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Abstrakt 

Bakalárska práca sa zaoberá návrhom novej aplikácie, ktorá umožní vytvárať faktúry, 

výdajky a monitorovať skladovú evidenciu, evidenciu odberateľov, evidenciu faktúr a 

evidenciu výdajok. Aplikácia je navrhovaná v prostredí softvéru Microsoft Excel 

pomocou programovacieho jazyka VBA. Práca obsahuje teoretickú časť, analýzu 

súčasného stavu spoločnosti na trhu a návrh vlastného riešenia aplikácie. 

 

Kľúčové slová 

VBA, Visual Basic for Application, Microsoft Excel, spoločnosť, evidencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

Bachalar thesis deals with the design of a new application that will allow the creation of 

invoices, expenditures and monitor stock records, customer records, invoice records, 

expenditure records. The work contains a theoretical part, analysis of the current state of 

the company on the market and the design of solution of application. 
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ÚVOD 

Moja bakalárska práca, ktorá nesie názov Návrh aplikace pro správu skladů, 

zákazníků a faktúr firmy sa primárne zameriava na návrh aplikácie prostredníctvom 

programovacieho jazyka Visual Basic for Applications (VBA), ktorá umožní spoločnosti 

uľahčiť a automatizovať každodenné procesy. 

Práce je rozdelená na tri hlavné časti: 

• Teoretické východiská 

• Analýza súčasného stavu 

• Vlastný návrh riešenia 

V teoretickej časti je popísaný prostredie Microsoft Excel, VBA a prvky 

programovacieho jazyka použité pri tvorbe formulárov a vývojových diagramov. Tiež 

obsahuje potrebné informácie o použitých analýzach na posúdenie súčasného stavu 

spoločnosti.          

 Druhá časť sa  zaoberá analýzou spoločnosti Grenstave s.r.o.. Kapitola začína 

krátkym popisom spoločnosti, organizačnej štruktúry a jej histórie. Prvotná analýzy 

spočíva vo využití  Porterovho modelu piatich síl pomocou, ktorého posúdim situácia na 

trhu. Následne využijem analýzu SLEPT, ktorá sa zameriava na faktory vonkajšieho 

prostredia firmy, ktoré ju môžu ovplyvňovať. Na zanalyzovanie vnútorného prostredia 

bude využitý model McKensey  7S. Pomocou výstupov z tých analýz na záver spracujem 

SWOT analýzu.        

 Spoločnosť potrebuje efektívne monitorovať evidenciu skladov, evidenciu 

zákazníkov a evidenciu faktúr vystavených spoločnosťou. Preto posledná, praktická časť 

bakalárskej práce, je zameraná na návrh aplikácie, ktorá bude plniť tieto funkcie. 

Aplikácia bude navrhnutá tak aby ju efektívne vedeli využiť nielen zamestnanci ale aj 

vedenie spoločnosti. Aplikácia umožní vytvárať fakturačné doklady, ktoré spoločnosť 

vystavuje zákazníkom ako aj sledovať množstvo tovaru na sklade, uhradené a neuhradené 

faktúry a taktiež dlhodobo verných zákazníkov.      
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VYMEDZENIE PROBLÉMU A CIEĽA PRÁCE 

Hlavným cieľom mojej bakalárskej práce je návrh evidenčnej aplikácie pre 

spoločnosť s predajnou činnosťou. Na vývoj aplikácie budem využívať programovací 

jazyk Visual Basic for Applications v prostredí aplikácie Microsoft Excel. V prvej časti 

teoreticky popíšem metódy a pojmy, ktoré sú následné použité vo zvyšných častiach 

bakalárskej práce. Druhá časť je venovaná  priamo spoločnosti GRENSTAVE s.r.o., 

hlavne jej popisu a analýzam súčasného stavu spoločnosti. V poslednej, tretej časti 

bakalárskej práce, vypracujem návrh aplikácie, ktorá bude spĺňať požiadavky spoločnosti 

na optimalizáciu súčasného stavu. 

 Aplikácia sa bude zameriavať na riešenie: 

• Skladovej evidencie 

• Evidenciu zákazníkov 

• Evidenciu vystavených faktúr 
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1 TEORITICKÉ VÝCHODISKÉ PRÁCE 

1.1  Microsoft Excel 

Jedná sa o tabuľkovú aplikáciu, ktorá bola navrhnutá a publikovaná spoločnosťou 

Microsoft. Aplikácia je súčasťou ich balíka Microsoft Office a umožňuje využívať jej 

procesy a funkcie s ostatnými aplikáciami od spoločnosti. [1] 

 

Obrázok č. 1: Microsoft Excel (Zdroj: [17]) 

V dnešnej dobe je Excel najvyužívanejší tabuľkový softvér ale nebol prvým. 

Predtým ako sa začal aktívne využívať bolo vyvinutých viacero podobných aplikácií ako 

VisiCalc, SuperCalc alebo QuatroPro a mnoho iných. Následne vyšiel Excel s viacerými 

verziami v priebehu rokov. [2] 

• Excel 97 – už obsahoval VBA  

• Excel 2003 – vizuálne vylepšenie  

• Excel 2007 – uvedený Ribbon pás kariet  

• Excel 2010  

• Excel 2013 – orientácia na prácu cez Internet a Cloud  

• Excel 2016  

• Excel 2019 – najnovšia verzia [2] 

 Od textových procesorov ako napríklad Microsoft Word sa hlavne odlišuje v tom, 

že užívateľom umožňuje spracovať a organizovať dáta do stĺpcov a riadkov. Tie sa 

následne pretínajú v jednom bode, ktorý vytvára bunku, ktorú môže užívateľ naplniť 
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rôznymi údajmi (text, číslo, rovnica atď.). Pomocou tohto usporiadania informácia 

uľahčujeme vyhľadávanie a následnú prácu s údajmi. [1]     

 Napriek existencii mnohých podobných voľne dostupných softvérov je Excel stále 

preferovaný väčšinou užívateľov. Hlavným dôvodom sú služby a operácie, ktoré 

poskytuje ako napríklad formátovanie dát do kontingenčných tabuliek, grafov alebo matíc 

a taktiež množstvo iných funkcií. Tie potom umožňujú dodatočne spracovať dáta do 

potrebnej formy pre špecifické účely. [1] 

 

Obrázok č. 2: Microsoft Excel príklad výstupov (Zdroj: vlastné spracovanie) 
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1.2  Visual Basic for Applications 

1.2.1  Úvod 

 V nasledujúcej kapitole sa zameriam na samostatný programovací jazyk Visual 

Basic for Applications alebo viac známy ako VBA.      

 Základ VBA bol postavený na programovacom jazyku Visual Basic (VB). 

Môžeme povedať, že podstata VB 6.0 je súčasťou inštalácie Microsoft Office. Navzájom 

medzi sebou komunikujú prostredníctvom modulov kódu a užívateľských formulárov. 

Formuláre VBA sa od Visual Basic odlišujú, kvôli odlišnosti sú čiastočne obmedzené, 

ale napriek tomu sú pre väčšinu aplikácií postačujúce. [3]     

 V súčasnosti poznáme mnoho programovacích jazykov  a je na užívateľovi, aby 

si z nich zvolil ten, ktorý je pre riešenie jeho problému optimálny. VBA svojim 

užívateľom poskytuje výhody ako rýchlosť alebo rozmanitosť pri na navrhovaní ich 

programov. Pokiaľ sa jedná o VBA, nie sme schopní špecificky určiť či ide o Excel VBA, 

Word VBA alebo Access VBA. Všetky aplikácie majú totiž rovnakú syntax, jediné v čom 

sa od seba odlišujú je objektový model aplikácie, s ktorou pracujeme. Zhoda v syntaxi je 

preto jednou z najväčších výhod VBA. Pokiaľ sa naučíme syntax VBA a získame 

skúsenosti programovania v aplikácii Excel, následne sme tieto znalosti schopní 

jednoducho aplikovať pri používaní iných aplikácií, ktoré využívajú VBA. [3] 
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Obrázok č. 3: Vývojárske prostredie VBA (Zdroj: vlastné spracovanie) 

1.2.2 Využitie VBA 

Programovací jazyk VBA je využívaný ako nástroj na vytvorenie programov 

a algoritmov v prostredí Microsoft Excel, ktoré slúžia na uľahčenie práce 

prostredníctvom automatizácie procesov. [4] 

Excel je využívaný na vykonávanie mnohých úloh, ktoré sa odlišujú vo svojej 

podstate a taktiež v časovej a technickej náročnosti. Tieto úlohy môžu byť napríklad: 

• Formátovanie buniek a tabuliek 

• Spracovanie dát pomocou vzorcov a výpočtov  

• Analýza dát a tvorba grafických alebo textových výstupov 

• Tvorba údajov o činnostiach spoločnosti (faktúry, objednávky atď.) 

• Tvorba rozsiahlych prehľadov 

Práva za účelom uľahčenia týchto činností, ktoré sú časovo náročné a pravidelne 

sa opakujú, slúži jazyk VBA. Ten je schopný tieto procesy automatizovať, zrýchliť 

a zároveň aj spresniť ich výstupy. To znamená, že úlohy, ktoré musel realizovať človek, 

napríklad ako tie uvedené vyššie, sa budú vykonávať na pozadí po spustený programu. 

[4]  
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1.2.3 Výhody a nevýhody VBA 

Výhody 

Za použitia VBA sme v Exceli schopní naprogramovať takmer akékoľvek 

aplikácie. Jedná sa o všetky operácie a služby, ktoré máme k dispozícii. Automatizácia 

týchto úloh nám okamžite poskytuje radu výhod: [5] 

• Konzistentnosť pri vykonávaní daných úloh 

• Urýchlenie úloh po automatizovaní 

• Úbytok manuálneho výkonu 

• Postupy a algoritmy naprogramované pomocou VBA sú jednoduché na použitie 

aj pre ľudí, ktorí nemajú znalosti tohto jazyka 

• Rozšírenie služieb, ktoré sme v Exceli schopní vykonať 

• Poskytuje možnosť splnenia úlohy aj bez našej prítomnosti [5] 

Nevýhody 

• Znalosť programovacieho jazyka VBA, hlavne štruktúry jednotlivých úkonov, 

cyklov, deklarácií a definícií VBA 

• Časová náročnosť počas procesu vylaďovania programu, nový algoritmus 

nemusí vždy hneď fungovať v plnom rozsahu 

• Napriek kompatibilite poskytovanej Microsoftom niekedy nastáva problém 

zlyhania programu pri jeho spustený na starších verziách Excelu [5]  

1.2.4 Prvky formulára VBA 

 Vo VBA sú formuláre základnou súčasťou užívateľského rozhrania každej 

aplikácie. Formuláre sa často odlišujú vo vzhľade alebo použití. Tieto zmeny sa môžu 

pohybovať od zobrazenia jednoduchých hlásení, cez zobrazenia výsledkov až po 

komplexné formuláre, v ktorých môže užívateľ aplikácii poskytovať údaje pre ďalšie 

operácie. [3] 
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Obrázok č. 4: VBA príklad formulára (Zdroj: [6]) 

Pri tvorbe formulárov VBA využíva mnoho rozdielnych ovládacích prvkov, ktoré 

majú odlišné vlastnosti a použitie. Preto je dobré tieto prvky ovládať a vedieť, ktoré 

z nich aplikovať na konkrétne riešenia. [6] 

 

Obrázok č. 5: VBA panel nástrojov (Zdroj: [6]) 

Label 

 Label alebo popis sa pri tvorení formulára používa pri zápise rôznych informácií. 

Často sa využíva popisný text, nadpis, názov, jednotky atď.. [6] 

TextBox 

 TextBox ja ovládacím prvkom textového poľa, ktorý sa primárne používa 

k získaniu informácií od užívateľa (meno, popis, hodnoty). Taktiež sme ho ale schopní 

aplikovať ako prvok Label pri zobrazení informácií ako napríklad súčasný stav. [6] 
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ComboBox 

 ComboBox v sebe obsahuje pole v podobe zoznamu, z ktorého užívateľ vyberá 

určitú hodnotu z daného zoznamu. [6] 

ListBox 

 ListBox je prvok formulára, ktorý nám umožňuje zobraziť zoznam hodnôt 

a následný výber akéhokoľvek počtu z nich. [6] 

CommandButton 

 CommandButton v preklade príkazové tlačidlo a umožňuje nám zahájiť, ukončiť 

alebo prerušiť proces daného formulára. [6]  

OptionButton 

 OptionButton viac známy ako prepínacie tlačidlo zobrazuje stav výberu prvkov. 

Využíva sa na to aby sme zobrazili výber jedeného špecifického prvku  z určitej skupiny 

prvkov. [6] 

1.3  Vývojový diagram 

Pomocou vývojového diagramu môžeme graficky znázorniť vzťahy medzi 

jednotlivými krokmi postupu, procesu alebo nejakého algoritmu. Tieto časti sú 

znázornené rôznymi tvarmi, ktoré predstavujú špecifické operácie a funkcie. Diagram je 

prepojený pomocou šípok, ktoré určujú smer a priebeh celého postupu. [7] 

1.3.1 Prvky vývojového diagramu 

Terminál 

 

Obrázok č. 6: Terminál (Zdroj: vlastné spracovanie) 

Terminál má tvar oválu a je využívaný na zobrazenie začiatku a konca algoritmu. 

Každý vývojový diagram musí obsahovať začiatok a koniec. [8] 
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Proces 

 

Obrázok č. 7: Proces (Zdroj: vlastné spracovanie) 

Proces je zobrazený symbolom obdĺžnika. Proces predstavuje čiastočné kroky 

alebo vykonanú akciu v rámci algoritmu. [8]  

Dáta (vstup/výstup) 

 

Obrázok č. 8: Dáta (Zdroj: vlastné spracovanie) 

 Vo vývojovom diagrame sú vstupné alebo výstupné dáta znázornené tvarom 

rovnobežníka. Typicky sa jedná o vstupné dáta, ktoré do premenných nahráva užívateľ 

alebo o výstupné dáta, ktoré sú pomocou procesu poskytnuté užívateľovi na ďalšie 

operácie. [8] 

Rozhodnutie 

 

Obrázok č. 9: Podmienka (Zdroj: vlastné spracovanie) 

 Tvar kosoštvorca predstavuje proces rozhodnutia. Pokiaľ sa  na rozhodovanie 

pozeráme z pohľadu programátora, tak sa jedná o podmienku. Podmienka obsahuje dve 

vetvy, ktoré sú označené ako áno a nie. Proces má následne určený výsledok, ktorý 

nastáva pri nadobudnutí danej hodnoty, ako napríklad presmerovanie do inej časti procesu 

alebo posun k ďalšej operácii. [8] 
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Podproces 

 

Obrázok č. 10: Podproces (Zdroj: vlastné spracovanie) 

 Pomocou podprocesu sa odvolávame na inú časť programu, ktorá vykonáva 

samostatnú komplexnú operáciu potrebnú pre dokončenie súčasného procesu. [8]  

Databáza 

 

Obrázok č. 11: Databáza (Zdroj: vlastné spracovanie) 

 Daný symbol poukazuje na ukladací priestor pre dáta, ktoré sú užívateľovi voľne 

sprístupnené pre prácu. [8] 

Spojka 

 

Obrázok č. 12: Spojka (Zdroj: vlastné spracovanie) 

 Spojka je zobrazená pomocou kruhu s textovým alebo číselným označením. 

Využíva sa na presun v rozsiahlych diagramoch. Typicky sa jedná o priestory, kde by sa 

jednotlivé procesy náročne spájali pomocou šípok, napríklad z dôvodu vzdialenosti. [8] 

1.4  Analýzy 

Nasledujúca časť sa bude zaoberať analýzami, ktoré boli použité na vyhodnotenie 

súčasného stavu spoločnosti. Menovite sa jedná o Porterovu analýzu piatich síl, analýzu 

SLEPT, Model McKinsey 7S a SWOT analýzu. 
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1.4.1 Porterova analýza piatich síl 

 Porterova analýza piatich síl je dielom amerického profesora Michaela E. Portera. 

Je určená na zanalyzovanie odvetvia v akom sa spoločnosť pohybuje a posúdenia jeho 

rizík. Hlavnou podstatou je prognózovanie vývoja konkurenčnej situácie v skúmanom 

odvetví. Prognóza je vytvorená na základe posúdenia potencionálneho správania objektov 

a subjektov pôsobiacich na danom trhu. Model pracuje s piatimi prvkami, ktoré sa 

nazývajú Five Forces (päť síl). [15]  

• Potencionálny konkurenti – prístup na trh? Existencia bariér pri vstupe na 

trh? 

• Existujúci konkurenti – konkurenčný boj? Dominantný konkurent?  

• Sila dodávateľov – pozícia dodávateľov voči firme? Počet dodávateľov na 

trh?  

• Sila odberateľov – pozícia odberateľov na trh? Potencionálny odberatelia?  

• Substitučné produkty – existencia substitučných produktov? [15] 

Každý jeden s týchto faktorov vytvára tlak na spoločnosti na trhu a tlačí ich ku 

konkurenčnému boju. Existujú podniky, ktoré už disponujú silnou obchodnou stratégiou 

a výhodami (kľúčové kompetencie, sieť dodávateľov atď.). Napriek tomu, pokiaľ sa 

spoločnosť nachádza na vysoko konkurenčnom trhu je náročné takéto výhody získať 

a ešte náročnejšie si ich dlhodobo udržať. Z tohto dôvodu dochádza k tomu, že trhy na 

ktorých je na podniky vytváraný menší nátlak sú považované za ziskovejšie a pôsobia 

atraktívnejšie. [14] 

1.4.2 Analýza SLEPT 

 SLEPT alebo PEST analýza je často označovaná ako prostriedok, pomocou 

ktorého posudzujeme zmeny v okolí spoločnosti. Analýza sa zameriava na S (sociálne), 

L (legislatívne), E (ekonomické), P (politické) a T (technologické) faktory. [9] 
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Sociálne faktory 

 Zmeny v sociálnom prostredí spoločnosti môžu mať vplyv na prevádzkovú 

činnosti firmy. Medzi tieto faktory zaraďujeme napríklad demografické zmeny 

spoločnosti a kúpnu silu obyvateľstva alebo jeho rodinné hodnoty. [10] 

Legislatívne faktory 

 Vzťahujú sa k právnemu prostrediu, v ktorom sa spoločnosť nachádza. Do danej 

kategórie patria napríklad štátne regulácie alebo regulácie na import a export alebo 

chystané a platné zákony. [10] 

Ekonomické faktory 

 Ekonomický stav spoločnosti môže byť ovplyvnený napríklad výškou úrokových 

sadzieb, hospodárskym rastom alebo celkovou finančnou situáciou na trh. [10] 

Politické faktory 

 Týkajú sa primárne vládnej politiky štátu a miery v akej štát zasahuje do 

ekonomiky. Politická situácia v štáte má často dopad na rôzne oblasti, ktoré sú pre 

podnikateľa dôležité. Tieto faktory sú napríklad súčasná politická situácia alebo stabilita 

vlády. [10] 

Technologické faktory 

 Daná oblasť má podstatný vplyv na postavenie spoločnosti na trh voči 

konkurencii. Pri rýchlosti vývinu technologických pokrokov je podstatné tieto faktory 

neustále pozorovať, aby nedošlo k zaostaniu za konkurenciou. Sem patria napríklad 

postoj k vede a výskumu alebo zavedenie nových pracovných postupov. [10]  

1.4.3  Model McKinsey 7S 

Model McKisney 7S sa využíva na to, aby sme zhodnotili sedem kritických 

vnútorných faktorov organizácie. Bol navrhnutý koncom 70. rokov americkými 

konzultantmi zo spoločnosti McKinsey & Company ako sedemprvkový spôsob určený 

na dekompozíciu spoločnosti na špecifické komponenty. [11]  

Nesie názov podľa 7S podľa anglických názov jednotných faktorov: 
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• Stratégia – Strategy 

• Štruktúra – Structure 

• Systémy – Systems 

• Zdieľané hodnoty – Shared Values 

• Schopnosti – Skills 

• Štýl – Style 

• Spolupracovníci alebo Skupina – Staff [11] 

Je nutné, aby počas vykonávania analýzy 7S nebol zanedbaný ani jeden 

z faktorov, pretože poznatky, ktorú sú nám poskytnuté, vieme následne použiť na 

posúdenie nie len súčasného ale aj potencionálneho budúceho stavu spoločnosti. Model 

McKinsey 7S vie taktiež objaviť nedostatky a medzery, na ktoré by sa mala spoločnosť 

v budúcnosti zamerať. [11] 

1.4.4  SWOT analýza 

 V dnešnej dobe neexistuje žiadna firma, ktorá by nebola  ovplyvňovaná svojím 

okolím. Spoločnosť je vystavovaná pozitívnym a negatívnym vplyvom a tie, ktoré  

prevažujú, rozhodujú o budúcnosti spoločnosti. SWOT analýza sa využíva na to, aby sme 

posúdili predpoklady podniku za účelom uskutočnenia určitého podnikateľského zámeru. 

Tie následne delíme na interné silné a slabé stránky a externé príležitosti a hrozby. [12] 

Silné stránky 

 Medzi silné stránky zahrňujeme vlastnosti podniku, ktoré zvýhodňujú našu 

situáciu. Často sa jedná o konkrétne výhody, ktoré vieme poskytnúť voči konkurencii. 

[13] 

Slabé stránky 

 Pomocou slabých stránok vieme vyhodnotiť časti, v ktorých zaostávame oproti 

konkurencii a ktoré by bolo potrebné vylepšiť. Môže sa jednať napríklad o zastaralé 

technologické postupy alebo nedostatok priestorov. [13] 
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Príležitosti 

 Nastávajú mimo prostredia podniku a poskytujú nám možnosti ako pozitívne 

ovplyvniť spoločnosť. Schopnosť objaviť a efektívne využiť  príležitosti môže mať 

vysoký vplyv na posilnenie postavenie spoločnosti na trhu. [13] 

Hrozby 

 Medzi hrozby je zaradené všetko čo má negatívny vplyv na podnik z externého 

prostredia. Sem môžu napríklad patriť problémy s dodávkami tovaru alebo rast 

konkurencie na trhu. [13] 

 

Obrázok č. 13: SWOT analýza (Zdroj: [16]) 
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2  ANALÝZA PROBLÉMU A ŠÚČASTNEJ SITUÁCIE 

V nasledujúcej kapitole som sa zaoberal základnými informáciami o spoločnosti 

ako jej predmet podnikania a históriu. Táto časť bude taktiež pozostávať z analýz, ktoré 

sa zameriavajú na súčasnú situáciu spoločnosti a jej pozíciu na trhu. Výstupy týchto 

analýz budú mať potom dopad na návrh aplikácie. 

2.1 Spoločnosť  

 

Obrázok č. 14: Logo spoločnosti (Zdroj: [18]) 

Tabuľka č. 1: Základné informácie o spoločností (Zdroj: vlastné spracovanie) 

Názov: GRENSTAVE, s.r.o. 

Právna forma: Spoločnosť s ručeným obmedzeným 

IČO: 31639810 

DIČ: 2020591023 

Štatutárny orgán: Ing. Daniel Grenčík 

Sídlo 03495 Likavka, J. Kačku 6, Slovenská republika 

Rok založenia: 2004 

Predmet podnikania: Veľkoobchod a maloobchod so stavebnými materiálmi, predaj 

 

2.1.1 Predmet podnikania spoločnosti 

Hlavným predmetom podnikania spoločnosti je predaj rôzneho tovaru z ich 

veľkoskladu, predovšetkým so zameraním na stavebný priemysel. Pri predaji sa primárne 

orientuje na väčšie zákazky pre firmy vo svojom okolí. Taktiež poskytuje možnosť 

priameho nákupu pre konečného spotrebiteľa v priestoroch veľkoskladu.   
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2.1.2 Podnikateľské činnosti spoločnosti 

• Veľkoobchod s drevom, stavebnými materiálmi a sanitárnym 

zariadením 

• Veľkoobchod s pevnými, tekutými a plynnými palivami a súvisiacimi 

produktami 

• Maloobchod so železiarskym tovarom, farbami, sklom 

•   Uskutočňovanie stavieb a ich zmien 

2.1.3 História spoločnosti 

Spoločnosť bola založená v roku 1990. V tomto období vystupovala v právnej 

forme fyzickej osoby s názvom Daniel Grenčík - GRESNSTAV. Táto pôvodná 

spoločnosť sa orientovala predovšetkým na stavebné práce. V roku 1996 sa rozšírila jej 

činnosť o obchodnú činnosť so stavebným materiálom a palivami (uhlie, palivové drevo, 

propán bután).         

 Následne v roku 2004 došlo k rozdeleniu firmy po odkúpení spoločnosti 

s ručeným obmedzeným. Pôvodná spoločnosť Daniel Grenčík - GRENSTAV 

pokračovala v stavebných prácach a stavebnej činnosti a novozaložená spoločnosť 

s ručeným obmedzeným s názvom GRENSTAVE s.r.o. prevzala predajnú činnosť 

stavebných materiálov a palív.        

 V roku 2010 došlo k ďalšej veľkej zmene. Spoločnosť Daniel Grenčík - 

GRENSTAV obmedzila  svoje  stavebné práce a svoje zdroje následne použila na 

podporu rastu firmy GRENSTAVE s.r.o.     

 Pôvodne spoločnosť predávala iba stavebný materiál a palivá. Postupom času sa 

však menila situácia na trhu a tak sa spoločnosť musela adaptovať a zaviesť potrebné 

opatrenia, aby nezaostala za konkurenciou.  Preto sa rozhodla rozšíriť svoj sortiment. 

Vznikli nové samostatné predajne, ktoré mali vlastné postavenie v stavebnom priemysle. 

Ako prvé pribudlo kúpeľňové štúdio v roku 2001, potom nasledovalo bytové štúdio 

v roku 2005 a ako posledná pribudla vodoinštalácia v roku 2007. Momentálne aj napriek 

vysokej konkurencii má spoločnosť silné postavenie na trhu vo svojom blízkom aj širšom 

okolí.  
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2.1.4 Organizačná štruktúra spoločnosti 

Na najvyššej pozícii spoločnosti sa na rovnakej úrovni nachádzajú konateľ 

a prokurista. Spoločnosť využíva viacero externých firiem, s ktorými blízko spolupracuje 

hlavný ekonóm. Ďalej sa organizačná štruktúra člení na špecifické oddelenia, na čele 

ktorých stoja vedúci a následne radoví zamestnanci (predajcovia, skladníci a šoféri).  

Konateľ

Hlavný ekonóm

Vedúci kúpeľňového 
štúdia

Vedúci vodoinštalácieVedúci bytového štúdiaVedúci stavebnín

Predajcovia

Skladníci

Predajcovia Predajcovia Predajcovia

Šoféri

Účtovníčka

Prokurista

Externé spoločnosti

 

Obrázok č. 15: Organizačná štruktúra spoločnosti (Zdroj: vlastné spracovanie) 

2.2 Analytické metódy 

V tejto časti aplikujem analytické metódy, ktoré boli už vopred popísané 

v kapitole teoretických východísk. Prvotne bude použitá Porterova analýza piatich síl, 

pomocou nej vyhodnotím konkurenčnú silu na trhu. Následne použijem analýzu SLEPT, 

ktorá mi umožní zhodnotiť vonkajšie prostredie v okolí spoločnosti. Potom posúdim 

kritické prvky využitím McKinseyho modelu 7S. Na záver prevediem vyhodnotenie ich 

výstupov prostredníctvom SWOT analýzy. 

2.2.1 Porterova analýza piatich síl 

Potencionálny konkurenti 

 Pokiaľ neberieme do úvahy potrebnú registráciu osoby v živnostenskom registri 

alebo spoločnosti v obchodnom registri a kroky s nimi súvisiace. Je potrebné aby budúci 
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podnik splnil niektoré kritické body, ktoré sú potrebné pre úspešný chod na trh so 

zameraním na predajnú činnosť stavebných materiálov. 

• Vysoká počiatočná investícia 

• Disponovať dostatočnými priestormi 

• Zamestnanci by mali mať praktické skúsenosti s produktmi, ktoré 

predávajú 

• Zabezpečiť potrebných dodávateľov 

Pokiaľ dôjde k zanedbanie niektorého s týchto bodov, nová ale aj existujúca 

spoločnosť sa môže dostať do nevýhodnej pozície voči konkurencii ako napríklad 

nedostatočným sortimentom alebo nízkou kvalitou služieb.  

Existujúci konkurenti 

 V okolí spoločnosti GRENSTAVE s.r.o. existuje rozsiahla konkurencia, ktorá sa 

pohybuje od individuálnych spoločností po pobočky rozsiahlych obchodných reťazcov.  

 Pri porovnávaní sa nezameriavam na pobočky reťazcov, pretože v ich prípade aj 

keby nastala situácia, ktorá by mohla negatívne ovplyvniť ich postavenie na trhu 

disponujú zdrojmi a prostriedkami, ktoré im umožnujú riešiť takéto problémy.  

 V analýze sa preto zameriavam iba na samostatné obchody. Voči väčšine z nich 

má na trhu firma GRENSTAVE s.r.o. silné postavenie. Vytvára vysoké výnosy a neustále 

produkuje zisk. Tieto faktory jej následne poskytujú možnosť investovania do inovovania 

existujúcich procesov alebo zavedenia nových služieb, ktoré by mohli jej pozíciu v 

budúcnosti posilniť. Spoločnosť má taktiež silnú marketingovú kampaň ako súčasť 

aliancie ASAS a.s., vďaka ktorej je známa ako spoľahlivý obchodný partner so širokým 

sortimentom a kvalitnými službami. 

Sila dodávateľov 

 Väčšina spoločností na trhu so stavebným materiálom nedisponuje vlastnou 

výrobnou činnosťou, preto sú závislí na dodávateľoch. Na trhu sa pohybuje veľké 

množstvo dodávateľov, ktorí svojim odberateľom poskytujú rôzne zmluvné podmienky. 

Tie sú často založené napríklad na dĺžke spolupráce alebo na výške obratu, ktorý firmy 

pre nich produkujú. Spoločnosť GRENSTAVE s.r.o. si dlhodobo udržiava dobre vzťahy 
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so svojimi dodávateľmi, tí jej preto poskytujú rôzne výhody ako napríklad zľavy alebo 

marketingové bonusy (billboardy, oblečenie, súťaže atď.). 

Sila odberateľov 

 Spoločnosť má vo svojom okolí mnoho podnikov, ktoré poskytujú rovnaký alebo 

podobný sortiment produktov. Preto nie sú zákazníci závislí iba na jednej firme. Z tohto 

dôvodu často nastáva problém kedy spoločnosť nedisponuje potrebným tovarom alebo  je 

zákazníkovi poskytnutý inou firmou za výhodnejšiu cenu.     

 Spoločnosť GRENSTAVE. s.r.o. sa preto zameriava na poskytovanie výhod pre 

verných zákazníkov a to hlavne v podobe zliav a reklamných produktov. Pomocou tohto 

trendu si v priebehu rokov vybudoval silnú klientsku základňu. 

Substitučné produkty 

 Na trhu existujú mnohé varianty stavebných materiálov, ktoré môžu spoločnosti 

predávať. Nie vždy odberatelia vyžadujú ten istý tovar, preto je potrebné neustále 

monitorovať situáciu na trhu, aby spoločnosť bola schopná  poskytnúť kvalitnejší ale 

drahší tovar, ale na druhej strane aj jeho lacnejšiu alternatívu. Ako príklad môžem zobrať 

flexibilné  lepidlo od značky Cemix, ktoré je považované za jedno z najkvalitnejších na 

trhu. Taktiež ale existujú lepidlá od iných spoločností ako napríklad od firmy DenBraven, 

ktoré sú na trhu odberateľom k dispozícií za nižšiu cenu. 

2.2.2 SLEPT analýza spoločnosti 

Pomocou SLEPTE analýzy budem vyhodnocovať sociálne, legislatívne, 

ekonomické, politické a technologické prostredie a faktory, ktoré ovplyvňujú alebo môžu 

ovplyvňovať spoločnosť. 

Sociálne 

Sociálny faktor, ktorý je pre spoločnosť najpodstatnejší, je demografická zmena 

v spoločnosti. Firma sa nachádza v okolí Vysokých a Nízkych Tatier, v oblasti s pomerne 

vysokým cestovným ruchom a turizmom. Z tohto dôvodu dochádza k sťahovaniu 

obyvateľstva do tejto oblasti a taktiež rastie záujem o propagáciu turizmu. Toto vedie 

k novým výstavbám, čo pre spoločnosť znamená nové zákazky a nových zákazníkov. 
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Legislatívne 

Spoločnosť musí v prvom rade dodržiavať aktuálny obchodný a občiansky 

zákonník. Keďže spolupracuje s niektorými zahraničnými dodávateľmi je potrebné, aby 

monitorovala regulácie, ktoré sa vzťahujú na import a export. 

Ekonomické 

Spoločnosť sa pohybuje v stavebnom priemysle v podobe predaja. Ekonomická 

situácia v štáte je jedným z faktorov, ktoré vo vyššej miere ovplyvňujú jej chod. Firma je 

taktiež citlivá na zmeny v situácii na trhu, ako sú ceny pozemkov, stavebných prác 

a samotného tovaru. 

Politické 

V súčasnej dobe má politická situácia štátu na spoločnosť silný dopad. Hlavným 

faktorom sú obmedzenia zapríčinené pandémiou COVID – 19, ktorá postihla celý svet. 

Tieto opatrenia ovplyvňujú prevádzkové podmienky firmy, ktoré spôsobujú zníženie 

tržieb a vyvolávajú potencionálne straty. 

Technologické 

Spoločnosť je z technologického hľadiska čiastočne obmedzená pretože 

nedisponuje vlastným IT oddelením ani vlastným softvérom na podporu prevádzkovej 

činnosti. V oboch týchto kategóriách je v prípade vyskytnutia technických problémov 

závislá na externých firmách, čo môže viesť ku komplikáciám. Spoločnosť je taktiež 

ovplyvnená inováciami na trhu, ktoré musí neustále monitorovať a následne 

implementovať do predaja. 

2.2.3 McKinseyho model 7S spoločnosti 

Použitím McKinseyho modelu 7S vyhodnotím kritické prvky, ktoré predstavujú 

bezpodmienečné podmienky pre úspech spoločnosti počas realizácie jej podnikovej 

stratégie. 

Stratégia 

Stratégia spoločnosti je zameraná na to, aby uspokojila požiadavky svojich 

klientov. Pomocou tejto politiky si vybudovala dobré meno a je schopná zaujať nových 
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zákazníkov. Taktiež propaguje stratégiu odmeňovanie verných zákazníkov. Poskytuje im 

rôzne výhody, ako uprednostňovanie vybavovania zákaziek alebo zľavy, ktoré sa môžu 

pohybovať v rozmedzí 5-35%. Vďaka týmto výhodám si spoločnosť udržuje silnú 

a stabilnú základňu dlhodobých klientov. 

Štruktúra 

Spoločnosť je radené medzi malé podniky s väčším počtom pracovníkov. Na jej 

čele sa nachádza konateľ, ktorý vedie a verejne reprezentuje spoločnosť. Tá je následne 

delená podľa potreby na špecifické oddelenia, na ktorých sa nachádzajú zamestnanci, 

ktorí zákazníkom vedia poskytnúť odbornú pomoc. 

Systémy 

Oddelenia spoločnosti fungujú ako samostatné jednotky, preto nie je potreba 

vykonávať hromadné porady. Komunikáciu spoločnosti môžeme rozdeliť na dva druhy 

(na oddeleniach a medzi vedením). V predajniach často dochádza k vysokému vyťaženie 

zamestnancov, preto sa uprednostňuje rýchla a jednoduchá verbálna komunikácia.  

Pokiaľ nastane potreba komunikovať medzi oddeleniami a s vrchným vedením, využíva 

sa elektronická forma (Thunderbird, MS Teams a podobné aplikácie) alebo telefonická 

forma komunikácie. Spoločnosť je veľkoobchod s 10 hodinovou prevádzkovou dobou, 

ktorá je rozdelená na 8 hodinovú pracovnú dobu, pri čom sa využíva metóda ranných 

a poobedných zmien. Na kontrolu odpracovaných hodín sú využité čipy, ktoré sú 

pridelené každému zamestnancovi. Spoločnosť nemá zavedené striktné procesy alebo 

normy, pri ktorých porušení by boli zamestnanci trestaní. 

Štýl 

Spoločnosť sa berie ako celok a každé oddelenie sa berie ako jeden tím, ktorý 

pracuje na spoločnom cieli. Každé oddelenie má svojho vedúceho, ktorý zaň nesie 

zodpovednosť, no napriek tomu je štýl riadenia spoločnosti demokratický takmer laissez-

faire. Vedúci vedia, že každý zamestnanec má svoje silné stránky, ktoré ich nechávajú 

voľne využiť vo svoje pracovnej činnosť. Spoločnosť kladie dôraz na kvalitu 

a zodpovednosť, na ktorej vybudovala svoje meno na trhu. 
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Spolupracovníci 

Na trhu  neustále pribúdajú nové, inovované produkty, o ktorých musia mať 

zamestnanci spoločnosti rozsiahle znalosti (cena, plusy a mínusy, inštalácia, využite a 

iné). Za týmto účelom spoločnosť úzko spolupracuje s takmer všetkými dodávateľmi na 

trhu, ktorí jej poskytujú školenia pre zamestnancov. Na týchto školeniach sú im tieto 

informácie poskytnuté, pričom ich potom vedia aplikovať v praxi. 

Schopnosti 

Na oddeleniach sa nachádzajú kvalifikovaní zamestnanci, ktorý pracujú 

individuálne, ale pokiaľ sa vyskytnú problémy, navzájom spolupracujú na nájdení 

najefektívnejšie riešenia. Zamestnanci disponujú potrebnými zručnosťami pre náplň 

pracovnej činnosti ako efektívna komunikácia, presviedčanie zákazníka na základe 

praktických skúseností a flexibilita pri jednaní so zákazníkmi. 

Zdieľané hodnoty 

Spoločnosť sa už mnoho rokov drží motta: „GRENSTAVE, Vaša stavba je 

v dobrom stave.“. Svojim zákazníkom poskytuje kvalitné výrobky, ktoré ich nikdy 

nesklamú. Preto na trhu nesie meno, ktoré je spojené s kvalitou a spoľahlivosťou. Tento 

prístup jej umožňuje maximalizovať zisky, čo je hlavná interná politika spoločnosť. V 

súčasnosti ako člen aliancie stavebnín ASAS, je firma vystavená dileme marketingového 

smerovania, pri ktorej je od nej vyžadované uprednostnenie aliancie ASAS pred vlastnou 

spoločnosťou. Napriek tomu sa firma momentálne prikláňa k uchovania svojej značky, 

ktorú dlhodobo budovala. 
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2.2.4 SWOT analýza spoločnosti 

Obsah tejto časti bude zameraný na SWOT analýzu, ktorá sa zameriava na silné 

a slabé stránky, príležitosti a hrozby pre spoločnosti. Analýza bude zjednotená 

a konkrétne body budú následne popísané v špecifických častiach kapitoly. 

Tabuľka č. 2: SWOT analýza spoločnosti (Zdroj: vlastné spracovanie) 

 Silné stránky Slabé stránky 

V
n

ú
to

rn
é 

p
ro

st
re

d
ie

 

Klientska základňa  

Dlhodobá história 

Znalosť trhu 

Súčasť aliancie ASAS 

Napojenie na infraštruktúru  

Finančná stabilita 

 

Závislosť na distribútoroch 

Sezónny predaj 

Obmedzený rast priestormi 

IT servis cez externá firma 

Zabezpečenie priestor cez externú firmu 

 

V
o

n
k

a
jš

ie
 

p
ro

st
re

d
ie

 Stabilný trh s vysokým dopytom 

Potencionálni klienti 

Stály rozvoj 

Vysoká konkurencia 

Strata stálych klientov 

Politická situácia v štáte 

Ekonomická  situácia 

 
 

Silné stránky 

Medzi najsilnejšie stránky spoločnosti patrí jej klientska základňa, ktorú získala 

spôsobom predaja, pri ktorom sa zameriava v prvom rade na zákazníka. Spočiatku 

vystupovala pod iným  menom, ale na trhu sa nachádza už vyše 31 rokov, takže má 

dlhodobú históriu, ktorá jej poskytuje mnohé skúsenosti a znalosti v odvetví. Firma je 

taktiež súčasťou aliancie stavebných spoločností, čo jej poskytuje podporu na trhu. 

Spoločnosť disponuje dobre prístupnou polohou ako pre zákazníkov tak aj pre 

dodávateľov. V poslednom bode by sme nemali zabudnúť na disponovateľné zdroje, 

ktoré má k dispozícii na dodatočný rast a pokrytie strát mimo sezóny. 
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Slabé stránky 

Najväčšia slabina, ktorá má dopad na spoločnosť je jej závislosť na distribútoroch. 

Keďže nedisponuje vlastnou výrobou produktov, pokiaľ jej tovar pre zákazníkov nie je 

dodaný, neprodukuje žiadny zisk a dochádza ku tvorbe strát. Ďalšou podstatnou slabinou 

je sezónny predaj. V stavebnom priemysle dochádza v nižšiemu zisku v zimných 

mesiacoch, keď sú stavebné práce obmedzené na interiér. Toto môže viesť 

k potencionálnym stratám a preto je potrebné, aby spoločnosť disponovala rezervami na 

ich pokrytie.  Taktiež jedným z jej závažných problémov je obmedzenie rastu z dôvodu 

nedostačujúcich priestorov v areáli. Spoločnosť sa taktiež vystavuje riziku na jej 

závislosti na externých firmách, ktoré jej poskytujú služby v IT odvetví (servis počítačov 

a serverov) a zabezpečujú jej priestory bezpečnostným systémom (zabezpečovací 

a kamerový systém). 

Príležitosti 

Hlavnou príležitosťou spoločnosti je pozícia na stabilnom trhu, ktorý má 

dostatočne vysoký dopyt. Toto umožňuje  získanie potencionálne veľký zákaziek 

v podobe nových klientov alebo prevzatia zákazníkov od konkurencie. Tieto zásielky 

môžu následne viesť k dlhodobej spolupráci s odberateľmi. Spoločnosť má taktiež veľmi 

stabilný rozvoj, čo jej poskytuje príležitosť upravenia priestorov, služieb a tovarov podľa 

potrieb trhu. 

Hrozby 

Hrozba, ktorej spoločnosť čelím najviac, je  vysoká konkurencia na trhu v blízkom 

a širšom okolí. Toto môže viesť k strate stálych zákazníkov v prospech konkurencie. 

Ďalšia veľmi závažná hrozba je politická a ekonomická situácia štátu. V súčasnej dobe 

sú oba tieto faktory ovplyvnené predovšetkým pandémiou COVID – 19, ktorá vedie 

k rôznym opatreniam a zákazom, ktoré majú negatívny dopad na spoločnosť.  
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3  VLASTNÝ NÁVRH RIEŠENIA 

Na základe analýz, ktoré boli vypracované v predchádzajúcej kapitole môžeme 

vyhodnotiť, že spoločnosť potrebuje aplikáciu, ktorá jej umožňuje previesť automatizáciu 

každodenných procesov. Návrh riešenia tejto aplikácie bude vyvinutý pomocou 

programovacieho jazyka VBA v prostredí Microsoft Excel.  

3.1 Aplikácia 

 Hlavné zameranie aplikácie je na splnenie požiadaviek spoločnosti, ktorými sú 

evidencia skladu, evidencia odberateľov a evidencia vystavených faktúr spoločnosťou. 

Aplikácia je taktiež rozšírená o evidenciu výdajok, ktoré slúžia ako interný doklad, 

poskytnutý skladníkom pred vydaním tovaru zákazníkovi. Návrh riešenia bol 

konzultovaný s vedením firmy a s jednotlivými zamestnancami, ktorí budú aplikáciu 

aktívne využívať.  

3.1.1  Ovládacia lišta 

 Ihneď po spustení aplikácie je užívateľovi na hárku „Domov“ sprístupnená 

ovládacia lišta, ktorá obsahuje príkazové tlačidlá, pomocou ktorých sa pohybuje medzi 

jednotlivými evidenciami a prehľadmi, ktorými sa aplikácia zaoberá . Tlačidlá, ktoré sa 

na ovládacej lište nachádzajú budú popísané v nasledujúcich častiach kapitoly, ktoré sa 

zaoberajú jednotlivými procesmi programu. 

 

Obrázok č. 16: Ovládacia lišta (Zdroj: vlastné spracovanie) 

3.1.2 Sklad 

 Po kliknutí na „Sklad“ je užívateľ presmerovaný na hárok, ktorý sa zoberá 

evidenciou skladových kariet tovarov, ktoré spoločnosť drží alebo držala na sklade. 

K Dispozícii je mu poskytnutý prehľad všetkých skladových kariet s potrebnými údajmi 

a ovládacia lišta je rozšírená o dodatočné tlačidlá, ktoré mu umožňujú pracovať so 

záznamami, ktoré sa nachádzajú v evidencii.  
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Obrázok č. 17: Sklad (Zdroj: vlastné spracovania) 

 Tlačidlá ovládacej lišty: 

• Vymazať – z evidencie odstráni vybraný záznam 

• Zatvoriť  – presmeruje užívateľa na hárok „Domov“ 

• Vyhľadať, Pridať, Upraviť – budú samostatne popísané 

Bunky: 

• Číslo karty – identifikátor, ktorý si určuje sa samostatne užívateľ 

s neobmedzeným formátom 

• Názov, popis, umiestnenie – textový popis tovaru 

• Množstvo na sklade, minimálne množstvo – hodnoty, ktoré sú navzájom 

porovnávané počas procesu priradenia formátovania 

• MJ – merná jednotka tovaru 

• Predajná cena s DPH/bez DPH, DPH – cenové vyčíslenie tovaru a jeho sadzba 

DPH 

• Číslo položky – pre niektorý tovar slúži aj ako čiarový kód, funkcia 

sekundárneho identifikátoru 

Formátovanie: 

• Zelené – množstvo na sklade je väčšie ako minimálne množstvo 
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• Červené – zásoby sú nižšie ako minimálne množstvo, nutnosť naskladniť 

Formátovanie prebieha automaticky počas presmerovania užívateľ do evidencie. 

Počas tohto procesu je porovnané množstvo tovaru na sklade s jeho minimálnym držaným 

množstvom. 

Sklad - Vyhľadať 

 Pomocou tlačidla užívateľ získa prístup k formuláru, ktorý slúži na vyhľadávanie 

tovaru v sklade.           

 Vo formulári má užívateľ k dispozícii radu filtrov, ktoré mu dovolia jednoducho 

vyhľadať tovar na základe poznanej informácie. Po tom ako je zadaný vyhľadávací 

parameter a spustené vyhľadávanie prebehne kontrola všetkých záznamov. Pokiaľ sa 

v sklade nachádza tovar, ktorý odpovedá zadanému parametru, tak je prehľad upravený 

a zobrazí len dané tovary. V prípade, že proces vyhľadávanie nenájde zhodu, užívateľ je 

upozornený prostredníctvom chybového hlásenia o tom, že tovar s daným parametrom 

neexistuje.            

 Pokiaľ si bude chcieť užívateľ zobraziť prehľad v pôvodnom stave predtým ako 

bol upravený podľa vyhľadávania, môže opätovne otvoriť sklad pomocou tlačidla 

„Sklad“.          

 Ak sa užívateľ rozhodne proces predčasne ukončiť stačí aby klikol na tlačidlo 

„Zatvoriť“ to ukončí proces a zatvorí formulár.  

 

Obrázok č. 18: Vyhľadávanie tovaru (Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Sklad - Pridať 

 Po tom ako užívateľ klikne na tlačidlo „Pridať“ zobrazí sa formulár pomocou, 

ktorého vytvorí nový záznam v evidencii skladu.     

 Aby bola nová skladová karta úspešne vytvorená a pridaná do evidencie je 

nevyhnutné, aby užívateľ vyplnil všetky potrebné údaje vo formulári, hlavne číslo karty, 

číslo položky a názov tovaru. Číslo kary má rovnakú rolu ako primárny kľuč a do 

prehľadu je generované automaticky. Jedná sa o položku, ktorá má unikátne 

formátovanie, ktoré si môže užívateľ akokoľvek modifikovať aby mohol rozpoznať rôzne 

tovary.           

 Potom ako je formulár vyplnení a užívateľ klikne na tlačidlo „OK“ prebehnú 

prvotné kontroly údajov. V prvom rade je skontrolovaný správny formát poskytnutých 

údajov, napríklad či sa v textovom okne čísla položky alebo množstva nenachádzajú iné 

znaky ako čísla. Následne po tejto kontrole je číslo karty, čiarový kód a názov porovnaný 

s existujúcimi záznamy v evidencii. Pomocou tejto kontroly predchádzame vzniku 

duplicitných záznamov v evidencii. Pokiaľ sa počas jednej z týchto kontrol vyskytne 

chyba, program užívateľa automaticky upozorní prostredníctvom chybového hlásenia. 

Následne je formulár užívateľovi opätovne zobrazený potom ako program 

vykoná grafické úpravy, prostredníctvom ktorých užívateľa upozorní na chybné údaje, 

ktoré je nevyhnutné opraviť.         

 Pokiaľ údaje splnia obidve podmienky správnosti, tak je nová skladová karta 

úspešne vytvorená a pridaná do evidencie skladu ako posledný záznam.   

 Pomocou tlačidla „Zatvoriť“ užívateľ môže ukončiť proces a zatvoriť formulár. 

  

Obrázok č. 19: Nová skladová karta (Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Začiatok

Vyplnenie 
formulára o 

produkte

Overenie 
správnosti 
formulára

Overenie 
existencie 
duplicity

Áno

Zobrazenie 
chybového 
formulára o 
nesprávnosti 

informácií

Nie

Zobrazenie 
chybového 
formulára o 

duplicite

Áno

Vytvorenie 
skladovej karty 

produktu

Nie

Karty tavorov

Sklad

Koniec

 
 

Obrázok č. 20: Vývojový diagram novej skladovej karty (Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Sklad – upraviť 

 Pokiaľ chce užívateľ upraviť údaje existujúceho tovaru môže si pomocou procesu 

„Upraviť“ zobraziť identický formulár aký využil pri vytvorení novej skladovej karty. 

Tento formulár je automaticky vyplnený údajmi, ktoré sa nachádzajú vo vybranom 

zázname evidencie skladu. 

  

Obrázok č. 21: Príklad úpravy skladovej karty (Zdroj: vlastné spracovanie) 

 Užívateľ môže meniť všetky údaje okrem čísla karty. K tejto položke nemá 

užívateľ prístup pretože sa jedná o primárny kľuč evidencie.    

 Tlačidlá: 

• OK – ukončí proces, ale pokiaľ užívateľ modifikoval údaje poskytne mu možnosť 

dané zmeny uložiť pred zatvorením formulára 

• Uložiť – uloží vykonané zmeny do evidencie, ale neukončí proces a nezatvorí 

formulár 

• Zatvoriť – ukončí proces bez vykonania zmien a zatvorí formulár 
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Začiatok

Zobrazenie údajov o 
tovare

Previesť úpravu 
údajov?

Prevedenie 
úpravy 
údajov 
tovaru

Uloženie nových 
údajov

Sklad

Koniec

Áno

Nie 1

1

 
 

Obrázok č. 22: Vývojový diagram úpravy skladovej karty (Zdroj: vlastné spracovanie) 
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3.1.3 Evidencia faktúr 

 Pomocou tlačidla „Faktúry“ je užívateľovi sprístupnený prehľad vystavených 

faktúr spoločnosťou a funkcie, pomocou ktorých vie vykonávať ich evidenciu alebo 

úpravy, ako tvorba nového záznamu, úprava faktúry alebo jej tlač a zmazanie.  

 

Obrázok č. 23: Evidencia faktúr (Zdroj: vlastné spracovanie) 

Tlačidlá na ovládacej lište: 

• Vymazať – z evidencie odstráni vybraný záznam 

• Zatvoriť  – presmeruje užívateľa na hárok „Domov“ 

• Uhradiť, Vytlačiť, Pridať, Upraviť – budú samostatne popísané 

Formátovanie: 

• Zelené – uhradená faktúra 

• Oranžové – čiastočne uhradená faktúra 

• Červená – neuhradená faktúra 

Bunky: 

• Číslo karty, variabilný symbol – bunky, ktoré obsahuje unikátne identifikátory 

• Dátum vystavenie, dodania a splatnosti – bunky obsahujú podstatné dátumy 

• Odberateľ – názov zákazníka, ktorému je faktúra vystavená 
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• Celková cena s DPH/bez DPH – celková cena faktúry s/bez sadzby DPH 

• Zľava – hodnota, ktorá predstavuje cenový rozdiel po pridelení zľavy na tovar 

• K úhrade – obsahuje cenové vyčíslenie po upravený ceny zľavou 

• Uhradená čiastka – obsahuje hodnotu v akej výške doposiaľ odberateľ uhradil 

faktúru, na základe tejto hodnoty sa mení formátovanie hárku 

Formátovanie neuhradenej faktúry je nastavené tak, aby prebehlo automaticky po 

tom ako je faktúra vytvorená a pridaná do evidencie kedy je jej priradená hodnotu 0€ 

v stĺpci „Uhradená čiastka“. Na zmenu tejto hodnoty a formátovanie sa využíva proces 

úhrady faktúry. 

Evidencia faktúr – Uhradiť 

 Proces úhrady faktúry sa spustí po vybraní faktúry z evidencii a kliknutím na 

„Uhradiť“. Užívateľ je prvotne oboznámi MsgBox o stave faktúry, či je uhradená alebo 

nie. V prípade, že nie, je užívateľ informovaný  o výške zvyšnej čiastky, ktorú je potrebné 

zaplatiť. 

 

Obrázok č. 24: MsgBox čiastočne uhradenej faktúry (Zdroj: vlastné spracovania) 

 Ak sa rozhodne v procese pokračovať tak prostredníctvom tlačidla „Áno“ bude 

presmerovaný do formulára v ktorom môže uhradiť celkovú cenu k úhrade alebo len 

vykonať čiastočnú úhradu. Následne po kliknutí na „OK“ dôjde k zmene hodnoty v stĺpci 

„Uhradená čiastka“. Nová hodnota je potom porovná s bunkou zo stĺpca danej faktúry „K 

úhrade“ a na základe výšky ich rozdielu je zmenené formátovanie v evidencii faktúr. 

 Proces môže užívateľ jednoducho ukončiť bez vykonania zmeny kliknutím na 

tlačidlo „Zatvoriť“ 
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Obrázok č. 25: Formulár úhrady faktúry (Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Začiatok

Je faktúra 
uhradená?

Koniec

Výber 
faktúry

MsgBox - 
Faktúra je už 

uhradená.

Uhradiť celú 
faktúru?

MsgBox - 
Faktúra je 
uhradená.

Čiastočne 
uhradiť faktúru?

MsgBox – K 
úhrade 
faktúry 

ostáva x.

1

Nie

Áno

Áno

Áno

Nie

Nie

1

1

1

 
 

Obrázok č. 26: Vývojový diagram úhrady faktúry (Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Evidencia faktúr - Vytlačiť 

 Po kliknutí na tlačidlo sa aktivuje proces, ktorý údaje vybraného záznamu nahrá 

do formulára bez toho, aby ho zobrazil užívateľovi. Tento formulár procesu umožňuje 

vyplniť údaje vo vopred pripravenej šablóne. Užívateľ je následne presmerovaný do 

náhľadu pred tlačou v prostredí Microsoft Excelu odkiaľ môže faktúry vytlačiť alebo 

ukončiť proces použitím zavretia ukážky, čo ho presmeruje späť do evidencie faktúr. 

 

Obrázok č. 27: Vzor faktúry pred tlačou (Zdroj: vlastné spracovanie) 

Evidencia faktúr – Upraviť 

Proces slúži na to, aby užívateľ mohol nahliadnuť do konkrétnej faktúry 

a zobraziť si všetky jej údaje. V prostredí formulára môže vykonávať zmeny vo faktúre. 

Niektoré údaje sú mu ale neprístupné ako číslo faktúry a jej variabilný symbol. Ostatné 

údaje môže ľubovoľne upravovať a následne uložiť do evidencie faktúr a tým nahradí 

pôvodný záznam za upravený.          

 Na proces je využívaný rovnaký formulára ako na vytvorenie faktúry, ktorý bude 

uvedený pri popise pridania nového záznamu do evidencie v ďalšej časti kapitoly. Tento 

formulár je ale rozšírený o tlačidlo „Uložiť“, pomocou ktorého vykonané zmeny užívateľ 

uloží do evidencie. 
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Evidencia faktúr - Pridať 

 Tlačidlo „Pridať“ užívateľa presmeruje k procesu vytvorenia faktúry. Na 

vytvorenie tohto dokladu slúži formulár v aplikácii. 

 

Obrázok č. 28: Šablóna vytvorenia faktúry (Zdroj: vlastné spracovanie)  

Tlačidlá formulára: 

• Vytlačiť – údaje z formulára faktúry sú nahraté do predpripravenej šablóny 

a užívateľ je presmerovaný do náhľadu pred tlačou, odkiaľ môže faktúru vytlačiť 

• OK – faktúra je uložená do evidencie faktúr a uzatvorí sa formulár 

• Zatvoriť – ukončí proces a zatvorí formulár 

Faktúra 

Dokladu je automaticky priradené číslo faktúry a jej variabilný symbol na základe 

posledného záznamu v evidencii faktúr. Užívateľ musí následne nastaviť formu úhrady 

a bankový účet, pokiaľ to daná forma úhrady vyžaduje. Ako posledný krok tejto časti je, 

aby užívateľ nastavil dátum vystavenia, dodania a splatnosti danej faktúry. Tie môže 
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nastaviť prostredníctvom Datepicker, ktorý mu umožní z kalendára vybrať presný dátum 

alebo ho môžem do textového okna ručne vypísať. 

Odberateľ          

Odberateľa môže užívateľ do faktúry pridať viacerými spôsobmi. Prvá cesta je 

manuálne vyplniť potrebné údaj.        

 Alternatíva je použiť tlačidlo „Vyhľadať“, ktoré otvorí vyhľadávací formulár 

identický s formulárom, ktorý používame na nájdenie záznamov v databáze odberateľov. 

Tento formulár je ale rozšírený o ListBox v ktorom sa zobrazia prvky, ktoré obsahujú 

zadaný názov. Z neho užívateľ vyberie odberateľa a pomocou funkcie DoubleClick alebo 

tlačidla „“ ich zadá do faktúry. 

  

Obrázok č. 29: Faktúra – Odberateľ - Vyhľadať (Zdroj: vlastné spracovanie) 

Pokiaľ sa odberateľ ale ešte nenachádza v evidencii, užívateľ ho môže vo 

vyhľadávacom formulári pridať do prehľadu odberateľov pomocou tlačidla „Pridať“. To 

otvorí formulár na pridanie záznamu z hárka „Odberatelia“, prostredníctvom ktorého 

užívateľ vytvorí nový záznam v evidencii odberateľov. Údaje o zákazníkovi sú následne 

automaticky nahrané do faktúry.        

 Proces vyhľadania a pridania odberateľa budú viac popísané v časti 

„Odberatelia“.  
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Položky 

 Tlačidlá položky: 

• Pridať – otvorí formulár prostredníctvom ktorého vieme vyhľadať položky 

a nastaviť jej množstvo 

• Upraviť – nahrá údaje o položke, ktorá s nachádza vo faktúre a umožní 

užívateľovi upraviť jej množstvo, ostatné údaje sú uzamknuté 

• Vymazať - z faktúry odstráni vybraný zaznám položky 

 

Obrázok č. 30: Faktúry – Položka - Pridať (Zdroj: vlastné spracovanie) 

 Rovnako ako pri vyhľadávaní odberateľa užívateľ zadá parameter a pokiaľ tovar 

v evidencii skladu existuj tak je zobrazený v ListBoxe. Údaje daného tovar potom 

užívateľ pomocou DoubleClick funkcie nahrá do formulára „Položka faktúry“ kde 

nastaví množstvo, ktoré bude vydané. Taktiež má možnosť určiť výšku zľavy pre 

špecifický tovar, ktorá ma prednastavenú nulovú hodnotu. Tlačidlo „Pridať“ vloží danú 

položku spolu s jej údajmi do faktúry. 
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Obrázok č. 31: Položka faktúry (Zdroj: vlastné spracovanie) 

Cena           

 Bunky v časti „Cena“ sú počítané automatický po pridaní produktu do faktúry. 

Základy a celková cena  faktúry sú len sumárne hodnoty, ktoré získame z jednotlivých 

položiek faktúry. „Zľava“ je vypočítaná pomocou vzorca, ktorý na základe výšky 

percentuálnej hodnoty, ktorá bola tovaru priradená, zistí čiastku ceny, ktorá ma byť 

zľavnená. Následné sčítanie týchto hodnôt odpovedá výške zľavy. Rozdiel medzi 

„Celkom“ a „Zľava“ je cena, ktorú musí odberateľ uhradiť za faktúru. 
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Obrázok č. 32: Vývojový diagram vytvorenia faktúry (Zdroj: vlastné spracovanie) 
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3.1.4 Odberatelia 

 Tlačidlo „Odberatelia“, ktoré sa nachádza na ovládacej lište, užívateľa presmeruje 

do prehľadu všetkých odberateľov, s ktorými spoločnosť naviazala obchodný vzťah. Na 

prácu s evidenciou môže užívateľ využiť rozšírenú ovládaciu lištu. Operácie a procesy, 

ktoré môžem užívateľ vykonávať, sú navrhnuté podobným spôsob ako skladová 

evidencia tovaru. 

 

Obrázok č. 33: Odberatelia (Zdroj: vlastné spracovanie) 

Tlačidlá na ovládacej lište: 

• Vymazať – z prehľadu odstráni vybraný záznam 

• Zatvoriť  – presmeruje užívateľa na hárok „Domov“ 

• Vytlačiť, Pridať, Upraviť – budú popísané samostatne 

Bunky: 

• Názov – názov pod akým vystupuje zákazník, sekundárny identifikátor 

• Ulica, obec, PSČ – údaje tvoria kompletnú adresu 

• IČO, DIČ, IČ DPH – identifikačné a fakturačné údaje odberateľa, IČO a DIČ 

tvoria zložený primárny kľuč 

• Telefón, e-mail – kontaktné údaje 

• Bankový účet – vedený vo formáte IBAN na poskytnutie dodatočných 

informácií 
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Odberatelia – Vyhľadať 

 Pokiaľ chce užívateľ v prehľade nájsť konkrétneho odberateľa môže na to využiť 

proces, ktorý spustí tlačidlom „Vyhľadať“ z ovládacej lišty.    

 Proces užívateľovi sprístupní vyhľadávací formulár, do ktoré zadá názov daného 

odberateľa. Po tom ako je vo formulári vyplnený názov odberateľa sa spustí vyhľadávanie 

pomocou tlačidla „Hľadať“. Proces následne prejde všetky záznamy a porovná bunky, 

ktoré sa nachádzajú v stĺpci „Názov“ s daným parametrom. Pokiaľ takéto bunky existujú, 

proces automaticky upraví prehľad a zobrazí iba tie riadky, ktoré počas procesu 

zaznamenali zhodu. Ak nastane situácia, že boli skontrolované všetky záznamy a nenašla 

sa žiadna zhoda, tak užívateľa upozorní chybové hlásenie o tom, že odberateľ s daným 

názov neexistuje.           

 Ako pri skladovej evidenciu na to aby bol prehľad vrátený do pôvodnej podoby 

stačí užívateľovi využiť tlačidlo s ovládacej lišty, ktoré obnoví evidenciu.  

 V prípade, že sa užívateľ rozhodne proces ukončiť stačí, aby klikol na tlačidlo 

„Zatvoriť“, ktoré zatvorí formulár. 

 

Obrázok č. 34: Vyhľadávanie odberateľa (Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Odberatelia – Pridať 

 Po kliknutí na tlačidlo „Pridať“ sa užívateľovi zobrazí formulár, ktorý mu umožní 

pridať nového odberateľa do ich evidencie. 

 

Obrázok č. 35: Nový odberateľ (Zdroj: vlastné spracovanie) 

 Na to, aby bol nový odberateľ úspešne pridaný do evidencie, je nevyhnutné, aby 

užívateľ vyplnil všetky potrebné údaje o odberateľovi a to názov, kompletnú adresu,  IČO 

a DIČ.           

 Rovnako ako pri vytváraní novej skladovej karty je potrebné, aby formulár nového 

odberateľa spĺňal podmienky správneho formátovania vyplnených údajov ako napríklad, 

že IČO neobsahuje iné ako číselné znaky a podmienku neexistujúceho duplicitného 

záznamu. V prípade nového odberateľa na rozpoznanie duplicity slúži IČO, DIČ a názov.

 Pokiaľ si tieto podmienky splnené, tak je záznam o novom odberateľovi 

vytvorený a pridaný do evidencie odberateľov. 
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Odberatelia – Upraviť 

 Na úpravu údajov o odberateľovi môže užívateľ využiť formulár, ktorý sa zobrazí 

po kliknutí na tlačidlo „Upraviť“. Zo záznamu, ktorý má byť upravený sa údaje 

automaticky nahrajú do formulára. 

 

Obrázok č. 36: Príklad úpravy odberateľa (Zdroj: vlastné spracovanie) 

 Údaje IČO a DIČ sú vo formulári uzamknuté, pretože aj ak nastane zmena vo 

všetkých ostatných údajoch o spoločnosti tieto údaje by mali stále ostať rovnaké, lebo sú 

priradené spoločnosti pri jej vzniknutí špecifickými úradmi. Ostatné údaje môže užívateľ 

akokoľvek upravovať.        

 Tlačidlá: 

• OK – ukončí proces, ale pokiaľ užívateľ upravil údaje poskytne mu možnosť dané 

zmeny uložiť pred zatvorením formulára 

• Uložiť – uloží vykonané zmeny do databázy, ale neukončí proces a nezatvorí 

formulár 

• Zatvoriť – ukončí proces a zatvorí formulár 
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3.1.5  Evidencia výdajok 

 Do evidencie výdajok je užívateľ presmerovaný tlačidlom „Výdajky“. Na 

následnú prácu s evidenciou užívateľ využíva rozšírenú ovládaciu lištu. Funkcie, ktoré 

užívateľovi aplikácia poskytuje fungujú na rovnakom princípe ako tie, ktoré sa 

nachádzajú v evidencii faktúr. 

 
 

Obrázok č. 37: Evidencia výdajok (Zdroj: vlastné spracovanie) 

Tlačidlá na ovládacej lište: 

• Vymazať – z prehľadu odstráni vybraný záznam 

• Zatvoriť  – presmeruje užívateľa na hárok „Domov“ 

• Vytlačiť, Pridať, Zobraziť tovar – budú samostatne popísané 

• Upraviť – otvorí identický formulár ako tlačidlo „Pridať“ s vyplnenými údajmi 

vybranej výdajky, ktorý je rozšírený o funkciu uloženia vykonaných zmien 

Bunky: 

• Číslo výdajky – unikátny identifikátor výdajky v evidencii 

• Číslo faktúry – referenčný údaj, ktorý sa vzťahuje na faktúry obsahujúca 

vydaný tovar 

• Dátum vystavenia – deň kedy bola vystavená výdajka 

• Odberateľ – názov odberateľa 

• Počet položiek – obsahuje číselnú hodnotu vydaných položiek  
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Evidencia výdajok – Vytlačiť 

 Proces vytlačenia výdajky prebieha rovnako ako v prípade faktúry. Aplikácia 

najskôr nahrá údaje vybranej výdajky do formulára. Z neho sú údaje následne vybrané 

a priradené do položiek pripravenej šablóny výdajky. Potom už len ostáva aby užívateľ 

v prostredí náhľadu pred tlačou v Microsoft Exceli vytlačil danú výdajku.   

 Proces môže pred tlačou okamžite ukončiť a to jednoducho zavretím ukážky. 

Tento krok ho presmeruje naspať do evidencie výdajok. 

 

Obrázok č. 38: Vzor výdajky pred tlačou (Zdroj: vlastné spracovanie) 

Evidencia výdajok – Pridať 

 Tlačidlo „Pridať“ umožňuje užívateľovi vytvoriť nový záznam v evidencii. 

Výdajka je vytvorená prostredníctvom formulára, ktorý je zobrazený po spustení daného 

procesu. 

 Tlačidlá formulára: 

• Vytlačiť – údaje o výdajke sú nahrané do predpripravenej šablóny a užívateľ je 

presmerovaný do náhľadu pred tlačou 

• OK – uloží výdajku a zatvorí sa formulár 

• Zatvoriť – ukončí proces a zatvorí formulár 
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Obrázok č. 39: Šablóna vytvorenia výdajky (Zdroj: vlastné spracovanie) 

Výdajka 

Časť dokladu, ktorá obsahuje číslo výdajky, číslo faktúry ku ktorej je výdajka 

priradená a dátum vystavenia. Číslo výdajky je priradené do formulára automaticky 

podľa posledného záznamu. Dátum užívateľ môže vložiť manuálne alebo pomocou 

doplnku Datepicker. 

Odberateľ 

 Celý proces pridania odberateľa prebieha identicky ako pri vytváraní novej 

faktúry. Odberateľ sa dá do výdajky vložiť manuálnym vypísaním údajov alebo využitím 

tlačidla „Vyhľadať“, ktoré otvorí vyhľadávací formulára (Obrázok č. 40: Faktúra – 

Odberateľ - Vyhľadať). Funkcie, ktoré formulára poskytuje sú podrobne popísané pri 

proces Faktúra – Pridať (strana 42) 



57 

 

Tovar 

Tlačidlá tovar: 

• Pridať – otvorí formulár prostredníctvom ktorého vieme vyhľadať položky 

a nastaviť jej množstvo 

• Upraviť – zobrazí údaje o vybranom tovare 

• Vymazať – odstráni vybraný záznam 

 Do výdajky je tovar pridaný výberom z formulára, ktorý slúži na vyhľadanie 

tovaru zo skladovej evidencie na základe zadaného argumentu. Potom ako užívateľ 

vyhľadá položku, ktorú chce do výdajky vložiť stačí, aby dvakrát klikol na daný tovar 

v ListBoxe vyhľadávacieho formulára a zadal hodnotu vydávaného množstva.  

 

Obrázok č. 40: Vyhľadať položku (Zdroj: vlastné spracovanie) 

 Na úpravu slúži jednoduchý formulár, v ktorom sú zobrazené údaje vybraného 

tovaru a užívateľ môže zmeniť množstvo, ktoré bude odberateľovi vydané. 

 

Obrázok č. 41: Formulár úpravy položky výdajky (Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Evidencia výdajok –  Zobraziť tovar 

 Tlačidlo slúži na to, aby si užívateľ mohol jednoducho a rýchlo zobraziť položky 

vybranej výdajky. Proces zobrazí krátky výpis, kde sa nachádza číslo výdajky spolu so 

zoznamom položiek a počtom vydaného tovaru. Počet položiek v zozname odpovedá 

hodnote bunky so stĺpca „Počet položiek“.     

 

Obrázok č. 42: Výpis položiek výdajky (Zdroj: vlastné spracovanie) 

3.2 Ekonomické zhodnotenie 

 Časť popisuje výšku nákladov, ktoré bude spoločnosť musieť vynaložiť pokiaľ sa 

rozhodne danú aplikáciu zaviesť do prevádzky. Na základe požiadaviek poskytnutých 

spoločnosťou bola aplikácia navrhnutá v prostredí softvéru Microsoft Excel, ktorým už 

disponuje. Keďže sa jedná o aplikáciu poskytovanú spoločnosťou Microsoft širokej 

verejnosti, sú je hardvérové požiadavky veľmi nízke. Z ekonomického hľadiska to 

znamená, že sa náklady na softvér a hardvér pohybujú na nulovej hranici.   

 Náklady, ktoré sú potrebné vynaložiť súvisia primárne s vývojom aplikácie 

a s procesom jej zavedenia do praxe. Po prieskume trhu som svoju hodinovú maržu 

vyčíslil na 11€. Návrh aplikácie, jej vývoj, implementácia aplikácie a zaškolenie 

zamestnancov je časovo a cenovo vymedzené v borázokke nižšie. 

Tabuľka č. 3: Ekonomické zhodnotenie (Zdroj: vlastné spracovanie) 

Náklad Čas Cena 

Hardvér a softvér 0 hodín 0,00€ 

Návrh aplikácie 20 hodín 220,00€ 

Vývoj aplikácie 52 hodín 572,00€ 

Implementácia aplikácie a zaškolenie zamestnancov 8 hodín 88,00€ 

Spolu 80 hodín 872,00€ 
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3.3 Prínosy práce 

 Prínosy mojej bakalárskej práce sú hlavne viditelné v jej praktickom návrhu. 

Hlavný prínos, ktorý práca prináša je zjednodušenie a urýchlenie predajnej činnosť 

spoločnosti GRENSTAVE s.r.o. Primárny spôsob, ktorým bol tento výsledok dosiahnutý 

je zautomatizovanie jednotlivých procesov, ktoré museli zamestnanci doposiaľ 

vykonávať manuálne alebo zefektívnenie už existujúcich procesov.   

 Aplikácia spoločnosti umožňuje rýchlo a jednoducho vystaviť fakturačný doklad 

pre odberateľa. Predajcovia môžu taktiež k faktúre vytvoriť výdajku, ktorá je poskytnutá 

skladníkom. Týmto spôsobom sa uľahčuje a zefektívňuje komunikácia medzi predajcami 

a skladníkmi. Aplikácia pri vytváraní alebo  mazaní výdajok automaticky upravuje držané 

množstvo tovaru na sklade. Prostredníctvom tejto funkcie sa spoločnosti naskytuje 

možnosť monitorovať aktuálny stav na ich sklade.        

 Všetky potrebné informácie, ktoré spoločnosť potrebuje pre prevádzkovú činnosť 

sú zhromaždené v aplikácii. Užívateľovi sú sprístupnené prehľady skladu, odberateľov, 

evidencia faktúr a evidencia výdajok.       

 Aplikácia sa zameriava na to aby zamestnancom ušetrila čas a to hlavne 

v administratívnej časti ich pracovnej náplne.  
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ZÁVER 

Cieľom mojej bakalárskej práce bol návrh aplikácie v prostredí Microsoft Excel 

využitím integrovaného programovacieho jazyka VBA. Primárnym účelom bolo 

poskytnúť spoločnosti GRENSTAVE s.r.o. schopnosť vytvárať a evidovať faktúry, 

výdajky a viesť evidenciu skladu, odberateľov a spomenutých dokladov.   

 Základnú časť práce tvorí teória, ktorá popisuje jednotlivé prostriedky použité pri 

tvorbe analýz alebo samotného návrhu. Medzi tieto prostriedky patrí jazyk VBA jeho 

prostredie a prvky formulárov, Porterova analýza piatich síl, SLEP analýza, McKinseyho 

model 7S a SWOT analýza.        

 Druhá, analytická časť začína stručným popisom spoločnosti GRENSTAVE s.r.o. 

ako je jej predmet podnikania, organizačná štruktúra alebo krátka história. Následne sa 

presúvam už priamo k analýzam. Pomocou Porterovej analýzy piatich síl som posúdil 

situáciu trhu zo strany konkurencie, na ktorom sa spoločnosť pohybuje. Na vyhodnotenie 

faktorov vonkajšieho prostredie som využil analýzu SLEPT, ktorá ich rozdeľuje do 

piatich kategórií.  Model McKinsey 7S, popisuje kritické prvky vnútorného prostredia 

firmy. Na základe týchto troch analýz bola potom vypracovaná SWOT analýza, ktorá 

posudzuje silné a slabé stránky spoločnosti s interného ako aj externého hľadiska. 

 V poslednej časti je popísaný samotný návrh riešenia aplikácie, ktorá bola 

navrhnutá špecificky pre spoločnosť. Prvotne som podrobne popísal procesy, ktoré 

súvisia so skladovou evidenciou a s evidenciou vystavených faktúr spoločnosťou. Jedná 

sa hlavne o vytváranie nového záznamu alebo o úpravu existujúcich záznamov, 

vyhľadávanie jednotlivých prvkov na základe zadaných parametrov a v prípade faktúr 

proces vytlačenie dokladu. Následne som popísal evidenciu odberateľov a výdajok, ktoré 

obsahujú procesy navrhnuté tak, aby fungovala podobným spôsobom ako už predošle 

popísané procesy. Rozdiely medzi jednotlivými evidenciami a ich procesmi sú často iba 

v obsahu ich formulárov a výstupoch, ktoré sú užívateľovi poskytnuté na prácu. Koniec 

kapitoly je tvorený ekonomickým výstupom, ktorý popisuje časové rozmedzie návrhu 

aplikácie a výšku nákladov pre spoločnosť. Taktiež sa v tejto časti nachádza krátky popis 

prínosov, ktoré práca prináša.  
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