspektív, musia sa minimálne kľúčoví pracovníci spoločnosti 

neustále zdokonaľovať a osvojovať si nové znalosti. Pre túto perspektívu sú definované tri 

kľúčové smery, na ktoré by sa mala spoločnosť zamerať: 

o  motivácia – reprezentuje dynamicky usporiadaný súbor vnútorných faktorov, ktoré    

 podnecujú a usmerňujú pracovné výkony zamestnancov, 

o  kvalifikácia – reprezentuje zvyšovanie kvality intelektuálneho kapitálu, 

o  kvalita a funkčnosť systému riadenia – efektívna vnútorná komunikácia.  

 

Schopnosť dosiahnuť ambicióznych finančných a zákazníckych cieľov a cieľov 

interných procesov je závislá hlavne na schopnostiach podniku učiť sa rásť. Najdôleţitejšie 

skupiny zdrojov, ktoré to umoţňujú sú zamestnanci, IT systémy a angaţovanosť. Stratégia 

dosiahnutia vysokej výkonnosti bude v zásade vyţadovať značné investície do ľudského 

potenciálu, systémov a procesov, ktoré vytvárajú schopnosti spoločností. V dôsledku toho by 

mali v budúcnosti meradlá týchto skupín zdrojov byť neoddeliteľnou súčasťou BSC kaţdého 

podniku. Viď Kaplan, Norton (2005). 

 

Vízia a stratégia 

 

Ako je zo základnej schémy metódy BSC zrejmé, v centre pozornosti stojí vízia 

a stratégia. Tie sa musia premietnuť do všetkých podnikových oblastí. Čo sa týka definície 

stratégie Dedouchová (2001) rozlišuje tradičnú s modernú. Tradičná definícia povaţuje 

stratégiu za dokument, ktorý stanovuje dlhodobé ciele podniku vrátane operácií a zdrojov 

k ich dosiahnutiu. Moderná definícia pokladá stratégiu za pripravenosť podniku na 

budúcnosť. Dlhodobé ciele, strategické operácie a zdroje k dosiahnutiu cieľov stanovuje 

s ohľadom na potreby podniku a na zmeny okolia podniku.  

 

Autori metódy Balanced Scorecard, Kaplan a Norton, vo svojej knihe uvádzajú, ţe 

stratégiu chápu v zmysle výberu trhu a zákazníckych segmentov, identifikácie kľúčových 

interných procesov, výbere osobných a organizačných schopností potrebných k dosiahnutiu 
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interných, zákazníckych a finančných cieľov. Ďalej tvrdia, ţe stratégia je súhrnom hypotéz 

o príčine a dôsledku. V podniku ide o to, aby bol tento vzťah efektívne riadený a overovaný 

(meraný). Úlohou BSC je implementácia stratégie a jej prevod do zrozumiteľnejšej 

a merateľnejšej podoby. Nemá teda za úlohu stratégiu formulovať. Ak podnik nemá 

vytvorenú vlastnú stratégiu, a nevie čo je jeho cieľom, nemá v podstate čo merať, pretoţe 

svoje výsledky nemôţe porovnať s ţiadnym poţadovaným stavom. 

2.2.3 Tvorba podnikového BSC 

 

Tvorba podnikového BSC je systematický proces. Umoţňuje vytvorenie konsenzu 

a objasnenia spôsobu, ako prevádzať poslanie a stratégiu jednotlivých strategicky 

orientovaných podnikateľských jednotiek. Dôleţitú úlohu plní tímová práca vrcholného 

managementu. Konkrétny postup tvorby BSC popisujú rôzni autori rôznymi spôsobmi, všetci 

sa však zhodujú vo formulácii 5-6 krokov, ktoré sú nutné pre zavedenie systému BSC. 

Vysušil (2004, str, 81) uvádza päť základných krokov, medzi ktoré patrí „vytvorenie 

a vyjasnenie stratégie, odvodenie strategických cieľov, vybudovanie vzťahov príčin 

a následkov, výber meradiel a stanovenie strategických akcií.“ Horváth (2002, str. 129) tento 

postup rozširuje o jednu fázu, a síce fázu „určenia cieľových hodnôt“. Jednotlivé kroky budú 

ďalej podrobne rozobrané v nasledujúcej časti tejto kapitoly, hlavným zdrojom pre 

vypracovanie nasledujúcej časti diplomovej práce budú Vysušil (2004) a Kaplan, Norton 

(2005). 

 

1.   Vyjasnenie stratégie -  samotná formulácia stratégie nie je úlohou BSC, pretoţe s ňou 

však pracuje na prvom mieste je logicky prvým krokom pri zostavovaní BSC jej vyjasnenie 

a správna formulácia. Vysušil (2004) hovorí, ţe jasná stratégia by mala vychádzať 

z uskutočnených analýz  nasledujúcich piatich oblastí (kaţdý podnik si individuálne môţe 

naformulovať ďalšie oblasti podľa potreby) : 

Konkurenčné prostredie podniku – je nutné zistiť počet existujúcich potenciálnych 

konkurenčných podnikov, ich podiel na trhu, umiestnenie, ďalej medzeru na trhu a ďalšie 

informácie. 

Odbyt substitučných výrobkov – spoločnosť musí stanoviť moţnosti odbytu substitútov, 

záujem o ne, náklady prechodu na ich výrobu a ďalšie fakty. 

Trh – podnik by v rámci vlastného záujmu mal zváţiť, či by nebolo výhodné spojenie 

s ďalšou menšou spoločnosťou. 
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Dodávatelia – je dobré vedieť, aké portfólio dodávateľov máme k dispozícii, ich ceny, 

kvalitu, včasnosť dodávok, spoľahlivosť a ďalšie dôleţité aspekty výberu dodávateľov. 

Zákazníci – realizácia segmentácie trhu a zistenie silnej stránky podniku je nutné k ďalšiemu 

smerovaniu a špecializácii podniku na vybraný trţný segment.  

 

2.   Odvodenie strategických cieľov - pri zavádzaní Balanced Scorecard predovšetkým  

v zahraničných spoločnostiach sa osvedčilo rozdelenie cieľov do štyroch skupín,  ktoré 

uvádza Vysušil (2004, str. 84) vo svojej publikácii: 

a) Všeobecné (základné) ciele – definujú sa ako prvé. Týkajú sa celého podniku, nie sú 

presne špecifikované. Vychádzajú zo stratégie. Väčšinou sa v kaţdej perspektíve určí 

jeden základný cieľ, ktorý sa ďalej rozpracováva do cieľov strategických. 

b) Strategické ciele – sú v BSC povaţované za najdôleţitejšie. V jednotlivých perspektívach 

rozpracovávajú všeobecný cieľ. Definuje sa cca 3 – 5 strategických cieľov. 

c) Možné strategické akcie – predstavujú úlohy, ktoré je potrebné vykonať, aby sa dosiahlo 

stanovených strategických cieľov. Stanovujú sa pre kaţdú perspektívu. 

d) Operatívne ciele – nie sú súčasťou strategických cieľov, ale môţu byť dôleţité. 

 

3.   Vybudovanie vzťahov príčin a dôsledkov - zo stratégie odvodené strategické ciele  

je nutné prepojiť väzbami, aby bolo vidno, ţe všetky ciele spejú jedným smerom, a to 

k dosiahnutiu stratégie. Dobrým pomocníkom pri vytváraní vzťahu príčin a následkov môţe 

byť strategická mapa. Strategická mapa obsahuje ciele rozdelené do štyroch perspektív, s tým, 

ţe na vrchole stojí finančná perspektíva a väzby medzi týmito cieľmi sú naznačené šípkami. 

Väzby znázorňujú, ktoré ciele na seba pôsobia a ovplyvňujú sa. Väzby väčšinou počtom 

prevyšujú ciele, pretoţe jeden cieľ môţe súčasne ovplyvňovať viac cieľov naraz. BSC 

kaţdého podniku bude mať úplne inú strategickú mapu s inými cieľmi a rozličnými väzbami 

medzi nimi.  

 

4. Výber meradiel – stanovené ciele je ale potrebné merať tak aby podnikový 

manaţéri samotní zamestnanci vedeli, či boli tieto ciele dosiahnuté alebo nie. Meradlá sa 

odvíjajú od cieľov a sú v kaţdom podniku iné. Jeden cieľ môţe mať jedno alebo viacero 

meradiel. Neodporúča sa však pouţívať viac neţ tri meradlá na jeden cieľ. Pri výbere 

vhodných meradiel by sa mali zohľadňovať náklady merania. Kaţdé zvolené meradlo by 

malo byť popísané a mal by byť uvedený spôsob jeho výpočtu. Kvantitatívne meradlá lepšie 



19 

 

vypovedajú o dosiahnutých cieľoch, nie všetky sa však dajú merať číselne. Kvalitatívne 

meradlá, ktorým sa v BSC nevyhne ţiadny podnik, je pre účel ľahšie merateľnosti vhodné 

previesť na kvantitatívne meradlá a to pomocou indexu, stanovenej bodovej stupnice či iným 

spôsobom. Pokiaľ prevedenie nie je moţné, je dobré kvalitatívne meradlá vyjadriť všeobecne, 

aby mohli byť nejakým spôsobom vyhodnotené a merané. 

 

5.   Určenie cieľových hodnôt - cieľové hodnoty predstavujú bod, kam sa chce podnik  

dostať, čoho chce dosiahnuť. Mali by byť náročné, ale zároveň dosiahnuteľné. Horváth (2002) 

uvádza, ţe určenie cieľových hodnôt sa dá realizovať pomocou simulácie alebo 

prostredníctvom diskusie manaţérov na jednom z workshopov pretínajúcich celý proces 

zavádzania BSC. Pre finančnú perspektívu sú väčšinou cieľové hodnoty vypočítané, ostatným 

perspektívam je potrebné tieto hodnoty určiť. Pri ich určovaní by sa však nemalo zabúdať na 

to, ţe rovnako ako majú byť vyváţené jednotlivé ciele BSC, mali by byť tieţ vyváţené 

i cieľové hodnoty jednotlivých cieľov. 

 

6.   Stanovenie strategických akcií - do definície strategických akcií by sa mali zapojiť  

všetci účastníci. Získavanie nápadov, ako dosiahnuť stanovených cieľov sa môţe diať 

pomocou spomínaného workshopu. Manaţéri, ktorí sú zúčastnení môţu napríklad pomocou 

brainstormingu nadefinovať základné nápady strategických akcií, tieto potom následne 

pripoja k jednotlivých strategickým cieľom a zostavia iniciačnú maticu strategických akcií. 

Táto matica je prehľadom všetkých strategických akcií, ktoré nemôţu byť realizované naraz, 

pretoţe podnik nebude mať na ich hromadnú aplikáciu zdroje. Z tohto dôvodu je potreba 

určiť, ktoré akcie sú vysoko prioritné a mali by sa uskutočniť čo najskôr, a ktoré sa dajú 

odloţiť. Vysušil (2004) roztriedil strategické ciele do štyroch skupín: akcie s vysokou 

prioritou (veľký význam, malá náročnosť na zdroje), akcie s menšou prioritou (veľký 

význam, veľká náročnosť na zdroje), akcie druhoradého významu (malý význam, malá 

náročnosť na zdroje), akcie nevýznamné (malý význam, veľká náročnosť na zdroje). Po 

zostavení poradia plnenia akcií je potrebné kaţdú akciu časovo naplánovať, stanoviť jej 

termín zahájenia a ukončenia a určiť zodpovednú osobu pre túto akciu. 

 

Celý proces zavádzania BSC podporujú spomínané workshopy, ktoré organizuje 

architekt projektu pre jednotlivé skupiny manaţérov. Začína sa postupne od najvyššej úrovne 

pri vyjasňovaní stratégie, alebo od jednotlivých potrieb zamestnancov. Záleţí na tom, či si 
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spoločnosť zvolí rozšírenie metódy zhora dole alebo naopak zdola hore. Podstatné je aby 

k zavádzaniu metodiky mali prístup všetci zamestnanci. Spracovanie týchto krokov tvorí 

jadro implementácie BSC. Tvorbou sa vytvorí nový rámec pre hodnotenie a odmeňovanie 

pracovníkov v závislosti od ich prínosov k dosiahnutiu stanovených podnikových cieľov 

respektíve cieľov danej strategickej podnikateľskej jednotky. Čo sa týka časového rámca 

implementácie BSC, typický projekt trvá pribliţne 16 týţdňov. Rozvrh býva väčšinou určený 

časom, ktorý majú vrcholový manaţéri na rozhovory, workshopy a stretnutia v skupinách. 

Samozrejme v praxi sa môţe tento časový rozvrh o niekoľko dní predĺţiť či skrátiť. Na 

začiatku projektu je zodpovednosť kladená hlavne na architekta projektu, postupne sa váha 

prenáša na klienta a vrcholový management. Tento rozvrh však predpokladá, ţe spoločnosť 

uţ formulovala svoju stratégiu a má k dispozícii prieskum trhu zákazníkov, ktorý prinesie 

odpovede na všetky otázky týkajúce sa segmentácie trhu a hodnotových výhod, ktoré je 

potrebné ponúknuť cieľovým zákazníkom. Pri tvorbe takéhoto rozvrhu by mali mať vrcholoví 

manaţéri i manaţéri strednej úrovne riadenia vyjasnený presný postup spôsobu prevedenia 

stratégie do konkrétnych cieľov a meradiel vo všetkých štyroch perspektívach, mali by 

súhlasiť s plánom implementácie BSC a tieţ by mali pochopiť procesy, ktoré je nutné zmeniť 

podľa výsledkov merania BSC. Viď Kaplan, Norton (1996).  

2.2.4 Balanced Scorecard Software 

 

V súčasnosti existujú informačné systémy pre technickú podporu tvorby BSC, ktoré 

uţívateľom pomáhajú lepšie sa rozhodovať, pretoţe ponúkajú rýchly prístup k aktuálnym 

údajom o výkone. Pomáhajú transformovať rôznorodé podnikové dáta na informácie 

a znalosti a tieţ pomáhajú pri komunikácii o informáciách týkajúcich sa výkonu. Existuje viac 

neţ sto druhov takýchto produktov, niektoré z nich majú špecifické zameranie napríklad na 

riadenie výkonov. Ústav BSC oficiálne odporúča „QuickScore Balanced Scorecard software“. 

Tento software má jednoduché pouţitie, je dostupný v on-line verzii a umoţňuje organizácii 

rýchlo vidieť výsledky ich BSC investície. Prináša kľúčové správy a reporty, upozorňuje ak 

sa metriky obracajú k horšiemu a hlavne ponúka nápravné opatrenia. QuicScore zhodnotí 

všetky výsledky metrických dát a ukáţe cestu pokroku smerom k dosiahnutiu vašich 

strategických cieľov.  Balanced Scorecard Software [online]. Január 2010 [cit.2011-02-28]. 

Dostupný z WWW:  

<http://www.balancedscorecard.org/Software/BalancedScorecardSoftware/tabid/61/Default.as

px>. 

http://www.balancedscorecard.org/Software/BalancedScorecardSoftware/tabid/61/Default.aspx
http://www.balancedscorecard.org/Software/BalancedScorecardSoftware/tabid/61/Default.aspx
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2.2.5   Vlastná metodika a postup spracovania 

 

V nasledujúcej kapitole budú predstavené vybrané meradlá pre analýzu kľúčových 

oblastí podniku prostredníctvom jednotlivých perspektív podnikového BSC.  

 

 

Obrázok č. 2.5 Vybrané metódy pre analýzu kľúčových oblastí v spoločnosti 

Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Pre analýzu vybraných meradiel, ktoré sú zrejmé z obrázka č. 2.5 budú pouţité 

nasledujúce metódy: 

 finančná analýza pomerových ukazovateľov, 

 rozklad Du Pont, 

      bonita (Kralicekov quicktest), 

 monitoring, 

 obsahová analýza, 

 kvalitatívny rozhovor. 

 



22 

 

Finančná perspektíva bude analyzovaná pomocou finančnej analýzy pomerových 

ukazovateľov, Du Pontového rozkladu a prostredníctvom Kralicekoveho quicktestu, ktorý 

patrí k bonitným modelom. 

 

Finančná analýza pomerových ukazovateľov – „Finančná analýza je významnou 

oblasťou finančného riadenia podniku. Jej význam spočíva predovšetkým v tom,  že umožňuje  

posúdiť celkovú finančnú pozíciu podniku, odhaliť silné a slabé stránky finančného 

hospodárenia. Metodológia finančných analýz je založená predovšetkým na využití 

deterministických a matematicko-štatistických metód.“ viď Dluhošová (2006, str. 95). 

Dluhošová ďalej hovorí o tom, ţe jednou z metód finančnej analýzy, ktorá sa radí medzi 

deterministické je analýza pomerových ukazovateľov. Jednotlivé oblasti finančnej situácie sú 

vyjadrené pomocou rôznych pomerových ukazovateľov. Vzhľadom k tomu, ţe systém 

finančného riadenia zachytáva zloţité a niekedy i protichodné procesy, je pre lepšiu orientáciu 

uţitočné systém pomerových ukazovateľov dekomponovať do niekoľkých základných oblastí. 

Základnými oblasťami ukazovateľov finančnej analýzy sú ukazovatele finančnej stability 

a zadlţenosti, ukazovatele rentability, likvidity, aktivity (obratu) a ukazovatele vychádzajúce 

z údajov kapitálového trhu.  

 

Konštrukcia vybraných pomerových ukazovateľov – hlavným zdrojom vzorcov 

uvedených v tejto časti diplomovej práce sú publikácie autorov Dluhošová (2006) a 

Grünwald, Holečková (2004). 

 

 Ukazovatele likvidity (liquidity ratios) odpovedajú na otázku, či je podnik schopný 

splatiť včas svoje krátkodobé záväzky. Počítajú sa z bilančných poloţiek a vysvetľujú 

vzťah medzi obeţnými aktívami a krátkodobými záväzkami. V rozvahe podniku sú 

aktíva radené podľa stupňa svojej likvidity, čiţe podľa toho, ako rýchlo je moţné 

realizovať ich premenu v hotovosť. Udrţiavanie platobnej schopnosti je dôleţitou 

súčasťou finančného riadenia podniku a tieţ základnou podmienkou fungovania podniku 

v trţnej ekonomike. Viď Blaha, Jindřichovská (2006). 

 

Ukazovateľ bežnej likvidity (current ratio) alebo tieţ pomerový ukazovateľ 

pracovného kapitálu, ukazuje, koľkokrát sú krátkodobé záväzky podniku pokryté obeţnými 

aktívami, t. j. koľkokrát je podnik schopný uspokojiť svojich veriteľov, keď premení všetky 



23 

 

svoje krátkodobé obeţné aktíva v danom okamţiku na peňaţné prostriedky. Najčastejšie sa 

tento ukazovateľ pouţíva k meraniu krátkodobej platobnej schopnosti. 

 

                                      (2.1) 

          

Čím je jeho hodnota vyššia, tým je pravdepodobnejšie zachovanie platobnej 

schopnosti spoločnosti. Za primeranú výšku tohto ukazovateľa sa povaţuje rozpätie od 1,5 do 

2,5. Neprihliada však k štruktúre a likvidnosti jednotlivých aktív. Ak má podnik veľký podiel 

na zlej likvidite zásob alebo veľký počet ťaţko vymáhateľných pohľadávok, môţe byť tento 

ukazovateľ skreslený. Viď Grünwald, Holečková (2004). 

 

Ukazovateľ okamžitej likvidity (quick ratio), ktorý eliminuje nedostatky 

predchádzajúceho ukazovateľa. 

 

                                       (2.2) 

 

Vyššia hodnota tohto ukazovateľa je priaznivá predovšetkým pre veriteľov. Pre 

vlastníkov alebo akcionárov podniku znamená neproduktívne vyuţívanie vloţených 

prostriedkov. Okamţitú likviditu môţeme povaţovať za priaznivú, ak je hodnota ukazovateľa 

1:1, v tomto prípade je podnik schopný dostať svojich záväzkov, bez toho aby musel predávať 

zásoby. Optimálnu hodnota tohto  ukazovateľa je v literatúre uvádzaná medzi 1,0 – 1,5. Viď 

Grünwald, Holečková (2004). 

 

Ukazovateľ hotovostnej likvidity (cash ratio) meria schopnosť podniku okamţite 

uhrádzať svoje splatné záväzky. Do tohto ukazovateľa vstupujú tie  najlikvidnejšie poloţky 

z rozvahy.  

 

                    (2.3) 

 

Za pohotové platobné prostriedky je povaţovaný finančný majetok,  a síce peniaze 

v hotovosti a na beţnom účte, ale i krátkodobé cenné papiere a ceniny. Odporúčaná hodnota 

tohto ukazovateľa by sa mala pohybovať v intervale 0,9 – 1,1, avšak nedodrţanie 
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predpísaných hodnôt ešte nemusí znamenať finančné problémy. Viď Grünwald, Holečková 

(2004). 

 

S analýzou likvidity je úzko spojený pracovný kapitál (working capital). Ten tvorí tu 

časť obeţného majetku, ktorá je financovaná z dlhodobých zdrojov. Podnik by mal týmto 

kapitálom kryť stálu potrebu obeţných aktív a z krátkodobých zdrojov hradiť sezónne 

potreby. Čím vyššia je jeho hodnota, tým väčšia je ochrana podniku pre prípad, ţe by bolo 

nutné splatiť všetky krátkodobé záväzky. Na druhej strane jeho náklady sú vyššie neţ náklady 

krátkodobých pasív, preto by sa podnik mal snaţiť vyuţívať na krytie obeţného majetku 

krátkodobé pasíva, a dlhodobé zdroje pouţívať len na trvalú časť obeţného majetku. Viď 

Grünwald, Holečková (2004). 

 

                     (2.4) 

 

 Ukazovatele aktivity slúţia k posúdeniu efektívneho hospodárenia podniku so 

svojimi aktívami. Merajú schopnosť podniku vyuţívať svojich vloţených prostriedkov 

prostredníctvom počtu obrátok a doby obratu jednotlivých zloţiek majetku a hodnotia 

tak nadväznosť kapitálu v určitých formách aktív. Ukazovatele pracujú s jednotlivými 

majetkovými poloţkami, ktoré sú v pomere k trţbám alebo k výnosom, prípadne 

k inej základni. Viď Dluhošová (2006). 

 

Obrat celkových aktív (total assets turnover) meria intenzitu vyuţitia všetkých aktív. 

Ovplyvňuje rentabilitu celkového kapitálu. Všeobecne platí, čím vyššia je jeho hodnota, tým 

efektívnejšia je spoločnosť. 

 

                                 (2.5) 

 

Obrat zásob (inventory turnover) udáva, koľko krát sa premenia zásoby v ostatné 

formy obeţného majetku, neţ bude predaný hotový výrobok a opäť nakúpené zásoby. Čím 

vyššia je jeho hodnota, tým kratšia doba uplynie medzi nákupom zásob a predajom. Ak je 

počet obrátok zásob nízky, môţe to viesť k ohrozeniu platobnej schopnosti podniku.  

 

                                              (2.6) 



25 

 

Doba obratu zásob je povaţovaná za ukazovateľ vyuţitia zásob. Určuje priemerný 

časový interval, ktorý uplynie medzi nákupom materiálu a predajom výrobkov, t. j. koľko dní 

sú tieto obeţné aktíva podniku viazané vo forme zásob. Všeobecne platí, čím väčší počet 

obrátok a kratšia doba obratu, tým lepšie pre podnik. Musí však existovať vzťah medzi 

optimálnou veľkosťou zásob a rýchlosťou obratu zásob. 

 

                                           (2.7) 

 

Obrat pohľadávok (accounts receivable turnover) udáva, ako rýchlo sú pohľadávky 

premenené na peniaze v hotovosti.  

 

                                                                            (2.8) 

 

Doba obratu pohľadávok (average collection period) vyjadruje dobu, ktorá uplynie 

odo dňa vystavenia faktúry aţ po príjem peňaţných prostriedkov. Podnik má prirodzene 

záujem o čo najkratšiu dobu inkasa pohľadávok. Čím je tento ukazovateľ vyšší, tým dlhšiu 

dobu podnik poskytuje svojim obchodným partnerom obchodný úver, čím však zvyšuje riziko 

dočasnej straty likvidity. 

 

                                                                            (2.9) 

 

Doba splácania záväzkov udáva, koľko dní priemerne uplynie medzi nákupom zásob 

a platbou za tento nákup, t.j. počet dní, na ktoré dodávateľ poskytol pre podnik obchodný 

úver. 

                                                      (2.10) 

 

Pre zaistenie platobnej schopnosti podniku by malo platiť tzv. pravidlo solventnosti:  

 

                                  (2.11) 

 

Charakteristika ukazovateľov aktivity vrátane vzorcov bola spracovaná na základe 

údajov z Grünwald, Holečková (2004). 
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 Ukazovatele rentability vypovedajú o miere dosiahnutého zisku z investícií. 

Pouţívajú sa pre hodnotenie a posúdenie celkovej efektívnosti podniku, s jej pomocou 

sa vyjadruje intenzita vyuţívania, reprodukcie a zhodnotenia kapitálu vloţeného do 

spoločnosti. Všeobecne sa rentabilita teda ziskovosť vyjadruje ako pomer zisku 

k vloţenému kapitálu. Jednotlivé ukazovatele rentability sa od seba líšia tým, aký zisk 

v čitateľovi pouţijeme. V anglosaských krajinách rozoznávame niekoľko kategórií 

zisku. Zisk pred odpismi, úrokmi a zdanením (EBDIT – earings before depreciation, 

interest and tax), ktorý zahŕňa ako náklady kapitálu (zisk pred zdanením a úrokmi), 

tak tieţ zdroje na obnovu (odpisy). Tento ukazovateľ nie je ovplyvnený rozdielnou 

odpisovou politikou pri porovnávaní v čase alebo medzi podnikmi. Zisk pred úrokmi 

a zdanením (EBIT – earings before interest and tax) je rozdielom všetkých výnosov 

a nákladov okrem nákladových úrokov. Niekedy sa za prijateľnú náhradu EBIT 

povaţuje prevádzkový výsledok hospodárenia. Inou moţnosťou pre jeho vyjadrenie je 

súčet zisku po zdanení, nákladových úrokov a dane z príjmu z beţnej a mimoriadnej 

činnosti. Zisk po zdanení (EAT – earings after tax) označuje čistý zisk zostávajúci 

podniku k rozdeleniu medzi akcionárov alebo k navýšeniu vlastného kapitálu. 

(Grünwald, Holečková 2004).  

 

Rentabilita celkového kapitálu (ROA – return on assets) vyjadruje celkovú 

efektívnosť podniku, tzn. celkovú príjmovú schopnosť. Celkový kapitál je tu ponímaný ako 

všetok vloţený kapitál čiţe krátkodobé i dlhodobé záväzky a vlastné imanie. Tento 

ukazovateľ dáva do pomeru zisk s celkovými aktívami investovanými do podniku bez ohľadu 

na to, či pochádzajú z vlastných alebo z cudzích zdrojov.  

 

                                         (2.12) 

 

Ukazovateľ nás informuje o rentabilite podniku v prípade, ţe by neexistovala daň zo 

zisku. Ta je ale prirodzenou súčasťou nášho ekonomického prostredia. Preto sa pre výpočet 

rentability celkového kapitálu niekedy pouţíva tieţ pomer zisku po zdanení a zdanených 

úrokov k celkovým aktívam. 

 

             (2.13) 
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Tento ukazovateľ rešpektuje skutočnosť, ţe efektom reprodukcie sú nielen odmena 

akcionárov, ale tieţ odmena veriteľom v podobe úroku. Tento úrok je súčasťou zisku, preto 

musí byť zdanený. (Valach, 1999) 

 

Rentabilita vlastného kapitálu (ROE – return on equity) hodnotí výnosnosť  kapitálu, 

ktorý do podniku vloţili jeho vlastníci alebo akcionári. Akcionári podľa tohto ukazovateľa 

zisťujú, či ich kapitál prináša dostatočný výnos. Pokiaľ je jeho hodnota trvalo niţšia neţ 

úroková miera cenných papierov garantovaných štátom, nie je podnik príliš efektívny. 

Rentabilita vlastného kapitálu by mala byť vyššia neţ miera výnosu bezrizikovej investície.  

 

                                                            (2.14) 

 

Rentabilita tržieb (ROS – return of sales), niekedy sa pre ňu pouţíva tieţ názov 

ziskové rozpätie, dáva do pomeru čistý zisk spoločnosti s celkovými trţbami. Vyjadruje teda 

schopnosť podniku dosahovať zisk pri danej úrovni trţieb. Tento Ukazovateľ nám v podstate 

hovorí, koľko korún zisku priniesla jedna koruna trţieb. 

 

                                                        (2.15) 

 

Doplnkovým ukazovateľom k rentabilite trţieb je ukazovateľ nákladovosti (ROC – 

return on costs), ktorý vypočítame ako pomer nákladov k trţbám. Informuje nás o tom, koľko 

nákladov musel podnik vynaloţiť na jednu korunu trţieb.  

 

                                                 (2.16) 

 

 Ukazovatele finančnej stability a zadlženosti - finančná stabilita podniku je 

charakterizovaná štruktúrou zdrojov jej financovania. Môţe byť hodnotená na základe 

vzťahov medzi podnikovými aktívami a zdrojov ich krytia (pasívami). Na financovaní 

podnikových aktivít sa podieľajú vlastné i cudzie zdroje. Avšak cudzie so sebou nesú 

rôzne riziká, ktoré sa merajú práve pomocou ukazovateľov zadlţenosti. Jednotlivé 

podniky sa líšia pomerom vlastného a cudzieho kapitálu, ale malo by platiť, ţe vlastný 

kapitál je vyšší neţ cudzí, pretoţe cudzí musí podnik splatiť.  
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Celková zadlženosť (dept ratio) alebo tieţ ukazovateľ veriteľského rizika udáva, 

z koľko percent sú celkové aktíva financované cudzím kapitálom. Čím vyššia je jeho hodnota, 

tým vyššia je zadlţenosť podniku. Tento ukazovateľ je však vţdy nutné posudzovať 

s celkovou výnosnosťou vloţeného kapitálu. 

 

                                    (2.17) 

 

Podiel vlastného kapitálu na aktívach (equity ratio) je doplnkovým ukazovateľom 

k celkovej zadlţenosti, ich súčet je rovný 1 (respektíve 100 %). Tento ukazovateľ hodnotí 

hospodársku a finančnú stabilitu podniku. Vyjadruje, z koľko percent sú aktíva podniku 

financované peniazmi akcionárov.  

 

                                             (2.18) 

 

Zadlženosť vlastného kapitálu (dept-equity ratio) udáva pomer medzi celkovými 

záväzkami a vlastným kapitálom, je teda kombináciou dvoch predchádzajúcich ukazovateľov. 

Určuje, či bude podnik schopný pokryť svoje dlhodobé potreby, v prípade ţe si vezme 

pôţičku na získanie novej investície.  

 

                               (2.19) 

 

Výhodou pomerovej analýzy je, ţe redukuje hrubé údaje líšiace sa podľa veľkosti 

podnikov na spoločnú a teda komparatívnu bázu. Ide o najrozumnejší spôsob, ako porovnávať 

aktuálne finančné informácie danej spoločnosti s jej historickými dátami alebo s dátami iných 

spoločností, ktoré sú menšie alebo väčšie. V praxi existuje mnoho ďalších pomerových 

ukazovateľov, indikátorov a spôsobov, ako zoradiť rôzne poloţky a interpretovať ich. Tieto 

uvedené ukazovatele predstavujú dostatočné mnoţstvo materiálu, s ktorým sa dá pri analýze 

pracovať a získané výsledky  pomocou nich interpretovať. Viď Blaha, Jindřichovská (2006). 

 

Du Pontov rozklad – podľa Blaha, Jindřichovská (2006) ide o diagram, ktorý ukazuje 

ako je výnos na vlastný kapitál akcionárov určený ziskovou marţou, obratom aktív 

a pomerom celkových aktív k vlastnému kapitálu. Poskytuje  syntetický pohľad na finančnú 
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situáciu podniku a uvádza základnú interakciu medzi jednotlivými zloţkami financovania. 

Umoţňuje určiť ako sa vyvíjali jednotlivé ukazovatele, čím je ovplyvnená ich výška 

a determinuje vnútorné väzby medzi týmito ukazovateľmi. Tieto vzťahy demonštruje na 

ukazovateľoch ROE a ROA, formulácia vzorcov viď Blaha, Jindřichovská (2006): 

 

        (2.20) 

 

                   (2.21) 

 

Modifikovaný Du Pont diagram je zobrazený v prílohe č. 7.  

 

Bonita (Kralicekov quicktest) – zmyslom hodnotenia bonity podniku je zhodnotiť jej 

predpoklady a schopnosť dostať včas a v plnej výške všetkým platným záväzkom. Bonita 

podniku je často vyjadrená ratingom, ktorý umoţňuje zaradiť firmu do hodnotiacej škály a na 

tomto základe stanoviť riziko, ktoré hrozí investorom poprípade veriteľom. Jednou z variant 

ako posúdiť bonitu podniku je práve Kralicekov quicktest, ktorý vychádza zo štyroch 

ukazovateľov. Priemer týchto ukazovateľov predstavuje výsledné skóre. 

 Ide o ukazovatele: 

                                                                                        (2.22) 

 

                          (2.23) 

                                         

                                                                                                   (2.24) 

         

                                                                        (2.25) 

 

Pomocou týchto ukazovateľov dospejeme k vyhodnoteniu finančnej stability, 

výnosovej a celkovej situácie spoločnosti. Presná formulácia vzorcov a ich výpočet je 

dostupná v publikácii Marinič (2008). Podrobný postup bude uvedený v analytickej časti 

diplomovej práce.  
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Perspektíva interných podnikových procesov bude zameraná celkovú efektivitu systému, 

podnikovú kultúru a analýzu nákladov, ktoré priamo ovplyvňujú interné podnikové procesy. 

Analýza nákladov bude zameraná na ich zníţenie prostredníctvom ukazovateľov:  

                                                              (2.26) 

                                                                    (2.27) 

                                                   (2.28) 

 

Formulácia vzorcov pre analýzu nákladov viď Marinič (2008). 

 

Celková efektivita systému bude vychádzať z predchádzajúcej analýzy pomerových 

ukazovateľov aktivity a tieţ z monitoringu spoločnosti. Produktivita bude meraná celkovým 

počtom zamestnancov na maloobchodný obrat. Základným dokumentom vedúcim 

k spoločenskej zodpovednosti podniku bude etický kódex spoločnosti, ktorý je moţné vidieť 

v prílohe č. 1. Bol vytvorený pre zlepšenie podnikovej kultúry, a tieţ pre spokojnosť 

zamestnancov. 

 

Podľa Ludvíka (2000) je monitoring permanentná činnosť spravidla špecializovaných 

spoločností zameraných na účelové sledovanie podnikateľského prostredia či interných 

podnikových procesov. Zásadný význam má pracovný postup jeho prípravy. Väčšinou 

prebieha podľa nasledujúcej schémy: 

 

1. Príprava. 

2. Sledovanie a zhromaţďovanie číselných údajov a informácií pre potreby hodnotenia. 

3. Spracovanie získaných údajov a informácií pre potreby hodnotenia. 

4. Vlastné hodnotenie priebehu a výsledku sledovaných procesov s pouţitím vopred 

nadefinovaných ukazovateľov a porovnávacích meradiel. 

5. Prezentácia výsledkov. 

 

Monitoring má neoceniteľný signálny význam pre výskumné riešenie, ale tieţ pre 

prípravu reálnych rozhodovacích krokov v podnikateľskom prostredí.  

 

Zákaznícka perspektíva bude zameraná na spokojnosť zákazníkov, ktorá bude vychádzať zo 

sťaţností zákazníkov. Ďalej sa táto perspektíva bude zaoberať otázkami podielu na trhu 
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a imidţe spoločnosti (vízia, zapamätateľnosť). Podiel na trhu bude vyhodnotený na základe 

obsahovej analýzy, ktorá patrí do jednej z metód analýzy kvalitatívnych dát.  

 

Obsahová analýza predstavuje jeden z najčastejšie pouţívaných prístupov k analýze 

rôznych textov či dokumentov. Pôvodné, jednoznačne kvalitatívne zameranie obsahovej 

analýzy, ktoré  bolo zamerané na snahu o dôkladné porozumenie a interpretáciu konkrétneho 

textu vystriedalo hľadanie všeobecných charakteristík a prvkov vlastných rôznych textov či 

dát. Vlastná obsahová analýza môţe prebiehať tak, ţe v súlade s výskumným problémom či 

úlohou sú vybrané určité všeobecnejšie charakteristiky či kategórie, o ktorých by mal 

skúmaný text vypovedať. Tieto kategórie potom môţu byť optimalizované do podoby 

jednotlivých analytických jednotiek, ktorých výskyt v texte sa sleduje, sčítava a podrobuje 

štatistickým procedúram. Obsahová analýza sa pre výskum odporúča pouţiť ako postup, ktorý 

výskumníkovi umoţní prvú a relatívne ľahkú orientáciu v získaných kvalitatívnych dátach. 

Viď Pavlica (2000). 

 

Perspektíva učenia sa a rastu bude vychádzať z rozhovoru s vedením spoločnosti 

zameraným na štruktúru zamestnancov, ich spokojnosť, vzdelávanie a systém výhod 

a benefitov. Prostredníctvom monitoringu budú v spoločnosti analyzované investície 

a inovácie.  

 

Kvalitatívny rozhovor či tieţ výskumný rozhovor sa dá všeobecne vymedziť ako 

proces, ktorého cieľom je prostredníctvom zámerne vyvolanej interakcie medzi tzv. 

dotazovateľom a respondentom získať informácie, potrebné k pochopeniu určitej problémovej 

oblasti. Ide o metódu, ktorá na dotazovateľa kladie celú radu špecifických nárokov. Pre 

kvalitatívny výskum je príznačná preferencia postupu označovaného ako neštandardizovaný, 

kvalitatívny, neštruktúrovaný, prípadne hĺbkový rozhovor. Jeho hlavným cieľom je pochopiť, 

ako jednotlivci interpretujú a konštruujú určité skúsenosti. Viď Pavlica (2000). 
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Zhrnutie teoretickej časti 

 

V tejto časti diplomovej práce boli vymedzené základné pojmy, teoretické poznatky 

a zároveň i metódy a techniky potrebné pre analýzu danej problematiky. Všetky informácie 

boli získané na základe štúdia odbornej domácej i zahraničnej literatúry a elektronických 

zdrojov týkajúcich sa merania výkonnosti podniku s vyuţitím metódy Balanced Scorecard. 

Koncepcia celej práce pozostáva z dvoch fáz, ktoré sú znázornené niţšie na obrázku č. 2.6. 

 

 

Obrázok č. 2.6 Postup spracovania diplomovej práce 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Preempirická fáza výskumu zahŕňala štúdium literatúry, vrátane kritickej analýzy 

a výberu relevantných otázok, definíciu cieľov a vytýčenie samotnej témy. Empirická časť 

bude zameraná na zber konkrétnych dát, ich analýzu a  formuláciu návrhov a doporučení, 

ktoré z nich vyplývajú. Nasledujúca aplikačná časť bude vychádzať predovšetkým 

z teoretických východísk uvedených v prvej časti práce. Tieţ bude predstavená spoločnosť 

COOP Jednota Slovensko, pre ktorú bude koncepcia metódy BSC vytvorená.        

  

 

 

 

Preempirická fáza

- štúdium literatúry

- stanovenie vedeckých otázok

- definícia cieľa

- vytýčenie témy

Empirická fáza

- zber dát

- analýza - postup

- návrhy
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3 Profil spoločnosti  

 

 V tejto kapitole bude predstavená spoločnosť COOP Jednota Slovensko, ktorá je 

hlavným objektom skúmania diplomovej práce. Jej predmetom je vypracovanie návrhu 

metódy Balanced Scorecard a prostredníctvom jednotlivých perspektív zhodnotenie 

výkonnosti danej spoločnosti a návrh ďalšieho strategického rozvoja. Hlavným zdrojom pre 

vypracovanie tejto časti diplomovej práce sú výročné správy a internetové stránky 

spoločnosti.  

3.1   Základné údaje 

Obchodné meno:     COOP Jednota Slovensko, spotrebné druţstvo  

Zapísaná:                 Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Dr., vl. č. 218/B  

Vznik a vývoj:         ●    28. 8. 1996 – vznik s právnou formou „druţstvo“ pod obchodným  

                                        menom  Slovenský zväz spotrebných  druţstiev, druţstvo                            

                                  ●    29. 1. 2002 – zlúčenie Slovenského zväzu spotrebných druţstiev,  

                                        druţstvo, so spoločnosťou COOP CENTRUM, a. s.  

                                  ●    7. 3. 2002 – zmena obchodného mena na COOP Jednota Slovensko,  

                                        spotrebné druţstvo  

Právna forma:        druţstvo  

Počet členov:           32 COOP Jednôt, spotrebných druţstiev, k 31. 12. 2008 

 

      COOP Jednota Slovensko, spotrebné druţstvo pôsobí ako domáci obchodný reťazec. 

Zo získaných informácií o jeho dosiahnutom maloobchodnom obrate, je moţné pokladať ho 

za kľúčového predajcu potravín na Slovensku. Zdruţuje 32 samostatných regionálnych COOP 

Jednôt a je prevádzkovateľom viac ako 2 400 predajní. Okrem toho zahŕňa 7 logistických 

centier a nadáciu COOP Jednota. Je známy svojou rôznorodosťou, rozmanitosťou a pritom 

jednotnosťou. COOP Jednota je zjednocujúcim prvkom, ktorý skrýva v sebe kus histórie, 

tradície, ale hlavne budúcnosť. Vytvára jednotnú identitu a know-how podľa najnovších 

domácich i zahraničných trendov. Za roky svojej existencie dokázal svoju ţivotaschopnosť. 

Vie previazať moderné prvky práce a riadenia a osvojiť si moderné spôsoby komunikácie 

nielen medzi sebou, ale hlavne so zákazníkom.  
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     V spoločnosti sú jasne stanovené priority. Spokojný zákazník je najvyššou uznávanou 

hodnotou celého systému. Dôvera obchodných partnerov, serióznosť obchodných vzťahov a 

vzájomná výhodnosť kontraktov je v spoločnosti zárukou úspešného podnikania. Základom 

napĺňania cieľom a poslania systému COOP Jednota je tvorivý a spokojný zamestnanec. 

3.2   História 

      Prvé spotrebné druţstvá na Slovensku vznikli uţ v polovici 19. storočia ako spolky, 

ktorých hlavným cieľom bolo sprostredkovanie výhodného nákupu. Ich činnosť 

predstavovalo najmä zásobovanie členov spolku. Pri zrode prvého spotrebného druţstva stáli 

také osobnosti slovenského kultúrneho a spoločenského ţivota ako Samuel Jurkovič a Samuel 

Ormis, ktorý v  roku 1869 podnietil zaloţenie prvého potravného spolku v Revúcej.  

     V novembri 1968 vznikol a od roku 1969 aktívne pôsobil v oblasti druţstevného 

maloobchodu Slovenský zväz  spotrebných druţstiev.  

     V roku 1998 vzniklo COOP CENTRUM, a. s. ako nákupná organizácia systému 

spotrebných druţstiev.  

      V roku 2002 sa Slovenský zväz spotrebných druţstiev a COOP CENTRUM. a.s. 

spojili a vytvorili COOP Jednota Slovensko, s. d., strešnú inštitúciu systému COOP Jednota 

na Slovensku. 

3.3   Prezentácia spoločnosti 

Motto: „Férovo v cenách, férovo k zákazníkovi.“  

 V nasledujúcej časti budú predstavené dôleţité oblasti spoločnosti, vďaka ktorým 

podnik informuje verejnosť o svojej filozofii, organizačnej štruktúre, ale tieţ jeho vedľajších 

činnostiach, ktorými sa okrem sprostredkovávania spotrebného tovaru zákazníkom zaoberá.  

3.3.1 Filozofia podniku 

      Systém COOP Jednota je kľúčový predajca potravín zameraný na spokojnosť 

zákazníka. Spokojný zákazník je najvyššou uznávanou hodnotou, a preto sa celý tento systém 

snaţí svoje ciele, poslanie a nástroje podriadiť práve jemu. Hlavným nástrojom pre jeho 

získanie je kvalita poskytovaných sluţieb a zvyšovanie funkcionality predajných miest. 
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      Poslanie – COOP Jednota Slovensko, spotrebné druţstvo, vychádza z dlhodobej 

tradície, ktorej základom bolo sprostredkovanie výhodného nákupu pre široký okruh 

zákazníkov.       

Cieľom je: 

 zabezpečovať spoločenskú a ekonomickú prosperitu druţstva a jeho členov, t. j. 

vytvárať a poskytovať spotrebným druţstvám ako svojim členom nástroje a riešenia 

na udrţanie si trţného podielu, 

 ochraňovať práva a záujmy členov druţstva, 

  zastupovať členov voči orgánom a inštitúciám v Slovenskej republike, ako i v 

zahraničí a presadzovať ich záujmy. 

      Vízia - COOP Jednota Slovensko dôsledným napĺňaním svojho poslania chce 

zabezpečovať, aby si skupina COOP Jednota, ako najväčší domáci obchodný reťazec, udrţala 

svoju pozíciu na trhu s potravinami a naďalej pôsobila ako kľúčový predajca potravín na 

Slovensku.  

                 3.3.2   Organizačná štruktúra a orgány spoločnosti 

 

Orgány COOP Jednoty Slovensko tvoria tri základné zloţky: 

 

Členská schôdza -  Je najvyšším orgánom druţstva, ktorý volí členov predstavenstva 

a kontrolnej komisie. Počet členov členskej schôdze je 32. 

  Predstavenstvo - Je štatutárnym orgánom druţstva, ktorý riadi činnosť druţstva 

a rozhoduje o všetkých záleţitostiach, s výnimkou tých, ktoré Obchodný zákonník alebo 

stanovy druţstva vyhradili inému orgánu. Počet členov predstavenstva je 23. 

Kontrolná komisia - Je kontrolným orgánom druţstva, ktorý je oprávnený 

kontrolovať všetku činnosť druţstva a za svoju činnosť zodpovedá iba členskej schôdzi. 

Počet členov kontrolnej komisie je 7. 

 

Organizačná štruktúra spoločnosti COOP Jednota, Slovensko je zobrazená v prílohe č. 

2. Členmi COOP Jednoty Slovensko, spotrebné druţstvo, môţu byť výlučne právnické osoby. 

K 31. 12. 2009 malo druţstvo 32 členov. Kaţdá COOP Jednota, spotrebné druţstvo, eviduje 
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vlastnú členskú základňu, ktorú tvoria fyzické alebo právnické osoby. Celkový stav členskej 

základne za všetky COOP Jednoty na Slovensku k 31. 12. 2009 predstavoval 197 768 členov.  

     

     Systém COOP Jednota je otvoreným spoločenstvom 32 spotrebných druţstiev COOP 

na Slovensku. Zastrešujúcim subjektom spoločenstva je COOP Jednota Slovensko, spotrebné 

druţstvo, so sídlom v Bratislave. Jednotlivé mestá, v ktorých sa spotrebné druţstvá 

nachádzajú sú zobrazené na mape v obrázku č. 3.1 .  

 

 

         

  Obrázok č. 3. 1 Jednotlivé spotrebné družstvá na Slovensku 

   Zdroj: COOP Jednota. [online]. Január 2010,  [cit. 12. 10. 2010].  dostupný z WWW:   
  <http://www.coop.sk/index.php?id=52>  

 

Vzájomná spolupráca v skupine sa rozvíja na princípoch vzájomnej dôvery so 

spoločnými cieľmi aktívnej obchodnej politiky pri budovaní úspešného obchodného systému 

s dobrou povesťou pod celoslovensky známou obchodnou značkou COOP Jednota.  

3.3   Systém COOP Jednota  

      Spotrebné druţstvá skupiny COOP Jednota sú modernými obchodnými organizáciami 

poskytujúcimi moţnosti komfortného nákupu pre široký okruh spotrebiteľov.  

3.3.1 Maloobchodné reťazce 

     Moderný trend sa v Jednote prejavil segmentáciou do reťazcov. Systém spotrebných 

druţstiev Jednota predstavuje komplex predajní rôznych obchodných formátov, ktoré tvoria 

najhustejšiu maloobchodnú sieť na Slovensku. Jednotlivé reťazce majú vypracované vlastné 

štandardy a sortimentnú skladbu s cieľom uspokojiť potreby a ţelania cieľovej skupiny 

http://www.coop.sk/index.php?id=52
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zákazníkov. Tieto reťazce sú od seba odlíšené rôznym logotypom, čiţe štítkom umiestneným 

na jednotlivých prevádzkach. Konkrétne tabule informujú zákazníka jednak o zaradení do 

príslušného reťazca a zároveň o príslušnosti týchto prevádzok k systému COOP Jednota.   

   

Obrázok č. 3. 2 Reťazce systému COOP 

Zdroj: COOP Jednota. [online]. Január 2010,  [cit. 19. 09. 2010]. dostupný z WWW:   

            <http://www.coop.sk/index.php?page=3>  

 

POTRAVINY – základný a najpočetnejší maloobchodný reťazec, ktorý je lokalizáciou blízko 

k zákazníkom a tak uspokojuje potrebu kaţdodenného nákupu. Disponuje predajňami 

menšieho typu. Slúţia na rýchly denný nákup čerstvých potravín a rýchloobrátkového tovaru.  

SUPERMARKET – je spojením optimálnej veľkosti predajnej plochy s dostatočnou šírkou 

tovarového portfólia. Efektivitu tohto formátu znásobuje vybraná lokalizácia umiestnenia 

predajných jednotiek v urbanizme miest. Ponúka široký sortiment potravín, 

rýchloobrátkového tovaru a priemyselného tovaru dennej potreby s pridanou hodnotou sluţieb 

pre zákazníka. Zákazníkovi poskytuje pohodlný nákup. Šírkou sortimentu a cenovou 

dostupnosťou je k dispozícii beţnému, ale aj náročnejšiemu zákazníkovi.  

TERNO Supermarket – maloobchodný reťazec s najväčšími a najmodernejšími 

prevádzkovými jednotkami v systéme COOP Jednota. V prostredí silnej konkurencie je 

významným a konkurencieschopným hráčom na trhu najmä vďaka svojej širokej a kvalitnej 

ponuke tovaru v beţných i akciových cenách. Ponúka zákazníkovi, ktorý tu realizuje svoje 

denné i týţdenné nákupy zo všetkých predajní, patriacich do systému spotrebných druţstiev, 

najväčší sortiment potravín a rýchloobrátkového tovaru. Poskytuje rozmanité sluţby na veľmi 

vysokej úrovni.  

Prehľad o stave, vývoji a podiely maloobchodných reťazcov v systéme COOP Jednota 

je moţné vidieť v prílohe č. 3.  

 

 

 

http://www.coop.sk/index.php?page=3
http://www.coop.sk/index.php?page=37
http://www.coop.sk/index.php?page=38
http://www.coop.sk/index.php?page=39
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3.3.2 Logistické centrá  

     COOP Jednota zastrešuje tieţ reťazec logistických centier. K 31. 12. 2009 v skupine 

pôsobili nasledovné logistické centrá: 

1.  COOP VOZ, a.s., Trnava 

2.  Veľkoobchodný druţstevný podnik, akciová spoločnosť, Levice 

3.  Zemplínska Veľkoobchodná Spoločnosť, a.s., Trebišov 

4.  COOP-TATRY, s.r.o., Prešov 

5.  COOP LC SEVER, a.s., Liptovský Mikuláš 

6.  LOGISTICKÉ CENTRUM STRED, a.s., Krupina 

7.  COOP JLC, a.s., Kostolné Kračany 

3.3.3 Nadácia COOP Jednota 

Nadácia Jednota COOP vznikla 10. 10. 2001, zápisom do registra nadácií vedeného 

Ministerstvom vnútra SR. Účelom nadácie je podpora humanitárnych cieľov, podpora 

zdravotníctva, športu a školstva, podpora a rozvoj vzdelávania v kultúrnej a umeleckej 

oblasti, spočívajúca najmä v zabezpečovaní a zhromaţďovaní finančných prostriedkov na 

účte nadácie, vrátane propagácie činnosti nadácie. 

Zameriava svoju pozornosť na okresné nemocnice v sídle členov COOP Jednota 

Slovensko, na detské domovy, školy, špeciálne zariadenia pre deti a na osoby postihnuté 

ţivelnými pohromami. 

Jedným z projektov tejto nadácie bol celonárodný projekt „Jednota pre školákov“, 

ktorého cieľom bola podpora športu na základných školách na celom území Slovenskej 

republiky. 

3.4 Marketingové aktivity 

 

     Udrţať si priazeň loajálnych zákazníkov znamená stať sa neodmysliteľnou súčasťou 

ich kaţdodenného ţivota. Aby si systém COOP Jednota udrţal zákaznícku priazeň a zároveň 

sa odlíšil od konkurencie uskutočňuje kaţdý rok príslušné marketingové aktivity pre podporu 

jeho činnosti. Medzi tieto aktivity patria napríklad letákové akcie, ktoré sa vzťahujú na 

vybrané druhy sortimentu a ich výhodnejšie ceny, ďalej výrobky realizované pod vlastnou 

značkou, vernostný program, časopis jednota. Tieto aktivity sa systém snaţí kaţdý rok 

aktualizovať a prispôsobovať potrebám zákazníkov.  

http://www.coop.sk/index.php?id=121
http://www.coop.sk/index.php?id=114
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Letákové akcie - vynikajúca ponuka s výnimočnými zľavami počas celého roka 

prispievajú k zvyšovaniu priazne zákazníkov. V inzertných letákových novinách sú zákazníci 

pravidelne informovaní o podpore predaja dodávateľov systému COOP Jednota Slovensko, 

realizovanej vo vybraných predajniach maloobchodných reťazcov COOP Jednota 

POTRAVINY, COOP Jednota SUPERMARKET a COOP Jednota TERNO. COOP Jednota – 

najlepšie domáce potraviny.  

 

Vlastná značka - v súčasnosti je trendom medzi maloobchodnými reťazcami 

realizácia výrobkov pod vlastnou značkou. Aj systém COOP Jednota Slovensko venuje veľkú 

pozornosť výrobkom, ktoré sama zastrešuje pod vlastnou značkou COOP Jednota (Private 

label). Pri tvorbe portfólia výrobkov zohľadňuje potreby systému, aktuálne nákupné trendy 

a v neposlednom rade i potreby zákazníkov. Štruktúra výrobkov, ktorú spoločnosť realizuje 

pod vlastnou značkou je uvedená v prílohe č. 4. 

        

Vernostný program - aby si systém udrţal priazeň a dôveru svojich zákazníkov 

poskytuje im produkty zaradené do vernostného programu: 

 Nákupná karta COOP Jednota : 

                                                        Nákupná karta COOP Jednota Klasik 

        Nákupná karta COOP Jednota Plus 

                                                                   Dočasná nákupná karta COOP Jednota Klasik 

      Všetky tri nákupné karty môţu zákazníci pouţívať na celom území Slovenska, vo 

všetkých predajniach zaradených do jednotlivých reťazcov obchodného systému, a to bez 

ohľadu na to, ţe zákazník je pre účely vydania nákupnej karty registrovaný iba v jednej COOP 

Jednote.  

   Orange karta -  na základe spolupráce medzi Orange Slovensko, a. s. a COOP 

Jednotou Slovensko, spotrebné druţstvo je od roku 2005 obchodný reťazec COOP Jednota 

jedným zo zmluvných partnerov vernostného programu ORANGE KARTA. Spotrebné 

druţstvá COOP Jednota na Slovensku poskytujú drţiteľom Orange karty zvýhodnené 

moţnosti nákupu, pod ktorým sa rozumie zľava z nákupu tovaru. Je potrebné poznamenať, ţe 

zľavu prostredníctvom Orange karty poskytujú len tie predajne COOP Jednôt, kde sú 

pokladnice, prípadne vstupné dvere označené nálepkou „tu platí Orange karta“. 

http://www.coop.sk/index.php?id=123
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Časopis JEDNOTA - nadväzuje na dlhoročnú tradíciu vydávania druţstevnej tlače. 

Prvým periodikom, ktoré moţno povaţovať za predchodcu časopisu Jednota, bol 

Hospodársky obzor, ktorý vychádzal od roku 1919. V roku 1961 ho nahradili Druţstevné 

noviny, ktoré sa hrdia prestíţnym prvenstvom najstaršieho nepretrţite vydávaného periodika 

u nás. Časopis začal vychádzať ako obrázkový plnofarebný zákaznícky mesačník v roku 

2003. Je to poďakovanie tým, čo nakupujú v sieti našich predajní, majú chuť dozvedieť sa o 

jej aktivitách a relaxovať pri zaujímavom čítaní z oblasti ţivotného štýlu, zdravia, kultúry a 

kulinárskeho umenia. Na 32 plnofarebných stranách sa dozviete takmer všetko, čo vás 

zaujíma. Je nepredajný a pridáva sa raz za mesiac k nákupu nad stanovenú čiastku.  

Služby zákazníkom - súčasťou zákazníckej politiky COOP Jednôt je zabezpečovanie 

rôznorodých špecifických sluţieb v spolupráci s vybranými partnermi. Ide najmä o doplnkové 

sluţby spojené s hlavnou činnosťou COOP Jednôt, t. j. predajom tovarov potravinárskeho a v 

malom rozsahu aj nepotravinárskeho tovaru. 

     UNIKASA – produkt UNIKASA  je jedinečný v sieti predajní COOP Jednota. Ide 

o hotovostné alebo tieţ bezhotovostné uhrádzanie účtov a poukáţok v predajniach priamo pri 

nákupe. Túto sluţbu poskytuje systém vo viac ako 2 200 predajniach.  

 

     CASH BACK – ide o výber hotovosti priamo pri pokladni. Túto sluţbu je moţné 

vyuţiť vo viac ako 400 predajniach COOP Jednota. Vzhľadom na rozsiahlu sieť predajní na 

vidieku a nedostatok bankomatov je logické, ţe túto sluţbu budú vyhľadávať najmä zákazníci 

vo vidieckych predajniach. Podmienkou vyuţitia tejto sluţby je nákup vo výške minimálne 5 

EUR, pričom je moţné vybrať si hotovosť do výšky 50 EUR. Je moţné zatiaľ pouţiť len  

platobné karty Slovenskej sporiteľne, ČSOB a Citibank. 

 

     Ostatné aktivity - do komplexu doplnkových sluţieb v predajniach COOP Jednota 

patrí i dobíjanie kreditov mobilných operátorov. Najmä sluţba dobitia mobilného telefónu pri 

pokladniciach pri zúčtovaní nákupu má ďalšie predpoklady na rozširovanie. Významná je aj 

skutočnosť, ţe v 2 400 predajniach je zabezpečená moţnosť bezhotovostného platenia 

kreditnou či debetnou platobnou kartou. 

 

     Rozmanitosť ponúkaných sluţieb „pod jednou strechou“ by mala zabezpečiť, ţe 

zákazníci budú vyhľadávať predajne s logom COOP Jednota. 
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4 Analytická časť 

 

Obsahom tejto kapitoly diplomovej práce bude analýza merania výkonnosti podniku 

prostredníctvom štyroch perspektív metódy Balanced Scorecard. Kaţdá perspektíva kladie 

dôraz na dosiahnutie vopred nadefinovaných strategických cieľov spoločnosti. 

4.1   Analýza kľúčových oblastí  v spoločnosti 

Metóda BSC pri meraní výkonnosti podniku, ako uţ bolo vyššie vysvetlené, sústredí 

svoju pozornosť na štyri perspektívy. Ide o perspektívy finančnú, zákaznícku, interných 

procesov a učenia sa a rastu. Prostredníctvom ich vymedzenia si spoločnosť môţe  komplexne 

posúdiť výkonnosť so zameraním na mäkké i tvrdé faktory, ktoré ju ovplyvňujú. Dôleţité je  

vymedzenie vízie a stratégie spoločnosti, ku ktorej  by mali byť jednotlivé perspektívy BSC 

vzťahované a mali by sa ju snaţiť dosiahnuť.  

 

Vízia a stratégia podniku znie: „svojim poslaním zabezpečovať aby si skupina COOP 

Jednota, ako najväčší domáci obchodný reťazec, udržala svoju pozíciu na trhu 

s potravinami a naďalej pôsobila ako kľúčový predajca potravín na Slovensku.“ 

 

Jednotlivé perspektívy budú zamerané na riešenie konkrétnych vopred nadefinovaných 

strategických cieľov, ktoré sú: 

 zastrešiť spoločné procesy a zabezpečovať ich jednotne pre všetkých členov, 

 dobudovať logistiku systému, 

 zosúladiť informačné systémy, 

 transformovať maloobchodnú sieť na úroveň 21. storočia. 

 

4.1.1   Finančná perspektíva 

 

Za účelom vyhodnotenia finančnej situácie spoločnosti COOP jednota, spotrebné 

druţstvo v období 2005 – 2009 boli vyrátané pomerové ukazovatele, zanalyzovaný Du 

Pontov rozklad a Kralicekov quicktest. Cieľom je posúdiť finančné zdravie spoločnosti. Pre 

účely tejto analýzy boli pouţité interné materiály spoločnosti a všetky ukazovatele sú 

konštruované na základe údajov audítorom overených  účtovných uzávierok.  
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 Analýza pomerových ukazovateľov 

 

Analýza bude zameraná na konštrukciu ukazovateľov likvidity, aktivity, zadlţenosti 

a rentability. Autori rôznych publikácii rozlišujú ešte ukazovatele kapitálového trhu, keďţe 

spoločnosť neobchoduje s akciami tieto ukazovatele sú povaţované za bezpredmetné. 

Výpočty jednotlivých pomerových ukazovateľov sú zachytené v prílohe č. 8 a podklady pre 

ich výpočet v prílohách č. 5. a 6. 

 

Ukazovatele likvidity - likvidita odhaduje schopnosť podniku splácať svoje krátkodobé 

záväzky. V sledovanom období v intervale rokov 2005 – 2009 dosiahla spoločnosť v oblasti 

likvidity tieto hodnoty – viď nasledujúca tabuľka č. 4.1, pričom odporúčané hodnoty by sa 

mali pohybovať v rozmedzí 0,9 – 2,5. 

 

Ukazovatele likvidity 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Bežná likvidita 2,15 1,94 2,86 2,15 3,34 

Hotovostná likvidita 0,91 0,89 1,9 1,17 2,17 

Okamžitá likvidita 2,13 1,91 2,82 2,11 3,28 

Tabuľka č. 4.1 Ukazovatele likvidity  

Zdroj: vlastné spracovanie 

Pre lepšie pochopenie vzťahov medzi jednotlivými ukazovateľmi sú dosiahnuté 

výsledky zobrazené niţšie v grafe č. 4.1. 

 

 

 Graf č.  4. 1 Vývoj ukazovateľov likvidity 

 Zdroj: vlastné spracovanie 
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Ako vyplýva z tabuľky a grafu beţná likvidita sa pohybovala takmer vo všetkých 

sledovaných rokoch v odporúčanom intervale (1,5 – 2,5), ale v rokoch 2007 a 2009 sa jej 

hodnota vyšplhala nad doporučené hranice. V prípade tohto ukazovateľa platí, ţe čím vyššia 

hodnota, tým je niţšie riziko platobnej neschopnosti, z toho teda vyplýva ţe keby spoločnosť 

v danom okamihu premenila všetok svoj obeţný majetok na hotovosť, bola by schopná 

uspokojiť svojich veriteľov v priemere 2,5 krát. Dá sa teda povedať, ţe podnik je 

z krátkodobého hľadiska solventný.  

Čo sa týka hotovostnej likvidity jej hodnota je v doporučenom intervale dodrţaná len 

v roku 2005 v ostatných rokoch tento interval prevyšuje, no pre podnik to nemusí nutne 

signalizovať finančné problémy.  

Posledným ukazovateľom je okamţitá likvidita, ktorej hodnoty sa v kaţdom roku  

vymykajú odporúčaným medziam. Namerané vyššie hodnoty sú priaznivé predovšetkým pre 

veriteľov a pre vlastníkov znamenajú neproduktívne vyuţívanie vloţených prostriedkov. 

Keďţe spoločnosť COOP Jednota obchoduje s potravinami a spotrebným tovarom, viaţe 

podstatnú časť peňaţných prostriedkov v zásobách, ktoré je v krátkom časovom období 

schopná premeniť na finančné prostriedky, neznamená to pre ňu nutne finančné problémy.  

 

Čistý pracovný kapitál je tá časť krátkodobého majetku, ktorá je krytá dlhodobými 

zdrojmi, úzko súvisí s analýzou likvidity. Jeho hodnoty sú uvedené v tabuľke č. 4.2.  

Nameraná hodnota v spoločnosti COOP Jednota je relatívne vysoká, čo značí, ţe pomerne 

veľká časť obeţných aktív je krytá dlhodobým kapitálom. Jeho hodnota však striedavo rastie 

a klesá. Väčší pracovný kapitál poskytuje síce lepšiu ochranu pred neočakávanými 

problémami v peňaţných tokoch, zniţuje však výnosnosť kapitálu a hospodárnosť. Je 

potrebné dbať na jeho optimalizáciu.  

 

  2005 2006 2007 2008 2009 

ČPK 8 941 612 8 378 046 14 326 700 13 368 647 13 432 561 
Tabuľka č. 4.2 Čistý pracovný kapitál (údaje v €) 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Z hľadiska vývoja v čase namerané hodnoty ukazovateľov likvidity dosahovali značné 

výkyvy, čo podnik nestavia do pozitívneho svetla ani u veriteľov ani u investorov. Optimálny 

vývojový trend u ukazovateľov likvidity by mal premietať stabilnú situáciu bez razantnejších 

výkyvov. Ako je zreteľné z grafe č. 4.1 ukazovatele likvidity spoločnosti COOP Jednota 
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z roka na rok klesajú a rastú nevyvíjajú sa stabilne. Spoločnosť by sa mala zamerať na 

ustálenie hodnôt týchto ukazovateľov aby nedochádzalo k razantnejším výkyvom. 

 

Ukazovatele aktivity - ukazovatele aktivity umoţňujú podniku vyjadriť, ako účinne vyuţíva 

svoj majetok. Meria teda viazanosť jednotlivých zloţiek kapitálu v jednotlivých druhoch aktív 

a pasív. Prakticky ide o ukazovatele typu obratovosti a doby obratu, ktoré sú vyuţívané pre 

riadenie aktív. Obratovosť je zachytená niţšie v tabuľke č. 4.3. 

 

Ukazovatele aktivity (obratovosť) 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Obrat zásob 37,4232 70,3896 70,1813 35,6625 42,0894 

Obrat pohľadávok 0,8087 1,6169 2,6533 1,6727 2,2463 

Obrat celkových aktív 0,1527 0,2769 0,3341 0,3394 0,3229 
Tabuľka č. 4.3 Ukazovatele aktivity (obratovosť) 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Obrat celkových aktív nás informuje o intenzite vyuţívania vloţených aktív. Hodnota 

tohto ukazovateľa v spoločnosti COOP Jednota je na nízkej úrovni, no do roku 2009 mala 

rastovú tendenciu, v tomto roku však mierne poklesla. Keďţe jeho hodnota neprevyšuje 1, 

znamená to, ţe aktíva sa v trţbách za rok neotočia ani jeden krát.   

Obrátka zásob analyzovaného podniku bola najvyššia v roku 2006. Od tohto roku 

zaznamenáva veľký pokles, no napriek tomu sa zásoby spoločnosti v sledovanom období 

premenia na iné formy obeţných aktív v priemere 51 krát.  

Obrat pohľadávok hovorí ako rýchlo podnik transformuje pohľadávky na hotovosť. 

Hodnoty, ktoré spoločnosť dosiahla v sledovanom období sú veľmi nízke. Najväčšia 

obratovosť bola v roku 2007 kedy sa pohľadávky premenili na hotovosť len 2, 6533 krát za 

rok. Veľký vplyv na namerané výsledky majú však krátkodobé pohľadávky, ktoré podstatne 

prevyšujú dlhodobé. Spoločnosť vo svojom podnikaní krátkodobé pohľadávky inkasuje 

okamţite pri platbe zákazníkov za tovar pri pokladnici. Je teda dôleţité poznamenať, ţe a ich 

výška výrazne tento ukazovateľ ovplyvňuje.  

 

Ukazovatele doby obratu zásob, pohľadávok a záväzkov, ktoré boli namerané 

v spoločnosti COOP Jednota Slovensko v sledovanom období, sú znázornené v tabuľke č. 4.4 

– viď niţšie.  

 



45 

 

Jednotlivé ukazovatele vypovedajú o počte dní, za ktoré sa podnikové aktíva v 

spoločnosti obrátia. 

 

Ukazovatele aktivity (doba obratu) 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Doba obratu zásob 9,62 5,11 5,13 10,09 8,55 

Doba obratu pohľadávok 445,19 222,65 135,68 215,22 160,26 

Doba splácania záväzkov 533,06 305,52 226,73 281,46 191,81 
Tabuľka č. 4.4 Ukazovatele aktivity (doba obratu) 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Čo sa týka doby obratu zásob v spoločnosti sa za sledované obdobie tento ukazovateľ 

pohybuje v rozmedzí 5 – 10 dní. Z časového hľadiska by sa dalo povedať, ţe má rastúci trend. 

Keďţe sa spoločnosť špecializuje na predaj potravín a tovaru dennej spotreby, musí dbať na 

expiračné lehoty čo potom kladie vysoké nároky na skracovanie doby drţby zásob. Musí však 

byť pripravená mať zásoby k dispozícii aby boli pre zákazníkov dostupné vţdy a v potrebnom 

mnoţstve.  

Pre posúdenie platobnej schopnosti spoločnosti slúţia ukazovatele doby obratu 

pohľadávok a doby splatnosti záväzkov. Malo by platiť pravidlo solventnosti kedy by doba 

obratu pohľadávok mala byť kratšia ako doba obratu záväzkov, toto pravidlo je v sledovanom 

období vţdy dodrţané. Jednotlivé doby obratu však dosahujú vysoké hodnoty. Je to 

predovšetkým spôsobené vysokou výškou krátkodobých záväzkov a krátkodobých 

pohľadávok. Tieto dve zloţky majetku podniku sú veľmi úzko prepojené, a spoločnosť ich 

dokáţe v krátkom časovom intervale premeniť na hotovosť.  Z toho vyplýva, ţe ich výška nie 

je relevantná, no je nutné zamerať sa na hľadanie cesty ako tieto doby obratu skrátiť. 

 

Z analýzy aktivity spoločnosti vyplýva, ţe podnik má vysoký podiel dlhodobého 

hmotného majetku s nízkou intenzitou jeho vyuţívania. Je tieţ nutné zamerať sa na 

skracovanie jednotlivých dôb obratu, ktoré dosahujú vysoké čísla.  
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Ukazovatele finančnej stability a zadlženosti – finančná stabilita a zadlţenosť podniku je 

vyjadrená štruktúrou zdrojov jej financovania. V sledovanom období dosiahla spoločnosť 

COOP Jednota Slovensko týchto hodnôt, týkajúcich sa ukazovateľov zadlţenosti a finančnej 

stability – viď tabuľka č. 4.5 

 

Ukazovatele zadlženosti  

  2005 2006 2007 2008 2009 

Celková zadlženosť 0,2262 0,2351 0,2104 0,2653 0,1721 

Podiel vlastného kapitálu na aktívach 0,7733 0,7625 0,7781 0,7321 0,8232 

Zadlženosť vlastného kapitálu 0,2925 0,3083 0,2704 0,3624 0,209 
Tabuľka č. 4.5 Ukazovatele zadlženosti v € 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Dosiahnuté výsledky a ich porovnanie sú niţšie interpretované pomocou grafu č. 4.3.  

Z grafu je zrejmé, ţe výška podielu vlastného kapitálu na aktívach výrazne prevyšuje ostatné 

ukazovatele.   

 

 

   Graf č. 4.2 Porovnanie vývoja ukazovateľov zadlženosti 

   Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Z predchádzajúceho grafu a tabuľky vyplýva, ţe spoločnosť na financovanie svojej 

činnosti vyuţíva predovšetkým vlastné zdroje. Situácia sa v priebehu sledovaných rokov nijak 

dramaticky nemení. Podiel vlastného kapitálu na aktívach je na vysokej úrovni, tzn., ţe je 

podnik vysoko solventný a finančne samostatný. Je to pozitívny jav, ale zároveň to môţe mať 

negatívny dopad na rentabilitu, pretoţe vlastné zdroje financovania sú spravidla drahšie neţ 

cudzie. Podnik teda dosahuje vyššiu solventnosť, ale za cenu niţšej výnosnosti kapitálu. 
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Ukazovatele rentability - ukazovatele rentability zobrazené niţšie v tabuľke č. 4.6, ktoré 

dosiahla spoločnosť v sledovanom období, znázorňujú kombinovaný vplyv likvidity, riadenia 

aktív a riadenia dlhov na výsledok hospodárenia. 

 

Ukazovatele rentability 

  2005 2006 2007 2008 2009 

ROE 3,08 4,58 5,03 4,69 3,59 

ROA 2,49 3,51 5,27 3,9 2,99 

ROC 84,42 87,38 88,29 89,88 90,85 

ROS 15,58 12,62 11,71 10,12 9,15 
Tabuľka č. 4.6 Ukazovatele rentability v € 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Vývoj jednotlivých poloţiek rentability spoločnosti COOP Jednota Slovensko, 

spotrebné druţstvo  je tieţ zachytený niţšie v grafe č.  4.3. 

 

 

Graf č.  4.3 Vývoj ukazovateľov rentability 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Optimálna hodnota ukazovateľa rentability vlastného kapitálu by sa mala pohybovať 

v rozmedzí 9 – 15 %, v spoločnosti COOP Jednota je jeho hodnota dlhodobo niţšia ako 

spomínaných 9 %, čo nie je priaznivá situácia pretoţe to signalizuje neefektivitu podniku. Jej 

najvyššia hodnota bola nameraná v roku 2007 no jej ďalší vývoj nie je priaznivý a z 5,03 % 

klesla za dva roky na 3,59 %. Môţe to byť spôsobené výrazným poklesom výsledku 

hospodárenia v rokoch 2008 a 2009. Veľký vplyv na finančné výsledky spoločnosti v tomto 
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období mala hospodárska kríza. Čo sa odzrkadľuje v zastavení rastu tohto ukazovateľa a jeho 

následný pokles.  

Rentabilita celkového kapitálu v spoločnosti COOP jednota mala podobný vývoj ako 

predchádzajúci ukazovateľ a síce, spočiatku rástla a v roku 2007 dosahovala 5, 27 %. 

V zdravom podniku by sa jej hodnota mala pohybovať medzi 5 – 10 %. Od roku 2007 jej 

hodnota výrazne klesla a ďalej sa zniţuje. Je to spôsobené poklesom trţieb a výrazným 

poklesom výsledku hospodárenia v rokoch 2008 a 2009. Tento ukazovateľ v podstate udáva, 

koľko eur zisku dosahuje podnik z jedného eura celkového vloţeného kapitálu. Najvyššej 

hodnoty bolo dosiahnuté v roku 2007, keď podnik dosiahol  € zisku z jedného eura 

celkového vloţeného kapitálu.  

Rentabilita nákladov je doplnkovým ukazovateľom k rentabilite trţieb. V časovom 

vývoji tento ukazovateľ neustále narastá a roku 2009 vynaloţila spoločnosť na jedno euro 

trţieb 0,9085 € nákladov. Tento priaznivý vývoj potvrdzuje, ţe náklady vloţené do 

hospodárskeho procesu sú dobre zhodnocované a zvyšuje sa teda percento zisku.  

Čo sa týka rentability trţieb a porovnania jej vývoja v čase jej hodnoty klesajú. 

Najvyššiu hodnotu dosiahla v roku 2005 a potom postupne klesala, stredná úroveň, ktorý 

dosahovala signalizovala dobrú prácu managementu a dobré meno spoločnosti na trhu. Jej 

dlhotrvajúci pokles je pravdepodobne zapríčinený chybným riadením v spoločnosti, ktoré 

bolo tieţ identifikované na základe konzultácie s vedením spoločnosti. Spoločnosť by sa mala 

zamerať na delegovanie pracovníkov, permanentnú komunikáciu s nimi a zodpovedný prístup 

k riadeniu organizácie.  

 

Na nepriaznivé výsledky ukazovateľov má veľký vplyv financovanie spoločnosti. 

Podnik svoju činnosť financuje prevaţne z vlastných zdrojov. Toto pozitívne pôsobí na jeho 

finančnú samostatnosť a solventnosť, ale zároveň to zniţuje jeho rentabilitu a tieţ výnosnosť 

kapitálu. Táto skutočnosť vyplýva tieţ z predchádzajúcej analýzy zadlţenosti. 

 

Pomerová analýza upozornila na nestabilitu v jednotlivých nameraných hodnotách. Jej 

výsledky budú  pouţívané pri ďalšom postupe a spracovaní jednotlivých perspektív.  
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 Kralicekov quick test 

 

Pomocou tejto metódy, bola za základe sústav štyroch rovníc prevedených do 

bodového hodnotenia vyhodnotená finančná stabilita, výnosová situácia a na ich základe 

celková situácia spoločnosti, podľa nasledujúceho postupu: 

Hodnotenie finančnej stability: 

                                          FS = a + b / 2                                                                   (4.1) 

                                                   4 + 4 / 2 = 4 

Hodnotenie výnosovej situácie: 

                                          VS = c + d / 2                                                                  (4.2) 

                                                    1 + 1 / 2 = 1  

Hodnotenie celkovej situácie: 

                                         CS = FS + VS / 2                                                     (4.3) 

                                                     4 + 1 / 2 = 2,5  

 

Podrobný postup výpočtu a výsledkov je zobrazený v prílohe č. 9, Kralicekov 

Quicktest. V literatúre sa uvádza veľmi dobrý podnik 3 body a viac, zlý podnik 1 bod 

a menej. Výsledky tohto testu sú znázornené niţšie v grafe č. 4.4, kde červené čiary 

zvýrazňujú odporúčané hodnoty.  

 

 

Graf č.  4.4 Kralicekov Quicktest 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Analyzovaná spoločnosť COOP Jednota dosiahla v roku 2009 2,5 bodu z hľadiska 

celkovej situácie. Nenachádza sa teda pod stanovenou hranicou, ale blíţi sa k 3, ktorá 

symbolizuje dobrý podnik. V budúcnosti teda podniku nehrozí bankrot. Na základe finančnej 
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situácie, ktorá dosiahla 4 body vyplýva, ţe podnik je finančne stabilný. Kritické hodnoty 

dosiahla však výnosová situácia podniku. Kedy je spoločnosť na hranici, tento problém úzko 

súvisí so zlými výsledkami rentability trţieb. Rentabilita trţieb klesá od roku 2005, výnosy 

spoločnosti tak nedosahujú ţelané výsledky. Hlavný vplyv na tento stav má väčšinový podiel 

vlastných zdrojov financovania, ktoré sú drahšie, zabezpečujú solventnosť za cenu nízkej 

výnosnosti.  

 

Jedným z cieľov spoločnosti na rok, je udrţanie skupiny COOP Jednota na 

relevantnom trhu s potravinami minimálne na úrovni roku 2009. Preto sú v diplomovej práci 

vypracované modely, ktoré budú slúţiť pre okamţité porovnanie výsledkov a následné 

zhodnotenie splnenia vopred stanoveného cieľa. Ide o predchádzajúci Kralicekov Quicktest 

a následný pyramídový rozklad ukazovateľa ROE, ktorého diagram je moţné vidieť v prílohe 

č. 7. 

 Du Pontov rozklad ukazovateľa ROE 

 

Na ukazovateľ ROE pôsobí predovšetkým, akú veľkú časť zo zisku odčerpá splnenie 

daňovej povinnosti, splácanie úrokov spojených so stupňom zadlţenosti podniku, rentabilita 

trţieb a tieţ ako podnik produktívne vyuţíva svoj majetok.  

Ako je zrejmé z predchádzajúcej analýzy rentability dosahuje tento ukazovateľ 

dlhodobo zlé výsledky a signalizuje neefektívnosť v spoločnosti. V prvom rade tento 

ukazovateľ ovplyvnila rentabilita aktív a finančná páka, ktoré sa pohybovali vo veľmi nízkych 

koeficientoch. Čokoľvek urobí vedenie spoločnosti aby zvýšila tieto ukazovatele, ROE bude 

rásť, a tým zvýši efektívnosť vyuţívania vloţených prostriedkov. Dôleţité je však upozorniť, 

ţe zvyšovanie finančnej páky je spojené s rizikom finančnej tiesne. Na výške hodnoty 

ukazovateľa ROA sa podieľajú zisková marţa a obrat aktív.  Ukazovateľ ziskovej marţe 

dosahuje nízkych hodnôt, je to spôsobené vysokými nákladmi a poklesom trţieb. Náklady 

prevyšujú hodnotu výnosov. Podnik najviac zaťaţujú náklady na obstaranie tovaru je teda 

nutné zniţovať ich výšku, no na druhej strane je dôleţité zamerať sa na zvýšenie objemu 

trţieb.  Hodnoty obratu aktív sa síce zvyšujú, no sú na nízkej úrovni. Je to spôsobené tým, ţe 

spoločnosť viaţe vysoký podiel dlhodobého majetku v aktívach. Je potrebné zvýšiť pozornosť 

na efektivitu vyuţívania tohto majetku.  

 



51 

 

4.1.2   Perspektíva interných podnikových procesov 

 

 Táto perspektíva bude zameraná na analýzu nákladov prostredníctvom vybraných 

ukazovateľov, efektivitu systému na základe produktivity práce a logistického managementu. 

V neposlednom rade bude táto perspektíva zameraná na podporu a rozvoj firemnej kultúry. 

 

 Analýza nákladov 

 

Ako vyplýva z predchádzajúcich analýz náklady spoločnosti COOP Jednota dosahujú 

vysoké hodnoty a sú jedným z faktorov, ktorý vedie k neefektívnosti podnikových procesov. 

Analýza nákladov je teda zameraná na ich zniţovanie prostredníctvom ukazovateľov 

zobrazených v tabuľke č. 4.7. 

 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Počet zamestnancov 13 012 13 308 13 689 14 056 14 193 

Režijné náklady / Počet zamestnancov 934,871 1449,81 1329,14 1567,61 1452,25 

Priemerná mzda (SR) 573,4 622,8 668,7 723 744,5 

Minimálna mzda (SR) 179 204 240 240 295,5 

Režijné náklady / Celkové tržby 1,58996 1,29878 0,96842 1,21658 1,43897 
Tabuľka č. 4.7 Analýza nákladov 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Reţijné náklady na počet zamestnancov mali pozitívny rastúci trend aţ do roku 2009 

kedy zaznamenali pokles. Spoločnosť v tomto období prijala dodatočných 137 zamestnancov 

a súčasne vývoj miezd na slovenskom trhu zaznamenal nárast oproti minulému roku kedy 

cena práce ostala na stabilnej úrovni. Je teda nutné zamerať sa na analýzu stavu zamestnancov 

a prezamestnanosť.  

 

Reţijné náklady na celkové trţby v roku 2009 zaznamenali nárast, v tomto roku 

spoločnosť bojovala s dopadmi hospodárskej krízy. Najpriaznivejšia situácia je paradoxne 

v roku 2007 kedy sa spoločnosť začala pripravovať na príchod novej meny Eura a vynaloţila 

nato podstatnú časť finančných prostriedkov. V ďalších obdobiach sa spoločnosť musela 

vyrovnať s poklesom trţieb, čo viedlo k opakovanému nárastu tohto ukazovateľa. Je nutné 

zamerať sa na zvyšovanie trţieb a minimalizáciu reţijných nákladov. 
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Veľký podiel na celkových nákladoch spoločnosti majú náklady na obstaranie tovaru. 

Na základe vyhodnotenia komunikácie so spoločnosťou a monitoringu, je zrejmé ţe v roku 

2009 vytvorila predpoklady a podmienky pre zriadenie reťazca logistických centier, ktorý 

sama zastrešuje. Tento krok by mal prispieť k zlepšeniu efektivity procesov a tieţ zníţeniu 

nákladov na obstaranie tovaru.  

 

 Efektivita systému 

 

V rámci  procesného riadenia je nutné začať s implementáciou odsúhlasených 

projektov na úrovni celej skupiny COOP Jednota a na úrovni jednotlivých subjektov skupiny 

COOP Jednota s cieľom zjednotiť procesy a zmapovať efektívnosť systému spotrebných 

druţstiev. Na základe tohto predpokladu bola zanalyzovaná mesačná produktivita práce 

meraná objemom maloobchodného predaja na jedného zamestnanca skupiny COOP, ktorá je 

zaznamenaná niţšie v tabuľke č. 4.8. 

 

Produktivita práce 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Počet zamestnancov 13 012 13 308 13 689 14 056 14 193 

Maloobchodný obrat 997 129 1 067 743 1 153 988 1 245 574 1 197 405 

Produktivita práce 76,6315 80,233168 84,300387 88,61511 84,36588 
Tabuľka č. 4.8 Produktivita práce 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Hodnoty produktivity mali rastúcu tendenciu aţ do roku 2009, kedy zaznamenali 

pokles vplyvom hospodárskej krízy. Je to spôsobené jednak poklesom maloobchodného 

obratu a tieţ nárastom počtu zamestnancov. Príjem nových zamestnancov môţe v budúcnosti 

prispieť k zvýšeniu počtu spokojných zákazníkov čo povedie k vyššiemu maloobchodnému 

obratu. Spoločnosť sa v tvrdom konkurenčnom boji nechce zúčastňovať cenových vojen preto 

stavia na kvalitu ponúkaných výrobkov a sluţieb.  

Dôleţitým krokom pre spoločnosť je zdokonaľovanie obojstranného prenosu dát 

medzi COOP Jednotou Slovensko a jednotlivými COOP Jednotami, ktorý zabezpečí 

zjednotenie procesov. K tomuto kroku je potrebné disponovať výkonným informačným 

systémom, ktorý zabezpečí informovanosť personálu na horizontálnej i vertikálnej úrovni. 

Čoraz častejšie vyuţívaným prostriedkom na prenos dát vo vnútri organizácie sa stáva 

intranet. Pre spoločnosť by zabezpečil  prenos dát medzi jednotlivými zamestnancami. 
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 Podniková kultúra 

 

Významným dokumentom kaţdej vyspelej organizácie je etický kódex, ktorý 

predstavuje  kľúčový nástroj smerovania, podpory a rozvoja firemnej kultúry. 

Pracovná skupina personalistov v roku 2009 vypracovala tento dokument pre 

spoločnosť COOP Jednota. Predstavenstvo spoločnosti ho následne schválilo na zasadnutí 

v októbri 2009. Ide o kľúčový nástroj pre smerovanie, podporu a rozvoj firemnej kultúry, 

pretoţe stanovuje jednotné etické pravidlá a normy správania sa zamestnancov, manaţmentu, 

orgánov a jednotlivých spotrebných druţstiev skupiny COOP Jednota tak vo vzájomných 

vzťahoch, ako aj vo vzťahoch navonok a reprezentuje etické hodnoty, ktoré systém 

spotrebných druţstiev uznáva a zaväzuje sa napĺňať. 

Etický kódex skupiny COOP Jednota špecifikuje etické pravidlá a normy správania sa 

vo vzťahoch: 

  Zamestnanec – Zákazník 

  Zamestnávateľ – Zamestnanec 

  Zamestnanec – Zamestnanec 

  Nadriadený – Podriadený 

  COOP Jednota – Obchodný partner 

  V rámci systému spotrebných druţstiev 

 

Zámerom v procese implementácie etického kódexu je dosiahnuť vyššiu pridanú 

hodnotu v oblasti profesionality výkonu práce pre podporu dôvery zákazníkov nakupujúcich 

v predajniach COOP Jednota. Podniková kultúra má významný vplyv na zamestnancov, a tí 

potom ovplyvňujú konečných zákazníkov. Táto perspektíva sa je predovšetkým podklad pre 

zvýšenie spokojnosti zamestnancov, zvýšenie ich produktivity a tieţ zníţenie nákladov 

a zvýšenie celkovej efektívnosti.  

4.1.3   Perspektíva učenia sa a rastu 

 

Zamestnanci sú dôleţitou súčasťou systému COOP Jednota, pretoţe sa významne 

podieľajú na tvorbe pridanej hodnoty pre zákazníka. Perspektíva učenia sa a rastu bude 

zameraná najmä na ich analýzu s vyuţitím monitoringu a kvalitatívneho rozhovoru s vedením 

spoločnosti. Ďalej bude táto perspektíva zameraná na rozvoj, zdokonalenie a zastrešenie 
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logistiky ako podporného článku pre skvalitňovanie maloobchodu a s tým spojené investície 

spoločnosti do ďalšieho rozvoja. 

 

 Spokojnosť zamestnancov 

 

V nasledujúcom grafe č. 4.5 je zobrazený stav zamestnancov v sledovanom období vţdy 

k 31.12. príslušného roka. 

 

 

                Graf č.  4.5 Vývoj počtu zamestnancov v systéme COOP Jednota 

                Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Z grafu vyplýva rastúci trend počtu zamestnancov, ktorý dosiahol najvyšší skok v roku 

2007 (nárast o 381 zamestnancov). V tomto období spoločnosť investovala do rozšírenia 

prevádzok typu SUPERMARKET a TERNO Supermarket. Stav prevádzkových jednotiek mal 

však z časového hľadiska naopak klesajúcu tendenciu, čo sa v konečnom dôsledku 

neodzrkadlilo  na stave počtu zamestnancov. Je nutné previesť analýzu stavu zamestnancov, 

a ich počet prispôsobiť počtu prevádzkových jednotiek.  

Keďţe najväčší počet zamestnancov systému prichádza do priameho kontaktu zo 

zákazníkom, je dôleţité zamerať sa na ich spokojnosť pretoţe majú veľký podiel na 

ovplyvnení spokojnosti konečného spotrebiteľa. Teda nie len cena a kvalita tovarov sú 

dôleţité faktory pri hodnotení zákazníkmi ale tieţ profesionálny prístup zamestnancov. Pri 

realizácii personálnej politiky v spotrebných druţstvách podnik dbá o dodrţiavanie princípu 

rovností príleţitostí. 
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Pokračovanie v rozvoji vzdelanostnej úrovne zamestnancov spotrebných druţstiev 

v súlade s aktuálnymi potrebami vývoja na trhu a zabezpečenia kvalitných sluţieb pre svojich 

zákazníkov je dôleţitý krok v strategickom vývoji spoločnosti. Čo sa týka vzdelávania 

a profesionálneho rozvoja zamestnancov má spoločnosť vypracovanú koncepciu a plán 

vzdelávania a rozvoja zamestnancov. Oproti roku 2008, kde kľúčovou témou vzdelávania 

bola príprava na zavedenie eura, spoločnosť v roku 2009 prostredníctvom rôznych 

vzdelávacích aktivít cielene a systematicky podporovali individuálnu i tímovú výkonnosť 

zamestnancov zaradených do cieľových skupín vzdelávania. Na základe analýzy tréningových 

a vzdelávacích potrieb sa jednotlivé vzdelávacie moduly zamerali na podporu okamţitej i 

dlhodobej výkonnosti v oblasti kľúčových manaţérskych spôsobilostí, odborných znalostí 

a zručností. Z hľadiska obsahu vzdelávania sa pozornosť sústredila na kľúčové projekty 

a procesy systému vo vzťahu k zodpovednostiam a kompetenciám zamestnancov.  

V roku 2009 boli investície do vzdelávania a rozvoja zamestnancov vo výške 242 500 

€. Vzdelávacie moduly absolvovalo 1 857 zamestnancov na manaţérskych i výkonných 

pracovných pozíciách. 

Podnik svoju pozornosť venuje aj systémom výhod a benefitov. V rámci neho 

umoţňuje svojim zamestnancom získať výhody Nákupnej karty COOP Jednota Klasik, 

výhody prostredníctvom Orange karty, ako aj významný benefit vo forme doplnkového 

dôchodkového sporenia. Dôraz je kladený tieţ na tvorbu zodpovedajúceho profesného 

zázemia, príjemného pracovného prostredia v súlade s príslušnými normami a poskytovanie 

relevantných pracovných pomôcok. Podstatnú časť celkových podnikových nákladov tvoria 

osobné náklady, ktoré podnik mesačne vypláca svojim zamestnancom vo forme miezd. 

 V roku 2009 sa spoločnosť riadila Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa, ktorú 

prijali ako výsledok rokovaní s Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu 

pre obdobie 1. 1. 2008 do 31. 12. 2010. Prijatá kolektívna zmluva sa opiera o Zákonník práce 

a súčasne vytvára väčší priestor pre individuálne vyjednávania zamestnávateľov a zástupcov 

zamestnancov v jednotlivých spotrebných druţstvách. 

Na základe poţiadaviek procesu zlepšovania a rozvoja spoločnosti by spoločnosť 

mohla umoţniť všetkým zamestnancom podieľať sa na krokoch zlepšenia. Postup spočíva 

v zapojení všetkých zamestnancov do rozhodovania  v skupine. Kaţdý nápad, ktorý 

jednotlivým zamestnancom uľahčil prácu by mali zaznamenať a podeliť sa tak s ostatnými. 

Program je zameraný na vyuţitie metód trvalého zlepšovania a ponúka niekoľko moţností 

ako svoj nápad uplatniť. Príkladom moţností je vytvorenie internetovej databáze, do ktorej 
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môţu zamestnanci svoje nápady vkladať, alebo zaznamenávanie námetov na nástenky 

v jednotlivých prevádzkach. 

  

 Výskum a vývoj 

 

Spoločnosť v roku 2009 investovala do vytvorenia predpokladov a podmienok pre 

zriadenie reťazca logistických centier. Hlavným cieľom reťazca je zabezpečiť koordinovaný 

postup v oblasti logistických procesov usmerňovaním dodávok tovarov v rámci 

vybudovaného logistického systému, ktorý zabezpečí zlepšenie zásobovania a komplexné 

dodávky do maloobchodných reťazcov COOP Jednota. V skupine pôsobilo k 31. 12. 2009 7 

logistických centier rozmiestnených strategicky po celom území Slovenskej republiky. Pri 

rozširovaní týchto centier by bolo vhodné dobudovať 1 logistické centrum do Ţiliny. V okolí 

tohto mesta sú rozmiestnené jednotlivé prevádzky a najbliţšie logistické centrum sa nachádza 

v Liptovskom Mikuláši. Z hľadiska efektivity procesu by toto centrum prinieslo zníţenie 

nákladov na obstaranie tovaru, dovoz a manipuláciu na tieto prevádzky.  

 

Ďalšie investície spoločnosti sú spojené predovšetkým s enviromentálnou politikou. 

V roku 2009 boli v skupine zavedené do predaja výlučne ekologické „igelitové“ odnosné 

tašky. Tašky sú z oxodegradovateľného materiálu, a preto nemajú negatívny dopad na ţivotné 

prostredie. Ďalej boli zavedené papierové a jutové tašky (viacnásobne pouţiteľné), ktoré by 

mali prispieť k zníţeniu spotreby jednorazových tašiek. Spoločnosť pokračuje v spolupráci so 

spoločnosťou ENVI-PAK, a.s., a prostredníctvom symbolu ZELENÉHO BODU na obaloch 

výrobkov vlastnej značky vyjadruje svoju podporu separovanému zberu. Aktívne sa tieţ 

podieľa na separovanom zbere obalových materiálov, ktoré vznikajú pri manipulácii 

s tovarom. Systém významne prispieva k ochrane ţivotného prostredia tieţ postupnou 

modernizáciou jednotlivých PJ, výmenou starých chladiacich a mraziacich zariadení za nové 

s nízkou energetickou náročnosťou. Novopostavené a rekonštruované PJ spĺňajú nové trendy 

energetickej hospodárnosti budov.  

4.1.4   Zákaznícka perspektíva 

  

Zákaznícka perspektíva bude zameraná na spokojnosť zákazníkov, podiel spoločnosti 

na relevantnom trhu a imidţe spoločnosti spojenou s marketingovými aktivitami 

prostredníctvom ktorých sa dostáva do povedomia zákazníkov. 
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 Podiel na trhu 

 

Čo sa týka podielu na trhu skupina COOP Jednota v roku 2009 zrealizovala 

maloobchodný obrat vo výške 1 197,4 mil. €, s medziročným indexom 96,1. Výkony 

logistických centier a druţstevných veľkoobchodov dosiahli výšku 421,5 mil. €, čo 

predstavuje index 97,9 oproti predchádzajúcemu roku.  

Maloobchodný obrat skupiny za predaj potravín dosiahol výšku 1 028,4 mil. € 

s indexom 96,3 oproti minulému roku. Vďaka týmto dosiahnutým výsledkom, aj napriek 

hospodárskej kríze a tvrdej konkurencii, potvrdil podnik v roku 2009 pozíciu lídra na 

slovenskom trhu s potravinami a zabezpečil trhový podiel skupine COOP Jednota vo výške 

19,4 %. Niţšie v grafe č. 4.6 je zobrazený vývoj sprostredkovaného nákupu skupiny za 

obdobie 2005 - 2009.  

 

 

           Graf č.  4.6 Vývoj sprostredkovaného nákupu cez COOP Jednotu pre členské družstvá (v mld. EUR) 

           Zdroj: vlastné spracovanie 

 

V grafe č. 4.7 niţšie je znázornený vývoj MOO za obdobie 2005 – 2009. 

 

 

              Graf č.  4.7 Vývoj maloobchodného obratu skupiny COOP Jednota (v mld. EUR) 

              Zdroj: vlastné spracovanie 
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Skvalitňovanie vernostného systému a moţnosti jeho rozširovania a tieţ rozvíjanie 

ponuky doplnkových sluţieb v predajniach je dôleţitým cieľom spoločnosti. Medzi sluţby 

zákazníkom, ktoré skupina ponúka patria: 

 UNIKASA 

  CASH BACK 

 Dobíjanie kreditu mobilných operátorov 

 Moţnosť bezhotovostného platenia 

 

Existujúci vernostný systém je okrem iného zameraný hlavne na poskytovanie zľavy z 

nákupov drţiteľov Nákupnej karty COOP Jednota Klasik. Prostredníctvom nákupnej karty  sa 

členom aj zákazníkom jednotlivých COOP Jednôt poskytujú zľavy z hodnoty celoročného 

nákupu za predchádzajúci kalendárny rok. Na nákupné karty sa môţu evidovať nákupy vo 

všetkých predajniach COOP Jednota na celom území Slovenska bez ohľadu na to, v ktorej 

COOP Jednote prebehla registrácia karty. Spokojnosť zákazníkov s vernostným systémom 

deklarujú aj štatistické čísla, keď k 31. 12. 2009 bolo evidovaných 707 944 drţiteľov 

Nákupných kariet COOP Jednota – členov aj zákazníkov. Nákupná karta Klasik sa svojím 

pouţívaním podieľala na celkovom MOO vo výške 48 %. Tento podiel má rastúcu tendenciu 

s prílivom nových drţiteľov kariet by sa zvýšil maloobchodný obrat, preto je dôleţité zamerať 

sa na tento aspekt a ďalej ho rozvíjať. 

 

Významným krokom v jeho rozvoji je spojenie sa s vybranou finančnou inštitúciou 

a umoţniť tak zákazníkom vernostnú kartu COOP Jednota pouţívať tieţ ako platobnú kartu. 

S touto kartou by si tieţ zákazníci mohli uplatňovať zľavy v partnerských organizáciách 

(kiná, kaviarne, lyţiarske strediská,...).  

 

 Imidž spoločnosti 

 

Čo sa týka imidţe spoločnosti v časti profil spoločnosti sú definované marketingové 

aktivity spoločnosti, prostredníctvom ktorých sa spoločnosť dostáva do povedomia 

zákazníkov. Ide o časopis Jednota, letákové akcie, potraviny pod vlastnou značkou a tieţ 

nadácia COOP Jednota. Spoločnosť podporuje aktivity verejného ţivota a zúčastňuje sa na 

externých projektoch ako reklamný partner. Je drţiteľom niekoľkých ocenení, medzi ktoré 

patria: 
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 Druţstevná cena Samuela Jurkoviča 

 Čestný odznak COOP Jednota Slovensko 

 Diplom za vernosť spotrebným druţstvám 

Spoločnosť investovala do reklamy prostredníctvom vysielania reklamných spotov  

v televízii a prezentácie spoločnosti na veľkoplošných bilboardoch. V konkrétnych regiónoch 

by zabezpečila informovanosť zákazníkov o aktuálnych akciách inzerciou v regionálnych 

denníkoch a vysielaním reklamných spotov v rádiách.  

 

 Spokojnosť zákazníkov 

 

Spokojnosť zamestnancov bola vyhodnotená na základe sťaţností, ktoré boli 

uverejnené v denníku SME. Boli vybrané dve základné, ktoré nespokojní zamestnanci 

uvádzali najčastejšie. Ide o: 

 

1. Neochota predavačiek pri obsluhe zamestnancov 

2. Nesprávne cenovky pri tovaroch 

 

Medzi sťaţnosťami prevládali najmä neochota predavačiek pri obsluhe zamestnancov, 

ich nepripravenosť na prácu s novou menou a novými sluţbami, ktoré systém ponúka 

a hlavne ich arogancia a neosobný prístup k zákazníkom. Viaceré sťaţnosti sa týkali tieţ 

nesprávnych cenoviek pri potravinách v predajniach, ktoré zákazníci vnímajú ako klamanie 

spotrebiteľa.  

Všetky tieto sťaţnosti boli cielené na konkrétne predajne v konkrétnych mestách 

Slovenskej republiky. Spoločnosť k týmto sťaţnostiam uviedla svoje stanovisko a prešetrila 

ich priebeh. Poškodeným zákazníkom sa prostredníctvom portálu ospravedlnila.  

 

Pre zamedzenie týchto skutočností by spoločnosť mala zorganizovať školenie 

zamestnancov zamerané na asertivitu a správanie sa k zákazníkovi. Profesionálny prístup 

zamestnancov k zákazníkom zaručí ich loajalitu a ich opätovné vracanie sa do predajní pre 

realizáciu svojich nákov.  
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Zhrnutie a odvodenie strategických cieľov  

 

Za účelom vytvorenia vzťahu príčin a dôsledkov bola vytvorená strategická mapa, 

ktorá zobrazuje strategické ciele odvodené z analýzy kľúčových perspektív. Táto mapa je 

zobrazená niţšie na obrázku č. 4.1. 

 

 

     Obrázok č. 4.1 Strategická mapa BSC, COOP Jednota Slovensko 

     Zdroj: vlastné spracovanie 

  

Ciele v jednotlivých perspektívach sú vzájomne prepojené väzbami a všetky spejú 

k dosiahnutie stratégie.  

 

V nasledujúcich tabuľkách bude zobrazené zhrnutie jednotlivých perspektív a v rámci 

nich nadefinovaných strategických cieľov, meradiel a kľúčových hodnôt. Ciele sú v súlade so 

Strategická mapa BSC, COOP Jednota Slovensko

Financie

Zákazníci

Procesy

Rast

     ↓ Náklady      ↑ Tržby 

↑ Počet 

zákazníkov 
↑ Spokojnosť 

zákazníkov 

Podniková 

kultúra 

 

Efektivita 

systému 

↓ Zníženie 

nákladov na 

prevádzku 

↑ Kvalifikáciu 

↑ Spokojnosť 

zamestnancov 



61 

 

stratégiou spoločnosti a sú predpokladom zaručenia ďalšieho strategického rozvoja, ktorý je 

potrebný aby spoločnosť obstála v tvrdom konkurenčnom prostredí. 

 

Finančná perspektíva má definované nasledujúce strategické ciele, cieľové hodnoty 

a meradlá pre ich analýzu – viď obrázok č. 4.2. 

 

 

        Obrázok č. 4.2 Finančná perspektíva 

        Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Zákaznícka perspektíva sa zameriava na nasledujúce ciele a cieľové hodnoty, 

a pouţíva meradlá zobrazené niţšie v obrázku č. 4.3. 

 

 

     Obrázok č. 4.3 Zákaznícka perspektíva 

     Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

 

Perspektíva interných podnikových procesov analyzuje ciele, cieľové hodnoty 

a meradlá, ktoré sú zobrazené na obrázku č. 4.4. 
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      Obrázok č. 4.4 Perspektíva interných podnikových procesov 

      Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Perspektíva učenia sa a rastu je zameraná na analýzu cieľov, cieľových hodnôt 

a meradiel, ktoré sú zhrnuté v obrázku č. 4.5. 

 

 

     Obrázok č. 4.5 Perspektíva učenia sa a rastu 

     Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Na základe identifikácie obsahu jednotlivých perspektív a v súlade s vyjasnenou 

stratégiou boli podľa postupových krokov tvorby Balanced Scorecard v  spoločnosti COOP 

Jednota, Slovensko navrhnuté strategické ciele, ktoré by spoločnosť mohla pri implementácii 

metódy zaviesť, sledovať, merať a hodnotiť.  Medzi týmito cieľmi boli v strategickej mape 

zakreslené jednotlivé väzby naznačujúce vzájomné ovplyvnenie a väzbu. Kaţdý strategický 

cieľ má definované pouţité meradlo a cieľovú hodnotu, ktorú by sa spoločnosť mala snaţiť 

dosiahnuť.  K dosiahnutiu navrhovaných cieľov budú v nasledujúcej kapitole doporučené 

návrhy a strategické akcie.  
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5 Návrhy a odporúčania 

 

Najdôleţitejšou časťou podnikového BSC je navrhnutie krokov a opatrení, ktoré sú 

potrebné vykonať pre dosiahnutie stanovených cieľov. Ide o takzvané strategické akcie. 

V tejto časti diplomovej práce budú sformulované návrhy a odporúčania, ktoré môţe 

spoločnosť zohľadniť pri dosahovaní stanovených cieľov a napĺňaní stratégie.  

Rok 2009  znamenal pre spoločnosť COOP Jednota Slovensko rok eura, rok krízy 

a rok boja o zákazníkov. Ani skupina COOP Jednota sa nevyhla dopadom hospodárskej krízy 

a prvý krát v histórii jej pôsobenia mala dočinenia s hospodárskymi problémami, ktoré sa 

odzrkadlili na výraznom poklese jej trţieb a výsledku hospodárenia.  Zákazník, predstavuje 

pre spoločnosť hlavný zdroj príjmu, a preto musí v tvrdom konkurenčnom boji neustále 

napredovať pred súpermi a upevňovať si tak pozíciu na trhu.  

 

Z analýzy finančnej perspektívy vyplýva, ţe je nutné aby sa spoločnosť zamerala na 

rast tržieb a zníženie podnikových nákladov. Rentabilita trţieb z časového hľadiska dlhodobo 

klesá a signalizuje tak problémy vo vedení spoločnosti. Je teda nutné zamerať sa na 

delegovanie pracovníkov a zodpovedný prístup k riadeniu organizácie. Vrcholové vedenie 

spoločnosti by malo spolupracovať so zodpovednými vedúcimi pracovníkmi, ktorý pôsobia 

v jednotlivých prevádzkových jednotkách. Je nutné dbať na komunikáciu medzi vrcholovým 

vedením spoločnosti a zástupcami pracovníkov z PJ.  

Na nepriaznivé výsledky ukazovateľov rentability má veľký vplyv financovanie 

spoločnosti. Spoločnosť svoju činnosť financuje výhradne z vlastných zdrojov. 

Z podnikového hľadiska je výhodnejšie financovanie z externých zdrojov. Je vhodné aby 

podnik zváţil moţnosť externého financovania a porovnal dopady na efektivitu systému. 

Napríklad VUB banka ponúka pre zjednodušenie financovania dodávateľsko-odberateľských 

vzťahov produkty obchodného financovania pod názvom „financovanie obchodu“. Tieto 

produkty pomôţu zvýšiť konkurencieschopnosť na trhu a eliminovať riziká, ktoré súvisia 

s neplnením dohodnutých zmluvných záväzkov. Banka poradí spoločnosti  výhodné platobné 

podmienky a navrhne vhodnú formu financovania obchodných aktivít na domácom 

i zahraničnom trhu. 

Čo sa týka ukazovateľov aktivity, obrat pohľadávok dosahuje veľmi nízke hodnoty. 

Veľký podiel na výsledku má výška krátkodobých pohľadávok. Spoločnosť tieto pohľadávky 

dokáţe rýchle premeniť na hotovosť. Je nutné dbať na zvyšovanie tohto obratu, pretoţe 
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spoločnosť musí dbať aj na expiračné lehoty ponúkaných tovarov. Veľký vplyv na 

zákazníkov majú pravidelné mesačné akcie na vybrané tovary, ktoré spoločnosť realizuje. 

Túto formu marketingu je nutné ďalej podporovať a rozvíjať. Jednotlivé akciové výrobky 

v regáloch je potrebné výrazne označovať špeciálnymi cenovkami aby lepšie pútali 

zákazníkovu pozornosť. Akcie prilákajú viac zákazníkov a výška pohľadávok sa zníţi. Obrat 

celkových aktív upozorňuje na nízku intenzitu vyuţívania majetku. Spoločnosť viaţe vysokú 

časť kapitálu v neobeţných aktívach. Efektivita jeho vyuţívania by sa znásobila prenájmom 

vybraných priestorov. Spoločnosť môţe ponúknuť na prenájom kancelárske priestory, 

poprípade priestory jednotlivých predajní, ktoré by sa mohli efektívnejšie vyuţívať spojením 

s ďalšou formou podnikania.  

Na základe analýzy Kralicekoveho quicktestu je spoločnosť finančne stabilná. Kritické 

hodnoty boli zaznamenané v oblasti výnosovej situácie, ktorá je ale ovplyvnená rentabilitou 

a celkovou  zadlţenosťou podniku. Spoločnosť by ako uţ bolo vyššie spomenuté mala zváţiť 

moţnosť externého financovania aspoň z určitej časti.  

Du Pontov rozklad upozornil na veľkú viazanosť kapitálu v nehmotných aktívach 

a vysoký podiel nákladov na obstaranie tovaru. Spoločnosť v minulosti investovala do 

logistických centier, ktoré sama zastrešuje. Tento krok by sa v budúcnosti mal prejaviť 

v zníţení týchto nákladov. Rozvíjanie a zlepšovanie logistiky je strategická akcia, ktorú je 

nutné podporovať aj v budúcnosti. 

 

Kľúčové odporúčanie finančnej perspektívy – analýza financovania: porovnanie moţnosti 

financovania z externých či interných zdrojov. 

Ľudské zdroje 

- z hľadiska ľudských zdrojov by tento návrh na zlepšenie mal byť predmetom 

vykonania ekonomickej sekcie spoločnosti. V rámci nej by vo finančnom 

odbore mal byť poverený tým odborníkov (5 členov), ktorý by urobil podrobnú 

analýzu produktov ponúkaných rôznymi bankami na relevantnom trhu. Na základe 

tejto analýzy by potom vypracoval porovnanie spôsobov financovania a ich dopad 

na celkovú efektívnosť spoločnosti. 

Časový harmonogram 

  Jan. Feb. Mar. Apr. Máj Jún Júl Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 

2011            x x   x x        

2012  x x   x x   x x   x x   x x   x  x 

                     Tabuľka č. 5.1 časový harmonogram 

                     Zdroj: vlastné spracovanie na základe monitoringu 
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- na analýze projektu by poverený tím pracoval 4 mesiace (jún - september) v roku 

2011, v prípade zistenia pozitívnych výsledkov na zlepšenie efektivity by 

spoločnosť v roku 2012 mohla tento spôsob financovania realizovať vo vybraných 

mesiacoch. Pripraviť podklady a začať vyuţívať externé formy financovania počas 

celého roku 2012 a samozrejme aj v budúcnosti. 

Náklady 

- realizácie tejto akcie by bola súčasťou práce pracovníkov finančného oddelenia, 

náklady na realizáciu teda tvoria mzdové náklady,  ktoré spoločnosť  týmto 

pracovníkom vypláca. Priemerná mzda sa v spoločnosti pohybuje na úrovni cca 

600 €/mesiac.  

5 pracovníkov x 600 € = 3. 000 € 

Tieto náklady by však boli súčasťou pravidelných mzdových nákladov a pre 

spoločnosť by nepredstavovali ďalšie dodatočné výdaje. Spoločnosť by však mala 

pracovníkom za vypracovanie projektu vyplatiť jednorazové odmeny.  

 

Čo sa týka zákazníckej perspektívy, tu je dôleţité zamerať sa na zvýšenie počtu 

zákazníkov a ich spokojnosť. Spoločnosť disponuje zavedeným vernostným systémom, 

ktorý slúţi ako osvedčený prostriedok pre získanie nových či udrţanie loajality pôvodných 

zákazníkov. Je teda nutné zamerať sa na jeho  neustále skvalitňovanie a rozširovanie. V roku 

2009 spoločnosť evidovala 707 944 drţiteľov vernostných kariet, pričom ich podiel na 

celkovom maloobchodnom obrate je takmer 50 %. Z toho vyplýva, ţe pre spoločnosť je 

dôleţité získať nových držiteľov týchto kariet, a tak aj nových zákazníkov. Jednou z moţností 

ako zabezpečiť záujem o tieto vernostné karty je spojenie sa s vybranou finančnou inštitúciou 

a ponúknuť tak zákazníkom prepojenie s platobnými kartami. Táto inštitúcia by  v rámci 

vytvoreného balíčka sluţieb ponúkala svojím zákazníkov platobnú kartu, ktorá by v sebe 

obsahovala i vernostnú kartu COOP Jednota. Zákazníci by prostredníctvom tejto karty mohli 

platiť svoje nákupy v spoločnosti bezhotovostne a zároveň by sa im načítavala zľava 

vyplývajúca z vernostného programu.  Jednotlivé spoločnosti by si vzájomnou spoluprácou 

zvýšili počet zákazníkov, ktorý by o tieto sluţby mali záujem. Ďalším krokom, ktorý by 

prispel k nárastu drţiteľov týchto kariet, je spolupráca s partnerskými organizáciami. S 

vernostnou kartou by si zákazníci mohli uplatňovať zľavy v kinách, kaviarňach či lyžiarskych 

strediskách.  
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Čo sa týka propagácie spoločnosti, náklady na reklamu sú vysoké a spoločnosť sa 

z finančného hľadiska zameriava na ich zniţovanie či elimináciu. Pre informovanosť 

zákazníkov o aktuálnych akciách, ktoré práve prebiehajú sa odporúča spoločnosti inzercia 

letákových akcií v regionálnych denníkoch. Týmto by spoločnosť ušetrila náklady na tlač 

letákov a ich distribúciu do schránok potenciálnych zákazníkov. Tieto akcie je tieţ potrebné 

uverejňovať on-line na webových stránkach spoločnosti. Jednou z efektívnych foriem 

propagácie je reklama na internete. Táto reklama má na rozdiel od iných foriem reklamy  tri 

veľké prednosti: cielenosť, rýchlosť a presnú merateľnosť. Spoločnosti sa teda odporúča 

zaregistrovať na internetovom portály nakupovat.sk. a uverejňovať tam svoje letáky 

a informácie o prebiehajúcich akciách, či informácie o otváracích dobách jednotlivých 

predajní a podobne. Registrácia na portáloch s veľkou návštevnosťou potenciálnych 

zákazníkov zabezpečí povedomie o spoločnosti. 

Jednotlivé prevádzkové jednotky systému disponujú sekciou lahôdky, v ktorej by 

spoločnosť mohla organizovať jednorazové akcie zamerané na predaj špecialít s rôznych 

svetových kuchýň. Tento krok by prilákal potenciálnych zákazníkov, ktorí by ocenili mexické, 

talianske, francúzske a podobné špeciality. Spoločnosť by sa tak odlíšila od konkurencie 

a ponúkla by svojim zákazníkom novinku na maloobchodnom trhu.  

 Pre zvyšovanie spokojnosti zákazníkov je nutné prevádzať pravidelné výskumy 

spokojnosti, ktoré sú však náročné na čas a vynaloţené prostriedky. Pre lepšiu spätnú väzbu 

a ušetrenie nákladov na výskum spokojnosti by spoločnosť na svojich aktuálnych 

internetových stránkach mohla zaviesť sekciu  pripomienky a sťažnosti, do ktorej by zákazníci 

mohli on-line prispievať svoje návrhy a aktuálne pripomienky na zlepšenie, či svoje sťaţnosti. 

Pre spoločnosť by to malo veľký prínos z hľadiska poţiadaviek zákazníkov, ktoré by sa k nim 

dostali okamţite a mohli by prispieť k zlepšeniu ponúkaných sluţieb. Pre zákazníkov, ktorý 

navštevujú pravidelne vybrané predajne zase táto sluţba ponúka pohodlný spôsob ako 

upovedomiť vedenie spoločnosti o svojich stanoviskách a dať tak podnet na zlepšenie sluţieb, 

ktoré vyuţívajú.  

Spokojnosť zákazníkov v tejto spoločnosti závisí najmä na profesionálnosti 

pracovníkov jednotlivých predajní. Na základe avizovaných sťaţností v denníku SME 

prevládala nespokojnosť s neochotným personálom. Spoločnosti sa odporúča zorganizovať 

školenie na asertivitu pre personál jednotlivých predajných jednotiek. Toto školenie by malo 

byť zamerané na učenie jednotlivých účastníkov ako predchádzať konfliktom ale tieţ ako 

správne na uţ vzniknuté konflikty reagovať. Absolventi takýchto školení sa oboznámia 
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s formami, postupmi a spôsobmi ako konflikty riešiť a predchádzať im. Dokáţu vhodným 

spôsobom reagovať na vzniknutý konflikt a nájsť východisko na riešenie situácie. Existuje 

niekoľko školiacich spoločností, ktoré dokáţu zorganizovať kurzy na mieru v stanovenom 

časovom intervale a prijateľnú cenu. Poprípade je vhodné najať odborníka na asertivitu 

a zorganizovať prednášky vo vybraných mestách pre skupiny zamestnancov.  

 

Kľúčové odporúčanie zákazníckej perspektívy – školenie personálu: asertivita, asertívna 

komunikácia. 

Ľudské zdroje 

- rozsah školenia by sa týkal všetkých zamestnancov pracujúcich na jednotlivých 

prevádzkových jednotkách a zamestnancov, ktorý prichádzajú do bezprostredného 

kontaktu so zákazníkmi. Vedúci pracovníci by sa na tento kurz mohli prihlásiť 

dobrovoľne. Vykonávali by ho externí špecialisti v oblasti asertivity, na základe 

niekoľkých sedení v skupinách. Skupina COOP Jednota sa skladá z 28 

jednotlivých  COOP Jednôt, pre tieto jednoty by školenie zabezpečovali 3 

špecialisti v ich sídlach. 

Časový harmonogram 

  Jan. Feb. Mar. Apr. Máj Jún Júl Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 

2011               
 

x  x x  x 

2012 x  x                      

                    Tabuľka č. 5.2 Časový harmonogram 

                    Zdroj: vlastné spracovanie 

 

- traja špecialisti by organizovali sedenia v období 6 mesiacov (september – 

február), v závislosti na potrebe aj niekoľko krát do mesiaca v jednotlivých 

mestách, v ktorých sídlia COOP Jednoty. Interval a rozsah týchto školení by 

ujasnili odborníci podľa potreby, na základe ich predchádzajúcich skúseností so 

školeniami. 

Náklady 

- pre kaţdého zo špecialistov by vychádzalo priemerne 10 školení pre kaţdú 

pobočku COOP Jednoty, ak by sa organizovali 1 krát. Cena kurzu asertivity sa 

pohybuje od 100 – 150 €. Ak by spoločnosť zorganizovala jedno sedenie pre 

kaţdú COOP jednotu náklady by boli vo výške cca 2 800 €. Jednotlivé COOP 

Jednota sa však líšia počtom zamestnancov a aby školenie bolo efektívne museli 

by sa usporiadať viaceré sedenia po menej pracovníkov.  
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Perspektíva interných podnikových procesov sa zameriava na zlepšenie efektívnosti 

systému a podnikovej kultúry. Z analýzy nákladov vyplýva vysoký podiel nákladov na 

obstaranie tovaru na celkových nákladoch spoločnosti. Tento problém sa spoločnosť rozhodla 

vyriešiť vybudovaním reťazca logistických centier, ktorý by sa mal prispieť k zlepšeniu 

efektivity procesov a zníţeniu spomínaných nákladov. Dôleţitým aspektom v efektivite je rast 

produktivity práce ktorá je meraná počtom zamestnancov na maloobchodný obrat. Tento 

problém výrazné ovplyvňuje výška obratu, ktorý je vyšpecifikovaný vo finančnej perspektíve. 

Spoločnosť prijala potrebné opatrenia na zabezpečenie efektívnosti celého systému. Pre ich 

fungovanie je potrebné disponovať výkonným informačným systémom, ktorý zabezpečí 

obojstranný prenos dát medzi COOP Jednotou Slovensko a jednotlivými COOP Jednotami. 

Riešením tohto problému by bolo pouţívanie intranetu. Intranet v súčasnosti zaznamenáva 

veľký vzostup a mnoho podnikov ho vyuţíva ako vnútropodnikový informačný systém. Pre 

spoločnosť by zabezpečil zjednotenie procesov a informovanosť personálu  na horizontálnej  

i na vertikálnej úrovni. Hlavnými výhodami intranetových riešení sú: 

 nízke hardvérové nároky na intranetový server, 

 operačný systém týchto riešení (Linux) je freeware, a teda výrazné zníţenie ceny, 

 jednoduché a prehľadné pouţívanie, 

 prístup k funkciám cez štandardný browser, 

 veľké moţnosti ľubovoľného rozširovania funkcií slúţiacich ako zdroje informácií pre 

uţívateľov, ako aj pre administrátorov, 

 moţnosť rozšírenia prístupu do týchto riešení aj na extranet, 

 moţnosť sledovania činnosti uţívateľov na internete, zapisovanie pristupovaných 

stránok do logov, moţnosti filtrovania prístupu, objemových limitov atď., 

 veľmi výhodná cena týchto riešení, 

 jednoduchá správa aplikácií a ich bezproblémový chod, 

 moţnosť centrálnej správy databáz, nie je nutné inštalovať klientov a updaty na 

pracovných staniciach. 

Konkrétne podmienky a ceny intranetových riešení závisia od viacerých faktorov 

a posúdenia potrieb a zloţitosti infraštruktúry intranetu. Ide napríklad o počet a zloţitosť 

intranetových modulov, počet uţívateľských počítačov, serverov a podobne. Cena je teda 

veľmi variabilná. Cena základnej stránky, poskytujúcej hlavné informácie sa začína od 664 € 

a ďalej sa odvíja od počtu poloţiek, ktoré bude aplikácia obsahovať.  
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Nasledujúcej tabuľke č. 5.3 je moţné vidieť orientačné ceny tvorby jednotlivých častí 

aplikácie. 

 

Položka Cena Poznámka 

Úvodná analýza 170 – 700 € Podľa veľkosti projektu. 

Grafický návrh 170 – 400 € Podľa zloţitosti a počtu grafických prvkov 

Tvorba XHTML šablón 400 – 700 € Podľa zloţitosti grafického návrhu. 

 

Personálny modul 
1 000 € 

Modul pre správu uchádzačov a VC, automatické 

triedenie z došlých e-mailov, kompletná administrácia. 

Výborný program pre podniky s väčšou fluktuáciou. 

Direct mail 700 € 
Modul pre rozosielanie direct mailov – databáza 

príjemcov, tvorba HTML e-mailu, štatistiky. 

Naprogramovanie 

nového modulu 
od 170 € 

Na prianie klienta naprogramovanie nového modulu 

s ľubovoľnými funkciami. 

Tabuľka č. 5.3 Orientačné ceny – Intranet 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe monitoringu 

 

Všetci pracovníci by disponovali podnikovými emailovými adresami, ktoré by im 

prinášali základné informácie o aktuálnych udalostiach či zmenách, ale hlavne inštrukcie 

k úlohám, ktoré im budú pridelené. Tento systém zabezpečí rýchlu a efektívnu komunikáciu 

medzi jednotlivými zamestnancami a tým tieţ zjednotenie jednotlivých procesov.  

Zlepšenie procesov v spoločnosti by sa zabezpečilo zavedením trvalého zlepšovania, 

na ktorom by sa podieľali všetci zamestnanci. Jednotlivý zamestnanci by svoje námety na 

zlepšenie zaznamenávali na určené nástenky alebo by nápady vkladali do intranetovej 

aplikácie. Toto trvalé zlepšovanie pracuje s metódami a nástrojmi, ktoré vedú k priebeţnému 

zdokonaľovaniu procesov, výkonov a sluţieb. Zamestnanec, ktorý príde na metódu, ktorá mu 

uľahčila prácu oboznámi s touto novinkou ostatných kolegov a poskytne tak podnet na 

uľahčenie všetkým zamestnancom. Spoločnosť môţe organizovať aj krúţky, sedenia či 

porady, na ktorých sa tieto návrhy na zlepšenie budú diskutovať.  Dôleţité je aby proces 

neustáleho zlepšovania viedol k postupnému zlepšovaniu kvalitatívnych, výkonnostných 

i finančných ukazovateľov.  

 

Medzi plusy trvalého zlepšovania pre spoločnosť patria: 

 umoţniť zamestnancom vykonávať zlepšovanie zdola nahor, niečo zmeniť, 

zasiahnuť do „businessu“, 

 pracovať s neustálym vylepšovaním ako prirodzenou aktivitou podniku, 

 prispieť k dosiahnutiu očakávaných úspor, pričom sa tým nemyslia nachádzať 

úspory v zniţovaní pracovných miest, 
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 riešiť príleţitosti naprieč oddeleniami, 

 harmonizovať procesy cez celú skupinu, vyuţiť trvalé zlepšovanie pre 

presadenie návrhov, pre ktoré doteraz nebola dostatočná podpora, 

 identifikovať a vymieňať skúsenosti v skupine, 

 doťahovať veci tam, kde prebehli reštrukturalizačné projekty a väčšie zmeny 

uţ nie sú očakávané. 

 

Príleţitosť zapojiť sa do rozhodovania v skupine COOP Jednota, by priniesla prospech 

ako na strane spoločnosti tak i zamestnancov. Prínos pre zamestnancov by spočíval v: 

 práca v prostredí, kde sú si všetci rovní – nezávisle na podnikovej úrovni, 

 príleţitosť získavať zaujímavé kontakty, 

 moţnosť zviditeľniť sa, 

 osvojenie si nového spôsobu, ako navzájom pracovať s ostatnými kolegami, 

 dobrý pocit z toho, ţe svojím pôsobením pozitívne ovplyvňujem podnikovú 

kultúru, pomáham dosiahnuť podnikové ciele a úspechy, 

 pouţívanie nových metód a riešenie tém, ktoré môţu byť uţitočné pre moju 

budúcu kariéru, 

 zdokonalenie sa v „mäkkých“ schopnostiach – porozumenie tímových úlohám, 

zlepšenie argumentácie, vyjednávanie a iné. 

 

Zavedenie trvalého zlepšovania podporí aj zlepšenie podnikovej kultúry, ktorá má 

významný vplyv na zamestnancov, a tí zase na zákazníkov.  

  

Kľúčové odporúčanie perspektívy interných podnikových procesov – zlepšenie procesov: 

program trvalého zlepšovania. 

Ľudské zdroje 

- do tohto programu by boli zapojení všetci zamestnanci od vrcholového vedenia aţ 

po pracovníkov jednotlivých prevádzkových jednotiek. Špeciálne by sa týmto 

zaoberali pracovníci sekcie obchodu a odbor informačných technológií, ktorý by 

vytvoril databázu pre vkladanie jednotlivých návrhov. Spoločnosť by poverila 

odborníkov, ktorý by mali na starosť oboznámenie celej organizácie s programom. 

Títo pracovníci by patrili do sekcie správy reťazcov,  a mali by na starosti 

fungovanie programu počas celého jeho trvania. 
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Časový harmonogram 

  Jan. Feb. Mar. Apr. Máj Jún Júl Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 

2011                x  x x  x   x 

2012  x  x  x  x x   x x  x  x  x   x x  

                    Tabuľka č. 5.4 Časový harmonogram 

                     Zdroj: vlastné spracovanie 

 

- celý proces od začatia implementácie programu by sa mal realizovať od augusta 

a následne pokračovať počas celého nasledujúceho roku, aţ kým by sa neukázali 

prvé výsledky. V prvých mesiacoch bude nutné zaoberať sa ním častejšie 

a organizovať sedenia či porady minimálne raz mesačne. V prípade prínosu pre 

zlepšenie procesov by sa mal program udrţiavať naďalej, jednotlivé sedenia by sa 

však organizovali v kratšom rozsahu. 

Náklady 

- náklady budú zase vo forme miezd a odmien pre pracovníkov s prínosnými 

nápadmi. Návrh, ktorý prinesie pre spoločnosť zlepšenie procesov môţe byť 

odmeňovaný vo forme 15 % z ušetrených nákladov. Tieto odmeny sa budú 

prepočítavať individuálne na základe prínosov z programu trvalého zlepšovania. 

 

Perspektíva učenia sa rastu je zameraná hlavne na zamestnancov, ich rast 

a spokojnosť. Zamestnanci spoločnosti majú hlavný podiel na celkovej efektívnosti, 

rentabilite a tieţ spokojnosti zákazníkov. Úroveň vzdelanosti a kvalifikácie zamestnancov je 

preto významným aspektom, ktorým sa spoločnosť musí zaoberať. Je tieţ dôleţité zamerať sa 

na ich spokojnosť. Spoločnosť by mala uskutočňovať prieskum spokojnosti zamestnancov, 

buď prostredníctvom dotazníkového šetrenia, alebo tieţ na základe vytvorenia sekcie na 

internetovej stránke pre pripomienky zamestnancov. Zamestnanci by tak mohli vyjadriť svoj 

názor a upozorniť vedenie s čím sú nespokojní, čo im vadí.  

Ďalší krok, ktorý by prispel k zvýšeniu spokojnosti zamestnancov je rozšírenie 

systému zamestnaneckých výhod a benefitov. Balíček, ktorý spoločnosť svojim zamestnancom 

poskytuje by bolo vhodné doplniť o súťaţe s moţnosťou výhry  relaxačných pobytov, 

dovolenky navyše, podnikové akcie, či zľavy u tretích strán. 

Motiváciu zamestnancov je moţné zabezpečiť a podporiť rastom výkonnostnej 

odmeny. Navýšenie výkonnostnej odmeny, tak aby bolo moţné zamestnanca motivovať je 

strategický krok, ktorý zabezpečí vyššiu produktivitu práce pri vynaloţení určitých nákladov. 

Podmienky pre vyplácanie tejto odmeny je nutné nastaviť a vytvoriť odstupňovaný plán, 
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v akom prípade a aká odmena bude zamestnancovi náleţať. Jednotlivé prevádzkové jednotky 

majú stanovené štvormesačné rozpätie, v ktorom majú presne vyšpecifikované aký 

hospodársky výsledok by mali dosiahnuť. Pracovníci PJ, ktorým sa podarí tento výsledok 

dosiahnuť by mali  dostávať odmeny. Tieto odmeny by boli motivačným krokom pre 

všetkých zamestnancov jednotlivých PJ.  

Strategickou akciou v spoločnosti COOP Jednota by bolo tieţ prilákanie mladých, 

schopných ľudí a omladenie pracovného kolektívu, či uţ v jednotlivých PJ alebo na úrovni 

riadenia. Spoločnosť by sa mala zamerať na prehĺbenie spolupráce so strednými a vysokými 

školami. Vyuţívať v jednotlivých prevádzkových jednotkách praktikantov zo stredných škôl 

zameraných na obchod  a sluţby. Táto pracovná sila prinesie prospech na oboch stranách 

pretoţe spoločnosti ušetrí náklady na príjem dodatočných zamestnancov a študenti si 

vykonajú prax, ktorá je súčasťou ich výučby a je povinná. Ďalším krokom je zatraktívnenie 

profesie v spoločnosti COOP Jednota, napríklad vhodnou marketingovou kampaňou na 

školách, zúčastňovaním sa na dňoch kariéry, ktoré sú usporadúvané na univerzitách a dostať 

sa tak do povedomia absolventov. Absolventi by do spoločnosti mohli priniesť nové nápady 

na ďalší rozvoj a oţiviť podnikovú kultúru. Spoločnosť by mala tieţ spolupracovať so 

študentmi a zadávať konkrétne témy pre riešenie bakalárskych, diplomových či dizertačných 

prác. Týmto ušetrí náklady na riešenie projektov a efektívnym spôsobom dostane návrh 

riešenia definovaných problémov.  

 

Kľúčové odporúčanie perspektívy učenia sa a rastu – spolupráca so strednými a vysokými 

školami: omladenie kolektívu. 

Ľudské zdroje 

- na realizáciu tohto opatrenia by spoločnosť mala poveriť tým odborníkov z odboru 

marketing, patriacich do sekcie obchodu. Títo pracovníci by sa postarali 

o vytvorenie propagačných materiálov, a pravidelne by sa zúčastňovali na 

podporných akciách organizovanými školami a študentskými organizáciami.  

Časový harmonogram 

  Jan. Feb. Mar. Apr. Máj Jún Júl Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 

2011        x         x     x   

2012       x          x    x   

                     Tabuľka č. 5.5 Časový harmonogram 

                     Zdroj: vlastné spracovanie 

- o tieto aktivity by sa spoločnosť mala zaujímať v septembri kedy začína školský 

rok na stredných školách, a potom v apríli a novembri kedy vysoké školy 
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organizujú dni otvorených dverí či dni kariéry. Tieto aktivity je nutné 

uskutočňovať aj v nasledujúcich rokoch fungovania spoločnosti. 

Náklady 

- náklady na propagačné materiály: cca 3 500 € 

Ďalej sa tejto akcie budú týkať mzdové náklady pre pracovníkov poverených jej 

uskutočňovaním a tieţ odmien pre týchto pracovníkov.  

 

Pre implementáciu jednotlivých návrhov v spoločnosti je nutná spolupráca 

a pravidelná komunikácia. Zavedenie navrhnutých krokov prostredníctvom metódy Balanced 

Scorecard ako systému merania výkonnosti, by malo  spoločnosti predovšetkým priniesť: 

 zlepšenie komunikácie stratégie a strategických cieľov, 

 zvýšenie dostupnosti informácií, 

 zvýšenie informovanosti o celkovej výkonnosti spoločnosti, 

 uvedomenie si súvislosti medzi podnikovými činnosťami, 

 získanie strategickej spätnej väzby, 

 zlepšenie podnikovej kultúry a pracovného prostredia. 

 

Z kaţdej perspektívy bude teraz vybrané odporúčanie analyzované z hľadiska času, 

nákladov a ľudských zdrojov.  

 

Čo sa týka ďalšieho vývoja spoločnosti je nutné neustále zachovávať a rozvíjať 

nastavené aktivity, ktoré zabezpečia stabilitu a rast spoločnosti. Reklama je prostriedok, 

ktorým sa spoločnosť dostane do povedomia zákazníkov, je ale nutné aby zvolená forma 

reklamy bola dlhodobá a neustále zákazníkovi pripomínala prednosti spoločnosti COOP 

Jednota. V budúcnosti by spoločnosť mala dbať na rozvoj logistických centier, prenájmu časti 

dlhodobého hmotného majetku, a tieţ sa neustále zameriavať na spokojnosť zákazníkov 

a zamestnancov, ktoré sú vzájomne veľmi úzko prepojené. 
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6 Záver 

 

Cieľom diplomovej práce bolo pomocou zvolenej metódy Balanced Scorecard zmerať 

výkonnosť podniku a na základe zistených výsledkov posúdiť aktuálnych stav a navrhnúť 

kroky budúceho vývoja. V uplynulých dvoch rokoch sa spoločnosť COOP Jednota musela po 

prvý krát v histórii svojho fungovania pasovať s hospodárskymi problémami, ktoré sa 

odzrkadlili najmä v poklese trţieb a výsledku hospodárenia. Na základe týchto skutočností 

bola zvolená téma diplomovej práce, a pri jej spracovaní boli vyuţité teoretické poznatky 

týkajúce sa merania výkonnosti s vyuţitím metódy Balanced Scorecard. Veľký vplyv na 

uplynulý vývoj spoločnosti mali predovšetkým dopady hospodárskej krízy, prijatia novej 

meny Euro, a tieţ nárast konkurencie a z toho vyplývajúci tvrdý bojom o zákazníkov.  

V analytickej časti práce bola vypracovaná koncepcia metodiky BSC vo vybranej 

spoločnosti COOP Jednota, Slovensko. Táto metóda ponúka komplexný pohľad na meranie 

výkonnosti a zohľadňuje ako mäkké, tak aj tvrdé faktory, ktoré podnikovú výkonnosť 

ovplyvňujú.  Prostredníctvom jej štyroch perspektív, a v rámci nich zvolených metód bola 

zanalyzovaná súčasná situácia v podniku, a následne na jej základe doporučené kroky 

smerujúce k dlhodobému strategickému rozvoju. Jednotlivé perspektívy sa potom zamerali na 

riešenie konkrétnych problémov, ktoré boli v súlade s podnikovými cieľmi. Finančná 

perspektíva bola zameraná na zvýšenie trţieb a zníţenie podnikových nákladov.  Zákaznícka 

perspektíva svoju pozornosť zameriavala na zvyšovanie počtu zákazníkov a ich spokojnosť. 

Perspektíva interných podnikových procesov pracovala hlavne s podnikovou kultúrou 

a celkovou efektivitou systému. Perspektíva učenia sa a rastu bola upriamená na spokojnosť 

zamestnancov a investícií zameraných na rast ich kvalifikácie.  

V poslednej kapitole, a síce návrhy a odporúčania, sa na základe zhrnutia 

predchádzajúcej analýzy odporučili spoločnosti  návrhy, ktoré by mohli prispieť k zlepšeniu 

celkovej situácie v podniku. Konkrétne ide o návrhy týkajúce sa  skvalitnenia poskytovaných 

sluţieb zákazníkom, a tak zvýšeniu ich spokojnosti. Tieţ zvýšenie spokojnosti zamestnancov, 

zlepšenia finančnej situácie podniku, dosiahnutiu vyššej pozície vo vzťahu ku konkurencii, 

udrţanie si pozície popredného predajcu na relevantnom trhu a podobne. Tieto výsledné 

návrhy a odporúčania, prispejú k splneniu odvodených strategických cieľov. V kaţdej 

perspektíve bolo vybrané kľúčové odporučenie a následne rozpracované z hľadiska nákladov, 

ľudských zdrojov a času. Konkrétne finančná perspektíva odkazuje na zváţenie moţnosti 
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financovania obchodu prostredníctvom externých zdrojov. Perspektíva učenia sa a rastu zase 

ako kľúčové odporúčanie ponúka spoluprácu s vysokými a strednými školami. V zákazníckej 

perspektíve je hlavných odporúčaním školenie zamestnancov zamerané na asertivitu 

a asertívnu komunikáciu. A v poslednej perspektíve interných podnikových procesov je ako 

kľúčové odporúčané zlepšenie podnikových procesov prostredníctvom programu trvalého 

zlepšovania.  

Cieľ diplomovej práce bol naplnený. Analýza súčasného stavu potvrdila klesajúcu 

tendenciu výsledku hospodárenia spoločnosti a následné zniţovanie trţieb. Na druhej strane 

však analýza odhalila mnohé opatrenia, ktoré spoločnosť v minulosti prijala na zabezpečenie 

budúceho rastu. Jedným z nich je zavedený vernostný systém, ktorý pomáha udrţiavať 

zákazníkov. Ďalším je výstavba logistických centier, ktoré prispejú k zníţeniu nákladov na 

obstaranie tovaru, ktoré tvoria podstatnú časť podnikových nákladov. Je teda nutné neustále 

podporovať rozvoj týchto opatrení, ale tieţ vymýšľať nové spôsoby ako sa odlíšiť od 

konkurencie a udrţať si tak prvenstvo na domácom trhu s potravinami.  

Táto práca ponúka pre COOP Jednotu niekoľko moţností ako riešiť konkrétne 

problémy a udrţať si tak  pozíciu lídra na relevantnom trhu. Naformulované návrhy ponúkajú 

nápady pre zlepšenie zavedených opatrení, ale aj nové nápady, ktoré pomôţu spoločnosti 

obstáť v tvrdom konkurenčnom boji. Aplikácia výsledných návrhov a odporúčaní, 

odvodených zo spracovaných analýz v jednotlivých perspektívach podnikového BSC, môţe 

pozitívne ovplyvniť budúci strategický rozvoj spoločnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

Zoznam použitej literatúry 

 

Knižné publikácie: 

 

1. BLAHA, Z. S.; JINDŘICHOVSKÁ, I. Jak posoudit finanční zdraví firmy. 3. vyd. 

Praha: Management Press, 2006. 194 s. ISBN 80-7261-145-3. 

 

2. DEDOUCHOVÁ, M. Strategie podniku. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001. 256 s. ISBN 

80-7179-603-4. 

 

3. DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. 1. vyd. Praha: Profess 

Consulting, 2004. 120 s. ISBN 80-7259-005-7. 

 

4. GRÜNWALD, R.; HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. 1. vyd. 

Praha: Ekopress, 2007. 318 s. ISBN 978-80-86929-26-2. 

 

5. HORÁKOVÁ, H. Strategický marketing. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. 183 

s. ISBN 80-7169-996-9. 

 

6. HORVÁTH & PARTNERS.  Balanced Scorecard v praxi. 1. vyd. Praha: Profess Consulting, 

2004. 386 s. ISBN 978-80-7259-033-9. 

 

7. JOHNSON, G.; SCHOLES, K. Cesty k úspěšnému podniku. 4. vyd. Praha: 

Computerpress, 2000. 803 s. ISBN 80-7226-220-3. 

 

8. KAPLAN, R.; NORTON, D. P. Balanced Scorecard: Strategický systém měření 

výkonnosti podniku. 4. vyd. Praha: Management Press, 2005. 267 s. ISBN 80-7261-

124-0. 

 

9. KAPLAN, R.; NORTON, D. The Balanced Scorecard : translating strategy into 

action. Boston: Harvard Business School Press, 1996. 322 s. ISBN 0-87584-651-3. 

 



77 

 

10. LUDVÍK, L. Rozvoj mikroregionálního podnikatelského prostředí. 1. vyd. Jilešovice: 

MAJ, 2000. 124 s. ISBN 80-86458-03-2. 

 

11. MARINIČ, P. Plánování a tvorba hodnoty firmy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2008. 232 s. ISBN 978-80-247-2432-4. 

 

12. MAŘÍK, M.; MAŘÍKOVÁ P. Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování 

podniku. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2005. 164 s. ISBN 80-86119-61-0. 

 

13. PAVELEKOVÁ, D.; KNÁPKOVÁ, A. Výkonnost podniku z pohledu finančního 

manažera. 1. vyd. Praha: LINDE, 2005. 302 s. ISBN 80-86131-63-7. 

 

14. PAVLICA, K. Sociální výzkum podnik a management. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2000. 

161 s. ISBN 80-86119-25-4. 

 

15. PITRA, Z. Zvyšování podnikatelské výkonnosti firmy. 1. vyd. Praha: EKOPRESS, 

2001. 305 s. ISBN 80-86119-64-5. 

 

16. ŠULÁK, M.; VACÍK, E. Měření výkonnosti firem. 1. vyd. Praha: EUPRESS, 2005. 89   

      s.ISBN 80-86754-33-2. 

 

17. UČEŇ, P. Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení. 1. vyd. Praha: 

Grada Publishing, 2008. 192 s. ISBN 978-80-247-2372-0. 

 

18. VALACH, J. Finanční řízení podniku. 2. vyd. Praha: Ekopress, 1999. 324 s. ISBN 80-

86119-21-1. 

 

19. VYSUŠIL, J. Metoda Balanced Scorecard v souvislostech: implementace a úspěšná 

realizace v řízení podniku. 1. vyd. Praha: Profess Consulting, 2004. 120 s. ISBN 80-

7259-005-7. 

 

20. WAGNER, J. Meření výkonnosti. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 256 s. ISBN 

978-80-247-2924-4.. 



78 

 

Interné dokumenty: 

 

21. Výročná správa spoločnosti COOP Jednota, s. d. 2005 – 2009 

 

22. Účtovná uzávierka spoločnosti COOP Jednota, s. d. 2005 - 2009 

 

Internetové zdroje: 

 

23.  BALANCED SCORECARD. Balanced Scorecard Software [online]. Január 2010,   

       [cit. 2011-02-28]. Dostupný z WWW:  

<http://www.balancedscorecard.org/Software/BalancedScorecardSoftware/tabid/61/De      

fault.aspx>. 

 

24. COOP JEDNOTA SLOVENSKO, s. d. [online]. Január 2010, [cit. 2011-03-8].   

      Dostupný z WWW: <http://www.coop.sk/index.php?id=96>. 

 

25. KONVERZIA, [online]. Január 2009, [cit. 2011-03-25].  Dostupný z WWW:  

      <www.konverzia.sk>. 

 

26.  DENNÍK SME. Doterajšie sťažnosti na spoločnosť COOP Jednota  

       Slovensko [online]. Marec 2009, [cit. 2011-03-29].  Dostupný z WWW:  

 <http://staznosti.sme.sk/cpas/153/COOP-Jednota-Slovensko-spotrebne-                                                                               

druzstvo.html>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.balancedscorecard.org/Software/BalancedScorecardSoftware/tabid/61/De%20%20%20%20%20fault.aspx
http://www.balancedscorecard.org/Software/BalancedScorecardSoftware/tabid/61/De%20%20%20%20%20fault.aspx
http://www.coop.sk/index.php?id=96
http://www.konverzia.sk/
http://staznosti.sme.sk/cpas/153/COOP-Jednota-Slovensko-spotrebne-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20druzstvo.html
http://staznosti.sme.sk/cpas/153/COOP-Jednota-Slovensko-spotrebne-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20druzstvo.html


 

 

 Zoznam skratiek 

 

a. s. – akciová spoločnosť 

BSC – Balanced Scorecard 

CFROI – prevádzková návratnosť investície 

COOP -  skrátenina „cooperiation“ – spolupráca  

ČSOB – Československá obchodná banka 

EBIT – zisk pred zdanením a úrokmi 

EUR – mena Euro 

EVA – ekonomicky pridaná hodnota 

FCF – voľné cash flow 

mil. – milión 

mld. - miliarda 

MVA – trţne pridaná hodnota 

MOO – maloobchodný obrat 

Napr. - napríklad 

PJ – prevádzková jednotka 

PZ – počet zamestnancov 

ROA – rentabilita aktív 

ROE – rentabilita vlastného kapitálu 

ROI – rentabilita investovaného kapitálu 

s. d. – spotrebné druţstvo 

SR – Slovenská republika 

VÚB – verejná úverová banka 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Prehlásenie o využití výsledkov diplomovej práce 

 

 
Prohlašuji, ţe 

 

- jsem byla seznámena s tím, ţe na mou diplomovou práci se vztahuje zákon č. 

121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – uţití díla v rámci občanských a 

náboţenských obřadů, v rámci školních představení a uţití díla školního a § 60 – 

školní dílo; 

- beru na vědomí, ţe Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci uţít (§ 35 

odst.3); 

- souhlasím s tím, ţe jeden výtisk diplomové práce bude uloţen v Ústřední knihovně 

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uloţen u vedoucího 

diplomové práce. Souhlasím s tím, ţe bibliografické údaje o diplomové práci budou 

zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO; 

- bylo sjednáno, ţe s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

s oprávněním uţít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 

- bylo sjednáno, ţe uţít své dílo, bakalářskou práci, nebo poskytnout licenci k jejímu 

vyuţití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 

mne poţadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na 

vytvoření díla vynaloţeny (aţ do jejich skutečné výše). 

 

 

 

V Ostravě dne 29. dubna 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               ………………...……………………………. 

                                                                                       jméno a příjmení studenta 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa trvalého pobytu studenta: 

Hlinenská ul. č. 302, O23 54 Turzovka 



 

 

Zoznam príloh 

 

Príloha č. 1 – Etický kódex systému COOP Jednota 

Príloha č. 2 – Organizačná štruktúra spoločnosti COOP Jednota, s. d. 

Príloha č. 3 – Prehľad o stave a počte PJ systému COOP 

Príloha č. 4 – Štruktúra výrobkov pod vlastnou značkou 

Príloha č. 5 – Súvaha COOP Jednota Slovensko (skrátené) 2005 – 2009 

Príloha č. 6 – Výkaz ziskov a strát (skrátené) 2005 - 2009 

Príloha č. 7 – Modifikovaný Du Pont diagram 2009 

Príloha č. 8 – Pomerová analýza ukazovateľov 2005 – 2009 (výpočty) 

Príloha č. 9 – Kralicekov Quicktest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


