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1. Úvod 

 

V dnešnom  dynamickom svete je potrebné sa čoraz častejšie prispôsobovať tomu, čo je 

na trhu žiadané. Meniace prostredie zásadne vplýva aj na zákazníkov a je čoraz namáhavejšie 

uspokojovať požiadavky jednotlivých zákazníkov. Práve tento fakt ma významný vplyv na 

stúpajúcu tendenciu zavádzania logistiky v podniku. Len správna aplikácia zásad logistiky 

dokáže pre každý jednotlivý podnik určiť optimum, ktoré spĺňa kritéria maximálnej 

efektívnosti. 

Problematika zásob je čoraz viacej skloňovanou a preberanou témou. Hlavným 

dôvodom je fakt, že v sebe viažu finančné prostriedky, čím ohrozujú chod celej spoločnosti. 

Existuje viacero názorov spojených so zásobami. Niektorí ich označujú ako nutné zlo, ktoré 

by sa malo odstrániť a iní, že držať zásoby v určitej výške je strategickým krokom v prípade 

neočakávaného zvýšeného záujmu o ich tovar. Práve tento rozpor je základným podnetom pre 

riadenie zásob a vytváranie tlaku na znižovanie nákladov s nimi súvisiacich. 

Cieľom diplomovej práce je optimalizácia riadenia zásob v podniku RONA, a.s. 

zaoberajúcim sa výrobou a predajom sklárskych výrobkov. Na základe analýzy ABC budú 

identifikované životne dôležité položky zásob, ktoré sú pre podnik strategickými, ale i  

nákladnými zásobami a budú navrhnutéodporučenia ako efektívnejšie tieto zásoby riadiť, aby 

procesy s nimi spojené boli čo najúčinnejšie. Zásoby ako také stále naberajú na význame 

a problémom je zaistiť ich optimálnu výšku. Len správne nastavený systém zameraný na ich 

riadenie môže podniku zabezpečiť jeho hospodársky a ekonomický rast. Pretože zlé riadenie 

zásob môže spôsobiť podnikom nemalé problémy s počtom nevybavených objednávok, 

s nespokojnými zákazníkmi, s vysokou viazanosťou finančných prostriedkov v zásobách, so 

zastaranosťou a znehodnocovaním zásob, so zhoršovaním vzťahov s odberateľmi . 

 

 V prvej kapitole diplomovej práce bude predstavený  analyzovaný podnik RONA, a. 

s., jeho dlhoročnú tradíciu v sklárskom priemysle a celkovú ekonomickú výkonnosť za 

sledované obdobia. 
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Druháčasť bude zameraná na teoretické východiská riadenia zásob, postupy, metódy 

a zaužívané systémy pre ich optimalizáciu.  

Praktickej časti sú zahrnuté  analýzy zásoby podniku RONA, a. s., ich vplyv na dobu 

obratu a pomocou analýzy ABC zistiť, ktoré zásoby sú pre podniky životne dôležité a je im 

potrebné venovať značnú pozornosť. 

Záverečnú časť bude tvoriť na základe preskúmania systému riadenia zásob v podniku 

návrh a doporučenia akým smerom by sa mal  do budúcnosti uberať. 
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2.Charakteristika analyzovaného podniku 

2.1 RONA, a. s. 

Akciová spoločnosť RONA je hlavným producentom úžitkového skla a patrí do skupiny 

spoločností zabezpečujúcich komplexné činnosti spojené s vývojom, výrobou a predajom 

úžitkového skla a ďalších aktivít súvisiacich s hlavným predmetom činností 

Spoločnosť RONA a.s. bola založená 18. Októbra 1995 a do obchodného registra bola 

zapísaná 2. Januára 1996. Dňom 1. 1 . 2003 došlo k zlúčeniu so spoločnosťou RONA 

CRYSTAL a. s. a stala sa jej univerzálnym právnym nástupcom a prebrala celé obchodné 

imanie, práva a povinnosti vrátane neznámych. 

RONA a. s. má zriadenú zahraničnú organizačnú zložku v Českej republike so sídlom 

v Liberci s predmetom činnosti: kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja, 

sprostredkovateľskej činnosti v oblasti obchodu. 

Hlavnými činnosťami spoločnosti sú: 

- výroba a predaj skla, 

- maloobchod so sklárskymi výrobkami, 

- veľkoobchod so sklárskymi výrobkami a porcelánom, 

- prenájom nehnuteľností vrátene bytového hospodárstva, 

- výroba tepla, rozvod tepla, rozvod elektriny. 

2.2 História sklární 

Spoločnosť bola založená v roku 1892 ako posledná najväčšia skláreň viedenskej 

spoločnosti SchreiberundNeffen, začínala výrobou plochého skla, neskôr lisovaného sklad 

pod značkou Kaiser Cristal, Popri lisovanom skle sa vyrábalo ručné fúkané sklo pod značkou 

RONACrystal. Začiatkom minulého storočia bola skláreň najväčším a najmodernejším 

sklárskym podnikom. 

Vývoj sklárskej výroby v Lednických Rovniach prešiel mnohým organizačnými 

zmenami, od polovice 60-tych rokov sa zameriava najmä na postupné zavádzanie strojovej 

automatickej výroby skla. 
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Cieľom transformačného procesu po roku 1992bol vznik akciovej spoločnosti LR 

CRYSTAL, neskôr RONA CRYSTAL, ktorý otvoril priestor pre vybudovanie  moderného 

nezávislého výrobcu úžitkového skla medzinárodného významu. Nevyhnutnou súčasťou tohto 

procesu sa stala reorganizácia predaja a prevzatie obchodných aktivít a činností spoločnosťou 

B.D.S. založenou v roku 1995, neskôr RONA TRADING a.s. a následne zmena jej 

obchodného mena na RONA a.s. od 9. 1. 2002. Z výrobne orientovanej spoločnosti sa 

postupnou reštrukturalizáciou stala moderná zákaznícky a trhovo orientovaná spoločnosť. 

Dôležitým znakom spojenie dnešnej modernej sklárne s jej historickými koreňmi je aj 

Slovenské sklárske múzeum, jediná inštitúcia s touto profiláciou na Slovensku. Cieľom je 

sprostredkovať obraz o dejinách, ktoré pomáhajú šíriť povesť o kvalite tradičného sklárstva 

nielen regiónu ale celého Slovenska. 

2.3 Organizačná štruktúra spoločnosti 

Organizačná štruktúra  určuje základné usporiadanie v členení na štatutárne orgány 

spoločnosti a výkonný manažment. 

Vrcholným orgánom spoločnosti je Valné zhromaždenie, ktoré poverilo riadením 

spoločnosti Predstavenstvo. Predstavenstvo riadi všetky aktivity spoločnosti s kľúčovým 

cieľom zvyšovania majetku a rastu akcionárskej hodnoty spoločnosti pri zabezpečovaní 

transparentnosti jej aktivít voči obchodným partnerom a všetkým zainteresovaným 

stranám.Dozorná rada plní kontrolnú funkciu správy a riadenia  spoločnosti.Schematický je 

organizačná štruktúra zachytená v obrázku 2.1. 

 

Obr. 2.1 Organizačná štruktúra podniku  

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa internej smernice podniku 
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2.4 Profil spoločnosti 

Akciová spoločnosť RONA patrí medzi popredných výrobcov sklárskej produkcie, 

medzi významných exportérov a medzi dôležité zamestnávateľské organizácie v rámci 

stredoslovenského  regiónu. Predmet podnikanie dopĺňajú jej dcérske spoločnosti a v rámci 

konsolidačného celku sa podieľajú na jej celkovom výsledku. Podnikateľské aktivity sú 

zamerané prevažne na produkciu úžitkového skla, veľkoobchod a maloobchod so sklárskymi 

výrobkami pre domácnosť a komplexné dodávky pre stolovanie a gastronómiu v širokom 

sortimente a kvalite. 

Medzi hlavné priority, ktoré sa darí priebežne napĺňať patria: 

- skvalitňovanie distribúcie, obchodných operácií a marketingových činností 

- zlepšovanie servisu zákazníkom, 

- technologická inovácia a rozvoj, 

- zvyšovanie efektívnosti všetkých činnosti a operácií, 

- podpora vlastnej značky, 

- rozvoj kvality a úžitkovosti vlastností výrobkov, 

- vytváranie úspešnéhodesignu, 

- rast kvalifikácie pracovníkov. 

Základnou filozofiou firmy je tržný prístup, ktorý spočíva v sledovaní vývoja potrieb 

trhov a trendov, čo sa odráža v odpovedajúcej orientácii na inovácie a voľbe obchodného 

postupu, majúcich za cieľ zvýšenie konkurencieschopnosti, ako aj uspokojenie dopytu 

a potrieb našich  obchodných partnerov. Cennou devízou Rony a. s. je schopnosť pružne 

reagovať na zmeny v dopyte a na individuálne potreby zákazníkov a to nielen v oblasti 

produktu, ale i vo sfére obalov. 

Stalo sa samozrejmosťou, že sklárne dôsledne uplatňujú veľmi zodpovedný prístup 

k oblasti ekológie a životného prostredia. RONAa.s sa v rámci regiónu už tradične objavuje 

ako sponzor a podieľasa na veľkom množstve spoločenských a kultúrnych aktivít. 

2.4.1 Obchodná politika 

Spoločnosť je hlavným producentom úžitkového skla, ktorá zabezpečuje komplexné 

činnosti spojené s vývojom, výrobou, servisom a predajom úžitkového skla, ktoré je pod 

značkou RONA exportované do celého sveta. Spoločnosť je konkurencieschopná a patrí 
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medzi najvýznamnejších výrobcov sklárskej produkcie, na jednej strane z pohľadu objemu, na 

strane druhej zo šírky sortimentu úžitkového skla pre domácnosť a gastronómiu. 

Akciová spoločnosť RONA je spoločnosťou s výrazným proexportným zameraním, kde 

viac ako 96 % produkcie firmy našlo svojich klientov mimo územia Slovenskej republiky. 

Vďaka členstvu krajiny v EU bolo možné zapojiť spoločnosť do rady rozvojových programov 

financovaných práve zEU, čo viedlo k zlepšeniuimage spoločnosti na zahraničných trhoch, 

vzrástli očakávanej a nároky našich zákazníkov na kvalitu produkcie, servisu, dodacích lehôt, 

flexibilitu, cenu výrobkov. Obchodný úsek musel pružne reagovať na meniace sa požiadavky 

trhu. Priebežne bola menená jednak štruktúra obchodného oddelenia, ako aj jeho personálne 

obsadenie. Cieľom všetkých zmien bolo prispôsobiť sa novému vonkajšiemu prostrediu 

a zefektívniť akvizičný a popredajný zákaznícky servis. 

Základným mottom pre RONA a. s. je uspokojovanie potrieb zákazníkov, jej strategický 

potenciál sa realizuje predovšetkým vo vyspelých krajinách OECD s tradične vysokým 

štandardom kultúry stolovania. Mimoriadna pozornosť bola a je venovaná rozvoju nových 

netradičných trhov, kde vplyvom kultúrneho prostredia sklo nepatrí medzi artikle dennej 

potreby. Ide najmä o ázijský kontinent, ktorému stále dominuje keramika a porcelán. 

2.4.2 Výroba v spoločnosti RONA, a. s. 

V spoločnosti RONA, a. s. sa výrobný proces začleňuje do kategórii ručnej a strojovej 

výroby, ktorá je v ďalšom výrobnom procese aj zušľachťovaná. Zušľachťovanie spočíva 

v špeciálnom opracovaní skla, ktorými je napr. diaryt, pieskovanie, panto. Strojová výroba je 

v podniku rozčlenená do 7 automatických výrobných liniek. 

Strojová výroba – vyrobila 56 566 tis. kusov výrobkov v hodnote 29 301 tis. EUR. 

Najväčší podiel na celkovom objeme výroby v kusovom (41%) aj peňažnom (42%) vyjadrení, 

po prvý krát zaznamenala výrobková kategória mechanicky tvarovaných kalíškov s ťahanou 

nohou, s vyššou pridanou hodnotou, čím sa naplnilo dlhodobé strategické smerovanie 

strojovej výroby. K zvýšeniu produkcie došlo na základe výmeny a generálne opravy 

stávajúcej výrobnej linky. 

Ručná výroba  – po roku 2010, kedy sa ručná výroba stala opäť žiaducim segmentom 

na trhu, rok 2011 predstavoval udržanie stability výroby s využitím maximálnych kapacít. 

Žiadanosť výroby vyjadruje produkcia výrobkov, ktorých bolo celkovo vyrobených 1 537 tis. 

kusov v hodnote 4 160 tis. EUR. Celkový počet výrobkov predstavuje nárast produkcie o 
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5,5% voči produkcii v roku 2010. K dosiahnutým hodnotám počtu vyrobených kusov a 

plniteľnosti prispela aj kvalita skloviny ako následok technologických opatrení.  

2.4.3 Geografická štruktúra predaja 

RONA, a.s. plne využíva rastúci potenciál svetového trhu so sklom, ktorý sa po kríze v 

roku 2009 začal v roku 2010 zotavovať z prepadu dopytu. V raste dopytu dominoval nemecký 

trh, pričom potenciál tohto trhu pre RONA, a.s. sa zvýšil aj v dôsledku ďalšej redukcie 

výrobných kapacít v európskom sklárskom priemysle (konkurz firmy WaltherGlass, GmbH, 

Nemecko a následné úplné odstavenie výrobných liniek tejto firmy). Rast dopytu v Nemecku 

sprevádzal celoročne stabilný dopyt na trhoch Severnej Európy (Nórsko, Švédsko, Fínsko, 

Dánsko), USA i Kanady. Rovnako ako v roku 2010 aj v roku 2011 pokračovala recesia v 

krajinách Južnej Európy. Hoci predaj vo Francúzsku začal v druhej polovici roku 2011 

významne narastať a k stabilizácii dopytu došlo aj v Taliansku, naproti tomu v Španielsku, 

Portugalsku a Grécku zostal obchodný výkon RONA, a.s. za úrovňou úspešných rokov 2006-

2007. Dopyt po domácom i gastro skle stúpal aj v Austrálii a Južnej Amerike. Mimoriadny 

rast obchodu zaznamenala RONA, a.s. v Číne. Medziročný nárast objemu predaja bol vyšší 

ako 40 %. Úspešnosť RONA, a.s. na čínskom trhu pozitívne ovplyvnila dopyt po výrobkoch 

RONA, a.s. v celej Juhovýchodnej Ázii.  

Napriek pretrvávajúcemu vyššiemu kurzu EUR voči USD a AUD dokázala RONA 

udržať svoju tržnú pozíciu, ktorú získala v rokoch 2005-2007 na trhoch Austrálie, Nového 

Zélandu i Južnej Ameriky. 
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Graf 2.1 Geografická štruktúra predaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

2.4.4Logistika 

Jej poslaním je snaha o optimalizáciu všetkých procesov spojených s bezchybným 

chodom spoločnosti, od nákupu, cez samotnú výrobu až po skladové hospodárstvo a voľbu 

dopravných ciest. Významným medzníkom v logistike RONA a.s. bol štart procesu 

budovanie zásoby tovaru RonaSelect. Kvalitazákazníckeho  servisu a užívateľský komfort 

tým dostal úplne novú tvár, a čím sa vytvoril predpoklad pre realizáciu cieľa predaja 

výrobkov pod vlastnou značkou – cez krátke dodacie lehoty, flexibilné dodávky aj menších 

množstiev a rýchlu dopravu na miesto určenia zvyšovať predaj výrobkov s výrazne vyššou 

ekonomickou efektivitou. To všetko prispelo k nárastu počtu aktívnych odberateľov o takmer 

10 %. 

2.4.5 Politika kvality 

Akciová spoločnosť RONA uplatňuje vysoké nároky na kvalitu a dizajn, je držiteľom 

certifikátu na riadenie kvality ISO 9001:2000 od anglickej firmy Lloyd s Register 

QualityAssurancev viď príloha č. 1. Je to efektívna a moderne komunikujúca spoločnosť, 

ktorá získala pevné miesto na svetových trhoch a naďalej sa snaží dosahovať trvalý rast 

hodnoty spoločnosti. 



13 

 

Team riadenie kvality pomáha riadiť kvalitu prostredníctvom poskytovanie metodiky, 

konzultácií, komunikácie s jednotlivým úsekmi spoločnosti, riešením širokej problematiky na 

úrovni vedenia spoločnosti. 

Politika kvality znamená aj: 

Radosť a potešenie z krásnych a kvalitných výrobkov – to ponúkame našim 

zákazníkom. 

Ofenzívnym prístupom k požiadavkám zákazníkov splníme úlohu stať sa vedúcou 

firmou v strednej Európe vo výrobe úžitkového skla a v komplexných dodávkach pre 

gastronómiu. 

Našim  zámerom je: 

-zabezpečiť efektívne využívanie systému a procesov manažérstva kvality s aplikáciu 

ich spätnej väzby vedúcej k stálemu vyhodnocovaniu a zlepšovaniu 

- intenzívne zhodnocovanie investícii do nových technológii a ľudských zdrojov 

a zvyšovanie starostlivosti o zákazníka 

Ano, sme tu pre zákazníka a meradlom je zvyšovanie jeho spokojnosti. 

 

Poslanie RONA 

„Prinášame ľuďom potešenie z krásnych a kvalitných výrobkov“ 

 

Vízia RONA 

„Staneme sa modernou európskou firmou vo výrobe a distribúcii sododraselného skla“ 

2.4.6 Strategické ciele 

- zvýšiť tržnú hodnotu firmy, 

- zabezpečiť ekonomickú stabilitu vrátene zaistenie proti kurzovým vplyvom, 

- premena z výrobne orientovane na trhovo orientovanú spoločnosť, 

predovšetkým prostredníctvom redizajnu interných procesov a logistických 

tokov spoločnosti, 
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- zaistenie plného vyťaženia existujúcich výrobných kapacít SV a RV 

z dlhodobého hľadiska a ďalšie zvyšovanie obratu prostredníctvom nákupu 

doplnkového tovaru formou outsourcingu, 

- zvyšovanie podielu sortimentu s cieľom do roku 2013 dosiahnuť 30 % podiel 

gastro sortimentu na celkových tržbách za výrobky a tovar, 

- dosahovanie trvalého rastu produktivity práce z pridanej hodnoty na pracovníka, 

a to v predstihu pred rastom priemernej mzdy. 

2.5 Vývoj ekonomickej situácie spoločnosti 

Po pretrvávajúcej ekonomickej kríze, ktorá nastala v roku 2008 sa spoločnosti síce 

znižoval hospodársky zisk, ale aj napriek tomu si dokázala udržať svoju pozíciu na trhu.  

V tabuľke  2.1 sú uvedené základné údaje zo súvahy spoločnosti za roky 2009 až 2011. 

Jednotlivé položky sú uvádzané k 31. 12. daného roka a sú uvádzané v eurách. Údaje 

o súvahe a výkaze ziskov a strát za rok 2012 neuvádzam z dôvodu ich nedostupnosti. Výkazy 

budú k dispozícií až v druhom polroku tohto roku. 

 

Tab. 2.1 Súvaha za roky 2009 - 2011 

Položka (eur) / rok 2009 2010 2011 

Aktíva spolu 58 342 462 56 225 999 56 736 742 

Stále aktíva 36 034 065 33 299 442 32 779 239 

Obežné aktíva 22 188 525 22 848 445 23 873 298 

Pasíva spolu 58 342 462 56 225 999 56 736 742 

Vlastný kapitál 13 354 662 12 218 941 12 806 892 

Cudzí kapitál 44 570 860 43 687 032 43 587 166 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

2.5.1 Pomerové ukazovatele finančnej analýzy 

Pomerové finančné ukazovatele sa vyznačujú veľkou variabilitou konštrukcie, obsahu, 

vypovedacej schopnosti, pripisovanej dôležitosti a tak aj samotnými názvami. Možno 

skonštruovať množstvo pomerových finančných ukazovateľov, ktoré dokážu s väčšou či 
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menšou vypovedacou schopnosťou popísať finančnú situáciu analyzovaného podniku. 

(Dluhošová,2008) 

Dosiahnuté výsledky  používajú ako merítko úrovne hospodárenia podniku, nejedná sa 

o nejaké cieľové hodnoty, ktoré by sa všetky podniky snažili dosiahnuť. Niektoré dobre 

riadené firmy sú nad priemerom, pod odborovým priemerom môžu byť o nič menej dobré 

firmy. Ak však je podnik s pohľadu väčšiny svojich ukazovateľov príliš vzdialený od 

priemeru, je na finančnom analytikovi, aby zistil, čo je príčinou takejto odchýlky, či 

v pozitívnom, alebo negatívnom smere. 

Medzi základné pomerové ukazovatele  rozobrané v práci patria  ukazovatele finančnej 

stability a zadlženosti,ukazovatele rentability,ukazovatele likvidity,ukazovatele aktivity 

(obratu).Pomerové ukazovatele sú zachytené v tabuľkách. Potrebné údaje pre výpočet sú 

uvedené v prílohe č. 2 a prílohe č. 3 a postup jednotlivých výpočtov a vzorcov je uvedený 

v prílohe č. 4. 

 

Ukazovateľ zadlženosti 

 

Podľa Dluhošovej (2008, s.68) je „Finančná stabilita podniku charakterizovaná 

štruktúrou zdrojov financovania. Finančnú stabilitu je možné hodnotiť na základe analýzy 

vzťahu podnikových aktív a zdrojov ich krytia“. 

Zadlženosť nám vyjadruje, že podnik používa k financovaniu svojich aktív cudzie 

zdroje.  Používanie cudzích zdrojov na krytie aktív ovplyvňuje nie len výnosnosť kapitálu, ale 

značne ovplyvňuje riziko podnikania. Dôležitým rozhodnutím teda je, aby sa podnik správne 

rozhodol akým podielom vlastného a cudzieho kapitálu bude financovať svoje podnikové 

aktivity. 

 

Tab 2.2 Ukazovateľ celkovejzadlženosti 

Ukazovatele zadlženosti vzorec 2009 2010 2011 

Ukazovateľ celkovej zadlženosti (2.1) 76,40 % 77,69 % 76,80 % 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Celková zadlženosť v sledovaných rokoch nedosiahla ani u jedného doporučenú 

hodnotu 30 – 60 %. Celková zadlženosť sa v roku 2009 dostala na úroveň až 76,40 %, ktorá 

bola do značnej miery zapríčinená pretrvávajúcou finančnou krízou a mala za následok 

vysoké straty z niektorých derivátových operácií. To sa negatívne prejavilo v celkovej bilancií 

výnosov a taktiež  v náraste úverovej angažovanosti spoločnosti.  Najvýhodnejším riešením 

tejto stratovej situácie boli krátkodobé úvery, ktoré však nie sú pre podnik najlacnejším 

riešením, ale práve naopak bude platiť vysoké úroky za poskytnuté úvery.  V roku 2010 došlo 

ku zvýšenie celkovej zadlžeností, čo bolo zapríčinené najmä zvýšením dlhodobých záväzkov 

zo zvýšeného odloženého daňového záväzku. 

 

Ukazovatele rentability 

 

Ukazovatele rentability slúžia k meraniu, zhodnoteniu kapitálu vloženého alebo 

investovaného do firmy. Čím je hodnota ukazovateľov vyššia, tým lepšie hospodári firma.  

V tabuľke 2.3 sú uvedené vypočítané hodnoty jednotlivých ukazovateľov. 

 

Tab 2.3 Ukazovatele rentability 

Ukazovatele rentability vzorec 2009 2010 2011 

Rentabilita aktív – ROA (2.2) -4,33 % - 1,45 % 2,23 % 

Rentabilita vlastného kapitálu - ROE (2.3) -15,87% -5,96% 7,24% 

Rentabilita tržieb – ROS (2.4) -5,10 % -1,54% 2,15% 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Vývoj  všetkých ukazovateľov rentability v rokoch 2009 a 2010 bol v záporných 

hodnotách, čo pre podnik v konečnom dôsledku znamenalo stratu. Konečne pozitívnym 

rokom je rok 2011, kedy je rentabilita vlastného kapitálu  predstavovala takmer 7,24 % alebo 

na 1 euro investovaného kapitálu vlastníkom pripadá 0,0724 eura zisku. Rok 2011 bol prvým 

rokom kedy po hospodárskej kríze spoločnosť vykazuje kladný hospodársky výsledok. 

Ukazovateľ rentability tržieb za sledované obdobie má síce stúpajúcu tendenciu, ale v 

rokoch 2009 a 2010 so zápornou hodnotou . Síce dochádzalo medziročne k nárastu tržieb, ale 
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podnik vykazoval v tomto období záporný výsledok hospodárenie. Prelom nastal v roku 2011 

kedy je hodnota kladná a podnik vykazuje zisk s medziročný nárastom tržieb o 4 923 443 eur. 

Ukazovateľ ROE je číselne väčší ako ukazovateľ ROA a taktiež dynamika rastu ROE je 

rýchlejšia ako pri ukazovateli ROA, čím je použitie cudzieho kapitálu pre podnik prospešné. 

 

Ukazovatele likvidity 

Ukazovatele likvidity merajú  schopnosť firmy uhrádzať svoje záväzky. Likvidita teda 

spočíva v tom, ako rýchlo je podnik schopný inkasovať svoje pohľadávky, či má predajné 

výrobky a v prípade potreby je ochotný predať svoje zásoby. Jednotlivé typy likvidity a ich 

hodnoty sú uvedené v tabuľke 2.4. 

 

Tab. 2.4 Ukazovatele likvidity 

Ukazovatele likvidity vzorec 2009 2010 2011 

Celková likvidita (2.5) 1,69 1,79 1,87 

Pohotová likvidita (2.6) 0,95 1,00 0,97 

Okamžitá likvidita (2.7) 0,07 0,04 0,04 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Ukazovatele okamžitej likvidity nedosahovali požadované hodnoty (hodnoty 

v rozmedzí 0,9 – 1,1), čo bolo v rokoch 2009 až 2011 spôsobené nižším objemom finančného 

majetku, ktorý spoločnosť musela vynaložiť na úhradu zvýšeného objemu bankových úverov.     

Ukazovatele celkovej likvidity (hodnoty v rozmedzí 1,5 – 2,5) v týchto rokoch mali 

pozitívny vývoj, čo znamenalo, že spoločnosť mala dostatok iného likvidného majetku na 

úhradu svojich krátkodobých záväzkov, to hlavne krátkodobé a dlhodobé pohľadávky.  

Pohotová likvidita (hodnoty v rozmedzí 1 – 1,5) naberá pozitívnych hodnôt v roku  

2010. V roku 2009 a 2011 je hodnota ukazovateľov nižšia ako doporučená hodnota,, čo značí 

že podnik neviaže značný objem aktív vo forme pohotových platobných prostriedkov. Pokles 

ukazovateľa nám vypovedá o zhoršení finančnej a platobnej situácii 

. 
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Ukazovatele aktivity 

Ukazovatele aktivity slúžia k meraniu viazanosti kapitálu v jednotlivých zložkách 

majetkua intenzite využívania jednotlivých zložiek majetku. V tabuľke 2.5 sú uvedené 

hodnoty potrebné pre výpočet a vypočítané hodnoty ukazovateľov z nich. 

  

Tab. 2.5 Ukazovatele aktivity 

Ukazovatele aktivity vzorec 2009 2010 2011 

Obrátka celkových aktív (2.8) 0,85 0,93 1,04 

Doba obratu aktív (2.9) 424,37 381,22 346,15 

Doba obratu pohľadávok (2.10) 78,46 63,46 72,50 

Doba obratu záväzkov (2.11) 94,98 86,43 77,82 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Ukazovateľ obrátky celkových aktív je v rokoch 2009 a 2010  menší ako 1, čo nie je 

pozitívny jav a znamená, že celkové aktíva sa v tržbách neobnovia ani jedenkrát v roku. 

Z tohto, ukazovateľa usudzujeme o investičnej náročnosti tohto odvetvia, aj keď síce v roku 

2011 je ukazovateľ vyšší ako 1, ale len minimálne. 

Z ukazovateľov doby obratu pohľadávok je vidno,  že spoločnosť rýchlejšie hradí svoje 

záväzky ako inkasuje svoje pohľadávky, úveruje svojich odberateľov, čo je pre ňu negatívny 

jav. 

Ukazovatele obratu zásob a obrátkovostisú podrobne rozobrané v kapitole č. 4. 

 

2.5.2 Vývoj celkových tržieb 

V tabuľke 2.5 je zobrazený vývoj celkových tržieb podniku rozčlenený na tržby 

z predaja tovaru a z predaja výrobkov a služieb za roky 2009 – 2011. Údaje o jednotlivých 

tržbách sú z výkazov zisku a strát podniku za sledované roky viď. príloha č. 2 a vyčíslené 

v eurách. 
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Tab. 2.5 Vývoj celkových tržieb 

Položka (eur)/rok 2009 2010 2011 

Tržby z predaja tovaru 126 969 263 861 1 251 873 

Tržby z predaja výrobkov a služieb 49 365 400 52 831 211 57 754 654 

Celkové tržby 49 492 369 53 095 072 59 006 527 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Vývoj tržieb má v jednotlivých rokoch stúpajúcu tendenciu. Najnižšie vykazované tržby 

sú v roku 2009. Významným činiteľom v tomto roku na znížených tržbách mala celosvetová 

hospodárska kríza. Ďalším činiteľom bolo odstavenie jednej výrobnej linky na dobu 4 

mesiacov, čím znížila počet vyrábaných výrobkov a celkový predaj. 

V roku 2010 je značný nárast tržieb, kedy sa podnik začal spamätávať z prepadu po 

hospodárskej kríze. Nárast celkových tržieb predstavoval konkrétne čiastku o 3 602 703 eur. 

Zvýšený predaj bol spôsobený aj  zatvorením konkurenčnéhosklárskeho podniku v Poltári  po 

hospodárskej kríze, čo podnik do značnej miery využil.  

V roku 2011 podnik využil plne svoj rastúci potenciál. Po redukcií výrobných kapacít 

a následnom konkurze  firmy v Nemecku,  bol export významne navýšený. Mimoriadny rast 

exportu  zaznamenal podnik aj v Číne, kde medziročný nárast objemu predaja bol vyšší ako 

40%. Na tento trh bola zameraná mimoriadna pozornosť, kde vplyvom kultúrneho prostredia 

nepatrí sklo k dennej spotrebe, ale stále mu dominuje keramika a porcelán. Nárast tržieb bol 

zaznamený aj v ostatných krajinách OECD, kde je predaj výrobkov tradične úspešný. 

Na zvýšenom predaji v jednotlivých krajinách má hľadisko minimalizácie nákladov na 

distribúciu produktov pri zachovaní očakávanej flexibility servisu a špecifických 

podmienkach podnikania v daných krajinách. 
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3.Teoretická východiska optimalizaceřízení zásob 

3.1 Pojem logistika 

V rozvinutej trhovej ekonomike neobstojí ani jeden podnikateľský subjekt v tvrdej 

konkurencii, ktorý nedokáže uspokojiť zákazníka dodaním správneho sortimentu výrobkov a 

služieb v správnom množstve, na správne miesto, v správnom stave, správne ekologicky a za 

správnu cenu. Naplnenie tohtopodnikateľského cieľa zabezpečuje logistika. V literatúre sa 

vyskytuje mnoho definícií logistiky. Medzi vybrané patria: 

 

Podľa Macurovej (2007, s.4) „Logistika je náuka o toku, ktorý sa uskutočňujepri 

uspokojovaní požiadaviek po produktoch“ 

 

Podľa Královenského (2001, s.42) „Logistika je interdisciplinárna veda, ktorá sa 

zaoberá koordináciou, zosúladením prepojením a optimalizáciou toku surovín, 

materiálu, polovýrobkov, výrobkov a služieb, ale tiež tokov informácií a financií z 

hľadiska uspokojenia zákazníka za najnižšieho vynaloženia prostriedkov“  

  

Logistika nie je samoúčelná, ale je súčasťou podnikateľskej stratégie, a to ako 

koncepcia riadenia firmy, vychádzajúca od zákazníka a je tiež racionalizačným 

nástrojom. Tým, že logistika dáva do súladu vecnú, priestorovú a časovú diferenciáciu výroby 

a spotreby, na jednej strane vedie k úspore nákladov, zníženiu stavu zásob, uvoľneniu kapitálu 

a tým k zvýšeniu hospodárnosti a zisku. Na druhej strane, čo je významnejšie pre trhovú 

ekonomiku, je logistika nástrojom pre získanie a udržanie zákazníka, pretože mu poskytuje 

výhody, čím firma, ktorá uplatňuje logistiku, získava vyššiu konkurenčnú schopnosť a má 

vyššiu trhovú výkonnosť. Ďalšie, čo logistika prináša, je zvýšenie podnikateľskej pružnosti a 

prispôsobivosti sa zmeneným podmienkam v oblasti nákupu a odbytu.  

 

Najdôležitejším cieľom podnikateľskej logistiky je spravidla zvýšenie alebo 

optimalizácia trhovej výkonnosti podnikov. To sa odráža v troch faktoroch: v kvalite 

produktu, cene za produkt a dodávateľskom servise.  
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Hlavné logistické činnosti: (Lambert, 2005) 

- zákaznícky servis, 

- prognózy dopytu, 

- riadenie stavu zásob, 

- logistická komunikácia, 

- manipulácia s materiálom, 

- vybavovanie objednávok, 

- balenie, 

- stanovenie miesta výroby a skladovanie, 

- obstarávanie/ nákup, 

- manipulácia s vráteným tovarom, 

- spätná logistika, 

- doprava a preprava, 

- skladovanie. 

3.1.1 Ciele logistiky 

Hlavným cieľom v logistike je uspokojovanie všetkých potrieb zákazníka, lebo 

zákazník je najdôležitejší článok v logistickom reťazci(Sixta, 2005).  

 

 Obr. 3.1 Ciele logistiky  

 

 

Prioritné                                        Sekundárne 

 

 

 

 

Zdroj:SIXTA, Josef a Václav MAČÁT. Logistika: teorie a praxe. 1. vyd. Brno: CP Books,  

2005. 315 s. ISBN 80-251-0573-3. (s. 42) 

Ciele podnikovej logistiky 

Vonkajšie ciele Vnútorné ciele 

Zložka výkonová Zložka ekonomická 
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Vonkajšie ciele sú zamerané na uspokojovanie potrieb zákazníka a do týchto cieľov 

zaraďujeme zvyšovanie objemu predaja, skracovanie dodacích lehôt, zlepšovanie 

spoľahlivosti a úplnosti dodávok a zlepšovanie pružnosti logistických služieb. 

Vnútorné ciele sú na rozdiel od vonkajších zamerané na znižovanie nákladov pri 

dodržiavaní splnenie vonkajších cieľov. Medzi tieto náklady patria náklady na zásoby, na 

dopravu, na manipuláciu a skladovanie, na výroba a na riadenie. 

Výkonové ciele slúžia na zabezpečenie optimálnej úrovne služieb, tak aby sa 

požadované množstvo materiálu (tovaru) dostalo v správnom množstve, druhu na správne 

miesto a to v správnom čase. 

Ekonomické ciele sú teda ciele, s ktorým zabezpečíme tieto služby s požadovanými 

nákladmi a sú na základe požiadaviek minimálne, čiže snažíme sa zabezpečiť logistické 

služby s optimálnymi nákladmi. 

 

3.1.2 Logistické riadenie 

Logistické riadenie sa zaoberá efektívnym tokom surovín, zásob vo výrobe a hotových 

výrobkov z miesta vzniku do miesta spotreby. (Sixta, 2005). 

 

Základnou súčasťou logistického riadenie je oblasť riadenie materiálu, ktoré zahrňuje 

správu surovín, súčiastok,  vyrobených dielov, baliaceho materiálu a zásob vo výrobe. 

Riadenie oblasti materiálu je životne dôležité pre celý logistický proces. V prípade 

nedostatočného zabezpečenia efektívneho a účinného  riadenia vstupných materiálov nebude 

výrobný proces schopný vyrábať produkty za požadovanú cenu, môže dôjsť k spomaleniu 

výroby, alebo dokonca k výpadku výroby čo v konečnom dôsledku spôsobí vyčerpanie zásob. 

 

Základné činnosti riadenia materiálu: (Sixta, 2005) 

- predvídanie požiadaviek na materiál, 

- zaisťovanie zdrojov a získavanie materiálu, 

- dopravenie a uloženie materiálu do podniku, 

- monitorovanie stavu materiálu. 
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Cieľom riadenia oblasti materiálu je riešiť materiálové problémy z celopodnikového hľadiska, 

čiže ich optimalizovať, a to prostredníctvom koordinácie výkonov rôznych materiálových 

funkcií, poskytovaním komunikačnej siete a riadením materiálu. (Sixta, 2005) 

Hlavné ciele a úlohy riadenia oblasti materiálu sú znázornené v obrázku 3.2. 

 

Obr. 3.2 Ciele riadenia oblasti materiálu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:SIXTA, Josef a Václav MAČÁT. Logistika: teorie a praxe. 1. vyd. Brno: CP Books,  

2005. 315 s. ISBN 80-251-0573-3. (s. 60) 

3.2 Pojem zásoby 

 

 Zásoba všeobecne slúži na zabezpečenie budúcej spotreby. V praxi existuje mnoho  

definícií, ktoré sa snažia túto problematiku objasniť. Zásoby sú pre podnik nutnou, ale aj 

zároveň finančne nákladnou investíciou. Zásoby v podstate vyjadrujú určitý súhrn materiálov 

a surovín, nedokončenej výroby, hotových výrobkov a tovarov určených na predaj poprípade 

na  spotrebu. Sú obstarávané vzhľadom na ich účel použitia a nemajú dlhodobý charakter. 

 

 Podľa Macurovej (2007, s.63) „Základnou funkciou zásoby je rozpojenie prísunu 

a odsunu tovaru.“ 
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Zásoby majú aj pozitívny, ale i negatívny význam: 

- pozitívny – riešia časový, sortimentný a kapacitný nesúlad, ktorý nastáva medzi 

výrobou a spotrebou a vykrývajú výkyvy v dopyte a poruche, 

- negatívny – spočíva najmä v tom, že zásoby viažu kapitál, spotrebovávajú 

dodatočnú prácu a nesú riziko spojené s ich nepredajnosťou, znehodnotením či 

nepoužiteľnosťou. 

Taktiež zaberajú plochy vyhradené na skladovanie a ohrozujú likviditu podniku. 

3.2.1Základné funkcie zásob 

- Geografická funkcia – je daná skutočnosťou, že lokality výroby a spotreby sú vo 

väčšine prípadov rozdielne. Na základe existencie zásob sa optimalizácia 

výrobných kapacít uskutočňuje z hľadiska zdrojov surovín, energií poprípade 

pracovníkov.  

- Vyrovnávacia a technologická funkcia – táto zásoba je udržiavaná v prípade, že 

nastane nesúlad medzi nadväzujúcimi výrobnými operáciami. V prípade 

takéhoto nesúladu zabezpečujú ich plynulý tok, zosúlaďujú veľkosť dávok, 

vyrovnávajú kolísanie medzi výrobou a spotrebou, znižujú náklady na dopravu, 

náklady spojené s rizikom. 

- Špekulatívna funkcia – je zásoba, ktorá sa strategicky nakúpi pred očakávaným 

zvýšením ceny. Na jednej strane je výhodou ušetrenie nákladov na strane druhej 

predajom za vyššiu cenu ako obstarávaciu a tým dosiahnutím zisku. 

 

Zásobám sa v dnešnej dynamickej dobe venuje stále viacej značná pozornosť. Je to dané 

tým, že zásoby viažu v sebe značnú časť finančných prostriedkov, ktoré sa v danom momente 

nedajú využívať na financovanie technického rozvoja, a tým  ohrozujú jeho platobnú 

schopnosť.  Držanie zásob v podniku je spojené aj so zvyšujúcimi sa nákladmi, lebo ich 

skladovanie je spojené so spotrebou ľudskej práce a nákladmi spojenými s prevádzkou 

skladov ako sú energie, údržba, bezpečnosť v skladoch.  
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3.2.2Klasifikácia zásob 

Rozdeľovanie zásob do kategórií je dôležité z dôvody rôznych činiteľov pôsobiacich na 

ne a stanovenia správnych metód ich riadenia. Podľa Sixtu (2009) delíme zásoby podľa: 

- stupňa rozpracovanosti 

- účtovných predpisov 

- funkčného hľadiska 

- použiteľnosti zásob 

 

3.2.2.1  Zásoby podľa stupňa rozpracovanosti  

- Výrobné zásoby sú predstavované surovinami, pomocných materiálom, 

palivami, polotovarmi a nakupovanými dielami spotrebovávanými pri výrobe, 

ďalej sú to obaly, obalové materiál. 

- Zásoby rozpracovaných výrobkovako sú polotovary vlastnej výrobky či 

nedokončené výrobky.  

- Zásoby hotových výrobkov sú zásoby, ktoré sú nazývané aj  distribučnými 

zásobami. 

- Zásoby tovaru – nakupované s úmyslom ďalšieho predaja.  

 

3.2.2.2Zásoby podľa účtovných predpisov 

- Nakupované zásoby –účtované v položkách základný materiál, náhradné diely, 

pomocné látky.  

- Zásoby vlastnej výroby – členené na nedokončenú výrobu, polotovary vlastnej 

výroby, výrobky a zvieratá. 

 

3.2.2.3 Zásoby podľa funkčného hľadiska 

- Bežnázásoba  (obratová zásoba) –  je to zásoba, ktorá nám kryje spotrebu 

v období medzi dvoma dodávkami pri zabezpečení tomu odpovedajúcich 

podmienok. Jej stav v priebehu medzi dodávkami kolíše od maxima do minima. 

Na jednej strane nám objednávanie v dávkach umožní výhody v podobe zliav 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Obrat
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s obstarným tovarom a úspory manipulačných a administratívnych nákladov, ale 

na strane druhej  dochádza k zvýšeniu nákladov na skladovanie. 

- Poistná zásobanám určuje do akej miery sme schopný uskutočňovať náhodné 

požiadavky na určité požiadavky. Jej hlavou úlohovou je pokrývať náhodné 

výkyvy v spotrebe, prípadne dodacích lehotách a dodacích množstvách danej 

položky. Vysoká poistná zásoba na jednej strane zaručuje vysokú úroveň krytia 

náhodných požiadaviek, ale na strane druhej je spojená s vysokými nákladmi na 

skladovanie a udržovanie zásob. Iba správne nastavená poistná zásoba nám 

pomôže k zníženiu nákladov a tým ku zvýšeniu konkurencieschopnosti na trhu.. 

Poistná zásoba je v čase konštantná. 

- Technologické zásoby –  druh zásob, do ktorého spadajú materiál alebo výrobky, 

ktoré sú pred samotným spracovaním z technologického dôvodu uskladňované , 

aby boli dosiahnuté ich požadované vlastnosti, ktoré sú nevyhnutné pre ich 

spracovanie. Skladovanie týchto zásob je súčasťou technologického procesu 

a preto by mala byť zaraďované do zásob rozpracovanie výroby. Príkladmi tejto 

zásoby je napríklad sušenie dreva pre ďalšie opracovanie, zrenie vína, piva, 

syrov atď. 

- Vyrovnávacia zásobaje to zásoby, ktorá nám v prípade neočakávaných výkyvov 

dokáže zabezpečiť plynulý chod medzi nadväzujúcimi procesmi vo výrobe. Táto 

zásoba je napríklad pred drahými strojmi, aby sa zabránilo ich prestojom pre 

okamžitý nedostatok práce. Zásoba  pre krátkodobé cykly. 

- Strategické zásoby sú zásoby, ktoré zabezpečujú podniku prežitie v prípade   

nepredvídateľných prírodných kalamít, vojnového ohrozenia alebo štrajkov.   

- Zásoba na predzásobenieje zásoba, ktorá tlmí predvídané väčšie výkyvy na 

vstupe a na výstupe. Vytvára sa opakovane, pravidelne alebo jednorázovo. 

Napríklad v prípade výroby sezónneho charakteru. 

- Zásoby bez funkcie  sú zásoby spojené s nezabezpečením zladenia v jednotlivých 

nadväzujúcich podnikových článkov. Zásoby sa stávajú preto nepredajné alebo 

nevyužiteľné. 

 

3.2.2.4Zásoby podľa použiteľnosti  

- Použiteľné zásobysú to zásoby produktov a konečných výrobkov, ktoré sú 

uvoľnené pre konečného zákazníka.   

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pojistka
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- Nepoužiteľné zásoby sú zásoby, u ktorých je pravdepodobné, že nebudú 

v budúcnosti použité pre výrobu a v konečnom dôsledku nebudú distribuované 

.Majú prakticky nulovú spotrebu a je dôležité sa ich čo najskôr zbaviť.  

 

3.2.3 Systém kontroly zásob 

Zásoby v sebe viažu kapitál, preto je dôležité jednotlivé položky zásob kontrolovať, aby 

sme predišli neočakávanému vyčerpaniu zásoby, nadbytočnému skladovaniu, nadbytočnému 

hromadeniu zásob a v konečnom dôsledku nedochádzalo k neuspokojovaniu objednávok. 

V rámci kontroly zásob rozoznávame kontroly: (Emmett, 2008) 

- Nepretržité sledovanie zásob – uplatňuje sa podnikom, ktoré majú rozsiahlu 

prevádzku. Je to neprerušovaná činnosť prevádzaná ročne , ktorá umožňuje pravidelný 

chod medzi nadväzujúcimi článkami vo výrobe, nedochádza k zastaveniu prevádzky 

Zameriava sa najmä na zásoby, ktoré sú pre prevádzku strategické.  

- Pravidelné sledovanie zásob – týka sa to najmä menších podnikov, kde dochádza 

k zastaveniu prevádzky. Kontrola býva vykonávaná väčšinou nezaškolenými 

pracovníkmi a často dochádza  ku chybám a nezrovnalostiam. 

- Náhodná kontrola zásob – je kontrola, ktorá je neohlásená. Náhodné kontroly sa robia 

najmä u vybraných položiek alebo z bezpečnostných dôvodov. Kontrola je ideálna 

v momente, kedy je podľa systému na sklade nulová zásoby, kedy je kontrola 

prevádzaná s nízkymi nákladmi a vysokou presnosťou. 

3.3 Náklady spojené so zásobami 

Pri rozhodovaní o optimálnej štruktúre vzťahov medzi jednotlivými druhmi nákladov, 

ktoré sú nevyhnutné a vynakladané v súvislosti so zásobami, musíme brať do úvahy aj  určité 

hľadiská a to konkrétna situácia v podniku, systém evidencie zásob, ekonomické podmienky, 

aktuálnu legislatívu, ale aj ľudský faktor.V obrázku 3.3 je zachytené základné členenie 

nákladov súvisiacich so zásobami.  
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 Obr. 3.3  Náklady spojené so zásobami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: MACUROVÁ, Pavla a Naděžda KLABUSAYOVÁ. Praktikum z logistického  

managementu. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007, ISBN 80-248-0104-3 (s.42) 

 

1)Objednávacie náklady–udávajú sa aj ako náklady na logistický reťazec spojené 

s objednávaním, manipuláciou, skladovaním, balením a prepravou.  

2) Náklady na držanie zásob – sú tvorené z 3 položiek: 

- Náklady na skladovanie (priestor) – sú to všetky náklady súvisiace s prevádzkou 

skladovacích priestorov v podniku, náklady súvisiace s evidenciou zásob (napr. 

odpisy budov, mzdy, energie, atd.). Tieto náklady majú veľkú fixnú zložku a pri 

nevyužití kapacity skladu je nutné zabezpečovať mnoho iných činností. Určujú 

sa ako určité percento z hodnoty priemernej zásoby. 

- Náklady ušlých príležitostí (úrok) –predstavujú náklady zo straty príležitostí, 

čiže o aký zisk podnik prichádza z dôvodu viazanosti finančných prostriedkov 

v zásobách. Sú priamo úmerné hodnote priemernej zásoby v nákladových 

cenách. 

- Náklady spojené s rizikom (riziko) – predstavujú určitú možnosť budúcej 

nepredajnosti, poškodenie, zastarania či inej nepoužiteľnosti zásob. Odhadujú sa 

ako určité percento z priemernej zásoby. 

3)Náklady z nedostatku zásoby – v prípade ak nestačí okamžitá skladová zásoba ku 

včasnému uspokojeniu všetkých požiadaviek odberateľov, nastane deficit. Rast 
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nákladov sa potom prejaví napríklad zrušením nesplnenej objednávky, ako strata 

objemu predajov, vyššími nákladmi súvisiacimi s dodatočnou objednávkou. Tieto 

náklady sa odhadujú dosť komplikovane a z časti môžu byť zavinené aj zlou 

predpoveďou dopytu. 

3.4 Riadenie zásob 

Základnou a nosnou myšlienkou riadenia zásob je efektívne zaobchádzať a hospodáriť 

so zásobami, využívať všetky rezervy, ktoré sú existujúce v tejto oblasti a rešpektovať všetky 

činitele, ktoré majú vplyv na riadenie zásob. 

V prípade existencie zásob v okamžiku kedy nie je pre danú zásobu uplatnenie znamená 

zbytočné vynakladanie prostriedkov a to nie len finančných, ale aj ľudských. Naopak ak 

neexistuje zásoba v okamžiku, kedy je potrebné splniť zákazku, môže viesť na jednej strane 

ku stratám z predaja a následnej aj strate zákazníka, strate dobrého mena, ale môžu vznikať 

i prídavné náklady (dopravné a manipulačné). 

Podľa Horákovej (2005) cieľom riadenia zásob je ich udržovanie na takej úrovni 

a v takom zložení, aby bola zabezpečená rytmická a neprerušovaná výroba, ako i pohotovosť 

a úplnosť dodávok odberateľom, pričom celkové náklady s tým spojené by mali byť čo 

najnižšie. 

Riadenie zásob musí odpovedať na tieto otázky (Klabusayová, 2007): 

- Kedy objednať? 

- Koľko objednať? 

- Aká veľká má byť zásoba? 

- Čo má byť na sklade? 

- Ako zaistiť správnosť údajov o zásobách?  

 

Faktory ovplyvňujúce riadenie zásob : (Klabusayová,2007) 

- rôzne úrovne dopytu, 

- nepresné údaje o zásobách, 

- skladové kapacity, 

- množstevné zľavy, 
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- úroveň finančných prostriedkov, 

- trvanlivosť zásob. 

3.4.1 Základné úrovne  zásob pri riadení 

- Maximálna zásoba – určuje nám najvyšší (maximálny) možný stav zásob, 

ktorého je dosiahnuté v okamžiku dodanie novej dodávky na sklad.  

- Minimálna zásoba – zásoba v tesne pred novou dodávkou. Je daná súčtom 

poistnej, strategickej a technologickej zásoby. 

- Signálny stav zásoby (objednacia zásoba) – predstavuje takú výšku zásoby, pri 

ktorej dochádza k vystaveniu novej objednávky, aby dodávka došla na  sklad 

najneskôr v okamžiku, kedy skutočná zásoba dosiahne úroveň minimálne 

zásoby. 

- Okamžitá zásoba – označovaná ako aj fyzická. Fyzická predstavuje aktuálnu 

veľkosť zásoby na sklade. 

- Priemerná zásoba – udáva sa ako aritmetický priemer denného stavu fyzickej 

zásoby. 

 

Obr. 3.4  Schéma riadenia zásob – pílový diagram 

 

Zdroj: Špecifiká operatívneho nákupu. In: www.engineering.sk [online]. 2011[cit. 12.4.2013]. 

Dostupné z: www. engineering.sk 

 

 

 



31 

 

Kvalita riadenia zásob sa dá podstatne ovplyvniť podľa Horákovej (2005) : 

- systematickou prácou so zásobami (v žiadnom prípade jednorazovú alebo 

náhodnú starostlivosť o ne), 

- dostatočnou zbehlosťou v metódach a postupoch vhodných k aplikácii spojenou 

s detailnými znalosťami miestnych podmienok, 

- diferencovaným prístupom k jednotlivým druhom zásob a pochopením ich 

rozmanitosti. 

 

3.4.2 Vplyv zásobna rentabilitu podniku 

Vzhľadom na to, že zásoby predstavujú značnú časť imania podniku, ich nadmerná 

hladina môže znižovať rentabilitu podniku a to: 

- znížením čistého zisku o hotovostné náklady spojené s udržovaním zásoby 

(poistenie, danie, úroky, skladovanie, atd), 

- zvýšenie celkového imania o čiastku viazanú v zásobách, čo ale znižuje obrátku 

imania čím sa podnik vzdáva príležitosti investovania do výhodnejšieho imania. 

 

3.4.3 Vplyv obratu zásob na náklady na udržovanie zásob 

Cieľom v každom podniku je minimalizovať náklady. Manažment sa na základe toho 

snaží zlepšovať rentabilitu svojho podniku, tým že sa snaží zrýchliť obrat zásob, ako jedného 

z faktorov pôsobiacich na celkové náklady. Predpokladom obratu zásob je, že sa bude 

každoročne jej hodnota navyšovať, aby sa prostriedky investované do zásob  čo najrýchlejšie 

premenili na finančné prostriedky.  V prípade nedostatočného uváženia dopadu na celkové 

náklady, môže tlak na zrýchlenie obratu zásob v konečnom dôsledku spôsobiť zníženie 

rentability. 

3.4.4 Príznaky nepriaznivého riadenia zásob 

Ak sa v podniku opakovane vyskytujú problémy súvisiace s riadením zásob, môže to 

byť príznak nesprávne nastaveného riadenia zásob. Rozpoznania problémových oblastí je 

prvým krokom na rozpoznanie príležitostí ako eliminovať pretrvávajúci problém a zlepšiť 
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výkon v podniku. Podľa Lamberta, (2005) rozoznávame tieto príznaky spojené 

s nepriaznivým riadením zásob: 

- navyšovanie počtu nevyriadených objednávok, 

- nárast investícií viazaných v zásob, 

- premenlivosť zákazníkov, 

- pravidelne sa opakujúci nedostatok skladovacieho priestoru, 

- zhoršujúce sa obchodné vzťahy s odberateľmi, 

- zvyšujúce sa množstvo zastaralých položiek. 

 

3.4.5 Modely riadenia zásob 

 V praxi sa postupom času vytvorilo niekoľko modelov riadenia zásob, ktoré boli 

reakciou na značný počet špecifických situácia súvisiacich s riadením zásob. Podľa Sixtu 

(2009) členíme modely podľa dvoch základných kritérií. 

1) Podľa výšky dopytu a doby obstarania: 

- deterministické modely – kde je veľkosť dopytu a doby obstarania presne 

známa, 

- stochastické modely – vychádzajú z pravdepodobnostného charakteru 

dopytu a doby obstarania, 

- nederterministické modely – veľkosť dopytu a doba obstarania nie je známa. 

2) Podľa spôsobu doplňovanie zásob: 

- statické modely – zásoba je vytváraná jednorázovo, 

- dynamické modely – zásoba sa dlhodobo udržuje na sklade a doplňuje   

sa opakovanými dodávkami. 

 

3.4.5.1 Zásadné vplyvy na metódy riadenia zásob  

1)   Uvedomiť si, či je pri pohybe zásob logistickým reťazcom uplatňovaný systém 

ťahu "pull" alebo tlaku "push": 

- pull princíp – podnik s výrobou  produktov čaká pokiaľ ho zákazník nepožaduje, 

teda výroba ho vyrába až vtedy, keď ho zákazník očakáva , 

- push princíp -  podnik vyrába na základe predpokladaných predajov zákazníkov 

alebo predpokladaných prognóz.  
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2) Uvedomiť si, či je dopyt po zásobách závislý alebo nezávislý.  Nezávislou 

položkou môže byť hotový výrobok, ktorý môžeme potom prognózovať 

nazáklade dopytu. Závislé položky sú suroviny a diely, z ktorých sa hotový 

výrobok skladá. 

Dnešný dynamický svet s vyspelou rozvíjajúcou sa výpočtovou technikou prináša 

a definuje nové metódy riadenia zásob: 

- ABC analýza (diferenciačný prístup), 

- ZeroInventory (nulové zásoby), 

- MRP (plánovaní výrobných zdrojov), 

- TOC (teória úzkych miest), 

- JIT (práve včas). 

3.4.6 ABC analýza 

Analýza ABC je diferenciačný, ktorý je charakterizovaný na základe princípu Paretovej 

analýzy. Analýza umožňuje získavať kontrolu nad položkami pretekajúcimi logistickým 

reťazcom z hľadiska celkového podielu stanových položiek na celkovom podiele daných 

položiek. 

U stredne veľkých podnikoch sa skladová zásoba skladá z tisícoch položiek materiálu či 

hotových výrobkov, a preto nie je účelné a možné venovať každej položke zásob rovnakú 

pozornosť. Jednotlivé položky je preto nutné zadeliť do niekoľkých skupín a venovať im 

odpovedajúcu pozornosť. 

Uplatňovaná podmienky Paretovho pravidla pri analýze ABC vyjadruje, že 80 % 

dôsledkov vyplýva z 20 % počtu všetkých možných príčin. Tento princíp umožňuje 

k vybranému problému adekvátne učiť vhodnú metódu jej riešenia. Podľa Macurovej (2007) 

je tento princíp vhodné použiť v týchto situáciách: 

- 20 % dodávateľov sa podieľa 80 % na celkových dodávkach, 

- 20 % skladovaných položiek sa podieľa 80 % na celkovom stave či celkovom 

obrate, 

- 20 % skladovaných položiek zaberá 80 % skladovej kapacity, 

- 20 % skladovaných položiek sa podieľa 80% na celkových výdajoch. 
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Aplikácia metódy ABC vychádza zo sledovaných položiek zoradených zostupne podľa 

hodnoty sledovaného kritéria za obdobie a kumulovaných hodnôt od začiatku postupnosti. 

Aby nedochádzalo ku skresľovaniu napr. sezónne výkyvy, zmena výrobného programu,  je 

dobré, aby dĺžka sledovaného obdobia bola v rozsahu 1 – 2 rokov.  Na základe zoradenia 

položiek sa určí kritérium pre rozdelenie tejto postupnosti medzi jednotlivými položkami 

skupiny A,B,C.  

 

Tab.3.1  Rozdelenie zásob metódou ABC  

Skupina 
Percentuálny podiel  počtu 

položiek  

Percentuálny podiel na 

celkovom  obrate 

A 5- 15% 70- 80% 

B 15- 25% 15-20% 

C 60- 80% 5- 10% 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

3.4.6.1 Klasifikácia jednotlivých položiek analýzy ABC 

 

Skupina A 

V tejto skupine sa nachádzajú položky, ktoré tvoria 80 % hodnoty spotreby alebo 

predaja. Sú to veľmi dôležité položky zásob, ktorým musí byť venovaná patričná 

a pernamentná pozornosť. Položky v skupine A predstavujú v hodnotovom vyjadrení 

najvyššiu časť zo zásob a viažu v sebe vysoký objem kapitálu, objednávať by sa malo 

v malých množstvách aj za cenu vyššej frekvencie objednávaného množstva.  

 

Skupina B 

V tejto skupine sú zahrnované stredne dôležité položky zásob, ktoré tvoria ďalších15 % 

hodnoty spotreby alebo predaja. K ich riadeniu sa používajú jednoduchšie metódy. 

Objednávanie sa uskutočňuje vo vyšších objemoch ako u položkách skupina A. Náklady 

spojené s týmito položkami nie sú také vysoké ako to bolo u skupina A. 
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Skupina C 

V tejto skupine sa vyskytujú menej dôležité položky zásob, ktoré tvoria posledných 5 % 

hodnoty spotreby alebo predaja. Z hľadiska počtu položiek je to najrozsiahlejšia zo skupín.  

K riadeniu sa používajú jednoduchšie metódy založené skôr na odhadoch a objednávajú sa len 

niekoľkokrát za stanovené obdobie.  

 

Na základe jednotlivých charakteristík je značné, že vždy je treba prihliadať k účelu, pre 

ktorý je analýza spracovávaná. Udávaná matematická závislosť 80 % na 20%, ale v praxi 

nefunguje, ale len vypovedá o lineárnom vzťahu medi možnými príčinami a následkami 

 

Ďalšie charakteristiky uvedených skupín detailnejšie popisuje tabuľke3.2 

 

Tab.   3.2 Charakteristiky skupín zásob podľa rozdelenia metódou ABC 

Skupina A B C 

Výška zásob minimálne zásoby optimálne zásoby primerané zásoby 

Doba 

objednania 

vysoká 

(dni- týždne) 

stredná 

(týždne- mesiace) 
nízka(2- 4 krát/rok) 

Stanovenie 

poistnej zásoby 

nízka poistná zásoba 

určená presne podľa 

štatistických metód 

stredná poistná 

zásoba určovaná 

jednoduchšími 

metódami 

vysoká poistná 

zásoba určovaná na 

základe odhadov 

Skladovanie 
čo najkratšia 

skladovacia  doba 

stredná doba 

skladovania 

skladovanie i dlhšiu 

dobu 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Výsledky na základe ABC analýzy sú zachytené pomocou Paretovho diagramu viď. Obr.3.5. 

 

Obr.3.5Paretov diagram 

Zdroj.Paretovaanalyza [online]. 2011 [cit. 17.4.2013]. Dostupné z: lorenc.info 

 

3.4.7 Kanban 

Je to systém, ktorý za posledných pár rokov naberá na význame v oblasti výrobných 

a logistických operácií. Tento systém je známy aj ako systém TPS (Toyota 

ProductionSystem), bol vyvinutý a zavedený v spoločnosti Toyota v 50. a 60. rokoch. Podľa 

Lamberta (2005) filozofia tohto systém spočíva v tom, že diely a materiály by sa mali 

dodávať v tom okamžiku, kedy sú vo výrobnom procese potrebné. Stratégia Kanbanu je 

optimálna z nákladového hľadiska a z hľadiska úrovne služieb. Dá sa zaviesť v akomkoľvek 

výrobnom procese, kde sa operácie opakujú.  

Nosičom informácií je kanbanová karta, ktorá koluje medzi odoberajúcim 

a dodávajúcim útvarom. Materiál alebo diel nemôže bez kanbanovej karty opustiť priestor, 

z ktorého sa daná položka odoberá. Na kanbanovej karte je zobrazené (Sixta,2005): názov, 

kód druhu materiálu a jeho popis, identifikačné číslo sprievodky. Kanbanové karty môžu byť 

papierové, plastové, kovové. Systém Kanbanu vo výrobnom procese je zachytený v obrázku 

3.6.  
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Obr. 3.6 Princíp systému Kanban 

 

Zdroj: Kanban [online]. 2010 [cit. 13.4.2013]. Dostupné z: www.dynamicfuture.cz 
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4. Analýza současnésituace 

 

Praktická časť bude zameraná na analýzu zásob v podniku RONA, a. s. v prvom rade 

pomocou ukazovateľov doby obratu a obrátky. Ďalšou analýzou bude analýza ABC, kde na 

základe dvoch kritérií budú jednotlivé zásoby rozčlenené do skupín. Na základe výsledkov 

analýz budú zhrnuté výsledky a navrhnuté opatrenia. 

4.1 Analýza zásob v podniku 

 
Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady 

súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích 

zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sú oceňované váženým 

aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa 

oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady sú priame náklady (priamy materiál, priame 

mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s 

 vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných 

nákladov zahrňuje v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob. Správna réžia a 

odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú 

úroky z cudzích zdrojov.V tabuľke 4.1 je zobrazený vývoj zásob za posledné tri roky. Údaje 

sú uvedené k 31. 12 daného roka v eurách. 

 

Tab. 4.1 Vývoj stavu zásob 

Položka (eur)/ rok 2009 2010 2011 

Zásoby 9 655 694 10 035 410 11 448 381 

- materiál 1 648956 1 780 512 2 325 740 

- nedokončený výroba 1 194 600 1 315 892 1 224 240 

- výrobky 6 680 833  6 733 903 7 792 694 

- tovar 128 898 147 509 96 184 

- preddavky na zásoby 2 407 57 594 9 523 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa interných podkladov 
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Z tabuľky 4.1 je jednoznačne vidieť, že v podniku každoročne narastá stav evidovaných 

zásob. Medzi základný problém, ktorý ovplyvňuje narastajúci stav zásob je fakt, že niektoré 

súčiastky potrebné pre stroje sú ponechávané na sklade aj niekoľko rokov a to z dôvodu toho, 

že sú vyrábané špeciálne na zákazku, preto je podnik ich nútený udržiavať.Výrazné zvýšenie 

nastáva v roku 2011 s porovnaním s rokom 2010, kde dochádza najmä zvýšeniu stavu 

materiálu a výrobkov a naopak dochádza ku zníženiu stavu tovaru. 

 

4.1.1 Doba obratu zásob (dni) 

Podľa Dluhošovej (2008, s.74) „Ukazovateľ doby obratu zásob nám vyjadruje, ako dlho 

sú obežné aktíva viazané vo forme zásob.“ Z tohto vzťahu vyplýva, že čím je vyššia 

obrátkovosť zásob a kratšia doba obratu, tým je situácia lepšia. Výsledky sú interpretované 

v dňoch. 

 

4.1.2 Obrátka zásob 

Podľa Dluhošovej (2008, s.75) „Ukazovateľ obrátky zásob vyjadruje koľkokrát sa 

zásoba premení v tržbách behom jedného roka.“  Výsledky ukazovateľa sú interpretované 

počtom obrátok za roka. Pre obrátku zásob platí, že čím je vyššia hodnota, tým je to pre 

podnik pozitívnejšie.  

 

V tabuľke 4.2 sú zachytené hodnoty ukazovateľov doby obratu a obrátky zásob. 

Potrebné údaje potrebné pre výpočet zobrazuje príloha č. 2 a príloha č.3  a postup výpočtov so 

vzorcami je v prílohe č. 4. 

 

Tab. 4.2  Ukazovatele doby obratu a obrátky zásob 

Ukazovateľ / rok vzorec 2009 2010 2011 

Doba obratu zásob (2.12) 70,18 68,05 69,90 

Obrátka zásob (2.13) 5,13 5,29 5,15 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Doba obratu zásob má stúpajúcu tendenciu s výnimkou roku 2010. Podnik v rokoch 

2009 a 2011 viaže zásoby priemerne 71 dní. Dôvodom je jednak to, že podnik vyrába svoje 

výrobky na siedmich linkách, a z tohto dôvodu môže pri expedícií vznikať zdržanie a výrobky 

musia byť uskladnené, ale aj slabšia predajnosť určitých druhov výrobkov. 

Zásoby sa  obrátia v tržbách  priemerne 5 krát za rok., čo je s porovnaním so sklárskym 

priemyslom v Slovenskej republike nižšie takmer o 2,5 krát. Zásoby sú v podniku viazané 

príliš dlho. Obrátka zásob je ďalším činiteľom,  ktorý poukazuje na to, že v zásobách sa 

vyskytujú  také položky, ako sú náhradné diely, ktoré sú uskladňované niekedy aj na 4 až 5 

rokov z dôvodu výroby na zákazku.  

 

4. 2 Analýza ABC 

 

V podniku RONA, a.s. sa eviduje v priemere asi 15 000 položiek zásob  ako sú  

suroviny pre  sklársky kmeň, preparáty drahých kovov, farby, polotovary, formy a výrobné 

nástroje,náhradné diely, chemikálie a prevádzkové látky, materiál na opravu a údržbu. 

Podstatou Paretovej metódy je diferencovaný prístup pri riadení materiálových zásob – 

sústreďuje sa pozornosť na najdôležitejšie  skladové položky. Rozčlenenie materiálových 

druhov zásob do troch skupín  podľa hodnoty, ktoré majú rozhodujúci vplyv na celkový 

výsledok spotreby a celkový stav.Pri klasifikácii položiek do kategórii pre účely riadenia 

zásob sa vychádza z  hodnoty spotreby jednotlivých skladových položiek. Aby nedochádzalo 

ku skresleniu údajov budeme brať do úvahy obdobie 1- 2 rokov. Zaradenie sa priebežne 

prehodnocuje a upravuje a to z dôvodu modernizácie strojového parku, zmien vo výrobnom 

sortimente a spôsobe zušľachťovania. 

4.2.1 Analýza ABC podľa spotreby na celkovej priemernej spotrebe zásob 

Na základe údajov získaných z interného programu UNIS boli jednotlivé položky 

usporiadané podľa výdajov zostupne od najvyššej po najnižšiu položku v programe Excel viď 

príloha č. 5. Každá skupina je prehľadne spracovaná pod špecifickým názvom, číslom 

a kódom. Údaje o celkových výdajoch sú spriemerované za dva roky kvôli lepšej 

vypovedajúcej hodnote.  V ďalšom stĺpci je percentuálne vyjadrený počet danej položky 

a v poslednom stĺpci jej kumulovaný počet, ktorý predstavuje postupné načítavanie 

jednotlivých hodnôt výdajov u každej skupiny položiek. 
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 Najskôr boli jednotlivé položky zásob rozdelené do troch skupín podľa hodnoty, ktoré 

majú rozhodujúci vplyv na celkovej priemernej spotrebe. Aby nedošlo ku skresleniu údajov 

vychádzalo sa z hodnoty skladových položiek za obdobie dvoch rokov. 

 

Tab. 4.3Rozdelenie do skupín A, B, C 

Skupina 
Počet položiek v 

skupine 

Percentuálny podiel 

na celkovej spotrebe 

Percentuálny podiel  

položiek 

A 544 80 % 4 % 

B 2016 15% 13 % 

C 12864 5% 83% 

Spolu 15 424 100% 100% 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

V tabuľke 4.1 je uvedených celkom 15 424 položiek, čo nasvedčuje o  náročnosti 

riadenia zásob v tomto podniku.  

Výsledným krokom analýzy ABC je zaradenie všetkých skupín položiek do kategórii 

ABC podľa nasledovných kritérií. 

 

Položky kategórie A: 

Položky s najväčším podielom na spotrebe  základné suroviny, preparáty drahých 

kovov, formy, atď.). Z hľadiska redukcie zásob predstavujú najväčší potenciál možného 

znižovania úrovne zásob. Podľa výsledných hodnôt uvedených v tabuľke 4.3 je kategória 

A tvorená 544 životne dôležitých položiek predstavujúcich 4 % z celkových výdajových 

položiek, ktoré sa podieľajú na celkových výdajoch 80 %. 

Pri týchto zásobách, ktoré sú nevyhnutné pre podnik, je dôležité sledovať: 

- dodacie termíny, 

- stav  zásob, 

- objednávať pravidelne v ucelených dodávkach, 

- efektívne využívanie obstarávacích nákladov, 

- rovnomerné plnenie dodávok. 
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Položky kategórie B: 

Položky s priemernou výškou zásoby a priemerným potenciálom redukcie. 

Objednávanie pri týchto položkách bude podľa potreby. 

V kategórií B sa nachádza 2016 položiek tvoriacich 13 % z celkových výdajových položiek, 

ktoré sa podieľajú  na celkových výdajoch 15 %. 

 

Položky kategórie C: 

Do tejto skupiny patria ostatné položky s občasnou spotrebou ako sú kancelárske 

potreby, pracovné odevy, pracovná obuv, hygienické a čistiace prostriedky ,elektroinštalačný 

materiál. Riadením zásob je systém jednorazových nákupov, ktoré idú priamo do spotreby. 

Kategória C zahrňuje celkom 12 864 položiek, to je 83 % celkových výdajových 

položiek s 5 % podielom na celkových výdajoch. Podľa veľkosti je to najobsiahlejšia 

kategória zo všetkých, ale z hľadiska  percentuálneho podielu na celkových výdajoch je táto 

kategória najnižšia a celkové výdaje na ňu sú iba 5 %. 

 

Paretov diagram je zobrazený v grafe 4.1, ktorý zobrazuje vývoj jednotlivých položiek 

na celkovej spotrebea je v ňom zobrazená Lorenzova krivka, ktorá zobrazuje kumulované 

súčty jednotlivých položiek.  

 

Graf 4.1Paretov diagram 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Zaradenie skupín v kategóriách ABC je zrovnané z hľadiska analýzy ABC podľa 

priemernej spotreby na spotrebe celkovej. 

4.2.2  ABC analýza podľa podielu na celkovom priemernom stave zásob 

ABC analýza podľa podielu priemerného stavu materiálu na celkovom priemernom 

stave zásob – zásoby podľa tejto analýzy viažu finančné prostriedky v zásobách na sklade, sú 

to zásoby, ktorá majú minimálnu alebo žiadnu spotrebu. Aj pri tejto analýze sa vychádzalo 

z priemeru dvoch rokov. 

Na základe údajov získaných z interného programu UNIS boli jednotlivé položky 

usporiadané podľa stavov zostupne od najvyššej po najnižšiu položku v programe Excel viď 

príloha č. 6. Každá skupina je prehľadne spracovaná pod špecifickým názvom, číslom 

a kódom. Údaje o celkových stavoch  sú  taktiež spriemerované za dva roky kvôli lepšej 

vypovedajúcej hodnote.  V ďalšom stĺpci je percentuálne vyjadrený počet danej položky 

a v poslednom stĺpci jej kumulovaný počet, ktorý predstavuje postupné načítavanie 

jednotlivých hodnôt výdajov u každej skupiny položiek. 

 

Tab. 4.4Zaradenie položiek do kategórií A, B,C 

Skupina 
Počet položiek v 

skupine 

Percentuálny podiel 

na celkovom stave 

Percentuálny podiel  

položiek 

A 1184 80 % 8 % 

B 2151 15% 14 % 

C 12089 5% 78% 

Spolu 15 424 100% 100% 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Analýza ABC podľa priemerného stavu materiálu na celkovom stave zásob vykazuje odlišné 

zaradenie do skupín ako  predchádzajú analýza.  
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Položky kategórie A: 

Položky s najväčším podielom  na celkovom stave tvoria 1 184 položiek. Je to 

dvojnásobok ako v analýze podľa spotreby. Dôvodom vyššieho počtu položiek v tejto skupine 

je fakt, že na základe tohto kritéria tu spadajú už spomínané náhradné diely, ktoré sa na stave 

udržujú niekoľko rokov.  Počet položiek v skupine A je 1 184 predstavujúcich  8 % celkových 

zásob na sklade, ktoré sa podieľajú 80 % na celkových skladových zásobách. Podnik však 

tieto položky redukovať nemôže, lebo by sú životne dôležité v prípade poruchy. 

 

Položky kategórie B: 

Položky s priemernou výškou zásoby a priemerným potenciálom redukcie. U týchto 

položiek je potrebné realizovať: 

V kategórií B sa nachádza  2151  položiektvoriacich 14 % z celkových položiek na 

sklade, ktoré sa podieľajú  15 % podiel na celkových skladových zásobách. 

 

Položky kategórie C: 

Kategória C zahrňuje celkom 12 089 položiek, to je 78 % celkových skladových  

položiek podieľajúcich sa  5 % podielom na celkovom stave. Podľa veľkosti je to 

najobsiahlejšia kategória zo všetkých, ale z hľadiska  percentuálneho podielu na celkových 

výdajoch je táto kategória najnižšia a celkové výdaje na ňu sú iba 5 %. 

Vývoj položiek na celkovom stave zachycuje Paretov diagram v grafe 4.2. 
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Graf 4.2Paretov diagram 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

4.2.3 Vzájomné porovnanie oboch metód 

Na základe predchádzajúcich výsledkov je jasné, že niektoré zásoby spadajú podľa 

jedného kritéria do kategórie A a vzájomne na základe druhého kritéria do skupiny C. Je to 

dané tým faktom, že v podniku sa nachádzajú už spomínané zásoby, ktoré sa pravidelne 

spotrebovávajú, ale i také, ktoré viažu vysoké finančné prostriedky a ležia na sklade a to na 

základe už spomínaného kritéria, že sú dôležitý náhradný diel vyrobený na zákazku. 

Na základe dvoch predchádzajúcich analýz sa ku každej jednej z položiek priradila 

kategória podľa oboch kritérií. Dosiahnuté výsledky sú zachytené v tabuľke 4.5 
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Tab. 4.5 Zaradenie jednotlivých skupín do podskupín 

Skupina Podskupina Počet položiek 

A 

AA 223 

AB 320 

AC 641 

B 

BA 55 

BB 474 

BC 1622 

C 

CA 266 

CB 1222 

CC 10601 

Spolu X 15424 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

Na základe tabuľky sme dospeli ešte k detailnejšiemu rozdeleniu životne dôležitých 

položiek nachádzajúcich sa v skupine A. Ich počet sme na základe doterajších analýz 

zredukovali na 223 položiek z celkového počtu 15 424 evidovaných položiek systémom 

UNIS. 

Práve týmto položkám by mala byť venovaná najvyššia pozornosť detailného 

plánovania a kontroly ich pohybov a spotreby.Na základe ABC analýzy bolo zistené, že 

u podskupiny AA sú všetky strategické suroviny. Nasledujúce kapituly budú venované práve 

im. 

4.3 Riadenie surovín v podniku 

RONA, a.s. je zameraná na výrobu sklárskych výrobkov. Zásoby v podniku sú rozsiahle 

a začlenené do mnohých podskupín. 

Táto časť bude zameraná na optimalizáciu zásob čo sa týka surovín, ku ktorému mi bolo 

poskytnuté dostatok informácii a podkladových materiálov. Ohľadom ostatných zásob je to 

dosť náročné, lebo priemerný stav nomenklatúr, ako sú nazývané v podniku zásoby, 
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predstavuje  asi 15 000 položiek a vzhľadom na rozsah diplomovej práce to nie je možné 

spracovať. 

Základné suroviny v podniku sú všetky zaradené do kategórie AA spracované podľa 

analýzy ABC priemernej spotreby materiálu na celkovej priemernej spotrebe zásob, patria 

medzi dôležité zásoby, ktorým bude v rámci ich optimalizácie venovaná značná pozornosť.  

Operatívne riadenie zásob má zabezpečiť udržovanie konkrétnych druhov zásob v takej 

výške a štruktúre, ktorá zodpovedá potrebám výrobných a nevýrobných stredísk a tieto 

potreby v reálnej miere aj včas uspokojuje a to za optimálnych nákladov pri ich obstarávaní 

a skladovaní. 

Obstarávací proces patrí medzi najdôležitejšie procesy, ktorý súvisí s obstarávaním na 

jednej strane čo najlacnejších a na druhej strane čo najkvalitnejších surovín, ktoré sú zároveň 

pod neustálym dohľadom manažmentu, aby spĺňali normy nákupu ISO 9001:2000. 

Základom je podrobná analýza trhu dodávateľov, vyhľadanie tých najlepších 

a v konečnom dôsledku získať požadované suroviny. Prehľad dodávateľov surovín pre podnik 

RONA, a. s. je uvedený v prílohe č.8. 

Pri obstarávaní je  dôležitá komunikácia riadiacich pracovníkov v jednotlivých 

strediskách s riaditeľom úseku prostredníctvom informačného systému Univerzálneho 

informačného systému UNIS.  

 

Medzi základné suroviny potrebné pre výrobu sklárskej zmesi patria: 

- sklársky piesok, 

- uhličitan draselný (potaš), 

- uhličitan sodný (sóda), 

- uhličitan vápenatý (vápenec), 

- uhličitan bárnatý, 

- hydroxid hlinitý, 

- dusičnan sodný, 

- oxid érbitý, 

- oxid antimónitý. 

 

Uvedené suroviny majú rozličnú náročnosť na objem a hmotnosť, ale aj zároveň na 

vynakladanie finančných prostriedkov a  na ich objednávku viď. tabuľka 4.6. 
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Tab. 4.6 Obsah surovín a potrebné finančné prostriedky  na výrobu sklárskej zmesi 

Druh suroviny Spolu hmotnosť v % Spolu EUR v % 

Sklársky piesok 59,6 14,9 

Dusičnan sodný 14,1 18,8 

Potaš 6,2 39,5 

Uhličitan vápenatý 12,2 3,8 

Uhličitan bárnatý 5,2 11,4 

Liadok Na 1,2 2,6 

Hydrooxid hlinitý 1,2 1,9 

Oxid antimónitý 0,2 5,4 

Oxid ébitý 0,1 1,7 

Spolu 100 100 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa interných dokumentov 

 

Z tabuľky 4.6 vyplýva, že najcitlivejšou surovinou je potaš. Jeho zastúpenie je 

v sklárskej zmesi veľmi málo významné, ale nie však úplné nepotrebné. Je to neodlúčiteľná 

zložka a na celkovej cene tvorí skoro 40 % . Keďže je potrebná a cenovo vysoko zastúpená 

surovina bolo potrebné zaviesť opatrenie vo forme 3-mesačných zásob tejto suroviny kvôli 

možnostiam omeškania dodávok alebo výpadku niektorých z dodávateľov. 

4.3.1 Sklad surovín 

Medzi ďalší problém, ktorý súvisí s riadením zásob je ich umiestnenie, či skladovanie 

a následný prísun do kmenárne. Kmenáreň je stredisko, kde dochádza k spracovaniu sklárskej 

zmesi. Tento problém spôsobuje prehustenie premávky medzi jednotlivými strediskami 

a veľký problém nedodržania nadväznosti výroby. Tento sklad sa nenachádza už pri 

spomínanej kmenárni. Sklady sa nachádzajú na dvoch miestach a to vnútri výrobnej haly 

v úplnom suteréne, kde je následný presun sprostredkovávaný výťahom a vedľa spomínanej 

kmenárne. 

Doterajší systém využíva iba úložnú plochu priamo na zemi a všetky navážané suroviny 

sú takto uskladňované a nie je vôbec využívaná výšková kapacita skladu. Systém 

uskladňovania je usporiadaný v troch radoch vedľa seba.Medzi jednotlivými článkami sú 
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regálové uličky, ktoré umožňujú pohyb pre manipulačné zariadenia. Na obrázku 4.2 je 

ilustračná fotografia, ako sú dané suroviny uskladňované. 

 

Obr. 4.2 Skladový priestor pre suroviny 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Ilustračná fotografia 

 

Kapacita tohto skladu dovoľuje úplne iné uskladňovanie surovín a tým efektívne 

využívať celú kapacitu priestoru, ktorou podnik disponuje.  

Dovážené suroviny sa dovážajú vo veľkoobjemových vreciach nazývaných BIG BAGY 

viď. obrázok 4.2, ktoré sú dostatočne pevné a s nosnosťou až 1000 kg. Výhodou týchto 

objemových vriec je ich jednoduchá manipulácia.  

Skladovanie surovín je veľkým nedostatkom, na ktorý sa treba v čo najbližšom možnom 

období zamerať. Sklad nie je absolútne využívaný. Je tu nevyhnutná investícia, a ako bolo 

v interných dokumentoch spoločnosti už uvedené s realizáciou počítajú pri kladnom výsledku 

hospodárenie. Samotná realizácia tohto projektu by mala spočívať v dvoch krokoch: 

 

- Zavedenie regálov do skladu – zavedením nového regálového systému by bol 

efektívne využívaný priestor, ktorý podnik disponuje. Kapacita umožňuje až tri úrovne 

regálov čo oproti doterajšiemu stavu vyrieši nedostatok miesta a zníženie stavu 

doterajších skladov. 

- Zaobstaranie regálového vozíka – vozík musí disponovať výškovým rozsahom 

a obmedzením hmotnosti, ktorý by mal byť minimálne 1 000 až 1 300 kg. 
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Jednotlivé kroky si budú vyžadovať investovať náklady na nákup regálov a vozíka, ale 

v prípade realizácie sa vyrieši nedostatočná skladovacia kapacity pre suroviny. Týmto 

opatrením by sa zabezpečilo: 

- efektívne využívať potenciál skladu a skladovacích operácií, 

- urýchlenie činností medzi jednotlivým úsekmi a získanie časových úspor na 

manipuláciu, 

- presnejšia a prehľadnejšia evidencia uskladňovaného materiálu, 

- prehľadnejšia odoberanie skladovaného materiálu, 

- rýchlejšia a efektívnejšia preprava, 

- hospodárnejší a ekonomickejší chod skladu surovín, 

- zníženie nákladov súvisiacich s prepravou surovín. 

Na obrázku 4.3 je zobrazený regálový systém, ktorý by spoločnosti umožnil naplniť 

všetky spomenuté výhody. 

 

Obr. 4.3 Navrhovaný regálový systém 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Ilustračná fotografia 

 

Na základe predchádzajúcej analýzy by bolo pre podnik RONA, a. s najefektívnejším 

riešením investovať do výstavby centrálneho skladu pre všetky zásoby podniku. 
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4.3.2 Zavedenie systému Kanban 

 

Navrhovanou možnosťou ako optimálne riadiť suroviny sa stanovil pilotný program 

s názvom Kanban. Vzhľadom na absenciu potrebného skladovacieho priestoru bude tento 

systém aplikovaný iba na tri suroviny, ktoré sú hmotnosťou najviac obsiahnuté v sklárskej 

zmesi a v jednom zo skladov najviac vzdialených od kmenárne. Týmito surovinami sú: 

- Sóda 

- Potaš  

- Vápenec 

 

Obmedzením pri spúšťaní je to, že sa naskladňuje veľkým motorovým vysokozdvižným 

vozíkom, ktorého šírka umožňuje naskladňovať 3 rady vo väčších množstvách, ale v kratších 

intervaloch. Pre efektívnejšie riadenie s týmito  surovinami by bol vhodnejší spôsob dopĺňania 

v menších množstvách častejšie. Reorganizáciou skladového priestoru sa zaviedlo 

naskladňovanie v dvoch radoch, čím zabezpečíme plynulejší a efektívnejší presun medzi 

surovinami. 

Pred spustením systému si bolo nutné uvedomiť nastaviť podmienky tak, aby boli 

zabezpečené: 

- dodacie doby, 

- spoľahlivosť, 

- kvalita, 

- vysoká obrátkovosť medzi dodávateľmi spomínaných surovín a skladom v podniku. 

 

Jednotlivé kroky systému:  

1) K návrhu na nový logistický systém surovín budú potrebné údaje o: 

- skutočnej spotrebe v kmenárni (denná spotreba), presný pohyb surovín, 

- súčasnej frekvencií objednávania, 

- dobe obstarania – (dodacia doba ako doba obstarania v tomto prípade tak 

potrebujeme od času objednania až po čas fyzického dodania), 

- údaje o dodávateľovi (miesto- odkiaľ sa dovážajú, jeho spoľahlivosť zabezpečiť 

dodanie suroviny včas,...), 

- údaje o preprave (prepravca, spôsob, špecifiká, ...), 
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- zistiť potrebnú min. a max zásobu na sklade – na začiatku budeme musieť 

zabezpečiť vyššie zásoby, aby sme zabránili nedostatku zásob na sklade a tým 

po čase získame vyhodnotené dáta z nového systému, čím nebude potrebné 

objednávať až také vysoké zásoby a tým ušetriť ďalšie finančné prostriedky, 

minimálna a maximálna zásoba sa bude nastavovať podľa spotreby a dodacej 

doby. 

- vyhliadky do budúcna o plánovanom množstve vyrobených výrobkov (viac 

vyrobených výrobkov - väčšia spotreba surovín), 

- nastavenie frekvencie objednávania tak, aby tu bola zásoba načas –(pred tým 

akoby sa mala začať spotreba poistnej zásoby) - tento bod je spojený s bodom 

nastavenia hladín MIN a MAX nakoľko tie sa nastavujú aj podľa času 

objednania a dodacej doby, 

- vytvoreniemedzi skladu ( SUPERMARKET)  nakoľko ide o ťahový spôsob 

riadenia zásob (musí sa zvážiť priestor, spôsob skladovania, zobrať do úvahy 

špecifiká skladovania FIFO) je to  priestor, ktorý bude umiestnený už 

v existujúcom sklade a  z ktorého si bude brať kmenáreň suroviny podľa 

potreby. 

2) Vypracovanie presných pracovných postupov, určenie zodpovedností (vedúci, ktorý 

bude vykonávať zmeny v procese a riadiť zamestnancov, ktorí sú zodpovedný za 

určitú pracovnú činnosť, ďalšou nevyhnutnou súčasťou je vypracovanie  štandardov 

na kanban systém. 

3) Vizualizácia procesu bude načrtnutá pomocou tabuľky a realizovaná pomocou kanban 

karty. 

4) Po spustení nového spôsobu logistiky surovín, bude nutné zhromažďovať informácie 

o vzniknutých odchýlkach (aké, prečo vznikli, čo spôsobili,...) a následne ich 

vyhodnotenie, Ak budú zistené odchýlky musia byť následne upravené alebo 

navrhnuté nové možnosti. 

5) Očakávané prínosy systému Kanban: 

- nižšie náklady na suroviny (spoľahlivosť a presnosť dodávok, menšie skladové 

priestory, menej finančných prostriedkov viazaných v zásobách), 

- zmena tlakového systému na ťahový (spotreba nutných surovín v danom 

okamihu.). 
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4.3.2.1 Realizácia samotného systému 

 

Prvým krokom bola vypracovanie dennej spotreby jednotlivých surovín spotrebovávané 

v kmenárni. V podniku je nepretržitá prevádzka a jednotlivé suroviny sa pre optimálne 

dodávanie stanovili tak, aby boli v správnom čase, na správnom mieste a v správnom 

množstve. Pre každú surovinu je stanovený presný čas dodania. Stanovil sa aj náhradný 

termín v prípade neočakávaných udalostí. Presné zobrazenie a časový plán pre jednotlivé 

suroviny je uvedený v prílohe 7. 

Každá surovina má svojho stáleho dodávateľa. Suroviny sú pre podnik strategickým 

materiálom, preto ako poistné opatrenie pre každú surovinu sú stanovený dvaja dodávatelia  

ako je uvedené v prílohe č.8. 

Informácie o priemernej spotrebe jednotlivých surovín a ich poistnej zásobe je uvedený 

v tabuľke číslo 4.7. Stanovovanie poistnej zásoby či minimálnej alebo maximálnej sa 

v podniku RONA, a.s. stanovuje na základe doby prepravy od jednotlivých dodávateľov 

surovín. Je to nastavené z dôvodu rôznorodosti dodávateľov a rôznorodosti dodacích dôb. 

Nositeľom informácii je kanban karta, čo prestavuje skladový lístok, ktorým je 

označený každy BIG BAG so surovinou. Pracovník kmenárne, ktorý zoberie BIG BAG zo 

supermarketu a prevezie ho na spracovanie do kmenárne, oddelí skladový lístok od BIG 

BAGU a odovzdá ho majstrovikmenárne, pre ktorého je signálom na vystavenie požiadavky 

na výdaj zo skladu. Doručenie výdajky je signálom pre skladníka pre doplnenie zásoby 

o odobrané množstvo zo supermarketu.  

Tento systém je výhodnejší oproti doterajšiemu systému v tom, že jednotlivé suroviny 

v sklade pri ich výdaji neboli vyskladňované vždy podľa metodiky FIFO, ktorý je v podniku 

uplatňovaný. Suroviny sa navážali a ukladali podľa voľného miesta a tým vznikala 

neprehľadnosť a neefektívnosť pri vyskladňovaní. 

V tabuľke 4.7 je pre tri zvolené suroviny ich priemerná plánovaná spotreba na rok 2013 

na deň, potrebný počet paliet na deň, poistná zásoba minimálna a maximálna v dňoch. 
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Tab. 4.7 Základné údaje o surovinách začlenené podľa ABC analýzy do kategórie A 

Názov suroviny 

Priemerná 

spotreba 

1. – 12. 2013 

Poistná 

zásob 

MIN v 

dňoch 

Poistná 

zásoba 

MAX v 

dňoch 

Poistná 

zásoba v 

kg 

Poistná 

zásoba MIN v 

kg 

Sóda 

1 BB = 1 t 

Deň/kg 6438,36 

7 14 

45068,52 90137,04 

Počet paliet 6,44 45,11 90,21 

Potaš 

1BB = 1 t 

Deň/kg 2849,32 

7 30 

19 945,24 85479,60 

Počet paliet 2,85 19,95 85,55 

Vápenec 

1 BB = 1,2 t 

Deň/kg 5580,82 

7 14 

39065,74 78 131,48 

Počet paliet 4,65 32,58 65,16 

Zdroj: spracovanie podľa interných dokumentov podniku 

 

Poistná zásoba sa odvíja od doby prepravy danej suroviny. Najdlhšie poistné zásoby sú 

stanovené pre Čínu 42 až 56 dní z dôvodu najdlhšej dodacej doby. Priemerná poistná zásoba 

je stanovená pre suroviny dodávané z Európskych krajín priemerne na 4 až 7 dní a najnižšia 

pre Českú republiku, Maďarsko, Ukrajinu a Slovenskú republiku a to na 1 deň.  Od dĺžky 

dodacej doby závisí aj objednávané množstvo na obdobie. Suroviny sú objednávané na 

kvartál, pol roka alebo rok. 

 

Tab. 4.8 Návrh skladu 

                SÓDA                                      POTAŠ                                   VÁPENEC 

2 2 2 1 1 X 2 2 2 

2 X 2 1 1 X 1/1 X 1/1 

2 X 2 1 1 X 2 X 2 

2 X 2 1 1 X 2 X 2 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Tab. 4.9 Doplňovanie skladu 

 

Zásoba 
(počet 
paliet) 

Naviesť 
(počet 
paliet) 

  

Zásoba 
(počet 
paliet) 

Naviesť   
(počet 
paliet) 

  

Zásoba 
(počet 
paliet) 

Naviesť 
(počet 
paliet) 

pondelok 18-6 
 

 
pondelok 8-3 

 
 

pondelok 18-5 
 

utorok 12-6 10 

 
utorok 5-3 4 

 
utorok 13-5 7 

streda 16-6 8 

 
streda 6-2-1 

 
 

streda 15-5 
 

štvrtok 18-6 
 

 
štvrtok 3-2-1 8 

 
štvrtok 10-3-2 

 
piatok 12-6 10 

 
piatok 8-2-1 1 

 
piatok 5-5 18 

sobota 16-6 
 

 
sobota 6-3 

 
 

sobota 18-5 
 

nedeľa 10-6 14 

 
nedeľa 3-3 8 

 
nedeľa 13-5 10 

Zdroj: Vlastné spracovanie  

 

V tabuľke 4.8 je nové usporiadanie skladu, nazvaného supermarket. Sklad je 

efektívnejšie usporiadaný a prístup k jednotlivým surovinám je oveľa jednoduchší ako bol 

predtým. Sklady sú teraz prispôsobené tak, aby bol jednoduchší prístup k jednotlivým 

surovinám a zabezpečený systém FIFO. 

 

Naskladňovanie a vyskladňovanie sódy  

 

Na základe tabuľky číslo 4.8 sme stanovili maximálnu zásobu v tomto sklade na 18 

paliet a denná spotreba tejto suroviny je vo výške 6 paliet. Prevádzka v podniku je 3smenná 

a v tabuľke 4.9 je načrtnutá potrebná zásoba a jej doplňovanie. Systém čerpania a následného 

doplňovania zásob je nasledovný: 

- Pondelok – na sklade máme maximálnu zásobu 18 paliet. Do spotreby je v tento deň 

nutné vyviesť 6 paliet (palety znázornené modrou farbou). V tejto deň je zásoba 

dostatočná aj pre nasledujúci deň, preto nie je potrebná nová dodávka paliet. 

- Utorok – na sklade máme 12 paliet a denná spotreba je ďalších 6 paliet (palety 

zelenej farby). Keďže máme na sklade už len 6 paliet sklad sme doplnili o ďalších 

10 paliet na uvoľnené miesta podľa poradia v akom sa vyvážali zo skladu. 

- Streda – na sklade máme 16 paliet a pre spotrebu odoberieme posledných 6 paliet 

z prvého naskladnenia (palety znázornené ružovou farbou 3 x 2 palety). Zásoba nám 

klesla na 10 paliet tak je potrebné doplniť sklad o nových 8 paliet. 

- Štvrtok – zostatok na sklade je 18 paliet, denná spotreba je 6 paliet (palety modrej 

farby 2 x 3). Zostatok na sklade je 12 paliet, čo je dostatočné množstvo pre ďalší 

deň. 
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- Piatok – na sklade máme 12 paliet, spotreba je 6 zelených paliet. Zásoby nám klesla 

na 6 paliet je nutné doplniť sklad o 10 paliet. 

- Sobota – na sklade máme 16 paliet, spotreba je 6 ružových paliet. 

- Nedeľa – na sklade nám zostalo 10 paliet, 6 modrých sme spotrebovali a na sklade 

nám zostali už len 4 palety, ktoré doplníme na prázdne miesta v sklade o 14 paliet, 

aby sme doplnili zásobu na pondelok na maximálnu kapacitu 18 paliet. Od tohto dňa 

sa proces opakuje. 

 

Naskladňovanie a vyskladňovanie potašu 

 

Na základe tabuľky číslo 4.8 sme stanovili maximálnu zásobu v tomto sklade na 8 paliet 

a denná spotreba tejto suroviny je výške 3 paliet. Systém čerpania a následného doplňovania 

zásob je nasledovný: 

- Pondelok – na sklade máme maximálnu zásobu8 paliet. Do spotreby je v tento 

deň nutné vyviesť 3 palety (palety znázornené modrou farbou ). V tejto deň je 

zásoba dostatočná aj pre nasledujúci deň, preto nie je potrebná nová dodávka 

paliet. 

- Utorok – na sklade máme 5 paliet a denná spotreba je ďalšie 3 palety (palety 

zelenej farby 3). Keďže máme na sklade už len 2 palety sklad sme doplnili 

o ďalšie 4 palety na uvoľnené miesta podľa poradia v akom sa vyvážali zo 

skladu. 

- Streda – na sklade máme 6 paliet a pre spotrebu odoberieme ďalšie 3 palety a to 

v poradí: zostávajúce 2 palety a 1 paletu z posledného naskladnenia.(2 červené 

a 1 modrú). Stav na sklade v tento deň sú 3 palety, dostačujúce pre ďalší deň. 

- Štvrtok – zostatok na sklade je 3palety, denná spotreba sú 3 palety ( zo skladu 

odchádzajú 2 palety modrej farby a 1 paleta zelenej farby). V tento deň je 

potrebné naviesť osem paliet. 

- Piatok – na sklade máme 8 paliet, spotreba sú 3 palety v zložení 2 zelených a 1 

červenej. Kvôli plynulému chodu navezieme 1 paletu. 

- Sobota – na sklade máme 6 paliet, spotreba je  3 modré palety. 

- Nedeľa – na sklade nám zostali 3 palety,  spotreba 3 zelených a navážame 8  

paliet. Proces sa od pondelka opakuje.  
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Naskladňovanie a vyskladňovanie vápenca 

 

Na základe tabuľky číslo 4.8 sme stanovili maximálnu zásobu v tomto sklade na 18 

paliet a denná spotreba tejto suroviny je výške 5 paliet. Systém čerpania a následného 

doplňovania zásob je nasledovný: 

- Pondelok – na sklade máme maximálnu zásoby 18 paliet. Do spotreby je v tento 

deň nutné vyviesť 5 paliet (palety znázornené modrou farbou). V tejto deň je 

zásoba dostatočná aj pre nasledujúci deň, preto nie je potrebná nová dodávka 

paliet. 

- Utorok – na sklade máme 13 paliet a denná spotreba je ďalších 5 paliet (palety 

zelenej farby). V tento deň je sklad doplnení o 7 paliet. 

- Streda – na sklade máme 15 paliet a pre spotrebu odoberieme 5(palety 

znázornené ružovou farbou). Zásoba nám klesla na 10 paliet dostatočné pre 

ďalší deň.. 

- Štvrtok – zostatok na sklade je 10 paliet, denná spotreba je 5paliet (3 palety 

fialovej farby, 2 palety modrej farby). Zostatok na sklade je 5 paliet, čo je 

dostatočné množstvo pre ďalší deň. 

- Piatok – na sklade máme 5 paliet, spotreba 5 zelených paliet. Navážame 18 

paliet. . 

- Sobota – na sklade máme 18 paliet, spotreba je 5 modrých paliet. 

- Nedeľa – na sklade nám zostalo 13 paliet, 5 zelených sa spotrebováva. 

Navážeme 10 paliet a proces sa opakuje. 

 

Najväčším prínosom zavedenia tohto systému bolo nastavenie potrebnej frekvencie 

objednávania zásob tak, aby bola využiteľná včas a nebola zbytočne uskladňovaná zásoba 

a tým by mohlo dôjsť k jej zastaraniu. 

Vybudovaním medzi skladu sme skrátili dobu presunu suroviny do výroby 

a sprehľadnili jej vyskladňovanie. 

Novým systémom sa nám znížili náklady na suroviny, dodávky sú presnejšie 

a spoľahlivejšie, a tým odpadli prestoja z čakania z omeškanej dodávky surovín. V sklade sa 

nachádzajú iba suroviny, ktoré sú nevyhnutné pre spotrebu v danom dni a nie sú 
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uskladňované nadbytočné zásoby surovín, v ktorým boli zbytočne viazané finančné 

prostriedky. 

Z týchto všetkých skutočností môžeme vyvodiť záver, že sme skrátili dobu presunu 

suroviny medzi jednotlivými navažujúcimi článkami, tým znížili náklady na manipuláciu 

a skladovanie. Hlavnou výhodou je, že zásoby sa už nezakladajú a zásoba, ktorá je navezená 

prvá do skladu ide zo skladu ako prvá. 

Ďalším krokom, ktorý by mal nasledovať je vybudovanie centrálneho skladu, aby sa aj 

ostané suroviny mohli optimálne presúvať medzi nadväzujúcimi článkami výroby. 

 

4.4 Vývoj sledovaných surovín v čase 

 

Vápenec 

 

V grafe 4.3  je znázornený optimálny vývoj, vývoj v roku 2012 a priebežný vývoj v roku 

2013. V grafe je červenou farbou vyznačené ako by mala byť surovina optimálne naskladnená 

na základe stanoveného plánu pre priemernú ročnú spotrebu. Modrou farbou je vyznačené ako 

sa surovina vyvíjala v roku 2012. Je jasne vidno, že v priebehu roka dochádzalo 

k predzásobeniu a dokonca nedostatku suroviny pre jej potrebu. Zelená farba vyznačuje vývoj 

v aktuálnom roku, čiže v roku 2013. Doterajší vývoj je zatiaľ priaznivý až na mesiac apríl, 

kde na základe vývoja kurzu eura na svetovom trhu, bola surovina pre podnik výhodná pre 

kúpu a podnik nakúpil vyššie množstvo.  
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Graf 4.3 Vývoj stavu vápenca v sledovanom období 

 

Zdroj: Spracované podľa údajov z interného informačného systému UNIS 

 

Potaš 

Potaš patrí medzi finančne najnáročnejšie suroviny pridávané do sklárskej zmesi. Jej 

optimálny stav na sklade je zakreslený červenou farbou. V roku 2012 dochádzalo opäť 

k predzásobeniu a podzásobeniu tejto suroviny ako je zobrazené modrou krivkou v  grafe. 

Hlavným problém pri tejto surovine je jej dodacia doba a to z dôvodu toho, že je dovážaná od 

dvoch dodávateľov, ktorý majú rôzne nastavené dodacie doby. V roku 2013, znázornené 

zelenou krivkou, ide o stav predzásobenia. Podnik zabezpečil výkyvy v dodávkach v prípade 

neočakávaných udalostí spojených s dopravou, ale opäť to spôsobilo zvýšenie viazaných 

finančných prostriedkov v zásobách. 

 

Graf 4.4 Vývoj stavu potašu v sledovanom období 

 

Zdroj: Spracované podľa interného informačného systému UNIS 
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Sóda 

V roku 2012 bolo stav na začiatku roka s optimálnym stavom zobrazeným červenou krivkou 

a na konci roka dochádzalo k predzásobeniu na ďalší rok ako ja zobrazené v grafe 4.5 modrou 

krivkou. V roku 2013 je pri tejto surovine zabezpečené optimálne dodávanie v súlade 

s optimálnym stavom zobrazené zelenou krivkou. Pri sóde nedochádza k extrémnym 

výkyvom z dôvodu toho, že táto surovina je dovážaná zo Slovenskej republiky, ale aj pri tejto 

surovine platí, že pri znížení cien suroviny podnik objednáva vyššie množstvo. 

 

Graf 4.5 Vývoj stavu sódy v sledovanom období 

 

Zdroj: Spracované podľa interného informačného systému UNIS 
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5. Návrhy a doporučení 

Z pohľadu jednotlivých analýz je jasné, že strategickými surovinami pre podnik sú 

základné suroviny pre výrobu sklárskej zmesi. Samozrejme aj ostatné zásoby majú podstatný 

vplyv a sú dôležité.  

Na základe ABC analýzy podľa dvoch kritérií, a to podľa stavu a spotreby bolo zistené, 

že položky zásob, konkrétne náhradné diely, viažu finančné prostriedky, ktoré by podnik 

mohol využívať na iné účely, ale táto časť zásob jej to nedovoľuje. 

- Skupina A  - na základe analýzy patria sem 4 – 8% zásob s 80 % podielom na 

priemernom stave či spotrebe. Veľkosť potreby by sa mala určovať v kratších 

intervaloch ako je jeden rok a objednávať v malých množstvách a v kratších 

časových intervaloch.Z pohľadu redukcie zásob predstavujú najväčší potenciál 

možného znižovania zásob. 

- Skupina B – na základe analýzy sem spadá 13 – 14 % položiek s 15 % podielom 

na priemernom stave či spotrebe. Pri týchto položkách realizovať objednávanie 

v stredných množstvách so strednou frekvenciou objednávania (týždne – 

mesiace). 

- Skupina C – na základe analýzy ABC sem patrí 78 – 83% položiek s 5 % 

podielom na priemernom stave či potrebe. Pri týchto položkách realizovať 

objednávanie vo vyšších množstvách a s nízkou frekvenciou objednávania  

(2-4krát ročne).   

 

V podkapitole 4.4 je zobrazený vývoj niektorých surovín v roku 2012 a porovnaný 

s rokom 2013. U každej sledovanej suroviny dochádza k jej predzásobeniu. Podnik síce 

objednáva vyššie množstvo v prípade zníženia ceny danej suroviny, ale na druhej strane 

zvyšuje náklady s jej skladovaním, pričom nedisponuje práve vyhovujúcimi skladovými 

priestormi. Zvýšený stav surovín sa odzrkadľuje aj v súvahe,  kedy každoročne narastá stav 

zásob. 

- Podnik musí prehodnotiť dodávateľsko-odberateľské vzťahy s Čínou. 

- Stanovovanie plánu spotreby na jeden rok príliš dlhý a vykonávaný na základe 

prepočtov predchádzajúceho roka. 
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- Navrhovanou možnosťou je stanovenia plánu spotreby na pol roka, čím bude 

efektívnejšie reagovať na zmeny dopytu na trhu, prípadnou zmenou zloženia 

sklárskej zmesi a ušetrenie nákladov na skladovanie. 

- Na základe vytvorenia buď stávajúceho alebo novo vzniknutého dodávateľsko-

odberateľského vzťahu vyriešiť nastavenie poistnej zásoby u jednotlivých 

surovín. 

 

2. Vybudovanie  centrálneho skladu 

 

Pri písaní diplomovej práce mi bolo umožnené navštíviť celý komplex podniku RONA, 

a. s. Videla som na akom systéme je založená manipulácia už s uvádzanými strategickými 

surovinami. Tento proces je príliš zdĺhavý, neefektívny a z hľadiska logistiky neracionálny. 

Podnik disponuje viacerými skladovými centrami, kde sú umiestňované nie len zásoby, ale aj 

hotové výrobky. Z môjho pohľadu je toto usporiadanie chaotické, neprehľadné a vyžaduje si 

zvýšené náklady na manipuláciu, príkladom toho je, že jeden zo skladov je umiestnený 3 km 

od podniku, ďalší dokonca 10 km. Hlavným zameraním do budúcnosti by malo byť 

vybudovanie centrálneho skladu. Pre vybudovanie skladu bude musieť podnik samozrejme 

vynaložiť určitú čiastku finančných prostriedkov, ale v konečnom dôsledku môže naopak 

získať. Vybudovaním centrálneho skladu by došlo ku zníženiu nákladov na prepravu zásob, 

znížila by sa frekvencia neustáleho prekladania zásob. Po zlepšení finančnej situácie od roku 

2010 je reálne zainvestovať do výstavby centrálneho skladu  

- Ako prvý krok by malo byť, aby kompetentné osoby dali vypracovať návrh, kde 

bude najefektívnejšie zo všetkých kritérií tento sklad vybudovať. 

- Druhým krokom by malo byť rozoslanie žiadostí na vypracovanie cenových 

ponúk viacerým stavebným spoločnostiam. 

- Na základe ponúk vybrať cenovo najvýhodnejšiu a najefektívnejšiu ponuku. 

 

Vybudovanie tohto skladu bude strategickým krokom na riadenie zásob v podniku, nebude 

dochádzať k prekladanie, dočasnému skladovaniu na miestach, kde je to v danom momente 

možné, prerušeniu výroby, vzniku nákladom z poškodenia zásob pri nadmernej manipulácii 

a tým k ušetreniu celkových nákladov. 
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3. Zavedenie on-line výberových konaní dodávateľov 

 

Metóda ABC bola zostavená pre zistenie najdôležitejších zásob. Hlavnou podmienkou 

pri obstarávaní zásob je, aby sa získali s minimálnymi nákladmi a s čo najvyššou kvalitou. 

Postup obstarávania predchádza náročným a zdĺhavým rokovaniam a taktiež osobnými 

stretnutiami s dodávateľmi. Pre suroviny, ktoré sú v podniku pre výrobu kľúčové má podnik 

stálych, spoľahlivých a časom overených dodávateľov, s ktorými má dobré obchodné vzťahy. 

Pre zásoby, ktoré nie sú až tak významné pre výrobu sa v modernej dobe výpočtovej techniky 

sa  by bolo pre vhodným riešením využívať nové a progresívnejšie alternatívy, napr. vo forme 

on-line výberových konaní alebo on-line aukcií. 

 

Pre zjednodušené vysvetlenie vnímame e-aukciu z pohľadu RONA vo forme odberateľa 

alebo vyhlasovateľa elektronického výberového konania. Celá podstata je založená na 

myšlienke vyhlásenia konkurzu na výber vhodných dodávateľov pre požadované zásoby 

potrebné pre produkciu sklárskych výrobkov. Oslovia sa potencionálni dodávatelia pre odber 

komodít. Následne prebehne on-line vyjednávanie dodávateľov, ktorého výsledkom je výber 

najvhodnejšieho dodávateľa. Prihlásení dodávatelia môžu svoje ponuky porovnávať 

a upravovať, čoho výsledkom je získanie toho najperspektívnejšieho. Hlavnou výhodou je, že 

náročné rokovania potrebné pri bežnom obstarávaní nahradí elektronická aukcia bez 

akejkoľvek námahy vedenia podniku RONA, a. s. Pre sprehľadnenie podstaty online aukcie 

som základný proces zobrazila pomocou obrázka 5.1. 

 

Obr. 5.1 Systém online aukcií 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Administrátor 

On-line systém 

Dodávateľ C 

Dodávateľ B 

Dodávateľ A Vyhlasovateľ 
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6.Závěr 

Dynamika meniaceho sveta v značnej miere vplýva na požiadavky zákazníkov, ktoré sa 

za uplynulé obdobie neustále menia a naberajú na náročnosti. Pokiaľ chcú spoločnosti 

v tvrdom konkurenčnom boji obstáť a udržať si pozíciu na tomto trhu, musia prijímať 

adekvátne opatrenia s tým súvisiace.  

Cieľom diplomovej práce bolo na základe vybraných metód pre optimalizáciu zásob 

v podniku RONA, a.s. analyzovať stávajúcu situáciu v oblasti zásob.Táto oblasť je v podniku 

stále preberajúcou témou. Je to podnik, ktorý má dlhoročnú tradíciu v oblasti sklárstva. 

Významné postavenie nemá len na trhoch Európskych krajín, ale i krajinách Ázie, Austrálie či 

Ameriky. Hospodárska kríza zasiahla do značnej miery aj tento podnik, ale nastavením 

úsporných opatrení si dokázala udržať postavenie na trhu a nebola ako mnohé iné donútená 

svoju podnikateľskú činnosť ukončiť. Vývoj podniku RONA, a. s., je profil, stratégie, ciele 

a ekonomická situácia boli uvedené v prvej kapitole práce. 

Teoretické východiská riadenia zásob boli popísané v druhej časti. Najskôr boli 

popísané základné pojmy ako logistika, zásoby a náklady. Konkretizovaný bol aj systém 

riadenia zásob a metódy, ktoré sú v súčasných podmienkach využívané a vhodné pre 

jednotlivé riadiace systémy. Medzi najviac využívanú metódu patrí analýza ABC založená na 

paretovom systéme. 

Súčasná situácia v podniku RONA, a. s. v oblasti riadenia zásob bola analyzovaná 

v tretej kapitole. Na základe informačného systému UNIS boli jednotlivé zásoby v podniku 

analyzované pomocou metódy ABC a to rovno z dvoch hľadísk na základe stavu a spotreby. 

Každá z metód vykazovala iné vyhodnotenia a iné počty zásob v jednotlivých kategóriách.  

V skupine životne dôležitých nám podľa priemerného stavu zásob vyšli tie zásob, ktoré na 

sklade viažu finančné prostriedky až niekoľko rokov. Bohužiaľ sú to zásoby, ktoré patria 

medzi náhradné diely vyrábané na zákazku a ich stav je na sklade nevyhnutný. Medzi životne 

dôležitými položkami boli vyhodnotené aj strategické suroviny pre výrobu sklárskej zmesi, 

ktorým bola venovaná posledná časť diplomovej práce. Analyzovaním týchto surovín bolo 

zistené, že každoročnej je ich stav vyšší ako by mal byť optimálny. Je to spôsobené 

nastavením príliš vysokej poistnej zásoby na základe doby prepravy a až ročnej priemernej 

spotreby. Ďalším zistením bol stav skladovanie týchto strategických surovín. Je absolútne 

nevyhovujúci. Suroviny sa naskladňujú do niekoľkých skladov a potom sú znova 

prepravované k výrobnej hale, čím vznikajú zvýšené náklady a riziká na ich prepravu. 
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Podnik RONA, a. s je 120 rokov fungujúcim podnikom a mal by začať do budúcnosti 

uvažovať a venovať sa viacej stavom zásob. Na základe opatrení sa musia pokúsiť 

prehodnotiť doterajšie dodávateľsko-odberateľské vzťahy, aj keď ako oni tvrdia, s tými 

stavajúcimi sú spokojný. Ďalším opatrením by malo byť vybudovanie už spomínaného 

centrálneho skladu, aby bola prehľadnosť o zásobách viacej a neustále sledovaná. 
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Seznam skratek 

 

ROA – rentabilita aktív 

ROE –rentabilita vlastného kapitálu 

ROS – rentabilita tržieb 

EBIT – zisk pred zdanením a úrokmi 

EAT – čistý zisk 

a. s. – akciová spoločnosť 

tis. – tisíc 

tab.  - tabuľka 

obr. – obrázok 

napr. – napríklad 

č. - číslo 

OECD – OrganisationforEconomic Co-operation and Development 

atď. – a tak ďalej 

apod. – a podobne 

FIFO – First in firstout 

kg – kilogram 

km – kilometer 

t – tona 

s - strana 

MIN – minimum 

MAX - maximum 
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