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1 Úvod 

V dnešnej dobe je spotrebiteľ výrazne ovplyvňovaný spotrebným štýlom ţivota, ako 

v práci tak aj v domácom prostredí. Ţivot spotrebiteľa sa oproti minulosti výrazne zmenil. 

Mnoho činností, ktoré spotrebiteľ vykonáva v práci, ale aj v domácnosti mu 21. storočie 

uľahčilo. Na pomoc mu prišli výdobytky novej doby, nové technológie a nové vylepšené 

produkty. Dnešný spotrebiteľ najčastejšie siaha po produktoch, ktoré šetria jeho náklady. 

Neoddeliteľnou súčasťou ţivota spotrebiteľa je vykurovanie jeho príbytku. Diplomová 

práca sa venuje vykurovaniu domácností prostredníctvom vzácneho zdroja planéty Zem – 

zemným plynom. Ponuka vykurovacej techniky sa oproti minulosti veľmi zmenila. Trh je 

nasýtený týmito produktmi a ponuka výrazne prevyšuje dopyt po tomto druhu výrobkoch. 

Zákazník má na výber široký sortiment výrobkov, z ktorého si môţe vybrať práve ten 

výrobok, ktorý mu najviac vyhovuje, a ktorý najviac uspokojí jeho potrebu. Ceny 

jednotlivých výrobkov sú pre zákazníka prístupnejšie ako v uplynulých rokoch. Za zniţovanie 

cien v tejto sfére ponuky môţe predovšetkým silnejúca konkurencia a vývoj technológii, ktoré 

zniţujú ţivotný cyklus týchto výrobkov. 

Diplomová práca je vypracovaná pre spoločnosť Elvyp s. r. o. a je rozdelená na 

niekoľko častí. Prvá časť je venovaná teoretickým východiskám analýzy konkurencie. Ďalšia 

časť charakterizuje trh vykurovacej techniky v rámci Slovenskej republiky a obsahuje tieţ 

charakteristiku skúmanej firmy a jej hlavných konkurentov. V rámci metodiky zberu dát sa 

diplomová práca venuje zostaveniu hodnotiaceho formulára pre získavanie potrebných dát 

v rámci výskumnej Mystery Shoppingu a postupu akým sa bude výskum uskutočňovať.  

Hlavným cieľom  diplomovej práce je teda analyzovať konkurenciu spoločnosti Elvyp      

s. r. o. v okrese Čadca. Na základe silných a slabých stránok spoločnosti voči konkurencii 

budú vytvorené návrhy a doporučenia pre firmu Elvyp s. r. o., ktoré môţu reálne a výrazne 

zlepšiť konkurenčnú pozíciu firmy na trhu v rámci okresu Čadca a na trhu v rámci celej 

Slovenskej republiky.  
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2 Teoretické východiská analýzy konkurencie 

Druhá kapitola diplomovej práce je venovaná teoretickým východiskám analýzy 

konkurencie a predovšetkým hlavnému nástroju výskumu diplomovej práce - metóde Mystery 

Shopping. 

 

2.1 Charakteristika základných pojmov v oblasti konkurencie 

Podkapitola je zameraná na základné pojmy z oblasti konkurencie, bliţšie špecifikuje 

konkurenciu, konkurenčné prostredie, konkurentov, konkurencieschopnosť, konkurenčnú silu, 

marketing konkurencieschopnosti a vzťahy s konkurentmi. 

Konkurencia 

V posledných 30. rokoch došlo k výraznému a dynamickému rozvoju mnoţstva 

vedných oborov, ktoré svojou rozmanitosťou dramaticky rozšírili ľudské poznanie v oblasti 

ekonomiky, sociológie, psychológie, filozofie, ekológie, marketingu, managementu a ďalších 

odborov všeobecne. V tomto období však vznikli tieţ úplne nové vedné odbory, ako 

genomický marketing a ďalšie odbory, ktoré sa týkajú marketingu (controlling, 

benchmarketing a podobne).  

V ľudskom poznaní vznikol veľký, zčasti neriešiteľný chaos, lebo kaţdá disciplína a 

odbor, aj keď majú svojho spoločného menovateľa, teda popisovanie dejov odohrávajúcich sa 

v ľudskej spoločnosti a sledovanie procesov vzájomnej interakcie ľudí a prostredia, v ktorom 

existujú, si vytvárali, vytvárajú a budú vytvárať svoju základňu, na ktorej logicky stavajú 

konštrukciu odborov a odvetví vedeckých poznatkov.  

Tento pojem platí aj pre mnohé chápania beţných pojmov, ktorými sú konkurenčné 

prostredie, konkurencia, konkurenti a konkurencieschopnosť. Tieto pojmy sú nevyhnutné pre 

konštrukciu marketingu konkurencieschopnosti. Súčasne sú previazané s ľudským konaním, 

či uţ v procese podnikania, alebo počas beţného ţivota človeka. [2,11] 

Konkurenciu moţno definovať ako otvorenú mnoţinu konkurentov, ktorí vytvárajú 

v danom čase a v danom teritóriu konkurenčného prostredia funkčný multiplikačný 

polyfaktorový efekt spojený so vzájomnou interakciou silových vektorových polí jednotlivých 

konkurentov. [2] 
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Konkurenti 

Konkurenti sú hlavnou súčasťou konkurencie ako takej. Vyznačujú sa vektorovými 

silovými poliami (konkurenčnými silami), ktoré pôsobia na konkurenciu tak, aby rozhodným, 

rýchlym, úspešným a efektívnym spôsobom získali rozhodujúci vplyv a úlohu (teda vysokú 

konkurencieschopnosť) v konkurenčnom prostredí oproti všetkým ďalším členom 

konkurencie. [9,10] 

Konkurenčné prostredie 

Ako konkurenčné prostredie moţno chápať celkový priestor našej planéty, kde 

prebieha vzájomné interaktívne pôsobenie dvoch ţivých objektov alebo subjektov 

(konkurentov), ktorí sa snaţia v danom čase a priestore realizovať rovnakú alebo podobnú 

činnosť, majú rovnaké alebo podobné ciele a pouţívajú rovnaké alebo podobné metódy 

k dosiahnutiu svojich cieľov. Konkurenčné prostredie podľa tejto definície je priestorom, kde 

pôsobia v časovej funkcii silové vektorové polia dvoch, či viacerých objektov alebo 

subjektov, tj. napr. ţivočíchov, rastlín a ľudí, rovnako ako nimi prirodzene alebo účelovo 

vytvárané spoločenstvá. [2,6] 

V ekonomickom pojatí konkurenčné prostredie vytvára umelé mantinely ihriska, kde 

v čase a priestore s maximálnou vytrvalosťou súťaţia a bojujú podnikateľské subjekty o 

dosiahnutie čo najvyššej efektívnosti a úspešnosti pri realizácii ekonomických, obchodných, 

či iných operáciách, smerujúcich k dosiahnutiu jednak zisku a jednak uspokojeniu 

z podnikateľských či iných aktivít. Konkurenčné prostredie má však i nezastupiteľnú úlohu 

sudcu, ktorý určuje víťaza i úspešné a efektívne subjekty a diferencuje ich od porazených, 

menej úspešných a neefektívnych subjektov. [2,6] 

V marketingovom pojatí je konkurenčné prostredie miestom, kde sa stretáva potreba 

prostredia ako pocit nedostatku spojený s túţbou po uspokojení, dimenzovaná marketingovým 

výskumom v dopyte s marketingovou ponukou. Úspešnosť a efektívnosť uspokojenia dopytu 

je závislá u predávajúceho i kupujúceho na konkurenčných výhodách ponúkaných produktov 

či sluţieb, ktoré sú jazýčkom na váhach kupujúceho pri voľbe produktu alebo sluţby a 

dodávateľa v rámci výberového riadenia. [2,6] 

Konkurencieschopnosť 

Je pozitívna vlastnosť konkurenta a jeho výsledný prejav interakcie s mnoţstvom a 

spektrom konkurentov v konkurenčnom prostredí. Konkurencieschopnosť je tak faktorovým a 
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vektorovým výsledkom pôsobenia konkurenčných síl konkurenta v konkurenčnom prostredí. 

[11] 

Konkurenčná výhoda 

Pod konkurenčnou výhodou moţno chápať schopnosť firmy vyrovnať sa s okolitou 

konkurenciou a poskytnúť svojim zákazníkom také výhody, ktoré im ţiadna konkurenčná 

firma neponúka. Takáto konkurenčná výhoda tieţ priláka zákazníka späť a opätovne realizuje 

svoj nákup u firmy s konkurenčnou výhodou. [13] 

Predstavuje jadro výkonnosti firmy na trhu, kde existuje konkurencia. Celkovo sa 

vytvára z hodnoty, ktorú firma poskytuje svojim zákazníkom. Môţe mať podobu niţších 

konkurenčných cien oproti rovnocenným konkurenčným produktom, alebo môţe mať podobu 

zvláštnej výhody, ktorá vynahrádza aj vyššiu cenu produktu. [13] 

Konkurenčná výhoda vyrastá z hodnoty, ktorú je podnik schopný vytvoriť pre svojich 

zákazníkov a ktorá prevyšuje náklady podniku na jej vytvorenie. Pod hodnotou sa rozumie to, 

čo sú kupujúci ochotní zaplatiť. Vyššia hodnota pramení z toho, ţe podnik ponúkne niţšie 

ceny neţ konkurencia, ale s rovnakou úţitkovou hodnotou. [13] 

Konkurenčná sila 

Konkurenčná sila je výslednicou obalovej funkcie faktorov, určujúcich 

konkurencieschopnosť konkurenta, teda silové vektorové orientované pole pôsobenia 

konkurenčných síl a výhod na konkurencii v konkurenčnom prostredí. [11] 

Marketing konkurencieschopnosti 

Predstavuje cielené, vedomé hľadanie stratégií, taktík a iných postupov, ktoré by 

producentovi zabezpečili odbytovú moţnosť v trhovom prostredí, pri aktívnom pôsobení 

konkurentov s daným produktom. [1]  

 

2.2 Typy konkurencie na trhu  

Existuje mnoţstvo typológii konkurencie. V následujúcej časti sú uvedené základné 

typológie konkurencie, ktoré sa na trhu vyskytujú. 
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2.2.1 Typy konkurencie podľa nahraditeľnosti v trhovom prostredí 

Konkurencia na určitom trhu zahŕňa všetky subjekty, o ktorých môţu zákazníci vo 

svojom podvedomí uvaţovať pri rozhodovaní sa o nákupe. Podľa stupňa nahraditeľnosti sa 

rozlišujú štyri stupne konkurencie: 

Konkurencia značiek – vzniká v tom prípade, ak firma predávajúca určitý produkt 

povaţuje všetky ostatné podniky, ktoré svojim zákazníkom ponúkajú podobné produkty, 

alebo sluţby za podobné ceny. 

Odvetvová konkurencia - firma v tomto prípade povaţuje za svojich konkurentov 

všetky subjekty, ktoré predávajú určitú triedu výrobkov. 

Konkurencia foriem - firma berie ako svoju konkurenciu všetky subjekty, ktoré 

poskytujú rovnakú sluţbu.  

Konkurencia rodu - v tomto prípade sú pre firmu konkurentmi všetky subjekty, ktoré 

sa na trhu usilujú o zákazníkovu priazeň, avšak nemusia poskytovať rovnaké produkty či 

sluţby. [2,6]  

2.2.2 Odvetvová typológia konkurencie  

Pod odvetvím moţno chápať skupinu firiem, ktoré ponúkajú svojim zákazníkom 

výrobky, alebo skupinu výrobkov, ktoré sú schopné vzájomne sa nahrádzať. [5] 

Pre charakteristiku odvetvia nie je dôleţitá veľkosť firmy, ale počet firiem na danom 

trhu a mnoţstvo ponuky daných firiem na trhu. Teda zjednodušene povedané, či je ponuka na 

danom trhu homogénna, alebo diferencovaná. Zvyčajne firma vyrába viac neţ jeden produkt 

a kaţdý z týchto produktov má inú pozíciu na trhu. Medzi ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú 

typológiu odvetvia patria: vplyv na vytváranie ceny na trhu, bariéry pre vstup do odvetvia, 

prípadne na výstup z odvetvia a pod. [5] 

Z hľadiska odvetvia sa rozlišujú tieto druhy konkurencie: 

1) Čistá konkurencia – ide o teoretický model, pre ktorý je charakteristické, ţe v odvetví 

pôsobí veľké mnoţstvo firiem, ktoré sú menšie. Ţiadna z týchto firiem nie je schopná 

ovplyvniť trhovú cenu. Cena na trhu je vytváraná trhovými silami a teda samotným 

trhom. Produkty ponúkané na trhu sú homogénne a neexistujú ţiadne bariéry pre vstup 

nových firiem na trh. [5] 
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2) Monopol – aj monopol je teoretickým modelom, ktorý má nasledujúce vlastnosti. 

V odvetví pôsobí len jedna firma, ktorá vyrába úzko špecifický produkt bez blízkych 

substitučných výrobkov. Má neobmedzený vplyv na trh a určuje trhovú cenu. Existujú 

veľmi silné bariéry pre vstup iných firiem na trh, tento vstup je vo veľkej miere 

nemoţný. [5] 

3) Oligopol – ide o reálny model. Vyznačuje sa veľkým počtom menších firiem 

v odvetví, ktoré ponúkajú diferencované produkty. Tieto produkty sa líšia najmä 

kvalitou, vlastnosťami, estetickou úpravou, cenami, servisom a obchodnou značkou. 

Na trhu je veľmi dôleţitá propagácia produktov. Oligopolná firma má len malý vplyv 

na cenu produktov na trhu. Bariéry vstupu na trh síce existujú, ale dajú sa prekonať.  

[5] 

4) Monopolistická konkurencia – jedná sa tieţ o reálny model. V odvetví je veľký počet 

malých firiem ponúkajúcich diferencovaný produkt s veľkým počtom dostupných 

substitutov. Vplyv na cenu je veľmi malý. Bariéry pri vstupe do odvetvia neexistujú, 

vstup je úplne voľný. [5] 

2.2.3 Konkurenčná typológia podľa rozsahu konkurenčného pôsobenia 

Podľa rozsahu konkurenčného pôsobenia firiem sa konkurencia člení na: 

1) globálna konkurencia: táto konkurencia je veľmi rozsiahla a svojím pôsobením je 

viditeľná prakticky po celom svete. Zasahuje do trhov jednotlivých štátov podľa 

otvorenosti trhov na ich území.  

 

2) aliančná konkurencia: zasahuje čiastočne na jednotlivé nadnárodné trhové priestory, 

ktoré sa účelovo spájajú do ekonomických zdruţení. 

 

3) národná konkurencia: tento druh konkurencie pôsobí teritoriálne v rámci územia 

jedného štátu, v rámci mikroekonomických a makroekonomických pravidiel trhu 

daného štátu.  

 

4) medziodvetvová konkurencia: zahŕňa určitý počet konkurentov, ktorých pôsobenie 

zasahuje aj do iného odvetvia a súčasne obsahuje substituentov ako konkurentov, ktorí 

sa snaţia preniknúť do iného odvetvia ekonomiky. 
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5) odvetvová konkurencia: patria tu konkurenti v jednom odvetví. 

 

6)  komoditná konkurencia: zahŕňa všetkých konkurentov, ktorí vyrábajú alebo 

distribujú rovnaké alebo podobné produkty. [6,7] 

2.2.4 Konkurenčná typológia podľa stupňa organizácie a prepojenia  

producentov do aliancií 

Následovné rozdelenie konkurencie je závislé od stupňa organizácie a prepojenia medzi 

jednotlivými výrobcami: 

1) monopol: medzi konkurentmi je najvyšší stupeň prepojenia. Ich základným cieľom je 

vytvoriť konkurenčný tlak v odvetví na odberateľa. 

 

2) kartel: konkurenti uzatvárajú medzi sebou vzájomné dohody. Rozdelia si medzi sebou 

trhový priestor na trhové segmenty, v ktorých si nekonkurujú ani cenou ani produktmi. 

 

3) syndikát: konkurenti si vzájomnými dohodami rozdelia nielen trhový priestor a 

zjednotia ceny, ale aj uskutočnia dohody, na spoločnej stratégii a taktike uplatňovania 

oproti ostatným konkurentom na trhu.  

 

4) trast: vznikne vzájomnou dohodou medzi konkurentmi.  Konkurenti si rozdelia trh, 

zjednotia ceny produktov, určia spoločnú stratégiu, taktiku proti konkurencii. [2,14] 

 

2.3 Konkurenčné vzťahy 

Medzi konkurentmi na trhu môţu vzniknúť rôzne situácie, z ktorých vzniknú 

následovné druhy konkurenčných vzťahov: 

1) Konflikt – hlavným znakom uvedeného vzťahu je určitý problém na oboch 

konkurenčných stranách. Subjekty vystupujú na stagnujúcom trhu. Veľkosť konfliktu 

závisí od toho aký je trh atraktívny a akú má štruktúru. 

2) Koexistencia – konkurenčné firmy majú od seba odlišné ciele, ktoré neprichádzajú do 

konfliktu. Pôsobia na rozdielnych trhoch, kde majú dominantné postavenie.  

3) Kooperácia – na trhu môţe dôjsť aj k situácii, kedy majú firmy rovnaké ciele 

a k dosiahnutiu týchto cieľov si môţu navzájom dopomôcť. Teda volia spoluprácu na 

rovnakom cieli. Formou takejto kooperácie môţu byť: spoločné aktivity ako napr. 
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výskum, výroba, reklama, konsorcia a podobne. Prípadne si môţu pomôcť vzájomnou 

investíciou do podnikania. 

4) Tajná dohoda – konkurenčné firmy sa spoja s účelom poškodiť tretiu stranu. Toto 

jednanie je často neetické a nelegálne. Obeťou tajnej dohodu môţu byť viaceré 

subjekty a to buď zákazník, dodávateľ, iný konkurent alebo verejnosť. Špecifické 

dopady tajnej dohody môţu mať negatívny vplyv aj na štát. [4,6,17]  

 

2.4 Výskum  konkurencie firmy 

Výskum konkurencie je veľmi silným nástrojom v kombinácii s výskumom trhu. Pri 

tomto výskume sa hľadajú oblasti a segmenty trhu, kde je nízky konkurenčný tlak, ale vysoký 

potenciálny dopyt, jedným slovom trhová príleţitosť. Takmer na kaţdom trhu sa nachádza 

trhová príleţitosť. [6,3] 

Výskum konkurencie skúma silnú konkurenčnú ponuku, kde je nízky dopyt, tento 

segment je veľmi zlý, alebo vysoký dopyt, čo je obvyklý trh. 

Malá, alebo ţiadna ponuka, ktorá sa spája s nízkym dopytom predstavuje pre firmu 

šancu pre špecializovaný produkt, alebo sluţbu. Vysoký dopyt, kde je malá konkurenčná 

ponuka predstavuje pre firmu trhovú príleţitosť. Laicky povedané na trhu je diera, ktorú treba 

zaplniť. [8] 

2.5 Analýza konkurencie pomocou Porterovho modelu konkurenčných síl 

Jedným z najznámejších modelov pre analýzu konkurencie na trhu je Porterov model 

piatich konkurenčných síl, ktoré pôsobia na firmu a to: 

1. Konkurencia v danom odbore, ktorý dáva odpoveď k porovnaniu s vlastným 

podnikom napr. v týchto oblastiach: 

 - pokrytie trhu, počet zákazníkov, šírka a hĺbka sortimentu, kvalita produktu a sluţieb, 

schopnosť produktu uspokojiť individuálne riešenie, úroveň technológie a vstupných 

materiálov, výška pridanej hodnoty zákazníkovi, emocionálny prípadne estetický záţitok 

poskytovaný zákazníkom, vzťah medzi cenou a hodnotou, cenová stratéga, inovačná klíma, 

uvádzanie výrobku na trh z hľadiska času, spolupráca medzi firmami, úroveň a zameranie 

marketingových aktivít, flexibilita a ochota k zmenám z hľadiska poţiadaviek zákazníka, 
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riešenie problémov manaţmentom, štýl podnikového vedenia, kvalifikácia pracovníkov,  

úroveň strategických cieľov a ich dodrţiavania, informačný systém firmy, práca 

s informáciami vo vnútri firmy, know-how, patenty firmy, pracovný potenciál, výrobný 

potenciál, potenciál v predaji, finančná sila, úroveň nákupu a vzťahy s dodávateľmi, úroveň 

nákladov a stratégie ich riadenia. [4,6]  

2. Potencionálny alebo noví konkurenti predstavujú hrozbu vstupu na trh v danom 

odbore. Vstup nových trhových subjektov dáva odboru dodatočné kapacity. To vyţaduje často 

vysoké finančné náklady. Vstupujúca konkurencia často volí cestu  agresívnej cenovej 

politiky, uskutočňovanej často bez ohľadu na vlastnú rentabilitu, rovnako ako na rentabilitu 

súčasných účastníkov trhu. Preto firma musí analyzovať trhové bariéry, ktoré môţu tento 

vstup obmedziť či spomaliť: 

- potreba kapitálu – čím vyššia je potreba kapitálu, tým je vstup nebezpečnejší, predovšetkým 

ak je treba riskovať čiastočne nenávratné investície ako sú reklama, výskum a vývoj 

- poţiadavky úspor z mnoţstva výroby (princip economies of scale) – keď úspech firmy je, 

vzhľadom k návratnosti prostriedkov na výskum a vývoj, techniku a technológie a systém 

riadenia výroby, závislý na výrobe vo veľkom mnoţstve 

- potreba nových technológií a patentov, 

- potreba skúseností  predovšetkým vo výrobnom procese, 

- miesto pôsobenia firmy, 

- moţnosti diferenciácie produktu – ktorá môţe naraziť na lojalitu zákazníkov  

- obsadenie predajného miesta 

- reakcia konkurenčných firiem činných v odbore – môţe sa prejaviť opatreniami v budovaní 

ďalších trhových pozícií, zvýšeným trhovým rastom, diferenciácií produktu, a zniţovaním 

výrobných nákladov, a teda cien. [6,10] 

 Pri odchode firmy z trhu hrá úlohu mnoţstvo príčin, ktoré sa stavajú pre veľa 

stagnujúcich firiem negatívnymi bariérami. Je to napríklad emočná stránka (neochota 

manaţmentu k zmenám, hrdosť, zastaralosť), sociálna otázka (prepúšťanie zamestnancov, 

nedostatok náhradných programov), vybudované strategické ciele (značka, imidţ, meno 

firmy, jej tradícia), atď. [1,6,16] 
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3. Substitučné produkty – tj. tie, ktoré sa dokáţu vzájomne funkčne nahradiť. 

Nebezpečie vzrastá, ak u substitučného výrobku je výhodnejší pomer kvalita a cena. Ide o 

sortiment, kde sú kupujúci veľmi pruţný a pod.  

Substituty:  

1) moţnosť funkčnej náhrady, 

2) analýza pomeru kvalita/cena, 

3) moţnosť dodatočných sluţieb zvyšujúcich funkčnosť a hodnotu produktu, 

4) citlivosť zákazníkov na zvyšovanie a zniţovanie cien, 

5) šírka ponúkaného sortimentu a varianty produktov. [6,16] 

 

4. Vyjednávacia sila kupujúcich – je daná trhovými formami: 

- monopol – jeden kupujúci má veľkú moc, 

- ponukový oligopol – niekoľko kupujúcich má relatívny vplyv na trh, 

- polypol – kupujúci stráca prehľad o trhu a je relatívne bezmocný.  

Kupujúceho zaujímajú hlavne:  

1) faktory nákupného rozhodovania jednotlivcov či rodiny, 

2) vyuţívanie funkcie filtrov sortimentu u sprostredkovateľa predaja, 

3) diferenciácia trhu (zvýšená ponuka a dopyt), 

4) spoločenské a sociálne poţiadavky (ekológia), 

5) proces koncentrácie obchodu (supermarkety), 

6) dopytové správanie (odklon od vernosti značke). [6,16] 

 

Firma vychádza z tej skutočnosti, ţe tam, kde je odberateľom subjekt trhu výrobcov, 

rozhodujú o nákupnom správani  úplne racionálne kritéria, ako je akosť, cena, dodacia lehota, 

spoľahlivosť plnenia dodávok a ďalšie. Oproti psychologickým či sociologickým faktorom, 

ktoré rozhodujú v nákupnom správani jednotlivca či rodiny, ak o tom bude hovorené na 

príslušnom mieste. [6,10] 
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5. Sila dodávateľa pri vyjednávaní – obdobne ako moc kupujúcich, tak i moc dodávateľov 

rastie zvyšovaním stupňa koncentrácie, dodávaním jedinečných výrobkov prípadne 

ovplyvňovaním kvality konečného výrobku.  

Dodávatelia: 

1) konkurencia u dodávateľských odvetví je spravidla vyššia neţ u odberateľských 

odvetví, 

2) konkurenčná sila dodávateľa vzrastá smerom k ponukovému oligopolu, tak sila 

dodávateľa pri vyjednávani stúpa 

3) ak neexistujú substitučné výrobky, zvyšuje sa nebezpečie vyplývajúce 

z predchádzajúceho vzťahu, rovnako vyjednávacia sila takého dodávateľa stúpa, 

4) ak je výrobok pre kupujúceho dôleţitý, zakúpi si ho aj keby bol v drahšej cenovej 

relácii, vyjednávacia sila dodávateľa silnie. [6,16] 
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2.6 Mystery Shopping 

 Podkapitola je venovaná základnej výskumnej metóde diplomovej práce – Mystery 

Shopping.  

2.6.1 História Mystery Shopping 

Metóda Mystery Shopping sa začala vyuţívať pribliţne od roku 1940 v USA, hlavne 

ako nástroj kontroly spoľahlivosti a lojality zamestnancov. Na začiatku bol mystery shopping 

technikou súkromných detektívov, ktorú vyuţívali na prevenciu a zabránenie krádeţí zo 

strany samotných zamestnancov. Primárne sa táto metóda prieskumu trhu rozšírila v bankách 

a v obchodných reťazcoch. [29] 

V 70- tych a 80- tych rokoch spoločnosť Shop ‘n Chek (USA) spopularizovala metódu 

mystery shopping prostredníctvom rozsiahlej publicity. [29] 

Ďalší rozvoj tejto metódy prišiel v 90- tych rokoch, kedy bol spojený hlavne s 

rozšírením internetovej siete. Metóda overovania zákazníckych štandardov postupne prenikla 

aj do ďalších odvetví hospodárstva, hlavne v dôsledku vyrovnávania sa konkurenčnej ponuky 

v jednotlivých oblastiach. [38] 

V súčasnosti je táto metóda prieskumu trhu uplatňovaná najmä s cieľom zlepšenia 

kvality zákazníckeho servisu v obchodoch. Svoje uplatnenie si však našla aj v bankách, 

nemocniciach, kinách, hoteloch a reštauráciách, v automobilovom priemysle, v štátnej správe, 

ako aj všade tam, kde zamestnanci firiem prichádzajú do kontaktu s externými zákazníkmi. 

[38] 

2.6.2 Definícia a základné pojmy Mystery Shopping 

Mystery Shopping môţno vysvetliť ako tajný, alebo fiktívny nákup. Predstavuje 

zauţívanú metódu v marketingu, ktorá slúţi  k anonymnému a nestrannému hodnoteniu 

kvality poskytovaných produktov, sluţieb a zákazníckeho servisu danej firmy. [25] 

Tento takzvaný výskum sa deje formou simulovaného nákupu prostredníctvom 

špecializovaných výskumníkov, ktorí pri fiktívnom nákupe overia celkovú kvalitu 

zákaznického servisu  (predajné postupy, technická a spoločenská úroveň predávajúceho, jeho 

odborné znalosti a profesionálne správanie voči zákazníkom), ale tieţ celkový vzhľad a 

priestorové usporiadanie predajne (exteriér, interiér). [29] 
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Vyškolený výskumník simuluje potenciálneho zákazníka, ktorý podľa vopred 

nastavených kritérií hodnotenia posudzuje správanie zamestnancov, vrátane parametrov 

prostredia a atmosféry predaja. Na základe pravidelných hodnotení a zistení Mystery 

Shoppingu je moţné nastaviť správne preventívne opatrenia. Hlavným cieľom je zlepšiť 

kvalitu zákazníckych sluţieb, udrţať si súčasných zákazníkov a zaistiť  predpoklady pre 

získanie nových klientov. [38] 

Mystery Shopping by mal byť kombináciou kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy. 

Kvantitatívny pohľad porovnáva sledované parametre s vyuţitím odpovedí typu áno alebo 

nie. Na základe týchto odpovedí sú potom pre potreby porovnania výsledkov vyhodnocované 

čiastkové indexy a celkový index poskytovaných produktov a sluţieb. Kvalitatívny pohľad sa 

zakladá na otvorených otázkach a Mystery Shopper má moţnosť osobných komentárov 

a postrehov z predajne. Rozbor otvorených otázok, subjektívnych pohľadov, postrehov 

prispieva k celkovému vyhodnotenie problémové oblasti. [12]  

Pokiaľ nie je sortiment výrobkov (sluţieb), ich cena a lokalizácia dlhší čas originálna, 

alebo monopolná, je kvalita zákazníckeho servisu prinajmenšom jediným kľúčom k úspechu, 

alebo neúspechu v konkurenčnom prostredí. 

Firma si musí predovšetkým uvedomiť, ţe náklady na získanie nového zákazníka 

môţu byť aţ desaťkrát vyššie, neţ náklady spojené s udrţaním si súčasného klienta. Kaţdý 

zákazník, ktorý bol z akéhokoľvek dôvodu nespokojný, odovzdá negatívnu skúsenosť s 

poskytovanými sluţbami a servisom ďalším minimálne piatim potenciálnym klientom. 

Takzvané „word of mouth“ je pre propagáciu firmy veľmi dôleţitým faktom. [15]  

Najdôleţitejšie pre efektívne pouţitie metódy mystery shoppingu sú vyškolení 

zamestnanci. [12] 

2.6.3 Metódy Mystery Shopping 

Metódy Mystery Shopping je moţné pouţiť aj v prípade, ak zamestnanci do tohto času 

neabsolvovali ţiadne školenia. V tom prípade uvedený prieskum môţe slúţiť na preverenie 

súčasného stavu, stanovenie slabých a silných stránok, na základe ktorých môţu byť 

navrhnuté moţnosti tréningu zamestnancov a školenia v ďalšom období. Samotný 

zamestnanec, nemôţe byť v prípade zlého výsledku mystery shopping prepustený zo 

zamestnania. [38] 
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Medzi metódy mystery shopping patria: 

Mystery Shopping – táto metóda je zaloţená na osobnom kontakte mystery shoppera 

a samotnej skúmanej firmy. Mystery shopper prichádza do predajne ako zákazník a sleduje 

a hodnotí všetky faktory, ktoré si vopred stanovil. Po získani všetkých potrebných informácii 

môţe mystery shopper hodnotiť danú firmu s konkurenciou. [29] 

Mystery Calling – zisťuje všetky kvality a nedostatky telefonickej komunikácie 

zamestnancov firmy so zákazníkom. Podľa vopred stanoveného scenára mystery shopper 

dopytuje daný výrobok, alebo sluţbu prostredníctvom telefonickej linky. Hodnotí 

komunikačné schopnosti, rýchlosť odpovedí, ochotu odpovedať, úplnosť informácií, reakcie 

v prípade sťaţností a podobne. [29] 

Mystery Mailing – metóda je veľmi podobná metóde mystery calling, ale odlišnosťou 

je vyuţívané médium. Vyuţíva elektronickú poštu. Kaţdá firma by mala venovať vzhľadom 

na popularitu internetu v dnešnej dobe, veľkú pozornosť ako ich zamestnanci odpovedajú 

a venujú sa dopytujúcim zákazníkom prostredníctvom emailu. [29] 

Mystery Delivery – sleduje a hodnotí samotnú dodávku tovaru. Teda rýchlosť akou 

bola objednávka vyriadená, kvalitu komunikácie medzi predajcom a zákazníkom pri dodaní, 

stav zásielky a podobne. [29] 

Servisný Mystery Shopping – mystery shopper hodnotí reklamáciu a vrátenie tovaru. 

Hodnotí rýchlosť vybavenia reklamácie, ochotu predajcu vymeniť tovar prípadne nahradiť 

iným tovarom, prístup pri neoprávnených reklamáciách prípadne vrátenie peňazí a podobne. 

[29] 

Výsledkom realizovaného mystery shoppingu je správa rozdelená do troch hlavných oblastí: 

 

- zistené nedostatky oproti štandardom, 

 - zistené pozitíva, prípadne konkurenčné výhody, 

- návrh riešení, ako dosiahnuť optimálny stav za optimálne náklady. [29] 

2.6.4 Fázy Mystery Shopping  

Pre úspešnosť výskumu touto metódou je veľmi dôleţité dodrţať všetky fázy. Celkový 

priebeh mystery shopping má tri fázy:  prípravnú, realizačnú a hodnotiacu. [25] 
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 Najdôleţitejšou fázou je fáza prípravná. Zahŕňa niekoľko samostatných procesov. Na 

začiatku výskumu musí byť jasný predpoklad, ţe firma chce realizovať takýto druh výskumu, 

teda uvedomenie potreby tohto výskumu. Firma si určí cieľ výskumu a hlavné výskumné 

skutočnosti, ktoré chce zistiť. Následne firma vyberie agentúru, ktorá bude mystery shopping 

realizovať. Určí si poţiadavky na agentúru a náklady, ktoré je ochotná investovať.   

 Na základe všetkých poţiadaviek agentúra vypracuje scenár mystery shopping a určí 

metódu akou bude výskum prebiehať. Poslednou a veľmi dôleţitou súčasťou prípravnej fázy 

je vybrať a vyškoliť mystery shoppera.  

 Realizačná časť sa zaoberá prevedením samotného výskumu v teréne podľa jasne 

stanovených pravidiel a podľa mystery scenára. Veľmi dôleţité je, aby mystery shopper 

zaznamenával všetky skutočnosti do záznamových archívov. 

 Poslednou fázou je samotné hodnotenie a navrhovanie doporučení. Zozbierajú sa 

všetky potrebné informácie, ktoré sa vyhodnotia. Potom nasleduje odborná analýza dát, ktorá 

vedie k formulovaniu záverov a doporučení pre firmu. Je vypracovaná záverečná správa, 

ktorá komentuje výsledky Mystery Shopping a sú v nej uvedené doporučenia, ktoré 

korešpondujú s poţiadavkami zadavateľa. [38] 
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3 Charakteristika trhu vykurovacej techniky 

 

V tretej kapitole diplomovej práce sa autorka venuje predstaveniu vykurovania 

plynom na Slovenskom trhu. Ďalej rozoberá nové trendy vo vykurovaní, ktoré sa stávajú 

neodmysliteľnou súčasťou dopytu zákazníkov. Definuje a rozoberá firmu Elvyp  s. r. o., 

konkrétne jej mezoprostredie, makroprostredie a SWOT analýzu.  

 

3.1 Vykurovacie telesá a nové trendy na trhu vykurovania 

V tejto podkapitole sa spomínajú moţnosti vykurovania v domových jednotkách. 

Firma Elvyp, s. r. o. ponúka inštaláciu všetkých druhov moţností vykurovania, avšak najväčší 

dôraz kladie na ponuku inštalácii vykurovania zemným plynom. Z tejto činnosti vykazuje 

firma najväčší zisk. 

V ústredných vykurovaných miestnostiach sa môže teplo odovzdávať:  

a) prevaţne ohrevom prúdiaceho v miestnosti (prúdením – konvekciou), pomocou 

vykurovacích telies s menším podielom sálavého tepelného toku; ide o konvekčné 

vykurovacie sústavy 

 b) s veľkým podielom sálania medzi vykurovacou plochou a predmetmi a ostatnými 

stenami miestnosti; ide o sálové vykurovacie sústavy. Ak je vykurovacou plochou strop alebo 

podlaha, vykurovanie sa nazýva veľkoplošné 

 c) priamou dopravou teplého vzduchu do miestnosti spojenou s vetraním; ide o 

teplovzdušné vykurovanie,  alebo klimatizáciu. [34] 

3.1.1 Vykurovacie telesá 

Pod pojmom vykurovacie teleso sa rozumie konečný článok vykurovacej sústavy, 

ktorého úlohou je odovzdať vytvorené teplo zo zdroja tepla (kotla alebo výmenníka) cez 

rozvodové potrubia (rozvod) do vykurovaného priestoru. Vykurovacie telesá sa umiestňujú 

podľa dispozičných moţností v mieste najväčších tepelných strát (pod vonkajšie okná, na 

obvodové steny, pri balkónových dverách a pod.). [34] 

Podľa materiálu, ktorý bol použitý na výrobu vykurovacieho zariadenia sa rozlišujú 

zariadenia:  

- oceľové,  liatinové,  hliníkové, medené, betónové,  keramické. 
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Podľa spôsobu odovzdávania tepla do vykurovaného priestoru:  

- konvekčné, sálavé, kombinované.  

Podľa druhu teplonosnej látky - teplonosného média: 

- vodné (teplovodné, horúcovodné), parné (nízkotlakové, stredotlakové), teplovzdušné.  

Podľa teploty teplonosného média:  

- nízkoteplotné (podlahové do 50°C, stenové a stropné do 60°C), teplovodné do 110°C, 

horúcovodné nad 110°C.  

Najbežnejšími druhmi konvekčných a sálavých vykurovacích telies, ktoré sa využívaju pre 

sústavy ústredného vykurovania, sú:  

- článkové telesá (liatinové, oceľové, hliníkové), doskové panelové telesá, skriňové telesá - 

konvektory, rúrové telesá - registre, nízkoteplotné. [32] 

Lokálne vykurovanie je neustálym problémom, najmä v staršej zástavbe. Postupne sa 

zniţuje počet vykurovačov na tuhé palivá, ktorých hlavnou nevýhodou je obtiaţna doprava a 

donáška paliva (objednávanie uhlia a koksu), pracné odstraňovanie popola a znečistenie 

vnútorného aj vonkajšieho prostredia. Veľký dôraz je v dnešnej dobe kladený aj na ochranu 

ţivotného prostredia. Vykurovacie telesá podľa typu použitého paliva sa delia na 3 skupiny:  

a) vykurovacie telesá na tuhé palivá: 

-palivom pre tieto vykurovače je predovšetkým triedené hnedé uhlie a drevo. Preto sa pece na 

hnedé uhlie väčšinou riešia so spodným ohrievaním, aby horiaca vrstva bola nízka a aby 

vznikajúci „dlhý“ plameň mohol v spaľovacom priestore s prídavkom sekundárneho vzduchu 

riadne horieť. [32] 

b) vykurovacie telesá na kvapalné palivá 

- ako palivo sa  pouţíva vykurovacia (motorová) nafta. Výhodou týchto vykurovačov je 

rýchle zakúrenie s vysokou účinnosťou. [32] 

c) vykurovacie telesá na plynné palivá   

- pouţíva sa zemný plyn, príp. propán-bután. Vykurovače sú dvojakého druhu a to konkrétne: 

s otvoreným spaľovacím priestorom,  alebo s uzavretým spaľovacím priestorom. [32] 
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3.1.2 Špecifiká a výhody zemného plynu 

Firma Elvyp, s. r. o. má najväčší zisk z predaja a inštalácie produktov v oblasti 

vykurovania zemným plynom, preto je podkapitola osobitne venovaná tomuto vzácnemu 

zdroju energie.  

Zemný plyn je prírodný horľavý plyn a je významným plynným fosílnym palivom. 

Predstavuje dokonalú  zmes uhľovodíkov, z ktorých 93 aţ 99 % objemu tvorí metán. Je 

omnoho ľahší ako vzduch, je bezfarebný a bez špecifickej chuti či zápachu, preto sa pri 

úprave pridáva odorant - zápachová látka, aby bol v ovzduší identifikovateľný v prípade 

úniku plynu. Zemný plyn sa pouţíva ako palivo na vykurovanie a vo forme stlačeného 

zemného plynu. Je vyuţívaný tieţ  ako palivo na pohon motorových vozidiel. [40] 

Slovensko bohuţiaľ nemá veľké zásoby vlastného zemného plynu. Preto sa zemný 

plyn dováţa. Loţiská zemného plynu sú rozloţené nerovnomerne a medzi jeho najväčších 

producentov patria USA, Kanada, Nórsko a Rusko, odkiaľ pochádza všetok plyn 

spotrebovaný na Slovensku. Na Slovensku sa ťaţba zemného plynu realizuje len v miestach 

západoslovenského mesta Gbely. Čo predstavuje asi 5% spotreby zemného plynu na 

Slovensku. Od 1. júla 2007 došlo na Slovensku k úplnej liberalizácii  trhu s plynom. Znamená 

to, ţe moţnosť vybrať si svojho dodávateľa plynu uţ majú všetci zákazníci. V Prílohe č.1 je 

uvedená mapa distribučnej cesty zemného plynu na Slovensku a v Prílohe č.2 je zobrazené 

fungovanie slovenského trhu s plynom. Súčasne došlo k unbundlingu, teda oddeleniu 

distribúcie plynu od samotného predaja plynu. [32] 

Zemný plyn sa zvyčajne prepravuje potrubím. V 80 -tych rokoch minulého storočia sa 

plyn z Ruska prepravoval cez plynovod Bratstvo a Sojuz. Pred kaţdou prepravou sa musí plyn 

očistiť, aby spĺňal poţadovanú kvalitu. Aby sa zvýšil jeho tlak, musia byť v pravidelných 

vzdialenostiach budované kompresorové výkonné stanice, ktoré zvyšujú tlak zemného plynu 

v potrubí, aby sa urýchlila jeho preprava a zvýšil sa tak objem prepravovaného plynu. Do 

oblastí, kde nevedie potrubie sa plyn zvyčajne prepravuje v skvapalnenom stave. Plyn sa 

skvapalňuje metódou ochladenia a stlačenia a prepravuje sa cisternovými autami prípadne 

loďami. V kvapalnej podobe zaberá 600- krát menej miesta. [30] 

Prevádzkovateľom a výhradným vlastníkom distribučnej siete plynovodov v SR, 

vrátane technologických objektov – regulačných staníc zemného plynu a centrálneho 

plynárenského dispečingu je spoločnosť SPP – distribúcia, a.s.. Tieţ sa stará o predaj plynu 

domácnostiam. SPP - distribúcia, a. s. zabezpečuje distribúciu zemného plynu od prepravných 
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sietí cez rozvodné plynárenské zariadenie na území Slovenskej republiky aţ k svojim 

zákazníkom, zabezpečuje aj pripojenie k distribučnej sieti a odpočty spotreby zemného plynu.  

[20] 

Na Slovensku je v súčasnosti plynofikovaných 2234 obcí z celkového počtu 2891 

obcí. To znamená, ţe prístup k zemnému plynu na Slovensku má 94% obyvateľov, je teda 

druhou najplynofikovanejšou krajinou v Európskej únii. Distribučná sieť má 33 tisíc 

kilometrov. Cieľom súčasného programu obnovy distribučnej siete je zachovanie súčasnej 

vysokej bezpečnosti a spoľahlivá distribúcia zemného plynu všetkým zákazníkom. [32] 

Slovenskí odberatelia v roku 2011 spotrebovali menej zemného plynu ako v roku 

2010. V roku 2010 sa na Slovensku podľa údajov získaných Ministerstvom hospodárstva SR  

spotrebovalo 5,7 mld. metrov kubických plynu, rok predtým to bolo 5,9 mld. metrov 

kubických plynu. Prognózy rezortu hospodárstva na rok 2012 - spotreba by mala dosiahnuť 

úroveň 5,9 mld. metrov kubických. V roku 2012 by mala spotreba vzrásť na 6,1 mld. metrov 

kubických. Podľa prognóz ministerstva by sa spotreba plynu na Slovensku mala v roku 2020 

pohybovať na úrovni 7,5 mld. metrov kubických. Čiţe firmy, ktoré sa vo svojom podnikaní 

zaoberajú práve týmto hospodárskym sektorom budú stále profitovať. [32] 

Výhody zemného plynu oproti ostatným palivám a energiám: 

 

- predstavuje  primárne palivo, ktoré sa dá priviesť k zákazníkovi  bez nákladných úprav,      

či zmien podstaty plynu 

- zemný plyn je k dispozícii nepretrţite 24 hodín denne počas celého roka 

- nepotrebujete ţiadne skladovacie priestory 

- plynové spotrebiče môţe zákazník ľahko ovládať a regulovať 

- distribúcia plynu je nezávislá od klimatických podmienok 

- pouţívaním zemného plynu dochádza k výraznej ochrane  ţivotného prostredia 

- pouţívaním zemného plynu má zákazník neustálu moţnosť kontroly svojej spotreby. [18,22] 
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3.1.3  Nové trendy vo vykurovaní 

Keďţe špecifickou poţiadavkou vo výskume diplomovej práce pomocou metódy 

Mystery Shopping je aj zavedenie netradičného zdroja energie do fiktívneho rodinného domu, 

je potrebné vymenovať aj netradičné zdroje vykurovania.  

V 21. storočí sa čoraz viac začínajú vyuţívať netradičné zdroje energie predovšetkým: 

tzv. termojadrová energia (energia jadrových syntéz, kedy palivom je lítium a deutérium)  

slnečné ţiarenie, veterné energie, geotermálna energia, energia morských vĺn, prílivu, odlivu a 

teplotných rozdielov vôd, morí a oceánov, biologická hmota (biomasa – rastlinstvo) ako 

produkt účinkov slnečného ţiarenia. K biomase  patrí aj drevo - bitúmenové bridlice. Biomasa 

sa dostáva neustále do popredia. Mnoho obyvateľov Slovenskej republiky siaha po tomto 

zdroji vykurovania, predovšetkým pre úsporu financií. Nutné je však podotknúť, ţe najviac 

slovenské domácnosti vykurujú plynom a tuhým palivom ako je drevo či uhlie. Do ústrania sa 

dostala pri vykurovaní elektrická energia, vzhľadom na neustále rastúcu cenu elektriny na 

Slovensku obyvatelia nesympatizujú s týmto druhom energie. [33] 

Prevaţna časť zdrojov energie sa pouţíva na vykurovanie budov a obytných 

priestorov. Musia sa tak vyuţívať na vykurovanie aj netradičné zariadenia na výrobu a 

dodávku tepla, čiţe z hľadiska vykurovacej sústavy netradičné zdroje tepla. Jedná sa o 

zariadenia, v ktorých sa teplo nezískava priamym spaľovaním palív. [30] 

Netradičné zdroje tepla sa rozdeľujú do týchto dvoch skupín:  

1. Zariadenia, ktoré vyuţívajú zo známeho procesu premeny energie, alebo 

výrobného procesu.  

Teda: a) vyuţívanie tepla z tepelných strojov 

          b) vyuţívanie odpadového tepla  

2. Zdroje tepla vyuţívajúce netradičné zdroje energie priamo na vykurovanie.  

Teda: a) zariadenia vyuţívajúce slnečnú energiu 

          b) zariadenia vyuţívajúce slnečnú energiu akumulovanú 

          c) zariadenia vyuţívajúce geotermálnu energiu. [18] 

Jednoduchým a zaručeným spôsobom maximálneho zníţenia energetických nákladov 

pri bývaní je investícia do nových trendov vo vykurovaní, ktoré zabezpečia príjemné teplo v 
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byte. Absolútnym hitom pri zniţovaní nákladov v rámci vykurovania plynom na Slovensku sú 

tzv. kondenzačné kotly.  

Kondenzačné kotly majú oproti beţným kotlom výhodu, ţe majú o 15%  lepšiu 

účinnosť. Vyuţívajú celé spalné teplo zemného plynu vrátane kondenzačného tepla vodných 

pár v spalinách v porovnaní s obyčajným typom plynových kotlov, kde sa vodná para nesmie 

zráţať, lebo by spôsobila koróziu častí kotla. Súčasťou moderných kotlov je aj celistvý 

regulačný systém s ekvitermickou reguláciou, ktorá plynulo mení výkon vykurovania podľa 

vonkajšej teploty. Kotol sa poţiadavke prispôsobí a pracuje pri najniţšej teplote. Tento 

systém si môţe zakazník nastaviť sám v pohodlí svojho domova. [18] 

 

3.2 Spoločnosť Elvyp s. r. o. a jej marketingový mix 

V podkapitole je charakterizovaná spoločnosť Elvyp, s. r. o. a bliţšie špecifikovaná jej 

ponuka zákazníkovi. 

3.2.1 Vznik a vývoj spoločnosti Elvyp s. r. o. a predmet jej podnikania 

Celý názov spoločnosti sídliacej v mestskej časti stredne veľkého severoslovenského 

mesta Čadca -  Ţarec je Elektro, výťahy, plyn s. r. o. . Spoločnosť vznikla zápisom do 

obchodného registra dňa 1.3.1991. 

 Firma však vystupuje pod názvom Elvyp. Táto firma vznikla zdruţením 

zamestnancov bývalého Podniku výroby a sluţieb, š. p. Čadca, následne po jeho likvidácii. 

Vytvoril sa nový stavebný a predovšetkým montáţny podnik s oprávnením na montáţe 

vyhradených technických zariadení. Venuje sa predovšetkým montáţi plynových zariadení 

a plynovodov, elektrických zariadení a výťahov.  

Firma je tieţ vlastníkom ţivnostenskej koncesie na projektovanie, montáţ, údrţbu 

a revízie plynových systémov. Toto umoţňuje firme realizovať stavby a montáţe 

vyhradených technických zariadení bez potreby subdodávateľa.  

 Vo firme pracuje v závislosti od obdobia po celú dobu jej fungovania okolo 50 aţ 80 

zamestnancov. Spoločnosť po svojom vzniku pokračovala v pôvodných zabehnutých 

činnostiach - stavebnými, montáţnymi prácami a servisom elektrospotrebičov, 

plynospotrebičov a výťahov. 
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 V roku 1996 otvorila firma veľkoobchodnú a maloobchodnú predajňu s elektro a 

plynoinštalačným materiálom a spotrebičmi. V prvých rokoch svojho fungovania mala firma 

obrat cca 10 mil. Kčs, postupne sa jej obrat zvyšoval aţ na dnešných cca 2 mil. € ročne. Kvôli 

nepriaznivej finančnej situácii v celej Európskej únii a silnejúcej konkurencii v okrese obrat 

firmy neustále klesá.  Firma vlastní 2 predajne a to Elvyp predajňa Ţarec (v samotnom sídle 

firmy)  a Elvyp predajňa v miestnom supermarkete Tempo. [21] 

Obrázok 3.1: Predajne spoločnosti Elvyp, s. r. o.  

 

[21] 

Obrázok 3.2: Činnosti spoločnosti Elvyp, s. r. o.   

 

 

[21] 
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3.2.2 Marketingový mix spoločnosti Elvyp, s. r. o.  

Spoločnosť sa venuje viacerým druhom podnikania a má širšie portfólio. Ponúka výrobky 

aj z oblasti elektroniky. Najväčšiu pozornosť však venuje predaju a inštalácii produktov 

z oblasti vykurovania, čo je predmetom diplomovej práce. Preto sa marketingový mix zaoberá 

hlavne touto časťou ponuky firmy.  

Produkt 

Najväčšiu pozornosť venuje firma predaju sporákov, bojlerov, materiálu nevyhnutného pri 

vykurovaní a plynovým kotlom. Sporáky moţno zakúpiť v predajni vo forme elektrických 

sporákov, kombinovaných a plynových sporákov. Dominantné postavenie v sortimente firmy 

majú produkty, ktorú sú zamerané na plynovú energiu. V prípade špecifickej poţiadavky 

zákazníka firma Elvyp, s. r. o. úzko spolupracuje s inými firmami v okrese. Pokiaľ sa daný 

výrobok nenachádza na sklade, firma vyuţije kooperačné vzťahy a výrobok poskytne zo 

skladu inej firmy v meste Čadca. Objednávky firma realizuje z veľkoskladov elektrických 

a iných spotrebičov v rámci celého Slovenska, vţdy sa orientuje podľa konkrétnej ponuky vo 

veľkoskladoch. [21] 

Celé príslušenstvo potrebné pre plynoinštaláciu zabezpečuje firma rovnako 

z veľkoskladov. Zákazník sa nemusí starať o nákup komponentov, vţdy mu je vypracovaný 

plán materiálu, ktorý je nevyhnutný pre plynoinštaláciu. Firma komunikuje so zákazníkom aţ 

kým sa nedohodnú na konečnej cene a variantách potrebného materiálu. Komponenty 

potrebné pre plynoinštaláciu: skrinka HUP vrátane regulačnej rady, prívod zemného plynu 

k rodinnému domu prostredníctvom polyetylénového potrubia (cenovo je výhodnejšie ako 

oceľové), vnútorný rozvod z oceľových alebo medených trubiek. Najdôleţitejším 

komponentom je plynový kotol.  

Firma Elvyp s. r. o. poskytuje k produktom i plynoinštalačné práce tzv. „ na kľúč“ – od 

projektovej dokumentácie aţ po spustenie do prevádzky, samozrejmosťou je záručný aj 

pozáručný servis. [21] 

Cena 

Cena konkrétnych  výrobkov spoločnosti vyjadruje hodnoty, ktoré sú výsledkom 

trhových pohybov ponuky a dopytu. Vzhľadom na silnejúcu konkurenciu v okrese aj firma 

Elvyp, s. r. o. zniţuje ceny tovaru, materiálu a sluţieb, ktoré ponúka. Nakupovať v tejto firme 

môţe aj niţšia príjmová kategória, moţný je aj nákup na splátky.  
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Cena jednoduchého atmosférického kotla sa pohybuje od 670€ po 1300€. Kvalitnejšie 

kondenzačné kotly sa pohybujú v cenovej relácii od 1000€ do 2500€ . Zavedenie plynu do 

rodinného domu od projektovej dokumentácie, montáţne práce, dodávka materiálu 

s plynovým kotlom sa pohybuje od 1500 € do 3500 €.  

Distribúcia 

Samotný návrh distribučnej stratégie patrí k veľmi dôleţitým rozhodnutiam  

manaţmentu spoločnosti. Rozhodujú komu predať produkty, za akú cenu a stanovujú si ďalšie 

predajné podmienky. Z marketingového mixu je distribúcia najmenuj pruţná.  

Spoločnosť Elvyp, s. r. o. sa rozhodla vyuţiť variantu priamej distribúcie, 

prostredníctvom svoji predajcov vo svojich predajniach. V súčasnej dobe sú vyuţívane aj 

internetové stránky spoločnosti, kde si zákazník môţe tovar vybrať a aj objednať. Za určitý 

manipulačný poplatok mu bude dodaný domov. Firma garantuje 100% spokojnosť v prípade, 

ak nie je zákazník s tovarom spokojný, môţe byť vymenený.  

Zakazník môţe navštíviť 2 predajne: Elvyp predajňa Ţarec a Elvyp predajňa 

v miestnom supermarkete Tempo. Plynoinštalačné sluţby tieţ poskytuje firma pod svojou 

vlastnou réţiou.  

Marketingová komunikácia 

Elvyp, s. r. o. vyuţíva mnoho foriem propagácie produktov, predovšetkým noviniek 

prichádzajúcich na trh. Najviac investuje do reklamy drahých plynových kotlov a do 

propagácie firmy v rámci plynoinštalácií. Vyuţíva miestne billboardy, informačné tabule, 

regionálne rádio, televíziu a miestne noviny.  

Spoločnosť venuje značnú pozornost aj sponzoringu. Sponzoruje miestny futbalový 

klub v obci Raková, rôzne športové udalosti, sezónne udalosti ako plesy a v neposlednom 

rade prispieva aj finančnou čiastkou do miestnej nemocnice. 

Vyuţíva tieţ podporu predaja formou rôznych sezónných zliav. Napr. 15% zľava pri 

nákupe plynového kotla v zimných mesiacoch december, január, február, vzhľadom na to, ţe 

v týchto mesiach je dopyt omnoho menší ako v jarných a letných mesiacoch.  
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3.3 Mezoprostredie spoločnosti Elvyp s. r. o. 

 V tretej podkapitole je rozobrané mezoprostredie spoločnosti, teda konkrétne 

zákazníci, konkurenti a dodávatelia spoločnosti Elvyp s. r. o.. Sú vynechaní distribútori, 

pretoţe spoločnosť nemá ţiadneho distribútora a všetky produkty a sluţby distribuuje sama. 

Jednotlivé časti mezoprostredia sa týkajú len realizácie firmy na trhu so zemným plynom.  

3.3.1 Zákazníci spoločnosti Elvyp s. r. o.  

Medzi hlavných zákazníkov firmy patria predovšetkým koneční spotrebitelia, 

preváţne rodiny, ktoré majú postavenú novostavbu, ale aj rodiny, ktoré chcú zrekonštruovať 

svoje plynové kúrenie.  

Veľkú časť zákazníkov tvoria aj firmy, ktoré realizujú vykurovanie plynom, aby mohli 

aj oni sami fungovať na trhu a ponúkať svoje produkty, či sluţby. Medzi veľkého zákazníka 

patrí spotrebné druţstvo Coop Jednota. Firma Elvyp , s. r. o. zabezpečuje pre toto druţstvo 

všetky sluţby spojené s revíznymi prehliadkami plynových zariadení, alebo inštaláciu nových 

plynových zariadení pre predajne. Od spoločnosti tieţ nakupujú organizácie, ktoré zakúpené 

plynoinštalačné  produkty predávajú ďalej, za účelom svojho zisku. Sú to napr. malí 

ţivnostníci, ktorí takto zakupený materiál vyuţívajú ďalej vo svojom remesle.  

Medzi ďalších obchodných zákazníkov patria Bytové druţstvo Čadca a Bytové druţstvo 

Kysucké Nové Mesto, pre ktoré firma realizuje rôzne rekonštrukcie plynovodov, kotolní vrátane 

nových plynových úsporných spotrebičov.  

3.3.2 Konkurenti spoločnosti Elvyp s. r. o.   

Medzi hlavných konkurentov spoločnosti patria nasledujúce spoločnosti:  

- ELMOP s. r. o.:  spoločnosť vlastní pani Eva Moskáľová. V rámci okresu Čadca patrí  

spoločnosť medzi veľmi známe a zákazníci sa radi do predajne vracajú. Predmetom 

podnikania nie je len predaj a inštalácia plynových zariadení a potrebného materiálu 

k plynovej prípojke, ale aj predaj bielej techniky a bytových elektrických doplnkov.  

[23] 

- Plynoservis s. r. o.: spoločnosť vlastní pán Ján Ščury. Predajňa sa nachádza v centre 

mesta Čadca, čo je veľkou výhodou v rámci dostupnosti firmy. Jej hlavnou 

podnikateľskou činnosťou je oprava, údrţba a revízie plynových zariadení. [24] 
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- Plynoprojekt s. r. o.: spoločnosť sídli v obci Svrčinovec. Keďţe je sídlo spoločnosti na 

pohraničí, má svoju klientelu aj medzi českými obyvateľmi. Medzi jej hlavné činnosti 

patrí montáţ, oprava a údrţba plynových zariadení. [39] 

- Moget a. s.: spoločnosť sa venujem viacerým oblastiam podnikania. Jej domovská 

firma sídli v Bratislave na Vranovskej ulici 23. Venuje sa prevaţne montáţnej, 

strojárskej a stavebnej činnosti. Prevádzka v okrese Čadca sídli v miestnej časti 

Horelica. Firma Moget a.s. vznikla v roku 1992, jej začátky neboli ľahké, protoţe boli 

spojené s rozdelením Československa. Realizuje rôzne investície pre partnerov na 

Slovensku, ale aj v rámci Európskej únie. [28] 

 

Týchto konkurentov v okrese Čadca povaţuje spoločnosť Elvyp s. r. o. za kľúčových a 

najväčších. V neposlednom rade konkurenčné prostredie vytvárajú menší ţivnostníci, ktorí 

takisto podnikajú na trhu s vykurovacou technikou plynom.  

3.3.3 Dodávatelia spoločnosti Elvyp s. r. o.  

Firma vyuţíva dodávky plynoinštalačného materiálu z veľkoskladov firmy Empiria 

Piešťany, s. r. o. a GAMA Bratislava s. r. o. . Plynové kotly jej dodáva spoločnosť Immergas 

Trenčín s. r. o. a Buderus Bratislava s. r. o.. 

 Spoločnosť Elvyp s. r. o. volí týchto dodávateľov na základe dlhodobej pozitívnej 

skúsenosti s nimi. Neuvaţuje o novom dodávateľovi vzhľadom na vernostné zľavy od 

správnych dodávateľov, s ktorými dlhodobo spolupracuje.  

 

3.4 Makroprostredie spoločnosti Elvyp s. r. o. 

Samotnú firmu ovplyvňuje mnoţstvo faktorov z prostredia, v ktorom podniká a 

realizuje svoju činnosť. Prostredie pre firmu vytvára príleţitosti, ale zároveň jej prináša aj 

rôzné riziká.  

V rámci makroprostredia firma čelí pôsobeniu vonkajších vplyvov, ktoré formujú trh 

s vykurovacou technikou, zdroje firmy a jej konkurenčné prostredie. Na firmu tak pôsobia 

rôzne prvky, ktoré majú rôznu intenzitu pôsobenia, alebo iné načasovanie. Do 

makroprostredia sú zaradené vplyvy demografické (pohlavie, vek, rodinný stav a iné), 

politické, legislatívne, ekonomické, sociokultúrne, geografické (do značnej miery 

predurčujúce logistiku firmy), technologické a ekologické. Jednotlivé vplyvy sa nedajú  
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ovplyvniť ani sa im nedá vyhnúť. Vyberáme následujúce vplyvy, ktoré najviac pôsobia na 

firmu Elvyp s. r. o..  

3.4.1 Demografické vplyvy 

Vplyvom, ktorý je súčasťou makroprostredia a výrazne ovplyvňuje podnikanie  je 

demografia. Firmu predovšetkým zaujíma  obyvateľstvo, jeho veľkosť, štruktúra, rozloţenie 

v rámci krajov a regiónov a hustota. Podľa týchto znakov určí firma veľkosť a vývoj trhu, kde 

podniká alebo zamýšľa podnikanie.  

V roku 2011 bolo realizované sčítanie obyvateľstva, avšak presný údaj nie je ešte 

známy. V septembri minulého roka mala Slovenská republika 5 445 324 obyvateľov z toho 

podiel ţien na celkovom počte obyvateľstva tvoril 51,4%. Okres Čadca má 92 259 

obyvateľov a hustota zaľudnenia je 121,23 obyv./km². [27] 

 

3.4.2 Ekonomické vplyvy 

Hospodárska politika Slovenskej republiky je ovplyvňovaná súčasnou svetovou 

ekonomickou situáciou. Ekonomické vplyvy vytvárajú tí činitelia, ktorí ovplyvňujú kúpnu 

silu spotrebiteľov a štruktúru jeho výdavkov spotrebiteľa. Kúpna sila je závislá na  príjmoch, 

cenách, ale aj na úveroch v Slovenskej republike a konkrétne pre oblasť skúmania diplomovej 

práce – okres Čadca.  

V období svetovej krízy majú firmy horšie podmienky na získanie úveru. Pokiaľ by sa 

podmienky zhoršovali, mohlo by dochádzať k obmedzovaniu poskytovania finančných 

výpomocí, a to by prispievalo k pomalšiemu vývoju ekonomiky. Na druhej strane tento vplyv 

motivuje spotrebiteľa k hľadaniu alternatívy lacnejšieho vykurovania a teda firmy sa môţu 

realizovať aj v tejto sfére, nie len vo sfére vykurovania zemným plynom. Vývoj 

spotrebiteľských cien zaznamenal zvýšenie ceny na bývanie, vodu, elektrinu, plyn a iné palivá 

o 3,1%. Slovensko patrí medzi krajiny s najvyššou infláciou. Jej medziročná miera dosiahla 

v januári 2012 aţ 4,1% a v rámci eurozóny bola druhá najvyššia. Slovenská republika ma 

408 874 nezamestnaných obyvateľov, nezamestnanosť predstavuje 13,69%. V Ţilinskom 

kraji, do ktorého patrí aj okres Čadca je 44 059 nezamestnaných (nezamestnanosť 12,08%). 

Tento počet sa zvýšil a prognóza na zamestnanie v okrese Čadca je veľmi negatívna. 

Obyvatelia pracujú za nízke mzdy, často na hranici minimálnej mzdy.  Veľká časť obyvateľov 
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odchádza za prácou do zahraničia. Minimálna mzda v Slovenskej republike predstavuje 

317€.[35,36,19] 

3.4.3 Technologické vplyvy 

Súčasná doba stále napreduje a prináša mnoho zmien v oblasti vedy a techniky. 

Dochádza k trendu skracovania ţivotného cyklu produktov. Neustále sa výrobky vylepšujú a 

vytvárajú  sa nové výrobky stále na vyššej technologickém úrovni.  

V 90. rokoch minulého storočia sa pouţívali klasické atmosferické kotly s účinnosťou 

najviac 90%. Z dôvodu zvýšenia ceny zemného plynu došlo k zásadnej zmene 

v konštrukciách plynových kotlov. Touto cestou chceli inovátori zvýšiť účinnosť spaľovania 

zemného plynu, aby tak došlo k úspore nákladov na vykurovanie.  

Európska únia sa neustále snaţí zníţiť emisie škodlivých plynov do ovzdušia. Najviac 

ovzdušie znečisťovali práve emisie, ktoré vznikli nesprávnym spaľovaním zemného plynu. 

Firmy vyrábajúce plynové kotly investujú nemalé finančné prostriedky na to, aby boli 

vyvíjané nové plynové kotly, ktoré budú spaľovať zemný plyn šetrnejšie a tak sa budú 

zniţovať škodlivé emisie do ovzdušia.  

3.4.4 Politické vplyvy 

Legislatíva predstavuje súbor zákonov, predpisov a vyhlášok, ktorými sa musia riadiť 

firmy, ktoré podnikajú na území Slovenskej republiky. Vo veľkej miere ovplyvňujú 

podnikanie vládne a politické orgány, ktoré vytvárajú rôzne pravidlá pre podnikanie firiem. 

Tieto pravidlá sa týkajú hospodárskych, ekologických, bezpečnostných a zdravotných 

poţiadaviek. Štát touto cestou chráni spoločnosť, ale aj spotrebiteľov. 

Za najvýznamnejšiu ochranu štátu povaţujeme oblasť ochrany hospodárskej súťaţe a 

protimonopolnú politiku štátu.  

Medzi základné právne normy Slovenskej republiky podľa, ktorých podniká aj firma 

Elvyp s. r. o. patria: Občianský zákonník, Obchodný zákonník, Zákon o daniach z príjmu, 

Zákon o ochrane spotrebiteľa, Ţivnostenský zákon, Zákonník práce, Zákon na ochranu 

ţivotného prostredia, Zákon o ochranných známkach, Zákon o hospodárskej súťaţi, rôzne 

normy a smernice, ktoré sa  týkajú kvality výrobkov. 



 
 

34 
 

Montáţ plynovodov a plynových kotlov upravujú smernice a normy Európskej únie a 

STN normy. Na Slovensku sú záväzné tieto STN normy: STN – EN 1775 ( tieto normy sú 

platné tieţ v Českej republike) a STN – EN 3864 13. [37] 

Ak by spoločnosť Elvyp s. r. o.  nedodrţiavala dané zákony, hrozil by jej dvojitý trest. 

Jednak by to boli vysoké pokuty, ale tieţ negatívna povesť pre spoločnosť, čo by jej 

z hľadiska marketingu uškodilo omnoho viac. Poškodilo by to do veľkej miery  jej povesť. 

 

3.5 SWOT analýza spoločnosti Elvyp, s. r .o  

Je to jeden z najpouţívanejších nástrojov pre stanovenie firemnej strategickej situácie 

oproti iným firmám. Určuje vnútornú a vonkajšiu situáciu firmy.  

Silné a slabé stránky sa týkajú vnútra spoločnosti, naopak príleţitosti a hrozby sa 

týkajú vonkajšieho prostredia.  

 

3.5.1 Silné stránky 

Medzi silné stránky spoločnosti Elvyp s. r. o. patria:  tradícia spoločnosti Elvyp, s. r. o., 

súlad zo ţivotným prostredím, nové technológie, verní zákazníci, výhodné projekty 

pripravované pre zákazníkov, časté akcie a výpredaje, silná reklama v miestných médiách, 

dobré meno firmy vzhľadom na jej sponzorskú činnosť, známosť firmy v okrese Čadca, 

mobilita zamestnancov spoločnosti - sú pripravení rýchlo zareagovať na akýkoľvek dopyt.  

3.5.2 Slabé stránky 

 Aj spoločnosť Elvyp má svoje slabé stránky, ktoré sa snaţí manaţment odstrániť,  

konkrétne ide o: nízka informovanosť zákazníkov o novinkách na trhu, nízka profesionálna 

úroveň predajcov, malá reklama o výrobkoch lacnejšej cenovej skupiny, zlé skúsenosti 

zákazníkov s určitými produktmi, časté rovnaké ponuky zlacnených výrobkov, nekreatívna 

príprava projektov pre novostavby ,nízke zníţenie ceny u drahých výrobkoch.  

3.5.3 Príležitosti 

  Svoje príleţitosti na trhu vidí spoločnosť v rastúcom dopyte po plynoinštalácii 

v okrese Čadca, ďalej to je blízkosť a dostupnosť cieľových trhov, vstup SR do Európskej 

únie  (moţnosť lacnejších dodávateľov), sezónne výpredaje,  vytváranie moderných projektov 

pre rodinné domy, vytváranie úsporných projektov pre rodinné domy, školenia zamestnancov. 
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3.5.4 Ohrozenia 

Ohrozenia firmy: ekonomická kríza a s tým spojený niţší dopyt, zvyšujúca sa 

konkurencia v okrese Čadca, noví prichádzajúci konkurenti na trh plynoinštalácií, citlivosť 

zákazníkov na vonkajšie vplyvy, orientácia na alternatívne druhy a moţnosti vykurovania, zlé 

odporúčania zákazníkov, ktorí neboli spokojní so spoločnosťou, presýtenosť trhu výrobkami 

z oblasti plynových inštalácií. 
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4 Metodika zberu dát 

 

Vo štvrtej kapitole diplomovej práce sa autorka venuje metodike zhromaţďovania dát. 

4.1 Prípravná fáza 

V tejto fáze sme si autorka určila cieľ výskumu, plán výskumu, časový harmonogram, 

rozpočet pre výskum, hodnotiaci formulár a celkový scenár Mystery Shoppingu, tzv. Mystery 

Story. 

4.1.1 Cieľ výskumu 

Cieľom výskumu je riešiť problém upadajúceho dopytu skúmanej firmy, vzhľadom na 

silnejúcu konkurenciu v okrese Čadca. Cieľom je identifikovať silné a slabé stránky firmy 

a podľa nich priniesť vhodné odporúčania firme Elvyp, s. r. o., ktoré by viedli k zvýšeniu 

úrovne firmy. Analýza je vykonaná k zvýšeniu konkurencieschopnosti firmy na trhu 

s vykurovacou technikou.  

4.1.2 Plán výskumu 

Celý plán výskumu je rozdelený do nasledujúcich častí:  

A. Typy a zdroje dát  

Analýza konkurencie vychádza predovšetkým zo sekundárnych a primárnych dát. 

Primárne dáta sú získavané pomocou špecifickej výskumnej marketingovej metódy, zaloţenej 

na utajených návštevách, resp. nákupoch, nazvaných Mystery Shopping. Ako ďalšiu metódu 

sme pouţili metódu pozorovania. 

B. Metóda zhromažďovania dát 

Ako nástroj analýzy konkurencie je zvolená metóda Mystery Shopping v kombinácii s 

pozorovaním. Takto získané datá majú primárny charakter. 

V tejto fáze bol stanovený na základe  techniky vhodného úsudku  zoznam firiem 

rovnakého zamerania ako Elvyp, s. r. o. v okrese Čadca, ktoré boli následne navštívené. 

Firmy boli vybrané spomedzi najväčších a najsilnejších firiem a ţivnostníkov (viď. Príloha 

č.4). K výskumu bolo vybraných 5 firiem - firmy boli vybrané na základe záujmu priniesť 

vhodné návrhy a odporúčania pre firmu Elvyp s. r. o., ktoré by dopomohli k zvýšeniu 

konkurencieschopnosti Elvyp s. r. o.  na trhu s ponukou vykurovacej techniky. 

V neposlednom rade tieto firmy predstavujú pre firmu Elvyp s. r. o. najväčšiu konkurenčnú 
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hrozbu v okrese Čadca. Ako výberový súbor boli stanovené nasledujúce  spoločnosti v okrese, 

vrátane firmy Elvyp, s. r. o. (viď. Tabuľka 4.1)  

Tabuľka 4.1: Hodnotené firmy  

 

Názov firmy  

 

 

Popis firmy  

 

Adresa  

 

Elvyp, s. r. o. 

montáţ ústredného kúrenia, 

zdravotechniky, plynových 

rozvodov, servis  

 

Jašíková 45, 022 01 Čadca  

 

ELMOP, s. r.o.  

predajňa inštalačného 

materiálu a plynových 

spotrebičov  

 

Hviezdoslavova 6, 022 01 

Čadca 

Plynoservis, s. r. o.  predaj materiálu, montáţne 

práce 

Mierova 1725  Čadca 022 01 

Plynoprojekt, s. r. o.  predaj materiálu, montáţne 

práce 

Svrčinovec 624, okres Čadca 

023 12 

Moget, a.s. predaj materiálu, montáţne 

práce 

Horelica 116, 

022 01 Čadca 

 

[Zdroj: vlastné spracovanie] 

C. Hodnotiaci formulár 

Na účely výskumu prostredníctvom Mystery Shoppigu a pozorovania bol zostavený 

hodnotiaci formulár, ktorý je  zameraný na hodnotenie firiem s ponukou vykurovacej techniky 

a sluţieb na ich inštaláciu a údrţbu.  Hodnotiaci formulár je uvedený v Prílohe č.5.  
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Pre hodnotenie jednotlivých návštev bolo pouţitých niekoľkých faktorov, na ktoré  sa 

Mystery Shopper zameral pri kaţdej návšteve. Pre lepšie pochopenie sú jednotlivé poloţky 

vysvetlené ďalej. 

Pri kaţdej návšteve boli hodnotené 4 skupiny faktorov. Prvým sú faktory, ktoré súvisia 

s firmou ako takou (exteriér a interiér firmy), druhá skupina je zameraná na zamestnancov. 

Tretia skupina obsahovala posúdenie samotných produktov v predajni a štvrtá skupina sa 

venovala komunikácii firmy so zákazníkmi.  

  Pri návšteve sa Mystery Shopper zameriaval na umiestnenie firmy, prístupnosť, 

parkovanie, označenie, prehľadnosť, čistotu, ponuku informačných letákov a atmosféru 

predajne, ktorá môţe spríjemniť čakaciu dobu na obsluhu. 

Pri hodnotení samotných predajcov boli sledované javy ako očný kontakt, pozdrav, 

vľúdny prístup, znalosť  produktov, snahu ponúknuť klientovi čo najvýhodnejšie produkt, 

poskytnutie ponúkaných letákov a rýchlosť obsluhy. 

V hodnotení ponuky produktov si Mystery Shopper všímal predovšetkým označenie 

tovaru, vystavenie v predajni a povinné náleţitosti tovaru a v hodnotení komunikácie so 

zákazníkom sa veľký dôraz kládol na webovú prezentáciu a vizitky firmy.  

Jednotlivé faktory v hodnotiacom formulári sa hodnotia škálou bodmi od 1 najhorší 

výsledok do 5 bodov najlepší výsledok. Pri niektorých faktoroch sa toto bodové hodnotenie 

nemohlo pouţiť a teda bolo vyuţívané slovné hodnotenie.  

D. Scenár návštevy firmy  (Mystery Story) 

Pred samotným začiatkom výskumu bol zostavený scenár návštevy firmy,  podľa 

ktorého bude výskum prevádzaný. 

Firmu  bude navštívená vţdy vo všedný pracovný deň v popoludňajších hodinách (cca 

14:30)  v sprievode jednej osoby. Mystery Shopper bude chcieť  návrh vykurovania do jeho 

fiktívnej novostavby.  

Hlavnou poţiadavkou bude vykurovanie a ohrev úţitkovej vody  plynom a tieţ bude 

poţadovaná alternatíva vykurovania obnoviteľnými zdrojmi (napr. slnečné kolektory). V 

kaţdej firme budeme poţadovať  jedno nadštandardné ţelanie, týkajúce sa buď odlišného 

alternatívneho kúrenia, alebo odlišnej značky techniky, aby sa zistila ochota a ústretovosť 

personálu. V kaţdom z navštívených zariadení bude tieţ vyţiadaná vizitka. 
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Pri odchode sa Mystery Shopper obsluhujúcemu personálu poďakuje, slušne pozdraví 

a popraje pekný zvyšok dňa.  

Počas návštevy nedá najavo, ţe ide o výskum a bude sa správať prirodzene, 

nenápadne, aby nedošlo k pochybnostiam zo strany obsluhujúceho personálu, čo by 

znehodnotilo priebeh výskumu. Od príchodu do firmy po odchod z firmy si bude všímať 

všetké  podstatné  veci, ktoré sú obsahom hodnotiaceho formulára. Tieţ poţiada sprievodnú 

osobu o slovné hodnotenie predajne.  

Po odchode ihneď všetko potrebné zaznamená do archívu. 

E. Časový harmonogram 

 Výskum prebiehal v nasledujúcich etapách: 

29.10. 2011 ......................................... definovanie cieľov výskumu 

14.11. 2011 ......................................... zostavenie plánu výskumu 

13. 1. 2012 ...........................................pilotáţ 

14.1. - 31.1. 2012 ................................. zber sekundárnych dát 

25.2 2010 - 31.3. 2012 ....................... zber primárnych dát ( Mystery shopping+pozorovanie)  

1.4. 2010 - 7.4. 2012 ........................ analýza dát 

8.4. 2010 - 15.4. 2012 ... ... ... ... ... ... tvorba doporučení a návrhov  

F. Rozpočet výskumu 

Rozpočet marketingového výskumu zahŕňa predovšetkým náklady na 

návštevyjednotlivých firiem a to konkrétne náklady na cestovanie do Čadce a okolia. 

Nasledujúce poloţky obsahujú administratívne náklady, ako tlač formulárov a nákup 

drobných kancelárskych potrieb. Ďalšie náklady spojené s výskumom nevznikli (viď.  

Tabuľka 4.2).  
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Tabuľka 4.2: Náklady výskumu 

 

Náklady Suma v € 

Cestovné  30 

Reprografické sluţby – formuláre 2 

Kancelárske potreby  3 

Celkovo 35  

 

[Zdroj: vlastné spracovanie] 

4.2 Realizačná fáza 

 V následujúcej podkapitole sú rozobrané hlavné časti realizácie výskumu ako zber dát 

a spôsob spracovania získaných údajov.  

4.2.1 Zber dát 

Postupne , v časovom rozmedzí od 25.2.2012 do 31.3.2012,  boli navštívené vybrané 

firmy. Všetky firmy  sa nachádzali v Slovenskej republike,  konkrétne v okrese Čadca.  Štyri 

firmy sa nachádzajú priamo v meste Čadca a jedna má sídlo v susednej obci Svrčinovec.  

V kaţdej z týchto firiem boli pozorované vopred určené kritéria, ktoré boli 

kvantitatívne i kvalitatívne zhodnotené. Kritériá boli bodované v rozmedzí škály 1-5, pričom 

1 znamená veľmi nespokojný a 5 je veľmi spokojný  a body boli zaznamenávané do vopred 

pripraveného hodnotiaceho hárku. Ku kaţdému kritériu boli priradené aj slovné hodnotenia. 

Nutné je podoknúť, ţe vzhľadom na to, ţe spoločnosť Elvyp s. r. o. má 2 predajne, bola 

navštívená len predajňu na Ţarci, ktorá sa venuje predaju plynoinštalačného materiálu. 

Predajňa v miestom supermarkete nebola hodnotená vzľadom k tomu, ţe sa venuje výhradne 

predaju elektronických spotrebičov.  

Počas výskumu sa autorka  nestretla so ţiadnymi problémami. V kaţdej predajni  

zistila  informácie potrebné pre výskum. Všetky akcie Mystery Shoppingu prebiehali v súlade 

s plánom výskumu.  
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4.2.2 Spracovanie údajov 

Následne bola vykonaná analýza konkurencie v rámci jednotlivých faktorov. 

Faktorom boli okrem kvalitatívneho slovného hodnotenia tieţ pridelené určité body (kaţdý 

faktor mohol mať hodnotu najviac 5 b). Nie kaţdý faktor mohol byť ohodnotený bodmi a 

preto pri desiatich faktorov z celkového počtu 29 faktorov bolo vyuţité len slovné hodnotenie.  

Výsledky boli spracované v programe MS Excel, v ktorom boli vytvorené aj grafy a tabuľky. 

Kaţdá z hodnotených firiem mohla celkovo získať maximálne 95 bodov a minimálne 

19 bodov. Výsledkom výskumu bude ohodnotenie skúmanej firmy, určenie konkurenčnej 

pozície firmy Elvyp, s. r. o. v rámci 5 najsilnejších firiem v oblasti vykurovacej techniky 

v okrese Čadca a následné doporučenia na zvýšenie upadajúcej konkurencieschopnosti firmy.  
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5 Analýza konkurencie spoločnosti Elvyp s. r. o. 

 

Nasledujúca kapitola je venovaná hlavnej podstate diplomovej práce a to analýze dát 

zozbieraných metódou Mystery Shopping. Kapitola je rozdelená do piatich častí. Jednotlivé 

časti sa venujú hodnoteným parametrom uvedených v hodnotiacom formulári, a to firme 

(analýza exteriéru a interiéru firmy), zamestnancom firmy, ponuke produktov a komunikácii 

so zákazníkmi. Jednotlivé analýzy sú doplnené o grafy s bodovými priemermi hodnotených 

firiem a tabuľky s celkovými bodmi.  

Na priemer bodového hodnotenia  bol vyuţitý výpočet jednoduchým aritmetickým 

priemerom. Body boli udeľované v rozmedzí škály 1-5, pričom 1 bod znamená veľmi 

nespokojný a 5 bodov je veľmi spokojný. Body boli zaznamenané do vopred pripraveného 

hodnotiaceho hárku. Ku kaţdému kritériu boli priradené aj slovné hodnotenia. 

 Jednotlivé podkapitoly analyzujú postavenie firmy Elvyp s. r. o. voči ostatným 

konkurenčným firmám. Kaţdá podkapitola tieţ obsahuje zhrnutie celkového postavenia 

spoločnosti Elvyp s. r. o. voči konkurencii v okrese Čadca.  

 Kaţdý parameter v hodnotiacom formulári mal pre výskum rovnakú váhu 

významnosti.  

 

5.1 Analýza parametra firmy  

 Podkapitola analyzuje exteriér a interiér spoločnosti Elvyp s. r. o. voči konkurenčným 

spoločnostiam. 

5.1.1 Analýza parametra exteriér firmy 

 Predmetom pozorovania exteriéru jednotlivých firiem boli čistota okolia (ako si firma 

udrţiava čistotu pred predajňou), kde sídli firma (či je firma v centre mesta alebo sídli mimo 

centra), dostupnosť predajne (ako náročne je pre zákazníka dostaviť sa do predajne), 

parkovanie (či sú dostatočne veľké parkovacie plochy a či netreba vyuţiť parkovacie miesto, 

ktoré nepatrí k predajni), označenie predajne (či je predajne dostatočne viditeľne označená), 

vzhľad budovy (či je budova udrţiavaná, prípadne po rekonštrukcii a ako celkovo vzhľad 

psychologicky pôsobí na zákazníka) a otváracia doba predajne (celkové otváracie hodiny, 

prípadne dohodnutie termínu stretnutia).  
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 Slovne boli hodnotené faktory parkovanie a otváracia doba predajne, ďalšie faktory 

ako čistota okolia, dostupnosť, označenie a vzhľad budovy boli ohodnotené bodmi 1 aţ 5, 

pričom 5 bodov predstavuje najlepší výsledok. Otváracia doba firiem Plynoprojekt s. r. o., 

Elmop s. r. o. a Plynoservis s. r. o. je od 7:00 hod. do 17:00 hod. Firma Elvyp s. r. o. má 

otváraciu dobu stanovenú od 7:00 hod. do 16:30 hod. a najkratšiu otváracia dobu má firma 

Moget a. s. a to od 7:00 hod. do 15:30 hod. Veľmi pozitívne je hodnotená skutočnosť, ţe 

v prípade telefonického dohovoru medzi zákazníkom a predajcom v spoločnostiach Moget 

a.s. a Plynoprojekt s. r. o. sú ochotní otvoriť predajňu v čase, ktorí vyhovuje zákazníkovi, 

teda aj mimo otváracej doby.  

 Parameter exteriér firmy je najlepšie vyhodnotený u konkurenčnej spoločnosti 

Plynoservis s. r. o.. Spoločnosť ma jednoznačne najdostupnejšiu predajňu s veľmi dobrým 

označením sídla, keďţe sa nachádza v centre mesta Čadca. Má neustále udrţiavanú čistotu 

okolia predajne. Veľkou výhodou je aj nedávna investícia majiteľa do rekonštrukcie budovy, 

vzhľadom budova zaujme na prvý pohľad a na zákazníka pôsobí pozitívne a moderne. 

Záporne hodnotené bolo len parkovanie, pretoţe v okolí je málo parkovacích miest zadarmo, 

zákazník musí vyuţiť  platené parkovacie miesta v okolí firmy.  

 Výskum ukázal, ţe aj spoločnosť Elvyp s. r. o. má udrţiavaný exteriér firmy. 

Badateľná bola čistota okolia firmy. Avšak negatívne pôsobí najmä nereprezentatívny vzhľad 

starej budovy, kde firma sídli. Kladne hodnotenie majú priestranné parkovacie miesta. Za 

mínus je povaţované aj označenie predajne zastaralými navádzajúcimi tabuľami, označenie je 

dostatočne viditeľné, ale pôsobí unudene a zastaralo.  

 Spoločnosť Elmop s. r. o. má rovnako vynikajúce dostupnosť predajne ako 

spoločnosť Plynoservis s. r. o., avšak aj keď má vynikajúce umiestnenie predajne, predajňa je 

v zlom stave a nutne potrebuje rekonštrukciu. Majiteľ by mal viac dbať na čistotu okolia 

predajne, ktorá je nedostačujúca. Pozitívne pôsobia aj navádzajúce tabule k predajni, sú 

viditeľné a vidieť, ţe majiteľ investoval do označenia nemalé finančné prostriedky.  

 Exteriér firmy negatívne hodnotím u firiem Plynoprojekt s. r. o. a Moget a. s.. Firmy 

nemajú dostatočné označenie sídla a keďţe sa nachádzajú mimo centra mesta Čadca sú 

náročnejšie na dostupnosť. Zákazník musí na návštevu predajného miesta vyuţiť osobný 

automobil, k dispozícii je síce miesta autobusová doprava, ale je málo frekventovaná, 

autobusy premávajú v dlhších časových intervaloch.  
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Tabuľka 5.1: Bodové hodnotenie exteriéru firiem  

 

Exteriér 

firmy  

 

Plynoservis 

s.r.o. 

 

Elvyp 

 s. r. o. 

 

Elmop  

s. r. o. 

 

Plynoprojekt 

s. r. o. 

 

Moget a. s. 

Čistota 

predajne 

 

4 

 

4 

 

2 

 

2 

 

3 

Dostupnosť 

predajne 

 

5 

 

3 

 

5 

 

1 

 

1 

Označenie 

predajne 

 

4 

 

3 

 

3 

 

3 

 

1 

Vzhľad 

budovy 

 

5 

 

2 

 

1 

 

4 

 

3 

Body spolu 18 12 11 10 8 

Priemer 

bodov 

 

4,5 

 

3 

 

2,75 

 

2,5 

 

2 

 

V tabuľke č.5.1 sú uvedené jednotlivé priemerné bodové hodnotenia parametrov v rámci 

exteriéru firiem.  

 Najlepšie hodnotenou firmou bola firma Plynoservis s. r. o. avšak pozitívne dopadla 

vo výskume aj spoločnosť Elvyp s. r. o., ktorá sa o exteriér firmy stará, dbá predovšetkým na 

čistotu okolia, o ktorú sa starajú samotný zamestnanci predajne.  

V následujúcom obrázku 5.1 je badateľné ţe najlepší bodový priemer má spoločnosť 

Plynoservis s. r. o., ktorá pri pozorovaní zaujala najmä čistotou predajne, dostupnosťou 

predajne, vzhľadom novej budovy a vonkajším označením predajne. 
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Obrázok 5.1: Priemerné bodové hodnotenie exteriéru firiem  

 

 

5.1.2 Analýza parametra interiér firmy 

 V rámci interiéru boli metódou Mystery Shopping hodnotené: prehľadnosť poloţiek, 

čistota predajne (kancelárie), atmosféra predajne (kancelárie), veľkosť predajnej plochy 

a priestor pre jednanie so zákazníkom. Slovné hodnotenie bolo vyuţité u dvoch faktorov a to 

veľkosť predajnej plochy a priestor pre jednanie so zákazníkom.  

Interiér firmy bol najlepšie vyhodnotený u spoločnosti Moget a. s., nutné je však 

podoknúť, ţe spoločnosť má v okrese Čadca len svoju pobočku. Predajné miesto sa javí skôr 

ako kancelária, kde zamestnanec rieši dopyt zákazníka. Priestory sa nachádzajú v dolnom 

podlaţí rodinného domu majiteľa. Predajňa má 2 samostatné miestnosti, kde jedna miestnosť 

slúţi ako menší sklad a druhá miestnosť je určená na jednanie o zákazke na vykurovanie. 

Poloţky boli však zoradené prehľadne. Najkladnejšie hodnotím čistotu a atmosféru predajne. 

Hrala príjemná hudba, k dispozícii bola pitná voda a pohodlná sedačka v prípade, ţe zákazník 

čaká na obsluhu. O ponuke sa jednalo za veľkým čistým stolom s počítačom, miestnosť bola 

moderne a vkusne vybavená.  

 Svojím interiérom zaujala aj firma Elmop s. r. o.. Predajňa bola čistá, atmosféra 

predajne bola príjemná, avšak zákazníkovi by mohla chýbať hudba. Najväčší mínus v rámci 

interiéru je veľkosť predajnej plochy a tieţ priestor  pre jednanie so zákazníkom je veľmi 
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Moget a. s. 

Plynoprojekt s. r. o. 

Elmop s. r. o. 

Elvyp s. r. o. 

Plynoservis s. r. o. 

2 

2,5 

2,75 

3 

4,5 

Priemerné bodové hodnotenie exteriéru firiem 
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malý, čo na zákazníka určite pôsobí skľučujúco. Mínus predstavuje aj fakt, ţe  predajňa nemá 

priestor pre diskrétne jednanie so zákazníkom. Poloţky v predajni boli viacmenej zoradené 

neprehľadne.  

 V rámci analýzy interiéru mali rovnaké hodnotenie firmy Elvyp s. r. o., Plynoprojekt 

s. r. o. a Plynoservis s. r. o.. Elvyp s. r. o. mal veľmi prehľadne zoradené poloţky v predajni, 

boli zoradené podľa typu a pozitívne hodnotenie malo aj zoradenie poloţiek podľa ceny. 

Celkovo prehľadnosť pôsobí pozitívne. Veľkosť predajnej plochy je viac neţ dostačujúca, 

zákazník sa môţe slobodne pohybovať po predajnej ploche. Vzhľadom na veľkosť predajnej 

plochy negatívne pôsobí priestor pre jednanie so zákazníkom, ktorému chýba diskrétna zóna, 

jednanie môţu počuť ostatní zákazníci. V predajni hrala tichšia hudba z miestneho rádia, čo 

miestnych zákazníkov určite poteší, pretoţe môţu vnímať pri čakaní informácie z okresu 

Čadca.  

 U firiem Plynoprojekt s. r. o. a Plynoservis s. r. o. je badateľná príjemná atmosféra 

predajne. Zákazník sa v týchto predajniach cíti veľmi dobre, celkovo príjemná atmosféra 

prispieva k väčšej šanci na uzavretie obchodu medzi predajcom a zákazníkom. Vytknúť sa dá 

veľkosť predajnej plochy a tieţ priestor pre jednanie so zákazníkom, ktorý je príliš stiesnený 

a malý u oboch firiem.  

Tabuľka 5.2: Bodové hodnotenie interiéru firiem  

Interiér 

firmy 

Moget a. s. Elmop s. r. 

o. 

Plynoprojekt 

s. r. o. 

Elvyp s. r. 

o. 

Plynoservis 

s. r. o. 

Prehľadnosť 

položiek 

 

3 

 

3 

 

3 

 

4 

 

2 

Čistota 

predajne 

 

5 

 

5 

 

3 

 

3 

 

4 

Atmosféra 

predajne 

 

5 

 

3 

 

4 

 

3 

 

4 

Body spolu 13 11 10 10 10 

Priemer 

bodov 

 

4,3 

 

3,7 

 

3,3 

 

3,3 

 

3,3 

 

 



 
 

47 
 

Obrázok 5.2: Priemerné bodové hodnotenie interiéru firiem  

 

 

 Obrázok číslo 5.2 priemerného bodového hodnotenia interiéru firiem ukazuje, ţe 

najpozitívnejšie pôsobiaci interiér na zákazníka má spoločnosť Moget a.s.. Spoločnosť 

konkuruje predovšetkým vynikajúcou čistotou predajného miesta a atmosférou predajne. 

Zákazník sa v predajni cíti veľmi dobre, vítane a je o neho nadmieru postarané. Majiteľ by 

mal popracovať na zväčšení veľkosti predajnej plochy, ktorá pôsobí na zákazníka veľmi 

stiesnene.  

5.2 Analýza parametra zamestnancov firmy 

 V rámci hodnotenia zamestnancov boli hodnotené následujúce faktory: očný kontakt 

so zákazníkom (či zamestnanec pozerá priamo do očí, alebo uhýba pohľadom), znalosť 

zamestnancov ponúkaných produktov (orientovanie zamestnancov v ponuke a vo výrobkoch, 

ktoré ponúka), snaha zamestnanca o najvýhodnejšiu ponuku zákazníkovi (či chce len čo 

najdrahšie predať, alebo ho zaujíma to, aby bol zákazník spokojný), akceptovanie poţiadaviek 

zákazníka a reakcia na otázky (či rešpektuje ţelania zákazníka, alebo chce len z predaja 

profitovať), rýchlosť obsluhy zamestnancov (či je zákazník vybavený ihneď, alebo musí 

dlhšie čakať na prijatie) a počet zamestnancov na predajni (v akom počte sa zamestnanci 

nachádzali v čase výskumu na predajni).  
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Tabuľka 5.3: Bodové hodnotenie zamestnancov firiem  

 

 

Zamestnanci 

firmy  

 

Plynoservis 

s. r. o. 

 

 

Plynoprojekt 

s. r. o. 

 

Elmop  

s. r. o. 

 

Elvyp  

s. r. o. 

 

Moget  

a.s. 

Očný kontakt 5 4 4 2 3 

Znalosť 

produktov 

 

5 

 

4 

 

4 

 

4 

 

2 

Snaha 

najvýhodnejšej 

ponuky 

 

5 

 

4 

 

2 

 

3 

 

2 

Rešpektovanie 

zákazníkových 

potrieb 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

3 

Body spolu 19 16 13 11 10 

Priemer bodov 4,75 4 3,25 2,75 2,5 

 

Obrázok 5.3 Priemerné bodové hodnotenie zamestnancov firiem  
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 Analýza ukázala, ţe firma Plynoservis s. r. o. má najlepších zamestnancov, ktorí 

dbajú na prezentáciu firmy, starajú sa o zákazníkov a tento fakt prináša nemalé objednávky do 

firmy. V čase výskumu boli na predajni dvaja zamestnanci, ktorí boli ochotní, milí, po vstupe 

do predajne milo pozdravili a hneď sa venovali zákazníkovi. Veľmi kladne pôsobí na 

zákazníka očný kontakt a samotné jednanie. Jednanie bolo slušné, na úrovni a pritom 

nevtieravé. Zamestnanci poznali dokonale ponúkané produkty, ich vlastnosti a tieţ cenu. 

Snaţili sa o najvýhodnejšiu ponuku, prispôsobovali cenu poţiadavkám zákazníka. Keď bola 

cena príliš vysoká, hneď ponúkli inú variantu produktu za výhodnejšiu cenu. Tieţ rýchlo 

reagovali na dopytované mnoţstvo a ponúkli mnoţstevnú zľavu. Poţiadavky zákazníka 

maximálne počúvali a promtne reagovali na dotazy.  

 Vynikajúco vo výskume dopadla tieţ spoločnosť Plynoprojekt s. r. o.. Zamestnanci 

na predajni boli dvaja a plne sa venovali zákazníkom. Badateľný bol očný kontakt so 

zákazníkom. Zamestnanci poznali ponúkané portfólio produktov, snaţili sa o najvýhodnejšiu 

ponuku v rámci moţností. Príjemné bolo tieţ rýchle reagovanie na otázky a rýchlosť obsluhy. 

Zákazník nemusí čakať dlhší čas na vybavenie aj keď v predajni bolo v čase výskumu viacero 

zákazníkov.  

 Vyššie priemerné bodové hodnotenie má tieţ spoločnosť Elmop s. r. o.. Na predajni 

boli 3 zamestnanci. So zákazníkom jednajú slušne, milo, pozerajú sa do očí, veľmi dobre 

ovládajú ponuku firmy. Negatívne pôsobil fakt, ţe zamestnanci sa nesnaţili o najvýhodnejšiu 

ponuku a nemali záujem zákazníkovi ponúknuť lacnejšiu variantu. Spôsob dosiahnutia 

najvyššieho zárobku miestami pôsobí na zákazníka hrubo, tento prístup môţe zákazníka 

výrazne odradiť od nákupu.  

 Elvyp s. r. o. má na predajni k dispozícii 3 zamestnancov, ktorí veľmi dobre poznajú 

ponúkaný sortiment. Avšak obsluha je pomalšia, v prípade, ţe na predajni sú 3 zamestnanci je 

veľmi negatívne, keď zákazník čaká viac ako 10 minúť na obsluhu. Negatívne pôsobí aj fakt, 

ţe zamestnanec vôbec nepozerá zákazníkovi do očí, dôvod tohto malého očného kontaktu je 

predovšetkým fakt, ţe zamestnanec sa nesnaţí o ponuku, ktorá by bola pre zákazníka 

najvýhodnejšia. Najhoršie v rámci hodnotenia dopadol faktor rešpektovania poţiadaviek 

zákazníka a reakcia na otázky. Zamestnanec má snahu predať čo najdrahšie 

a najnevýhodnejšie pre zákazníka. Reakcia na otázky bola nízka, väčšinou odpoveď 

smerovala na úplne inú otázku neţ bola poloţená.  
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 Spoločnosť Moget a. s. má na predajni 1 zamestnanca a to zvyčajne majiteľa pobočky. 

Veľmi negatívne pôsobila skutočnosť, ţe aj keď sa zákazníkovi venuje samotný majiteľ 

pobočky, jeho znalosť produktov je obmedzená. Tieţ snaha najvýhodnejšie ponuky je veľmi 

nízka, skôr bola snaha o predaj najdrahšieho produktu. 

5.3 Analýza parametra ponuky produktov 

 V analýze parametra ponuky produktov sú hodnotené: označenie tovaru (či bol tovar 

v predajni označený potrebnými štítkami, aby sa zákazník vedel orientovať), vystavenie 

tovaru (či bol tovar vystavený prehľadne a nebol zakrývaný iným tovarom), povinné 

náleţitosti na tovare (aby zákazník v prípade záujmu vedel všetky potrebné informácie 

o tovare), rýchlosť realizácie objednávky (ako rýchlo bola firma schopná, alebo ochotná 

vyhovieť a splniť objednávku), šírka sortimentu (či si mohol zákazník vybrať z dostatočne 

širokého sortimentu a v rôznych cenových reláciách), doprevadzajúce sluţby k produktom (či 

firma poskytuje aj doprevádzajúce sluţby a prípadne za akú cenu navyše), cena produktov (či 

sa firma venuje majetnejším zákazníkom, alebo či vo firme môţu nakupovať aj zákazníci 

s niţšími príjmami) a vyplnenie nadštandardnej poţiadavky zákazníkovi (či je firma schopná 

poskytnúť zákazníkovi nadštandardné riešenie vykurovania objektu). 

 Absolútne najlepšie hodnotenie dosiahla spoločnosť Elmop s. r. o.. Má najlepšie 

označenie tovaru, na kaţdej poloţke v predajni bolo presné označenie s povinnými 

náleţitosťami. Tovar bol vystavený súvisle vedľa seba podľa jednotlivých typov produktov. 

Celkový dojem z umiestnenia tovaru bol ucelený a systematický. Objednávku firma vybaví 

veľmi rýchlo, do 48 hodín. Zo všetkých firiem má Elmop s. r. o. najširší sortiment, zákazník 

si môţe vybrať z rôznych druhov produktov a materiálu potrebných pre inštaláciu 

vykurovania. Pozitívne je tieţ, ţe vyhovujú nadštandardným poţiadavkám. V prípade 

výskumu bolo poţadované vykurovanie slnečnými konektormi, čo boli ochotní dodať 

a nainštalovať. Negatívne pôsobí skutočnosť, ţe zákazník musí zaplatiť manipulačný poplatok 

za dodanie, aj keď firma vyuţíva svoju firemnú dodávku. Vzhľadom na výšku ceny 

objednávky tovaru, by mala firma poskytovať dodanie v rámci ceny.  
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Tabuľka 5.4: Bodové hodnotenie ponuky produktov firiem 

  

Ponuka 

produktov 

 

 

Elmop s. 

r. o. 

 

 

Elvyp s. 

r. o. 

 

 

Plynoservis 

s. r.o. 

 

 

Moget  

a. s. 

 

 

Plynoprojekt 

s. r. o. 

 

Označenie 

tovaru 

 

5 

 

4 

 

 

4 

 

3 

 

2 

Vystavenie 

tovaru 

 

5 

 

5 

 

3 

 

3 

 

2 

Povinné 

náležitosti 

na tovare 

 

5 

 

5 

 

3 

 

3 

 

2 

Šírka 

sortimentu 

 

5 

 

4 

 

4 

 

3 

 

4 

Body spolu 20 18 14 12 10 

Priemer 

bodov 

 

5 

 

4,5 

 

3,5 

 

3 

 

2,5 

 

V rámci hodnotenia ponuky produktov má kladné hodnotenie aj firma Elvyp s. r. o.. 

V predajni bol dostatočne označený tovar, vystavený bol podľa druhu tovaru. Na kaţdom 

výrobku bol štítok s povinnými náleţitosťami. Firma je schopná realizovať objednávku do 48 

hodín od prijatia. Zákazník si môţe vybrať zo širokého sortimentu výrobkov, v rôznych 

cenových reláciách. Pozitívne hodnotený je aj fakt, ţe firma vytvára výhodné podmienky pre 

niţšiu príjmovú kategóriu, čo je vzhľadom na okres Čadca, kde je veľká nezamestnanosť 

veľkou výhodou pre zaujatie zákazníkov. Firma sama zabezpečí dodanie tovaru, suma za 

dodávku je fakturovaná v rámci ceny za celú objednávku. Firma nevyuţíva externého 

dodávateľa. Firma je ochotná vyplniť zákazníkovi objednávku s nadštandardným prianím.  

 Firma Plynoservis s. r. o. má obdobne označený tovar ako predchádzajúce 

spoločnosti. Dodávku je schopná realizovať do 48 hodín od prijatia objednávky, tovar dodajú 

sami a zákazník neplatí nič naviac. Ponúkaný sortiment je v štandardnej šírke za priemerné 
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ceny, firma je však ochotná jednať o cene a prípadne ponúknuť zákazníkovi niţšiu cenu. 

Negatívne pôsobí fakt, ţe firma nie je ochotná vyhovieť nadštandardným poţiadavkám 

zákazníka. V ponuke majú len beţný typ kúrenia. 

 V ponuke produktov najhoršie obstáli spoločnosti Moget a. s. a Plynoprojekt s. r. o.. 

Je nutné podotknúť, ţe spoločnosti majú obe pobočky a teda aj predajne v rámci rodinných 

domov a preto tovar nie je vystavený tak ako by mal byť. V rámci predajného miesta je malá 

ponuka tovaru, avšak tovar je ponúkaný z katalógov. Šírka sortimentu preto týmto faktom, ţe 

tovar nie je vystavený, dostatočne netrpí. Sú ochotní realizovať objednávku zo skladu, do 48 

hodín. Ponúkajú inštaláciu, bezplatný dovoz. Ceny produktov sú vyššie ako u konkurenčných 

firiem. Nadštandardné poţiadavky firmy osobne nevybavujú, avšak môţu doporučiť 

spolupracujúce firmy, ktoré by nadštandardnú poţiadavku pre zákazníka vybavili.   

Obrázok 5.4: Priemerné bodové hodnotenie ponuky produktov firiem  

 

  

V ponuke plynoinštalácii v okrese Čadca je najväčším konkurentom spoločnosť 

Elmop s. r. o.. Spoločnosť má dokonale označený tovar na predajni, ktorý je súvisle 

vystavený a obsahuje povinné náleţitosti, ktoré presne zákazníka informujú. V prípade, ţe 

zákazník poţaduje nadštandardné poţiadavky, ako napr. alternatívne kúrenie, môţe sa obrátiť 

len na spoločnosti Elmop s. r. o. a Elvyp s. r. o., ostatné spoločnosti takýto nadštandardný 

druh vykurovania neposkytujú. Pozitívne je, ţe kaţdá firma je schopná svoju objednávku 

realizovať v rýchlom čase a to uţ do 48 hodín od prijatia objednávky. 

0 1 2 3 4 5 

Plynoprojekt s. r. o. 

Moget a. s.  

Plynoservis s. r. o. 

Elvyp s. r. o. 

Elmop s. r. o.  

2,5 

3 

3,5 

4,5 

5 

Priemerné bodové hodnotenie ponuky 

produktov firiem  
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5.4 Analýza parametra komunikácie so zákazníkom  

 V rámci analýzy parametra komunikácie so zákazníkom sú hodnotené: webová 

prezentácia (ako sa firma prezentuje na internete, či investuje do webovej prezentácie 

prípadne nie), vizitky firmy (či sú vizitky prehľadné a zaujímavé a predovšetkým či poskytujú 

najdôleţitejšie informácie), poskytovanie letákov (či má firma svoje vlastné letáky a či 

vyuţíva letáky o výrobkoch, ktoré poskytujú) a reklama (či investujú do akejkoľvek formy 

reklamy v okrese, alebo mimo okresu Čadca) spolu s navigáciou k predajni (ako pôsobia na 

zákazníka navigačné tabule).  

Tabuľka 5.5: Bodové hodnotenie nástrojov komunikácie so zákazníkom 

Nástroje 

komunikácie 

so 

zákazníkom 

 

Moget  

a. s. 

 

Elvyp  

s. r. o. 

 

Elmop 

 s. r. o. 

 

Plynoservis 

s. r. o. 

 

Plynoprojekt 

s. r. o. 

Webová 

prezentácia 

 

4 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

Vizitky 4 2 3 3 2 

Poskytovanie 

letákov 

 

5 

 

4 

 

4 

 

3 

 

2 

Reklama 

pred firmou, 

navigácia k 

predajni 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

2 

Body spolu 14 11 10 8   7 

Priemer 

bodov 

 

3,5 

 

2,75 

 

2,5 

 

2 

 

1,75 

 

 Čo sa týka komunikácie so zákazníkom, najlepšie vo výskume dopadla spoločnosť 

Moget a. s.. Pobočka v okrese Čadca má silné zázemie domovskej firmy z Bratislavy. 

Domovská firma vytvorila kvalitný a moderný web. Na domovskej webovej stránke sú 

celkové informácie o firme, o jej činnosti, o partneroch firmy. Pobočka v okrese Čadca je tam 

spomenutá a je k nej uvedená orientačná mapa, ako sa do firmy dostať.  Kladné hodnotenie 

majú aj vizitky, ktoré sú farebné s dostatočnými potrebnými kontaktmi.  Firma tieţ poskytuje 
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rôzne letáky o firme alebo ponúkaných produktoch a moţnostiach inštalácie plynového 

vykurovania. Firma sídli mimo centra mesta a preto by si zaslúţila väčšiu reklamu s lepšou 

navigáciou k firme. Celkovo reklama firmy pracuje na princípe „word of mouth“, kedy sa 

firma spolieha na kladné referencie medzi zákazníkmi a potenciálnymi zákazníkmi.  

 Elvyp s. r. o. má webovú stránku, ktorá je príliš zastaralá, nemoderná a pôsobí nudne. 

Zákazník, ktorý nie je veľmi zdatný vo vyhľadávaní na internete sa však rýchlo a ľahko 

zorientuje a vyhľadá potrebné informácie. Rovnako sú na tom vizitky, ich celkový dizajn je 

veľmi zastaralý, nepokrokový. Vizitky sú čiernobiele. Firma poskytuje dostatok letákov, ktoré 

obsahujú informácie o firme, ale aj o produktoch a činnostiach firmy. Aj keď je firma 

vzdialená takmer 1 km od centra mesta navigácia k nej je viditeľná a zaujímavá.  

 Analýza ukázala fakt, ţe aj napriek prekvitajúcej modernej technike a dobe 21. 

storočia, v ktorej je webová komunikácia základom podnikania niektoré firmy nemajú svoju 

webovú stránku. Spoločnosti Elmop s. r. o., Plynoservis s. r. o. a Plynoprojekt s. r. o. 

nemajú vlastné weby a sú zaradené len v prehliadačoch  na internete, kde sú zoznamy firiem 

na území Slovenskej republiky. V zoznamoch firiem sú však uvedené potrebné kontaktné 

informácie a predmet činnosti, ktorej sa venujú. 

 Spoločnosť Elmop s. r. o. poskytuje zákazníkom kvalitne vypracované vizitky 

a letáky, kde zákazník nájde potrebné informácie o firme a produktoch. Spoločnosti chýba 

tieţ dobrá reklama pred firmou a vhodná navigácia k predajni. Aj keď sa firma nachádza 

v centre mesta Čadca, je nutné podotknúť, ţe sa nachádza v menej frekventovanej časti mesta 

a preto potrebuje viditeľnejšiu a nápaditejšiu navádzaciu tabuľu, aby zákazník vedel kde 

presne ísť, či prípadne zaparkovať.  

 Spoločnosti Plynoservis s. r. o. a Plynoprojekt s. r. o. poskytujú zákazníkom vizitky 

a letáky so základnými informáciami. Analýza preukázala, ţe spoločnostiam chýba reklama 

pred firmou a tieţ je nedostatočne označená, zákazník, ktorý nepozná miesto kde predajňa 

sídli sa musí ústne pýtať okoloidúcich ľudí, kde sa predajňa nachádza.  
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Obrázok 5.5: Priemerné bodové hodnotenie nástrojov komunikácie so zákazníkmi  

 

 

V grafe sú badateľné veľké rozdiely medzi firmou, ktorá venuje nemalé úsilie 

a finančné prostriedky do komunikácie so zákazníkmi, teda firmou Moget a. s. a firmou 

Plynoprojekt s. r. o., ktorá sa spolieha skôr na dobré referencie zákazníkov a podanie svojich 

skúseností s firmou z úst do úst. 

 

5.5 Komparácia konkurenčných firiem podľa jednotlivých parametrov  

 Vo výslednej tabuľke 5.6  sú uvedené spočítané body za jednotlivé parametre u 

hodnotenia jednotlivých firiem. Kaţdá firma bola hodnotená v rovnakých podmienkach 

výskumnou metódou Mystery Shopping.  

 Firmy boli navštívené vţdy vo všedný deň o 14:30 hod., a to pondelok, 

konkrétne ako prvá bola navštívená firma Elvyp s. r. o. – 27.2. 2012, a následne firmy Elmop 

s. r. o. – 5.3. 2012, Plynoservis s. r. o. – 12.3. 2012, Moget a. s. 19.3. 2012, Plynoprojekt s. 

r. o. – 26.3. 2012. V kaţdej firme bol poţadovaný celkový produkt s inštaláciou v rovnakom 

prevedení.  

Kaţdá z hodnotených konkurenčných firiem mohla spolu získať maximálne 95 bodov 

a minimálne 19 bodov. 
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Tabuľka 5.6: Celkové bodové hodnotenie parametrov firiem  

Hodnotené 

parametre 

Plynoservis 

s. r. o. 

Elmop 

s. r. o. 

Elvyp 

s. r. o. 

Moget 

a.s. 

Plynoprojekt 

s. r. o. 

Exteriér 

firmy 

 

18 

 

11 

 

12 

 

8 

 

10 

Interiér 

firmy 

 

10 

 

11 

 

10 

 

13 

 

10 

Zamestnanci 

firmy 

 

19 

 

13 

 

11 

 

10 

 

16 

Ponuka 

produktov 

 

14 

 

20 

 

18 

 

12 

 

10 

Nástroje 

komunikácie 

so 

zákazníkom 

 

 

8 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

14 

 

 

7 

Body spolu 69 65 62 57 53 

% Bodov z 

maxima 

 

73 

 

68 

 

65 

 

60 

 

56 

Priemer 

bodov 

 

13,8 

 

13 

 

12,4 

 

11,4 

 

10,6 
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Obrázok 5.6: Percentuálny podiel bodov z maxima dosiahnuteľných bodov jednotlivých 

firiem 

 

 

 V obrázku 5.6 vidieť, ţe najvyšší percentuálny počet z maxima bodov získala 

spoločnosť Plynoservis s. r. o. s podielom 73%. Spoločnosť vyniká najmä pozornými  

zamestnancami, ktorí vţdy rýchlo a kvalitne reagovali na poţiadavky mystery zákazníka. 

Veľký počet bodov tieţ získala firma za exteriér, ktorý je čistý dostupný a pozitívne na 

zákazníka pôsobí aj zrekonštruovaná budova sídla firmy. V predajni dbajú na čistotu a 

atmosféru. Jednoznačné mínusy sú v chýbajúcej samostatnej webovej stránke a reklame pred 

predajňou.  

Spoločnosť Elmop s. r. o. vyniká a konkuruje ostatným spoločnostiam najmä svojou 

ponukou produktov, šírkou sortimentu. Zamestnanci dokonale ovládajú ponúkaný sortiment a 

rešpektujú priania zákazníka. Obsluha zákazníka je rýchla aj kvôli tomu, ţe na predajni sú 

vţdy k dispozícii traja zamestnanci. Firma ponúka kvalitne spracované letáky, mínus 

v komunikácii so zákazníkom je fakt, ţe firme chýba vlastná webová stránka.  

Na štvrtom mieste v hodnotení sa umiestnila spoločnosť Moget a. s.. Spoločnosť má 

zle ohodnotený exteriér firmy, avšak interiér spoločnosti je hodnotený veľmi kladne. Predajňa 

vyniká svojou čistotou. Čistota je vzhľadom na malú predajnú plochu ľahko udrţateľná. 

Ponuka produktov je priemerná. Vynikajúce hodnotenie dostala celková komunikácia so 
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zákazníkmi. Spoločnosť má prehľadný a moderný web. Poskytuje kvalitne vytvorené letáky 

a vizitky.  

Ako najhoršie hodnotená spoločnosť vyšla z výskumu spoločnosť Plynoprojekt s. r. 

o.. Exteriér firmy je nereprezentatívny, predajňa však pôsobí na zákazníka kladne svojou 

atmosférou a čistotou. Kladné hodnotenie dostali aj zamestnanci firmy, ktorý sa plne 

zákazníkovi venujú a snaţia sa pre neho vytvoriť najvýhodnejšiu ponuku. Firma ponúka 

široký sortiment, ale zákazník nemôţe vidieť viacero produktov na predajni vzhľadom na to, 

ţe sídli v rodinnom dome. Objednávky realizuje zo svojho skladu. Aj tejto skúmanej 

spoločnosti chýbajú vlastné webové stránky a o komunikáciu sa nesnaţí ani prostredníctvom 

iných komunikačných nástrojov.  

Skúmaná spoločnosť Elvyp s. r. o. sa v rámci hodnotenia umiestnila na treťom mieste 

s počtom bodov 62, čo nie je aţ tak bodov vzdialené od druhej umiestnenej spoločnosti, ktorá 

dosiahla 65 bodov.  

 Medzi silné stránky spoločnosti voči konkurencii patria: 

- čistota exteriéru predajne, prehľadnosť poloţiek výrobkov vo vnútri predajne, 

zamestnanci dokonale poznajú ponúkaný sortiment, poskytovanie letákov, v ktorých 

sú informácie o ponúkaných produktoch, ale aj o samotnej firme, šírka sortimentu. 

 Medzi slabé stránky spoločnosti voči konkurencii patria:  

- zastaralý vzhľad budovy, ktorý nutne potrebuje rekonštrukciu, celkové jednanie 

zamestnancov predajne, očný kontakt zamestnancov a tieţ rešpektovanie 

zamestnancov voči poţiadavkám zákazníka, zastaralé riešenie webovej prezentácie 

a zastaralé vizitky firmy.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

59 
 

6  Návrhy a doporučenia 

 

Posledná kapitola diplomovej práce je venovaná návrhom a doporučeniam pre zvýšenie 

konkurencieschopnosti firmy Elvyp s. r. o.  

 Jednotlivé návrhy a doporučenia vychádzajú z analýzy výsledkov Mystery Shoppingu, 

ktoré sú uvedené v predchádzajúcej kapitole. Kapitola je rozdelená do piatich častí, pričom 

kaţdá časť sa venuje konkrétnemu skúmanému parametru.  

 

6.1 Doporučenia k parametru exteriér firmy 

 Exteriér firmy bol hodnotený Mystery Shoppingom priemerne. Aj keď zamestnanci 

dbajú na čistotu okolia predajne, zastaralý vzhľad budovy udrie do očí kaţdého zákazníka. 

Majiteľ firmy Elvyp s. r. o. by sa mal zamerať predovšetkým na investíciu do prerobenia 

vzhľadu budovy, kde firma sídli. Budova si zaslúţi novú fasádu a nové označenie 

predajne. Budova patrí samotnému majiteľovi firmy.  

Do novej fasády by mala firma investovať cca 30 tisíc €, je potrebné nové zateplenie, 

nová výrazná farba fasády (typ farby oranţová, ţltá) a nové okná. Na rekonštrukciu budovy 

bude vypísané výberové konanie, firma si vyberie najvýhodnejšiu ponuku spomedzi 

uchádzajúcich stavebných firiem. Prednosť budú mať firmy z okolia v okrese Čadca, 

vzhľadom na cestovné náklady.  

Označenie predajne nie je dostatočné, na budove je len veľká svetelná tabuľa 

s názvom firmy. Táto tabuľa s označením je na budove uţ od jej vzniku a to od roku 1991, čo 

je takmer 21 rokov. Výrobu novej svetelnej tabule zabezpečí spoločnosť BerHel s. r. o. so 

sídlom v Ţiline. Táto firma je doporučená vzhľadom na jej dlhodobé skúsenosti v oblasti 

tvorby svetelnej reklamy firemných budov. Firma BerHell s. r. o. vyrába rôzne druhy 

svetelných tabúľ, majiteľ Elvyp s. r. o. si môţe teda vybrať.  Najvhodnejšou formou svetelnej 

tabule pre firmu bude v tvare elipsy. Svetelná tabuľa bude obojstranná v rozmeroch 95cm x 

60 cm. Náklady budú činiť 324 € plus montáţ 2 hodiny – 20 € a nákladná doprava 31 €. 

Náklady na svetelnú tabuľu celkovo v predbeţnej sume 375 €. 

Parkovacie miesta sú priestranné, ale potrebujú opravu povrchu, ktorý je rozbitý 

a obsahuje diery, ktoré boli spôsobené nepriaznivým počasím. Investícia do nového 
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asfaltového podkladu parkoviska bude cca 2 tisíc €. V zimnom období by mala firma viac 

dbať na odhŕňanie snehu.  

6.2 Doporučenia k parametru interiér firmy 

 Interiér firmy je hodnotený pozitívne. Produkty sú v predajni vystavené prehľadne 

a zákazníkovi je umoţnený pohyb  po väčšom priestore predajne.  

Aj keď je predajňa veľká, predajni chýba dostatočne veľký priestor pre diskrétne 

jednanie so zákazníkom. V predajni je jednoznačne dosť miesta, preto by mala firma 

investovať do zriadenia diskrétneho priestoru, kde by zákazník mal súkromie 

a zamestnanec by mohol tým pádom reagovať aj na špecifické poţiadavky zákazníka, 

prípadne by mohli medzi sebou jednať o výhodnejšej cene. Doporučenia teda smerujú 

k nákupu nového stolíka pre jednanie so zákazníkom, nákupu 3 stoličiek (1 stolička pre 

zamestnanca a 2 pohodlné stoličky pre zákazníkov). Na stolíku budú vţdy uloţené prospekty 

a zamestnanec si zoberie kalkulačku a písacie potreby pre zaznamenanie (v prípade 

predbeţnej kalkulácie zákazníkovi). Najvhodnejšou firmou v okrese Čadca je firma IPN s. r. 

o. Čadca Horelica, dopravu zabezpečuje zdarma. Náklady na nábytok budú v hodnote cca  

500 €. 

 Zamestnanci by mali viac dbať na čistotu predajne, ktorá bola v čase návštevy 

predajne priemerná aţ nedostačujúca. Na zákazníka pôsobí vo veľkej miere mnoţstvo 

faktorov v interiéri predajného miesta a často rozhoduje o jeho konečnom nákupe. Kaţdý 

mesiac by mal majiteľ navštíviť miestny supermarket Tempo a nakúpiť viac čistiacich 

prostriedkov na umývanie podláh predajne a WC. V súčasnosti sú náklady na čistenie 10 €, 

doporučuje sa minimálne 20 € mesačne.  
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6.3 Doporučenia k parametru zamestnanci firmy 

 Výrazne doporučenia smerujú k zamestnancom firmy. Keďţe na predajni sú vţdy 3 

zamestnanci, mali by sa viac venovať zákazníkovi. Jednoznačne by sa mala zvýšiť rýchlosť 

obsluhy. 

 Záporná je skutočnosť, ţe zamestnanci firmy takmer vôbec nerešpektujú potreby 

zákazníka a nereagujú na otázky zákazníka. Aj keď zamestnanci dokonale poznajú ponúkaný 

sortiment, nesnaţia sa ponúknuť najvýhodnejšiu realizáciu dopytu zákazníka. Veľkým 

mínusom je tieţ minimálny očný kontakt, ktorý pôsobí nedôveryhodne. Je zrejme, ţe majiteľ 

firmy, nemôţe svojich zamestnancov po výskume metódou Mystery Shopping trestať a uţ 

vôbec nie ukončiť s nimi pracovný pomer. Doporučuje sa teda preškolenie zamestnancov 

v rámci individuálnemu prístupu k zákazníkovi. Tieto preškolenia bezplatne zabezpečuje 

Úrad práce a sociálnych vecí Čadca. Majiteľ firmy, teda môţe zamestnancov na takéto 

preškolenie prihlásiť a zamestnanci na školiace dni dostanú platené voľno.  

Doporučenie smeruje k poohliadnutiu sa po zamestnancovi, ktorý má 

vysokoškolské vzdelanie v rámci odboru marketing a obchod. Takýto nový zamestnanec 

by bol určite veľkým prínosom pre firmu, vzhľadom na jeho znalosti v odbore marketing by 

mohol firme priniesť nemalé finančné prostriedky. Firma Elvyp s. r. o. je veľkou firmou 

s dostatočným ziskom a preto je potrebné vytvoriť marketingové oddelenie firmy. Takýto 

zamestnanec by sa nevenoval predaju na predajni, ale venoval by sa len marketingu 

spoločnosti Elvyp s. r. o.. Zabezpečoval by pravidelnú úpravu webových stránok, jednanie 

s dodávateľmi a odberateľmi, získavanie nových výhodnejších zmlúv medzi firmou a 

dodávateľmi. Venoval by sa obnovovaniu komunikačných nástrojov firmy. Zabezpečoval by 

sponzorstvo, ktoré firma Elvyp s. r. o. realizuje.  

 Úrad práce a sociálnych veci Čadca má k dispozícii veľa absolventov ekonomických 

fakúlt zamerania marketing a obchod. V prípade, ţe firma zamestná evidovaného 

nezamestnaného, môţe sa uchádzať o finančnú podporu z Úradu práce a sociálnych vecí 

Čadca v rámci poskytovania dotácii firmám, ktoré zamestnajú na absolventskú prax 

nezamestnaného človeka. Dĺţka tejto praxe vo firme je minimálne pol roka, plat a zdravotné 

a sociálne poistenie zamestnanca hradí Úrad práce a sociálnych vecí Čadca.  
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6.4 Doporučenia k parametru ponuka produktov firmy 

 Kladné hodnotenie v rámci výskumu metódou Mystery Shopping má ponuka 

produktov. Firma by si mala udrţať túto konkurenčnú výhodu v rámci najsilnejších firiem 

v okrese Čadca. Vynikajúco bolo hodnotené vystavenie tovaru, ktorý mal všetky povinné 

náleţitosti, ktoré informujú zákazníka. Sortiment je v dostatočnej šírke, zákazník si teda 

vyberie podľa svojich predstav a podľa ceny, ktorá mu vyhovuje.  

 Veľmi pozitívny je fakt, ţe firma má pripravenú svoju ponuku aj pre niţšiu zárobkovú 

skupinu, čo je v rámci okresu Čadca dôleţité vzhľadom na veľkú nezamestnanosť v okrese.  

 Dodávka tovaru je vybavená do 48 hodín, čo je štandard u všetkých konkurenčných 

firiem. V prípade realizácie objednávky v blízkosti mesta Čadca by bolo vhodné, aby firma 

zareagovala ešte rýchlejšie (dodanie a inštalácia do 24 hod). Tým pádom by firma mala 

ďalšiu konkurenčnú výhodu v rámci ponuky a realizácie inštalácie produktov.  

 Firma vyhovie zákazníkovi pokiaľ má nadštandardnú poţiadavku, ale len v prípade 

moţnosti vykurovania slnečnými konektormi. Mala by sa teda zaujímať o ďalšie druhy 

alternatívneho vykurovania. Zákazník je v dnešnej dobe náročný a hľadá rôzne formy 

úspory najmä v alternatívnych zdrojoch. Popri inštalácii vykurovacej techniky, ktorá vyuţíva 

zemný plyn, sa čím ďalej tým častejšie inštalujú aj iné druhy a moţnosti vykurovania. Teda 

v novostavbách sú dve moţnosti vykurovania v prípade zmeny ceny jedného z nich. Zákazník 

sa teda snaţí ušetriť na vykurovaní čo najväčšie finančné prostriedky. Firma Elvyp s. r. o. by 

sa mala realizovať aj v ponuke ďalších alternatívnych zdrojoch vykurovania.  

Doporučenia smerujú k ďalšiemu alternatívnemu zdroju vykurovania a to 

konkrétne infračervené vykurovanie. Firma sa môţe spojiť s firmou Rogicom s. r. o. sídliacou 

v Nitre. Táto firma by v prípade záujmu zákazníka realizovala dodávku tohto druhu 

vykurovania, o všetku komunikáciu medzi zákazníkom a firmou Rogicom s. r. o. by sa 

postarala firma Elvyp s. r. o.. Takto by skúmaná firma získala spokojnejšieho zákazníka.  

 Celkové hodnotenie inštalačných sluţieb firmy Elvyp s. r. o. je pozitívne a firma je 

konkurencieschopná. Takisto sortiment, ktorý firma ponúka je konkurencieschopný, 

v okrese je len jedna silnejšia firma vzhľadom na ponúkaný sortiment. Tento široký sortiment 

by mala firma zachovať, ale mala by rozšíriť predovšetkým cenové rozpätie výrobkov (od 

najlacnejších po najdrahšie výrobky). Častejšie by mali byť v sortimente tieţ svetové 

novinky v plynovom vykurovaní bytových jednotiek.  
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6.5 Doporučenia k parametru nástroje komunikácie so zákazníkom  

 Firma Elvyp s. r. o. poskytuje svojim zákazníkom kvalitne spracované letáky, 

v ktorých zákazník nájde potrebné informácie o firme a ponúkaných produktoch.  

Doporučenia smerujú k vytvoreniu nového designu firmy, nového loga firmy 

a nového webu firmy. Firma potrebuje vytvoriť tzv. novú a modernú firemnú identitu. 

Vytvorenie nového dizajnu a loga firmy si vyţaduje investíciu vo výške cca 240 €. 

Vytvorených bude 5 návrhov z toho majiteľ firmy Elvyp s. r. o. vyberie jeden návrh.  

 Majiteľ by mal jednoznačne investovať do vytvorenia nových webových stránok 

firmy.  Webové stránky sú zastaralé a nemoderné. Mladého človeka takmer vôbec nezaujmú. 

V rámci komunikácie so zákazníkom by mala byť webová prezentácia na vysokej úrovni. 

Mnohým zákazníkom vyhovuje práve takýto druh komunikácie s firmou.  

 Webové stránky sú v jednotnom koncepte, ale chýba im jednoznačne určitý nápad 

a idea, ktorá zákazníka zaujme a bude na neho pôsobiť moderne, ale aj prehľadne. Na terajšej 

stránke sú len obmedzené informácie o firme, ktoré u zákazníka môţu vzbudzovať nedôveru. 

Na stránke chýbajú tieţ informácie o cenách produktov a sluţieb v rámci inštalácie. Celkový 

nový dizajn firmy by mal byť zverený do rúk jednej tvorivej firme. Doporučenia smerujú 

k miestnej firme Active Design pána Tomáša Klaga so sídlom v Podvysokej (12 km od 

mesta Čadca). Firma sa zaoberá  návrhom a výrobou reklamy, od vizitiek po bilbordy, web 

stránky, e-shopy, dizajn na zákazku. Náklady na nový web budú činiť cca 120 €. Samostatné 

naprogramovanie kódu šablóny stránok na základe nového dizajnu firmy Elvyp s. r. o. 

predstavuje cca 120 €. Vytvorenie nového dizajnu stránok cca 100 €, rozšírenie webových 

stránok o knihu návštev cca 60 €, o fotogalériu cca 80 €, o objednávkový formulár cca 25 €, o 

novinky cca 50 €, o diskusné fórum cca 70 €. Predbeţná suma za novú webovú prezentáciu 

činí cca 625 €, suma sa môţe navýšiť.  

Firma má svoj hlavný finančný príjem z predaja a inštalácie plynových zariadení 

a preto by bolo vhodné umiestniť na stránku odkaz, ktorý bude špecificky venovaný 

plynovému spôsobu vykurovania bytovej jednotky. Takýto odkaz by mohol obsahovať aj 

aplikáciu, tzv. „kalkulačku na výpočet konečnej sumy za inštaláciu plynového 

vykurovania v domácnosti“.  V rámci tejto aplikácie by si zákazník sám navolil aký druh 

prípadne cenovú reláciu produktov a inštalačných sluţieb chce vyuţiť a kalkulačka by mu 

vypočítala predbeţnú cenu inštalácie.  
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Firma má zastaralé a nezaujímavé vizitky, preto by mala voliť určite tvorbu nových 

vizitiek. Nové vizitky by mali byť v jednotnom koncepte a dizajne ako aj nové webové 

stránky. Farba by mala byť zaujímavá a mala by vypovedať o konkrétnom druhu podnikania, 

ktorému sa firma venuje. Keďţe označenie plynového zariadenia je v ţltých a čierných 

farbách, firma by mala voliť práve tieto 2 farby, ktoré sú špecifické pre označenie plynu.  

O nové vizitky sa postará tieţ firma Active Design, predbeţná kalkulácia na 1000 ks vizitiek 

je cca 30 €. Doporučenie smeruje aj k výrobe nových letáko v a plagátov v novom dizajne 

(100 ks letákov veľkosti A4 cca 25 € a 50 ks plagátov vo veľkosti A3 cca 28 €). 

Firma vyuţíva na vizitkách tieţ kontakty na najproduktívnejších a spoľahlivých 

zamestnancov, ktorý zákazku vybavia aj zo svojho domova. Je to veľké plus, pretoţe 

zákazník sa dovolá zamestnancovi aj mimo pracovnej doby predajne. Tieto kontakty na 

osobné čísla zamestnancov boli na vizitky pridané po odsúhlasení zamestnancami. 

V rámci komunikácie so zákazníkom je potrebné obnoviť aj reklamnú tabuľu pred 

firmou a navigáciu k predajni. Tieţ by mala byť v rovnakom dizajne ako nové vizitky 

a webové stránky firmy. Informačnú a navigačnú tabuľu by mala firma umiestniť aj na 

priestranstvá pri vstupe do mesta Čadca (konkrétne hlavná „brána“ do mesta Čadca tunel 

Horelica, navigácia by mala byť niekde v miestach za obcou Oščadnica ešte pred vstupom do 

tunela). Veľa zákazníkov je z okolitých miest a obcí v rámci okresu Čadca a teda sa 

nevyznajú dobre v meste. Takáto navigácia by im určite pomohla a uľahčila ich príchod 

k predajni. Zatiaľ existuje len jedna informačná a navigačná tabuľa v tesnej blízkosti firmy, čo 

sa javí ako zbytočné.  Nebolo by vhodné, keby sa návrhu venovala iná firma, pre Elvyp s. r. o. 

je potrebný jednotný koncept a preto aj tvorba reklamnej tabule a navigácie k predajni bude 

zverená do rúk firme Active Design. Náklady na novú reklamnú tabuľu a navigačnú tabuľu 

budú vo výške cca 100 €.  

Ceny boli zisťované prostredníctvom emailovej komunikácie. Firma Elvyp s. r. o. si 

môţe sama zhodnotiť a vybrať ponukové ceny a vybrať si toho najvhodnejšie dodávateľa.  
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7  Záver 

 

 Cieľom diplomovej práce bolo analyzovať konkurenciu na trhu s vykurovacou 

technikou v okrese Čadca a analyzovať konkurenčné postavenie firmy Elvyp s. r. o. na tomto 

trhu. 

 Základom práce sa stali autorkine nadobudnuté  teoretické znalosti, ktoré získala počas 

päťročného štúdia na vysokej škole. Tieto vedomosti vyuţívala predovšetkým v tvorbe 

praktickej časti diplomovej práce, konkrétne v tvorbe analýzy konkurencie a v navrhovaní 

a doporučovaní riešení zlepšenia konkurenčnej pozície skúmanej firmy. 

 Analýza konkurenčného postavenia firmy Elvyp s. r. o. bola uskutočnená metódou 

Mystery Shopping, doplnenú o pozorovanie. Firma Elvyp s. r. o. bola zrovnávaná so 4 

najsilnejšími konkurenčnými firmami v okrese.  Jednotlivé firmy nevedeli, ţe sa práve u nich 

uskutočňuje takýto druh výskumu, preto sa pri obsluhovaní zákazníka chovali prirodzene, ako 

pri kaţdom beţnom jednaní so zákazníkom. Bliţšie popísaný postup a plán výskumu obsahuje 

metodická časť diplomovej práce. 

 Analytická časť obsahuje grafy a tabuľky pre sprehľadnenie výsledkov výskumu 

analýzy konkurencie. Cieľom analýzy, ako aj celej diplomovej práce bolo porovnať firmu 

Elvyp s. r. o. s vopred určenými najsilnejšími konkurentmi na trhu s vykurovacou technikou 

v rámci okresu Čadca. Táto časť práce je hlavná a práve preto jej bola venovaná najväčšia 

pozornosť.  

 Aj keď firma Elvyp s. r. o. patrí medzi najsilnejšie firmy na trhu s vykurovacou 

technikou v okrese Čadca, je navrhovaných niekoľko zlepšení v rámci podnikania firmy, aby 

tak vzrástla konkurenčná sila skúmanej firmy.  

 Firma Elvyp s. r. o. vyniká najmä ponúkaným sortimentom produktov potrebných na 

vykurovanie zemným plynom. Preto sa návrhy a doporučenia venujú hlavne slabším stránkam 

podnikania ako exteriér firmy, zlepšenie jednania zamestnancov predajne a komunikácii firmy 

so zákazníkom. Viac k návrhom a doporučeniam uvádza šiesta kapitola. 

 Firma Elvyp s. r. o. sa nemusí striktne riadiť ponuknutými návrhmi a doporučeniami, 

ale môţe ich brať ako veľkú inšpiráciu k zlepšeniu jej konkurencieschopnosti.  
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 Vďaka diplomovej práci sa autorka mohla bliţšie zoznámiť s trhom vykurovacej 

techniky v rámci vzácneho zdroja vykurovania zemným plynom a tieţ si mohla vyskúšať 

aplikáciu svojich vedomostí zo štúdia odboru marketing a obchod priamo v praxi.  
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Zoznam skratiek 
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cca    pribliţne 

č.     číslo 
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Kčs.    Československá koruna 

km    kilometer 

ks    kus 

mil.    milión  
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Príloha č. 4: Zoznam najsilnejších firiem v odbore podnikania s vykurovacou 

techninkou  v okrese Čadca 

 

 

Názov firmy  

 

 

Popis firmy  

 

Adresa  

 

Elvyp, s. r. o. 

montáţ ústredného kúrenia, 

zdravotechniky, plynových 

rozvodov, servis  

 

Jašíková 45, 022 01 Čadca  

 

ELMOP, s. r.o.  

predajňa inštalačného 

materiálu a plynových 

spotrebičov  

 

Hviezdoslavova 6, 022 01 

Čadca 

Plynoservis, s. r. o.  predaj materiálu, montáţne 

práce 

Mierova 1725  Čadca 022 01 

Plynoprojekt, s. r. o.  predaj materiálu, montáţne 

práce 

Svrčinovec 624, okres Čadca 

023 12 

Moget, a.s. predaj materiálu, montáţne 

práce 

Horelica 116, 

022 01 Čadca 

Plynmont Ján Krkoška plynoinštalácia rodinných 

domov 

U Hluška 1043, 

022 01 Čadca 

Milan Špalek plynoinštalácia rodinných 

domov 

Oščadnica 73 

Oščadnica 
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Inštal – plyn S. Smieško plynoinštalácia rodinných 

domov 

Turzovka 471, 

Turzovka 

Gazmont, s. r. o. plynoinštalatérstvo, 

kúrenárstvo, 

vodoinštalatérstvo 

Ústredie 588, 

Veľké Rovné 

IRP – Dostálek, s. r. o. plynoinštalatérstvo, 

kúrenárstvo, 

vodoinštalatérstvo 

Oščadnica 758 

Oščadnica 

AVA, s. r. o. montáţ,rekonštrukcia, oprava 

a údrţba plynových zariadení 

Vysoká  nad Kysucou 1149, 

Vysoká nad Kysucou 

 

[Zdroj: vlastné spracovanie] 
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Príloha č. 5: Hodnotiaci formulár  

1. Firma:      dátum návštevy predajne 

Exteriér firmy body slovné hodnotenie  

a) čistota predajne   

b) dostupnosť predajne   

c) parkovanie  

X 

 

d) označenie predajne   

e) vzhľad budovy    

f) otváracia doba  

X 

 

 

 

Poznámky: 

 

 

 

 



 
 

2 

 

       dátum návštevy predajne 

Interiér firmy body slovné hodnotenie  

a) prehľadnosť poloţiek   

b) čistota predajne   

c) atmosféra predajne   

d) veľkosť predaj. plochy  

X 

 

e) priestor pre jednanie so 

zákazníkom  

 

X 

 

 

 

Poznámky:  

 

 



 
 

3 

 

2. Zamestnanci firmy: 

       dátum návštevy predajne 

 body slovné hodnotenie  

a) očný kontakt   

b) znalosť produktov   

c) snaha najvýhodnejšej ponuky   

d) rešpektovanie  

zákazníkovych potrieb a reakcia 

na otázky 

  

e) rýchlosť obsluhy  

X 

 

f) počet zamestnancov na 

predajni  

 

X 

 

 

 

Poznámky: 
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3. Ponuka produktov: 

       dátum návštevy predajne 

 body slovné hodnotenie  

a) označenie tovaru   

b) vystavenie tovaru   

c) povinné náleţitosti na tovare   

d) rýchlosť realizácie 

objednávky 

 

X 

 

e) šírka sortimentu   

f) doprevadzajúce sluţby  

X 

 

g) cena produktov  

X 

 

h) nadštandardné poţiadavky  

X 

 

 

 

Poznámky:  
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4. Nástroje komunikácie so zákazníkom  

      dátum návštevy predajne 

 body slovné hodnotenie  

a) webová prezentacia   

b) vizitky   

c) poskytovanie letákov   

d) reklama pred firmou, 

navigácia k predajni 

  

 

 

Poznámky:  
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Príloha č. 6: Etický kódex Mystery Shoppera podľa organizácie MSPA 

Mystery Shopper prehlasuje, že: 

- Mystery Shopping budem vykonávať podľa svojich najlepších schopností. 

- Mystery Shopping budem vykonávať čestne, poctivo a úplne. 

- Odovzdám vyplnené dotazníky v stanovenom termíne a podľa predpísanýchinštrukcií. 

- Informácie o jednotlivých projektoch budem povaţovať za dôverné (navštívenej 

lokality / predajne, počty Mystery Shopping, odmeny a finančnej náhrady a pod.) 

- Výsledky a výstupy z Mystery Shoppingu budem tieţ povaţovať za dôverné. 

- Mystery Shopping budem vykonať v stanovenom termíne,bezodkladne zoznámim s touto 

skutočnosťou Agentúru. 

- Na telefonáty, alebo emaily od Agentúry budem odpovedať bez zbytečného odkladu. 

- Poznámky súvisiace s Mystery Shopping budem uchovávať po dobu min. 60 dní. 

- Pred začatím projektu -  riadne preštudujem špecifikáciu projektu, dotazník, Mystery 

- Story a súvisiace pokynmy. 

- Nebudem skresľovať či inak ovplyvňovať výsledky. 

- Mystery Shopping nebudem vykonávať pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok. 

- Pri práci nebudem vykonávať aktivity, ktoré by boli nebezpečné, alebo by mohli 

akýmkoľvek iným spôsobom ublíţiť na zdraví mne, alebo niekomu inému. 

- Nebudem priamo kontaktovať zadávateľa projektu (klienta) bez súhlasu Agentúry. 

- Budem dbať na to, aby pri vykonávaní Mystery Shoppingu nedošlo k narušeniu beţnej 

prevádzky navštíveného obchodného miesta. 

- Zostanem po celý čas Mystery Shoppingu aj po jeho skončení "utajený (a)", ak nie 

je v pokynoch výslovne ustanovené inak. 

- Pokiaľ poznám osobne niekoho z pracovníkov, na ktoré je mystery shopping 

zameraný, nesmie na  projekte spolupracovať. 

- Mystery shopping nebudem vykonávať v sprievode dieťaťa, alebo inej dospelej osoby, ak 

nie je v pokynoch výslovne ustanovené inak. [26] 
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Príloha č. 7: Ponuková cena na plynofikáciu rodinného domu firma Plynoservis s. r. o. 

           

           

           

           

           

     
Sk € množstvo 

 
Spolu v  

Spolu 
v  

Položka T e x t     MJ Jed.cena Jed.cena 0 
DPH 

% SK € 

 
Rúra čierna 1/2    

nerez + 
matice m 135,00 4,48 25 20 3375,00 112,03 

 
Rúra čierna ¾ 

 
MJ 160,00 5,31 2 20 320,00 10,62 

 
Rúra čierna 1 

 
m 185,00 6,14 2 20 370,00 12,28 

 
Rúra čierna 5/4 

 
m 285,00 9,46 0 20 0,00 0,00 

 
Rúra 2´´ 

  
ks 145,00 4,81 0 20 0,00 0,00 

 
Prípojka a montáž kotla  do 26 kW ks 2500,00 82,98 0 20 0,00 0,00 

 

Prípojka k plzn. 
Šporáku k plyn. šporáku ks 850,00 28,21 1 20 850,00 28,21 

 
Montáž plyn. prip. do 15 m  m 385,00 12,78 0 20 0,00 0,00 

 
Oprava izolácie densolenom Sk 855,00 28,38 0 20 0,00 0,00 

 
Fólia žltá 

  
m 6,00 0,20 0 20 0,00 0,00 

 
Montáž kotla na zem. Plyn ks 2850,00 94,60 1 20 2850,00 94,60 

 
Montáž regulátora bez skr. ks 4820,00 159,99 1 20 4820,00 159,99 

 
Sekacie práce 

 
Sk 1000,00 33,19 7 20 7000,00 232,36 

 
Práce na U K 

 
Sk 1500,00 49,79 0 20 0,00 0,00 

 
Ventil odvzdušňovací 

 
ks 185,00 6,14 7 20 1295,00 42,99 

 
Fitink 

  
ks 800,00 26,56 1 20 800,00 26,56 

 
Hmoždinky + držáky 

 
ks 65,00 2,16 7 20 455,00 15,10 

 
Al T-kus 

  
ks 570,00 18,92 0 20 0,00 0,00 

 
Vložkovanie komína 

 
m 1400,00 46,47 0 20 0,00 0,00 

 
Rura komín 

 
ks 480,00 15,93 7 20 3360,00 111,53 

 
Plyn.kotol  Buderus ks 31700,00 1052,25 0 20 0,00 0,00 

 
Plynový šporák bojler 150l ks 9700,00 321,98 0 20 0,00 0,00 

 
Kotol Buderus WOLF ks 38200,00 1268,01 0 20 0,00 0,00 

 
Lokalné telesá 

 
ks 19600,00 650,60 1 20 19600,00 650,60 

 
Kohúty guľové ½ 

 
ks 120,00 3,98 1 20 120,00 3,98 

 
Kohúty guľové ¾ 

 
ks 130,00 4,32 1 20 130,00 4,32 

 
Kohúty guľové 1 

 
ks 250,00 8,30 1 20 250,00 8,30 

 
TP - Kyslík, plyn 

  
1200,00 39,83 1 20 1200,00 39,83 

 
Filter 

  
ks 130,00 4,32 0 20 0,00 0,00 

 
Varné  kolenoD25 

 
ks 35,00 1,16 0 20 0,00 0,00 

 
Elektrotvarovka D 40 ks 650,00 21,58 0 20 0,00 0,00 

 
Prechodka PE-O D32 ks 1200,00 39,83 0 20 0,00 0,00 

 
Trubka PE D32 m 95,00 3,15 0 20 0,00 0,00 

 
Skrnka RaMZ 

 
ks 3500,00 116,18 1 20 3500,00 116,18 

 
Skrinka 

  
ks 3800,00 147,00 0 20 0,00 0,00 

 
Presun stav. kapacít 6.5% 

 
500,00 16,60 1 20 500,00 16,60 

 
Montáž skrinky demontáž ks 500,00 16,60 0 20 0,00 0,00 

 
Čerpadlo 

  
ks 3500,00 116,18 0 20 0,00 0,00 

  Revízia     ks 1100,00 40,00 0 20 0,00 0,00 

Ú h r n   pre základ 20%:     
  

50795,00 1686,09 
    



 
 

2 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D P H                20%: 
  

10159,00 337,20 
    

           

           H O D N O T A   prác    : 
  

60954,00 2023,29 
    

           
v Čadci dňa……12.3. 2012…… 2011 Zhotovil: 

 

Ján 
Ščury 
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Príloha č. 8: Ponuková cena na plynofikáciu rodinného domu firma Elvyp s. r. o. 

           

           

           

           

           

     
Sk € množstvo 

 
Spolu v  

Spolu 
v  

Položka T e x t 
  

MJ Jed.cena Jed.cena 0 
DPH 

% SK € 

 
Rúra čierna 1/2    

nerez + 
matice m 145,00 4,81 25 20 3625,00 120,33 

 
Rúra čierna ¾ 

 
MJ 160,00 5,31 2 20 320,00 10,62 

 
Rúra čierna 1 

 
m 185,00 6,14 2 20 370,00 12,28 

 
Rúra čierna 5/4 

 
m 285,00 9,46 0 20 0,00 0,00 

 
Rúra 2´´ 

  
ks 145,00 4,81 0 20 0,00 0,00 

 
Prípojka a montáž kotla  do 26 kW ks 2500,00 82,98 0 20 0,00 0,00 

 

Prípojka k plzn. 
Šporáku k plyn. šporáku ks 900,00 29,87 1 20 900,00 29,87 

 
Montáž plyn. prip. do 15 m  m 385,00 12,78 0 20 0,00 0,00 

 
Oprava izolácie densolenom Sk 855,00 28,38 0 20 0,00 0,00 

 
Fólia žltá 

  
m 6,00 0,20 0 20 0,00 0,00 

 
Montáž kotla na zem. Plyn ks 2850,00 94,60 1 20 2850,00 94,60 

 
Montáž regulátora bez skr. ks 4820,00 159,99 1 20 4820,00 159,99 

 
Sekacie práce 

 
Sk 1000,00 33,19 7 20 7000,00 232,36 

 
Práce na U K 

 
Sk 1500,00 49,79 0 20 0,00 0,00 

 
Ventil odvzdušňovací 

 
ks 185,00 6,14 7 20 1295,00 42,99 

 
Fitink 

  
ks 800,00 26,56 1 20 800,00 26,56 

 
Hmoždinky + držáky 

 
ks 65,00 2,16 7 20 455,00 15,10 

 
Al T-kus 

  
ks 570,00 18,92 0 20 0,00 0,00 

 
Vložkovanie komína 

 
m 1400,00 46,47 0 20 0,00 0,00 

 
Rura komín 

 
ks 450,00 14,94 7 20 3150,00 104,56 

 
Plyn.kotol  Buderus ks 3100,00 102,90 0 20 0,00 0,00 

 
Plynový šporák bojler 150l ks 9700,00 321,98 0 20 0,00 0,00 

 
Kotol Buderus WOLF ks 38200,00 1268,01 0 20 0,00 0,00 

 
Lokalné telesá 

 
ks 19600,00 650,60 1 20 19600,00 650,60 

 
Kohúty guľové ½ 

 
ks 120,00 3,98 1 20 120,00 3,98 

 
Kohúty guľové ¾ 

 
ks 130,00 4,32 1 20 130,00 4,32 

 
Kohúty guľové 1 

 
ks 250,00 8,30 1 20 250,00 8,30 

 
TP - Kyslík, plyn 

  
1400,00 46,47 1 20 1400,00 46,47 

 
Filter 

  
ks 130,00 4,32 0 20 0,00 0,00 

 
Varné  kolenoD25 

 
ks 35,00 1,16 0 20 0,00 0,00 

 
Elektrotvarovka D 40 ks 650,00 21,58 0 20 0,00 0,00 

 
Prechodka PE-O D32 ks 1200,00 39,83 0 20 0,00 0,00 

 
Trubka PE D32 m 95,00 3,15 0 20 0,00 0,00 

 
Skrnka RaMZ 

 
ks 3500,00 116,18 1 20 3500,00 116,18 

 
Skrinka 

  
ks 3800,00 147,00 0 20 0,00 0,00 

 
Presun stav. kapacít 6.5% 

 
400,00 13,28 1 20 400,00 13,28 

 
Montáž skrinky demontáž ks 500,00 16,60 0 20 0,00 0,00 

 
Čerpadlo 

  
ks 3500,00 116,18 0 20 0,00 0,00 

  Revízia     ks 1100,00 40,00 0 20 0,00 0,00 

Ú h r n   pre základ 20%:     
  

50985,00 1692,39 
    



 
 

2 

D P H                20%: 
  

10197,00 338,50 
    

           

           H O D N O T A   prác    : 
  

61182,00 2030,89 
    

           v Čadci dňa……27.2.. 2012…… Zhotovil: 
 

Ján Kajánek 
     

 

 

 



 
 

1 

 

Príloha č. 9: Ponuková cena na plynofikáciu rodinného domu firma Plynoprojekt s. r. o. 

           

           

           

           

           

     
Sk € množstvo 

 
Spolu v  

Spolu 
v  

Položka T e x t 
  

MJ Jed.cena Jed.cena 0 
DPH 

% SK € 

 
Rúra čierna 1/2    

nerez + 
matice m 145,00 4,81 25 20 3625,00 120,33 

 
Rúra čierna ¾ 

 
MJ 160,00 5,31 2 20 320,00 10,62 

 
Rúra čierna 1 

 
m 195,00 6,47 2 20 390,00 12,95 

 
Rúra čierna 5/4 

 
m 285,00 9,46 0 20 0,00 0,00 

 
Rúra 2´´ 

  
ks 145,00 4,81 0 20 0,00 0,00 

 
Prípojka a montáž kotla  do 26 kW ks 2500,00 82,98 0 20 0,00 0,00 

 

Prípojka k plzn. 
Šporáku k plyn. šporáku ks 900,00 29,87 1 20 900,00 29,87 

 
Montáž plyn. prip. do 15 m  m 385,00 12,78 0 20 0,00 0,00 

 
Oprava izolácie densolenom Sk 855,00 28,38 0 20 0,00 0,00 

 
Fólia žltá 

  
m 6,00 0,20 0 20 0,00 0,00 

 
Montáž kotla na zem. Plyn ks 2850,00 94,60 1 20 2850,00 94,60 

 
Montáž regulátora bez skr. ks 4820,00 159,99 1 20 4820,00 159,99 

 
Sekacie práce 

 
Sk 900,00 29,87 7 20 6300,00 209,12 

 
Práce na U K 

 
Sk 1500,00 49,79 0 20 0,00 0,00 

 
Ventil odvzdušňovací 

 
ks 190,00 6,31 7 20 1330,00 44,15 

 
Fitink 

  
ks 800,00 26,56 1 20 800,00 26,56 

 
Hmoždinky + držáky 

 
ks 65,00 2,16 7 20 455,00 15,10 

 
Al T-kus 

  
ks 570,00 18,92 0 20 0,00 0,00 

 
Vložkovanie komína 

 
m 1400,00 46,47 0 20 0,00 0,00 

 
Rura komín 

 
ks 450,00 14,94 7 20 3150,00 104,56 

 
Plyn.kotol  Buderus ks 31000,00 1029,01 0 20 0,00 0,00 

 
Plynový šporák bojler 150l ks 9700,00 321,98 0 20 0,00 0,00 

 
Kotol Buderus WOLF ks 38200,00 1268,01 0 20 0,00 0,00 

 
Lokalné telesá 

 
ks 19600,00 650,60 1 20 19600,00 650,60 

 
Kohúty guľové ½ 

 
ks 120,00 3,98 1 20 120,00 3,98 

 
Kohúty guľové ¾ 

 
ks 130,00 4,32 1 20 130,00 4,32 

 
Kohúty guľové 1 

 
ks 250,00 8,30 1 20 250,00 8,30 

 
TP - Kyslík, plyn 

  
1300,00 43,15 1 20 1300,00 43,15 

 
Filter 

  
ks 130,00 4,32 0 20 0,00 0,00 

 
Varné  kolenoD25 

 
ks 35,00 1,16 0 20 0,00 0,00 

 
Elektrotvarovka D 40 ks 650,00 21,58 0 20 0,00 0,00 

 
Prechodka PE-O D32 ks 1200,00 39,83 0 20 0,00 0,00 

 
Trubka PE D32 m 95,00 3,15 0 20 0,00 0,00 

 
Skrnka RaMZ 

 
ks 3500,00 116,18 1 20 3500,00 116,18 

 
Skrinka 

  
ks 3800,00 147,00 0 20 0,00 0,00 

 
Presun stav. kapacít 6.5% 

 
300,00 9,96 1 20 300,00 9,96 

 
Montáž skrinky demontáž ks 500,00 16,60 0 20 0,00 0,00 

 
Čerpadlo 

  
ks 3500,00 116,18 0 20 0,00 0,00 

  Revízia     ks 1100,00 40,00 0 20 0,00 0,00 

Ú h r n   pre základ 20%:     
  

50140,00 1664,34 
    



 
 

2 

D P H                20%: 
  

10028,00 332,90 
    

           

           H O D N O T A   prác    : 
  

60168,00 1997,24 
    

           v Svrčinovci dňa……26.3... 2012…… Zhotovil: 
 

Milan Šopor 
    



 
 

1 

Príloha č. 10: Ponuková cena na plynofikáciu rodinného domu firma Elmop s. r. o. 

           

           

           

           

           

     
Sk € množstvo 

 
Spolu v  

Spolu 
v  

Položka T e x t 
  

MJ Jed.cena Jed.cena 0 
DPH 

% SK € 

 
Rúra čierna 1/2    

nerez + 
matice m 133,00 4,41 25 20 3325,00 110,37 

 
Rúra čierna ¾ 

 
MJ 160,00 5,31 2 20 320,00 10,62 

 
Rúra čierna 1 

 
m 195,00 6,47 2 20 390,00 12,95 

 
Rúra čierna 5/4 

 
m 285,00 9,46 0 20 0,00 0,00 

 
Rúra 2´´ 

  
ks 145,00 4,81 0 20 0,00 0,00 

 
Prípojka a montáž kotla  do 26 kW ks 2500,00 82,98 0 20 0,00 0,00 

 

Prípojka k plzn. 
Šporáku k plyn. šporáku ks 900,00 29,87 1 20 900,00 29,87 

 
Montáž plyn. prip. do 15 m  m 385,00 12,78 0 20 0,00 0,00 

 
Oprava izolácie densolenom Sk 855,00 28,38 0 20 0,00 0,00 

 
Fólia žltá 

  
m 6,00 0,20 0 20 0,00 0,00 

 
Montáž kotla na zem. Plyn ks 2850,00 94,60 1 20 2850,00 94,60 

 
Montáž regulátora bez skr. ks 4820,00 159,99 1 20 4820,00 159,99 

 
Sekacie práce 

 
Sk 900,00 29,87 7 20 6300,00 209,12 

 
Práce na U K 

 
Sk 1500,00 49,79 0 20 0,00 0,00 

 
Ventil odvzdušňovací 

 
ks 190,00 6,31 7 20 1330,00 44,15 

 
Fitink 

  
ks 800,00 26,56 1 20 800,00 26,56 

 
Hmoždinky + držáky 

 
ks 65,00 2,16 7 20 455,00 15,10 

 
Al T-kus 

  
ks 570,00 18,92 0 20 0,00 0,00 

 
Vložkovanie komína 

 
m 1400,00 46,47 0 20 0,00 0,00 

 
Rura komín 

 
ks 450,00 14,94 7 20 3150,00 104,56 

 
Plyn.kotol  Buderus ks 33900,00 1125,27 0 20 0,00 0,00 

 
Plynový šporák bojler 150l ks 9700,00 321,98 0 20 0,00 0,00 

 
Kotol Buderus WOLF ks 38200,00 1268,01 0 20 0,00 0,00 

 
Lokalné telesá 

 
ks 20600,00 683,79 1 20 20600,00 683,79 

 
Kohúty guľové ½ 

 
ks 120,00 3,98 1 20 120,00 3,98 

 
Kohúty guľové ¾ 

 
ks 130,00 4,32 1 20 130,00 4,32 

 
Kohúty guľové 1 

 
ks 250,00 8,30 1 20 250,00 8,30 

 
TP - Kyslík, plyn 

  
1300,00 43,15 1 20 1300,00 43,15 

 
Filter 

  
ks 130,00 4,32 0 20 0,00 0,00 

 
Varné  kolenoD25 

 
ks 35,00 1,16 0 20 0,00 0,00 

 
Elektrotvarovka D 40 ks 650,00 21,58 0 20 0,00 0,00 

 
Prechodka PE-O D32 ks 1200,00 39,83 0 20 0,00 0,00 

 
Trubka PE D32 m 95,00 3,15 0 20 0,00 0,00 

 
Skrnka RaMZ 

 
ks 3200,00 106,22 1 20 3200,00 106,22 

 
Skrinka 

  
ks 3800,00 147,00 0 20 0,00 0,00 

 
Presun stav. kapacít 6.5% 

 
300,00 9,96 1 20 300,00 9,96 

 
Montáž skrinky demontáž ks 500,00 16,60 0 20 0,00 0,00 

 
Čerpadlo 

  
ks 3500,00 116,18 0 20 0,00 0,00 

  Revízia     ks 1100,00 40,00 0 20 0,00 0,00 

Ú h r n   pre základ 20%:     
  

50540,00 1677,62 
    



 
 

2 

D P H                20%: 
  

10108,00 335,50 
    

            
 

          H O D N O T A   prác    : 
  

60648,00 2013,12 
    

           v Čadci dňa……5.3... 2012…… Zhotovil: 
 

Ján Moskáľ 
    



 
 

1 

Príloha č. 11: Ponuková cena na plynofikáciu rodinného domu firma Moget a. s.  

           

           

           

           

           

     
Sk € množstvo 

 
Spolu v  

Spolu 
v  

Položka T e x t 
  

MJ Jed.cena Jed.cena 0 
DPH 

% SK € 

 
Rúra čierna 1/2    

nerez + 
matice m 120,00 3,98 25 20 3000,00 99,58 

 
Rúra čierna ¾ 

 
MJ 160,00 5,31 2 20 320,00 10,62 

 
Rúra čierna 1 

 
m 220,00 7,30 2 20 440,00 14,61 

 
Rúra čierna 5/4 

 
m 285,00 9,46 0 20 0,00 0,00 

 
Rúra 2´´ 

  
ks 145,00 4,81 0 20 0,00 0,00 

 
Prípojka a montáž kotla  do 26 kW ks 2500,00 82,98 0 20 0,00 0,00 

 

Prípojka k plzn. 
Šporáku k plyn. šporáku ks 700,00 23,24 1 20 700,00 23,24 

 
Montáž plyn. prip. do 15 m  m 385,00 12,78 0 20 0,00 0,00 

 
Oprava izolácie densolenom Sk 855,00 28,38 0 20 0,00 0,00 

 
Fólia žltá 

  
m 6,00 0,20 0 20 0,00 0,00 

 
Montáž kotla na zem. Plyn ks 2850,00 94,60 1 20 2850,00 94,60 

 
Montáž regulátora bez skr. ks 4820,00 159,99 1 20 4820,00 159,99 

 
Sekacie práce 

 
Sk 1000,00 33,19 7 20 7000,00 232,36 

 
Práce na U K 

 
Sk 1500,00 49,79 0 20 0,00 0,00 

 
Ventil odvzdušňovací 

 
ks 190,00 6,31 7 20 1330,00 44,15 

 
Fitink 

  
ks 800,00 26,56 1 20 800,00 26,56 

 
Hmoždinky + držáky 

 
ks 65,00 2,16 7 20 455,00 15,10 

 
Al T-kus 

  
ks 570,00 18,92 0 20 0,00 0,00 

 
Vložkovanie komína 

 
m 1400,00 46,47 0 20 0,00 0,00 

 
Rura komín 

 
ks 450,00 14,94 7 20 3150,00 104,56 

 
Plyn.kotol  Buderus ks 35900,00 1191,66 0 20 0,00 0,00 

 
Plynový šporák bojler 150l ks 9700,00 321,98 0 20 0,00 0,00 

 
Kotol Buderus WOLF ks 38200,00 1268,01 0 20 0,00 0,00 

 
Lokalné telesá 

 
ks 20600,00 683,79 1 20 20600,00 683,79 

 
Kohúty guľové ½ 

 
ks 120,00 3,98 1 20 120,00 3,98 

 
Kohúty guľové ¾ 

 
ks 130,00 4,32 1 20 130,00 4,32 

 
Kohúty guľové 1 

 
ks 250,00 8,30 1 20 250,00 8,30 

 
TP - Kyslík, plyn 

  
1300,00 43,15 1 20 1300,00 43,15 

 
Filter 

  
ks 130,00 4,32 0 20 0,00 0,00 

 
Varné  kolenoD25 

 
ks 35,00 1,16 0 20 0,00 0,00 

 
Elektrotvarovka D 40 ks 650,00 21,58 0 20 0,00 0,00 

 
Prechodka PE-O D32 ks 1200,00 39,83 0 20 0,00 0,00 

 
Trubka PE D32 m 95,00 3,15 0 20 0,00 0,00 

 
Skrnka RaMZ 

 
ks 3300,00 109,54 1 20 3300,00 109,54 

 
Skrinka 

  
ks 3800,00 147,00 0 20 0,00 0,00 

 
Presun stav. kapacít 6.5% 

 
300,00 9,96 1 20 300,00 9,96 

 
Montáž skrinky demontáž ks 500,00 16,60 0 20 0,00 0,00 

 
Čerpadlo 

  
ks 3500,00 116,18 0 20 0,00 0,00 

  Revízia     ks 1100,00 40,00 0 20 0,00 0,00 

Ú h r n   pre základ 20%:     
  

50865,00 1688,41 
    



 
 

2 

 

 

 

D P H                20%: 
  

10173,00 337,70 
    

           

           H O D N O T A   prác    : 
  

61038,00 2026,11 
    

           v Horelici dňa……19.3... 2012…… Zhotovil: 
 

Marián Gáboš 
    



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


