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Anotace 

Diplomová práce se zabývá návrhem informačního systému pro fitnes centrum. 

V práci jsou zpracovány teoretické základy, popsaný a analyzovaný současný stav,  

popsané hlavní firemní procesy, navržen systém na jejich podporu a ekonomické 

zhodnocení. 
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Úvod 

Súčasťou bežnej činnosti každého úspešného podniku je práca s informáciami, ich 

zber, analýza a následné vyhodnocovanie. Informácie pomáhajú spoločnosti analyzovať 

jej aktuálny stav, hodnotiť jej ziskovosť a v neposlednom rade získavať konkurenčnú 

výhodu. 

Informácie je možné zbierať mnohými spôsobmi. Jedným so spôsobov je ručný zber 

dát a ich uchovávanie v papierovej podobe v rôznych kartotékach a archívoch. Tento 

zastaraný spôsob je však zdĺhavý a málo prehľadný. V dnešnom modernom svete plnom 

dostupných technických vymožeností je najideálnejšie používanie informačných 

systémov. Tieto systémy pracujú rýchlo, spoľahlivo a prehľadne.  

Nakoľko tieto systémy stále nie sú najlacnejšou záležitosťou, je potrebné nájsť 

vhodný kompromis medzi nákladmi vynaloženými na zaobstaranie, implementáciu 

a prevádzku informačného systému a prínosmi systému , či už ekonomickými alebo 

funkčnými. Na trhu sa pohybuje množstvo spoločností schopných ponúknuť riešenie na 

mieru pre konkrétnu firmu, ale tak isto je k dispozícií dostatočné množstvo hotových 

systémov. Spoločnosť by preto mala zvážiť, či je jej podnikanie natoľko špecifické, že 

zvolí variantu jedinečného riešenia, alebo za nižšie náklady zaobstará univerzálnejší 

systém. K učineniu tohto rozhodnutia je potrebné zanalyzovať spoločnosť, jej okolie, 

identifikovať hlavné procesy a činnosti podniku a v neposlednom rade zhodnotiť 

ekonomické náklady a prínosy systému. Týmto sa zaoberá aj moja diplomová práca. 
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1 Ciele práce, metódy a postupy spracovania 

Cieľom mojej diplomovej práce je navrhnúť informačný systém pre fitnes centrum. 

Na základe analýzy súčasného stavu vo firme klasifikovať dôležité firemné procesy a 

navrhnúť vhodný systém na ich podporu. 

Metódy spracovania: 

 Porterov model piatich konkurenčných síl 

 SWOT analýza 

 EPC diagramy 

 Norma ISO/IEC 27000 – ISMS – Information Security Management System 

 Rozhodovací model pomocou MS Excel 

Postupy spracovania: 

V práci budú využité rôzne metódy analýzy, ako napríklad Porterov model piatich 

konkurenčných síl k analýze trhu na ktorom spoločnosť pôsobí, ďalej analýza SWOT na 

určenie silných a slabých stránok spoločnosti a jej tržných príležitostí a hrozieb. Slovne 

bude analyzované hardwarové a softwarové vybavenie spoločnosti a budú klasifikované 

a popísané hlavné firemné procesy. V ďalšej časti budú na základe požiadaviek firmy 

tieto procesy navrhnuté pomocou EPC diagramov. Nasledovať bude popis vhodných 

riešení, z ktorých pomocou programu MS Excel vyberiem pre firmu to najvhodnejšie 

riešenie. Potom na základe normy ISO/IEC 27000 – ISMS – Information Security 

Management System navrhnem pravidlá bezpečnosti prevádzky informačného systému. 

Na záver bude ekonomické zhodnotenie a budú popísané prínosy daného riešenia. 
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2 Teoretické východiská práce 

2.1 Pojem informačný systém 

Presná definícia pojmu Informačný systém (IS) neexistuje a ani ju nie je možné 

jednoducho vytvoriť, lebo každý užívateľ alebo tvorca informačného systému používa 

rôzne terminológie a zdôrazňuje iné aspekty. Môžeme však povedať, že informačný 

systém je možné chápať ako systém vzájomne prepojených informácií a procesov, ktoré 

s týmito informáciami pracujú. Pričom pod pojmom proces rozumieme funkcie, ktoré 

spracovávajú informácie do systému vstupujúce a transformujú ich na informácie zo 

systému vystupujúce. Zjednodušene môžeme povedať, že procesy sú funkcie 

zabezpečujúce zber, prenos, uloženie, spracovanie a distribúciu informácií. Pod pojmom 

informácie potom rozumieme dáta, ktoré slúžia hlavne pre rozhodovanie a riadenie 

v rozsiahlejšom systéme. 

Do celkovej funkcie IS sa taktiež premieta nezanedbateľná položka okolia. Okolie 

informačného systému tvoria všetky objekty, ktoré zmenou svojich vlastností 

ovplyvňujú samotný systém, a taktiež objekty, ktoré naopak menia svoje vlastnosti 

v závislosti na systéme. 

Celkovo teda môžeme povedať, že IS je softwarové vybavenie firmy, ktoré je 

schopné na základe spracovávaných informácií riadiť procesy podniku alebo 

poskytovať tieto informácie riadiacim pracovníkom tak, aby boli schopní vykonávať 

riadiace funkcie, medzi ktoré patrí hlavne plánovanie, koordinácia a kontrola všetkých 

procesov firmy. (18)  

2.1.1 Úloha IS v súčasných firmách 

Kvalitný IS je v súčasnosti nutnou podmienkou úspešnosti firiem vo všetkých 

oblastiach podnikania. Hlavným dôvodom nutnosti vlastniť kvalitný IS je to, že IS je 

jedným z hlavných faktorov efektívnosti riadenia a konkurencieschopnosti firmy. 

Potreba kvalitného IS rastie s významom informácie a dnešné firmy sú závislé na 

kvalitných a včasných informáciách, táto situácia je spôsobená predovšetkým prudkým 

rastom informatizácie spoločnosti a práva preto sa v posledných rokoch výrazne, a to až 
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niekoľko násobne, zvyšujú objemy finančných prostriedkov investovaných do inovácie 

Informačných systémov a Informačnej technológie. (18) 

2.1.2 Špecifikácia kvalitného IS 

Kvalitný IS s maximálnou výkonnosťou by mal spĺňať: 

 Musí obsahovať nutné informácie, ktoré uchováva, analyzuje a s potrebnou 

rýchlosťou predáva procesom. Dané informácie sa týkajú hlavne vlastnej 

činnosti firmy ako je výroba, evidencia zákazníkov, zásob, zamestnancov, 

financie, stav a vývoj vlastných výrokov. 

 Musí obsahovať informácie o konkurencií, svetovom trhu, trendoch výroby, 

optimalizácií výrobných procesov, o miestach pôsobnosti firmy, o strategických 

cieľoch a podobne. 

 Musí obsahovať moduly pre zjednodušenie a urýchlenie výroby, čím je myslené 

hlavne urýchlenie a zefektívnenie návrhu výrobkov, technologická príprava 

výroby a jej riadenie. 

 Musí umožňovať rýchlu komunikáciu pracovníkov firmy, jednotlivých 

pracovných úsekov, ale musí taktiež zahŕňať komunikáciu so svetom. 

 Musí umožňovať z dostupných informácií spracovávať ciele a stratégie firmy, 

koordinovať činnosť rôznych procesov a tým prispievať k zefektívneniu činnosti 

firmy. 

 Musí ponúkať rýchlu komunikáciu so zákazníkom cez počítačovú sieť. 

 Musí obsahovať ďalšie nutné moduly k vedeniu firmy ako sú štatistiky, mzdy, 

účtovníctvo, kompletná personalistika, sklad, oblasť manažér – marketing, 

výroba a ďalšie. (18) 

2.1.3 Štruktúra IS 

Informačný systém sa skladá z nasledujúcich komponentov: 

 Technické prostriedky (hardware) – počítačové systémy rôzneho druhu 

a veľkosti, doplnené o potrebné periférne jednotky, ktoré sú v prípade potreby 

prepojené prostredníctvom počítačovej siete a napojené na pamäťový subsystém 

pre prácu s veľkými objemami dát, 
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 Programové prostriedky (software) – tvorené systémovými programami, 

riadiacimi chod počítača, efektívne v práci s dátami a komunikáciou 

počítačového systému s reálnym svetom, a programami aplikačnými, riešiacimi 

určité triedy úloh určitých tried užívateľov, 

 Organizačné prostriedky (orgware) – tvorené súborom nariadení a pravidiel, 

definujúcich prevádzkovanie a využívanie informačného systému 

a informačných technológií, 

 Ľudská zložka (peopleware) – riešenie otázky adaptácie a účinného fungovania 

človeka v počítačovom prostredí, do ktorého je zaradený, 

 Reálny svet (informačné zdroje, legislatíva, normy) – kontext informačného 

systému. (28)  

2.1.4 Zavádzanie IS 

Voľba druhu zavádzania IS závisí predovšetkým na type a funkcií predchádzajúceho 

IS, objeme zmien a spôsobe ovládania IS, pripravenosti jednotlivých pracovísk 

a pracovníkov na zavedenie nového IS. Iniciácia zmeny môže prebiehať buď zhora 

(manažment), zdola (pracovníci) alebo horizontálne (zákonný rámec). (29) 

Druhy zavádzania IS sú zachytené v nasledujúcom zozname: (29) 

 Nárazový prechod – používa sa v prípade, keď nie je z akéhokoľvek dôvodu 

možný súbeh . výhodou je cena, ktorá je však kompenzovaní veľkým 

množstvom chýb. 

 

Obrázok 1: Nárazový prechod zavádzania IS (zdroj: 29) 

 Súbežný prechod – používa sa hlavne u jednoduchých IS. Výhodou býva 

absencia chýb, nevýhodou je potom finančná náročnosť zavedenia IS. 
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Obrázok 2: Súbežný prechod zavádzania IS (zdroj: 29) 

 Postupný prechod – s výhodou sa používa pri overených IS. Je to akýsi 

kompromis medzi chybovosťou a cenou. 

 

Obrázok 3: Postupný prechod zavádzania IS (zdroj: 29) 

 Pilotný prechod – používa sa prevažne pri veľkých spoločnostiach. Výhodou 

tohto druhu zavádzania je spoľahlivosť, nevýhodou je to, že tento druh nemá 

zmysel pre malé spoločnosti. 

 

Obrázok 4: Pilotný prechod zavádzania IS (zdroj: 29) 
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2.2 Informačné a komunikačné technológie – ICT 

Informačný systém sa nezaobíde bez fungujúceho vybavenia nazývaného 

informačné a komunikačné technológie – ICT. Aby IS plnil svoj účel správne, je 

dôležité, aby informačný systém mal plnú podporu práve ICT, s ktorým komunikuje 

a funguje. Ide o veľmi dynamicky meniacu sa oblasť a každý IT manažér by mal mať 

prehľad o ich vývoji. Musí taktiež pri plánovaní a prevádzkovaní IT architektúry 

vychádzať z potrieb firmy a voliť odpovedajúce riešenie a to za pomoci rôznych 

konzultantov. 

Pojem ICT v sebe konkrétne zahŕňa nasledujúce oblasti: 

 Hardware – počítače, tlačiarne, čítačky kódov a ostatné zariadenia, 

 Software – programové vybavenie, 

 Počítačové siete a služby v sieti – rôzne servery (napr. databázový, emailový a 

tlačiarenský), 

 Komunikácia – internet, email, zabezpečenie prevádzky, 

 Zálohovanie a správa dát – systémy pre zálohovanie a archiváciu, 

 Ochrana dát – pred zneužitím či poškodením, bezpečnostná stratégia, 

zabezpečenie prístupu, šifrovanie, antivírusové programy atď. (14) 

2.3 Bezpečnosť IS 

Informačná bezpečnosť je jednou z kľúčových oblastí, ktorej je nutné venovať 

vysokú pozornosť. Pokiaľ dôjde ku zničeniu alebo zneužitiu dát, môže to znamenať pre 

firmu katastrofu. Bezpečnosť IS nie je možné vnímať ako izolovaný problém, ale ako 

súčasť bezpečnosti celej organizácie, ktorá v sebe zahŕňa mnoho ďalších aspektov- 

personálna bezpečnosť, zabezpečenie budov, atď. (15) 

Samotná bezpečnosť IS/ICT má za úlohu chrániť tie aktíva, ktoré sú súčasťou 

informačného systému firmy, podporovaného informačnými a komunikačnými 

technológiami. Preto je bezpečnosť IS/ICT relatívne najužšou oblasťou riadenia 

bezpečnosti, ale je komplikovaným problémom sama o sebe viac než dosť, pretože 

pracuje s dátami, informáciami a službami. Hodnotu totiž nemá médium, ale dáta na 
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ňom nahraté. Pri tvorbe bezpečnosti musíme nájsť rozumný kompromis medzi 

bezpečnostnými a prevádzkovými požiadavkami. 

Na nasledujúcom obrázku je uvedený základný koncept zaistenia bezpečnosti 

IS/ICT predstavujúci vzťahy medzi aktívami organizácie, hrozbami, ktoré na ne môžu 

potenciálne pôsobiť, možnou zraniteľnosťou aktív reálnymi hrozbami, dopady reálnych 

hrozieb na tieto aktíva a možnosťami ochrany aktív organizácie formou opatrení. 

Aktívum je možné chápať ako ľubovoľnú komponentu IS/IT, ktorá má pre podnik 

nejakú cenu.  (6)  

 

Obrázok 5 : Schéma zaistenia bezpečnosti IS/IT vo firme (zdroj: 6) 

Riadenie bezpečnosti informácií, vrátane postupov, metód, pravidiel, metrík 

a smerníc udáva norma ISO/IEC 27000 – ISMS – Information Security Management 

System. 

2.3.1 Organizácia bezpečnosti informácií 

Cieľom je v rámci internej organizácie ISMS riadiť bezpečnosť informácií 

v organizácií. V rámci vzťahu s externými subjektmi je cieľom zachovať bezpečnosť 
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informácií firmy a prostriedkov na spracovanie informácií, ktoré s prístupné, 

spracovávaní, oznamovaná alebo spravované externými subjektmi. (4) 

 

2.3.2 Bezpečnosť ľudských zdrojov 

Oblasť obsahuje niekoľko čiastkových cieľov: 

 Zaistiť, aby si zamestnanci, zmluvné a tretie strany boli vedomí svojich 

povinností, aby pre jednotlivé role boli vybraní vhodní kandidáti a znížilo sa 

tým riziko ľudskej chyby, krádeže, podvodu alebo zneužitia prostriedkov firmy. 

 Zaistiť, aby si zamestnanci, zmluvné a tretie strany boli vedomí bezpečnostných 

hrozieb a problémov s nimi spojených, svojej zodpovednosti a svojich 

povinností a aby boli pripravený podieľať sa na dodržiavaní politiky 

bezpečnosti informácií behom svojej bežnej práce a na znižovaní rizika ľudskej 

chyby. 

 Zaistiť, aby ukončenie alebo zmena pracovného vzťahu zamestnancov, 

zmluvných a tretích strán prebehla riadnym spôsobom. (4) 

2.3.3 Fyzická bezpečnosť a bezpečnosť prostredia 

Cieľom oblasti je predchádzať neautorizovanému fyzickému prístupu do 

vymedzených priestorov, predchádzať poškodeniu a zásahom do prevádzkových budov 

a informácií firmy. Ďalej potom predchádzať strate, poškodeniu, krádeži aktív 

a prerušeniu činnosti firmy. (4) 

2.3.4 Riadenie komunikácie a prevádzky IT 

Oblasť obsahuje niekoľko čiastkových cieľov: 

 Zaistiť správnu a bezpečnú prevádzku prostriedkov na spracovanie informácií. 

 Zaviesť a udržiavať primeranú úroveň bezpečnosti informácií a úroveň 

dodávania služieb v zhode s uzatvorenými zmluvami. 

 Minimalizovať riziko zlyhania systému. 

 Chrániť integritu programového vybavenia a dát. 

 Udržiavať integritu dostupnosti informácií a prostriedkov na ich spracovanie. 
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 Zaistiť ochranu informácií v počítačových sieťach a ochranu podpornej 

infraštruktúry. 

 Predchádzať neoprávnenému vyzradeniu, modifikácií, strate alebo poškodeniu 

aktív a prerušeniu činnosti firmy. 

 Zaistiť bezpečnosť informácií a programov pri ich výmene v rámci firmy a pri 

ich výmene externými subjektmi. 

 Zaistiť bezpečnosť služieb elektronického obchodu a ich bezpečné použitie. 

 Detekovať neoprávnené spracovanie informácií. (4) 

2.3.5 Riadenie prístupu užívateľov IS 

Oblasť obsahuje niekoľko čiastkových cieľov: 

 Riadiť prístup k informáciám. 

 Zaistiť oprávnený prístup užívateľov a predchádzať neoprávnenému prístupu 

k informačným systémom. 

 Predchádzať neoprávnenému užívateľskému prístupu, vyzradeniu alebo krádeži 

informácií a prostriedkov na spracovanie informácií. 

 Predchádzať neautorizovanému prístupu k sieťovým službám. 

 Predchádzať neautorizovanému prístupu k operačným systémom. 

 Predchádzať neoprávnenému prístupu k informáciám uloženým v počítačových 

systémoch. 

 Zaistiť bezpečnosť informácií pri použití mobilnej výpočtovej techniky 

a zariadení pre prácu na diaľku. (4)  

2.4 Porterov model piatich konkurenčných síl 

Konkurenti 

Najmocnejšou spomedzi piatich konkurenčných síl je zvyčajne konkurenčný boj 

medzi súperiacimi podnikmi. Podniky si vytvárajú konkurenčnú stratégiu, aby predstihli 

svojich rivalov, alebo ubránili dosiahnutú pozíciu. Získanie predstihu je silným 

motívom konkurenčnej stratégie. Konkurenčný boj môže nadobudnúť mnoho foriem a 

rôzny stupeň intenzity. Konkurenčnými zbraňami sú ceny, kvalita, služby, záruky, 

reklama, maloobchodné a veľkoobchodné siete, inovácie, atd'. (21) 
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Potenciálne novo vstupujúce firmy 

Potenciálni /noví/ konkurenti sú podniky, ktoré nepôsobia v príslušnom odvetví. Sú 

však schopné vstúpiť do odvetvia a konkurovať etablovaným podnikom. Vysoká 

pravdepodobnosť vstupu nových konkurentov ohrozuje veľkosť trhových podielov 

ziskov existujúcich podnikov. Hrozba príchodu nových konkurentov závisí od prekážok 

vstupu a reakcie podnikov na nový vstup. Prekážky vstupu do odvetvia sú prevádzkové, 

ekonomické, marketingové, psychologické a ďalšie podmienky príslušnej 

podnikateľskej oblasti, ktoré etablované podniky úž zvládli, a ktoré potenciálneho 

konkurenta stavajú do nevýhody. (21) 

Substitúty 

Substitút je výrobok alebo služba, ktorý môže nahradiť /substituovať/ pôvodný 

výrobok alebo službu, pretože uspokojuje podobné potreby. Zvyčajne pochádza z iného 

než z pôvodného odvetvia. Spravidla, čím je cena substitútu nižšia a jeho kvalita vyššia, 

čím nižšie sú náklady na prestup od tradičného produktu k substitučnému, tým vážnejšie 

sú hrozby vyvolané substitúciou. Náklady na prestup v prípade substitútov výrobných 

zariadení predstavujú náklady na preškolenie pracovníkov, dodatočné technické 

vybavenie, technickú pomoc, overovanie kvality, ako aj psychické kvality na 

pretrhnutie starých dodávateľských väzieb a nadviazanie nových. Ak náklady na prestup 

sú príliš vysoké, tak predajca substitútov musí ponúknuť výrazné prevádzkové úspory 

alebo značný prírastok výkonu, aby získal nového zákazníka. (21) 

Dodávatelia 

Vyjednávacia sila dodávateľov predstavuje hrozbu, keď sú schopní zvyšovať ceny, 

ktoré odoberajúci podnik musí zaplatiť za svoje vstupy, alebo znižovať kvalitu vstupov, 

a tak znižovať ziskovosť odberateľa. Naopak, slabí dodávatelia dávajú odberateľovi 

príležitosť znižovať ceny vstupov a požadovať ich vyššiu kvalitu. (21) 
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Odberatelia 

Veľkosť vyjednávacej sily závisí od ich schopnosti klásť podmienky pri nákupe 

tovarov alebo služieb. Vyjednávacia sila zákazníkov je hrozbou, keď sú schopní 

požadovať nižšie ceny a vyššiu kvalitu nakupovaných produktov, pričom ich nároky sa 

dajú uspokojiť len pri vyšších nákladoch. Naopak, mala vyjednávacia sila zákazníkov 

dáva podniku príležitosť zvyšovať ceny a dosahovať vyššie zisky. (21) 

2.5 SWOT analýza 

SWOT analýza je typ strategickej analýzy stavu firmy, podniku či organizácie 

z hľadiska ich silných stránok (strengths), slabých stránok (weaknesses), príležitostí 

(opportunities) a hrozieb (threats), ktorý poskytuje podklady pre formuláciu 

rozvojových smerov a aktivít podnikových stratégií a strategických cieľov. 

Zameranie analýzy silných a slabých stránok je predovšetkým na interné prostredie 

firmy a na vnútorné faktory podnikania. Príkladom vnútorných faktorov podnikania je 

výkonnosť a motivácia pracovníkov, efektivita procesov, logistické systémy atď. Silné 

a slabé stránky sú obvykle merané interným hodnotiacim procesom alebo 

porovnávaním s konkurenciou. Silné a slabé stránky podniku sú tie faktory, ktoré 

vytvárajú alebo naopak znižujú vnútornú hodnotu firmy. Môžu to byť napríklad aktíva, 

schopnosti a podnikové zdroje. 

Hodnotenie príležitostí a hrozieb sa zameriava na externé prostredie firmy, ktoré 

podnik nemôže tak dobre kontrolovať. Napriek tomu, že podnik nemôže externé faktory 

kontrolovať, môže aspoň identifikovať pomocou vhodnej analýzy konkurencie, 

demografických, ekonomických, politických, technických, sociálnych, legislatívnych 

a kultúrnych faktorov pôsobiacich v okolí podniku. V bežnej praxi tvorí SWOT analýzu 

súbor potrebných externých a interných analýz podniku. Medzi externé faktory firmy sa 

radí napríklad devízový kurz, zmena úrokových sadzieb v ekonomike, fázy 

hospodárskeho cyklu a ďalšie. 

Ak firma eliminuje svoje hrozby, koncepčne rieši slabé stránky a kultivuje silné 

stránky, potom môže efektívne realizovať príležitosti. Iný postup predstavuje riziká 

a nebezpečenstvá. Je veľkou chybou snažiť sa o realizáciu identifikovaných príležitostí 



23 

bez eliminácie hrozieb a slabých stránok. Neúprosné zákony pákového efektu zdĺženia, 

synergických efektov a nerovnováhy medzi následkami a ich príčinami fungujú 

v prospech firmy, ak sú riadené. V opačnom prípade spôsobujú problémy. 

Niektoré aspekty existencie podniku nie je možné priradiť do SWOT predom, 

záleží skôr na tom, či predstavujú pre firmu silnú stránku, slabú stránku, príležitosť 

alebo hrozbu. Patria medzi ne napríklad vlastnícka štruktúra a jej stabilita, pozície 

v jednotlivých častiach trhu, štruktúra a stabilita zadávateľov zakázok alebo zákazníkov, 

miera flexibility, zložitosti a účelnosť organizačnej štruktúry, celková výrobná kapacita 

firmy, časový priebeh výroby, technologická úroveň činností, spôsob a priebeh 

financovania výroby, odbornosť a schopnosti zamestnancov atď. (11) 

2.6 Diagramy 

2.6.1 Data Flow Diagram 

Diagram dátových tokov (DFD) je grafický prostriedok pre návrh a zobrazenie 

funkčného modelu systému. Popisuje dynamiku systému, vyjadruje transformáciu dát 

z jednej formy do druhej. Modeluje funkcie systému pomocou grafov a pritom používa 

nasledujúce prvky: 

 Procesy. 

 Pamäte. 

 Terminátori. 

 Dátové toky. (5) 

Proces 

Proces vykonáva transformáciu vstupných dát na dáta výstupné. Kreslí sa 

kruhovým uzlom v grafe (elipsa). V uzle je zaznamenaný názov funkcie a jednoznačné 

číslo. Čísla je vhodné prideľovať hierarchicky. Súčasťou čísla je číslo nadradenej 

funkcie do ktorej rozkladu popisovaná funkcia patrí. Procesy sa ďalej rozlišujú na 

dátové procesy a riadiace procesy. (5) 
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Dátové procesy – vyjadrujú fyzickú transformáciu dát, tj. Zmena reprezentácie dát, 

alebo zmena stavu dát (dáta môžeme modifikovať, pridávať nové záznamy, rušiť 

záznamy atď.) (5) 

Riadiace procesy – vykonávajú riadiace akcie, riadia vzájomné časové náveznosti 

procesov (aplikácia, ktorá beží v reálnom čase). Na rozdiel od dátových procesov 

nespracovávajú dáta, ale iba prerozdeľujú funkcie. (5)  

Dátový rok 

Vyjadruje presun dát alebo informácií z jednej časti systému do inej. Znázorňuje sa 

úsečkou alebo oblúkom so šípkou znázorňujúcou smer toku. Dátový tok musí mať 

známy obsah a je pomenovaný. Dátové toky obsahujú dáta, ktoré sú do systému 

vkladané, systémom spracovávané alebo zo systému vypúšťané. (5) 

Dátová pamäť 

Pamäť je miesto dočasného uchovania dát pre ich neskoršie využitie. Používa sa 

tam, kde medzi procesmi existuje časové oneskorenie pri predávaní dát. Znázorňuje sa 

pomocou dvoch rovnobežiek. Medzi nimi je názov pamäte. Pre každú pamäť musí 

existovať aspoň jeden dátový rok smerujúci do pamäte a jeden smerujúci z pamäte. 

Pamäť je pasívny prvok: dáta do pamäte i z pamäte musia vždy prechádzať cez proces. 

(5) 

Terminátor 

Znázorňuje externý súbor alebo cieľ dát, objekt mimo systému, s ktorým systém 

komunikuje. Môže to byť človek, skupina ľudí alebo oddelení, poprípade iný systém. 

Graficky sa znázorňuje obdĺžnikom alebo štvorcom a opäť má názov. (5)  

Hierarchia dátových tokov 

Na vrchole hierarchie je iba jeden diagram dátových tokov zvaný kontextový. Ten 

obsahuje celý systém ako jednu funkciu, definuje hranice systému a všetky terminátori. 

Bezprostredným rozkladom kontextového diagramu je diagram nultej úrovne – 

obsahuje základné funkcie systému (často sa rozkladajú) a ich vzťahy vyjadrené 

prostredníctvom dátových tokov a pamätí. Terminátori systému sú totožné 
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s kontextovým diagramom - ďalej sa postupuje v rozklade funkcií obdobne – každá 

funkcia, ktorú je možné ďalej rozložiť sa rozkresľuje ďalším diagramom nižšej úrovne 

až na elementárnu úroveň. (5) 

Pravidlá tvorby  diagramu dátových tokov 

1. Pri číslovaní procesov identifikovať jednak úroveň rozkladu, do ktorej funkcia 

patrí, jednak proces v rámci danej úrovne. 

2. Názvy procesov majú byť stručné, výstižne vyjadrovať funkčnú náplň procesu. 

3. Zložitosť jedného diagramu má byť taká, aby formát nepresahoval veľkosť A4, 

aby neobsahoval veľké množstvo uzlov (3 – 9 uzlov). 

4. Diagram musí byť technicky správny (konzistentný), zrozumiteľný, prehľadný 

a esteticky usporiadaný (toky dát sa nekrížia). (5) 

2.6.2 Entity – Relationship Diagram 

E-R Diagram (diagram vzťahov medzi entitami) patrí medzi najobľúbenejšiu 

techniku vyjadrenia návrhu dát pre dátovo orientované systémy. ERD zobrazuje typy 

objektov (entít), o ktorých v systéme ukladáme dáta, typy vzťahov medzi týmito 

objektmi a niekedy typy atribútov ukladaných o každom objekte: 

 Entity = objekty, o ktorých zhromažďujeme dáta. Majú symbol obdĺžnika a ich 

názov tvorí podstatné meno. 

 Vzťahy = určujú typ súčinnosti entít. Znázorňujú sa ako spojnice obdĺžnikov 

entít (úsečky) alebo ako kosoštvorce. Ich názov tvorí spravidla sloveso. 

 Atribúty = nositelia informácií entít. Atribúty sú zobrazené ako elipsy, 

prepojené s entitami, prípadne so vzťahmi. 

E-R diagramy sa používajú nie len vo fázi plánovania, ale taktiež pri analýze 

a v neposlednej rade taktiež pre samotný návrh systému. (9) 

Kardinalita vzťahu – vyjadruje ich mohutnosť, veľkosť alebo počet entít vstupujúcich 

do vzťahu s inou entitou. Pre vyjadrenie kardinality vzťahu sa používajú nasledujúce: 

 Práve jeden – každá entita A sa viaže práve k jednej entite B 

 Žiadny alebo jeden – ku každej entite A sa viaže žiadna alebo jedna entita B 
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 Jeden alebo viacej – ku každej entite A sa viaže jedna alebo viac entít B 

 Žiadny, jeden alebo viacej – ku každej entite A sa viaže žiadna, jedna alebo 

viacej entít B 

 Viac než jeden – ku každej entite A sa viaže viac ako jedna entita B. (9) 

2.6.3 EPC Diagram 

EPC Diagram pochádza z anglického Event-driven Prcess Chain, čo je v preklade 

diagram procesu riadeného udalosťami. Je založený na princípe, v ktorom je jedna 

centrálna myšlienka a modeluje sa proces, ktorým sa snažíme zobraziť, čo sa s ňou bude 

diať za určitých udalostí. Mimo to je súčasťou takého diagramu taktiež množstvo 

logických spojok ako OR, AND , XOR, pomocou ktorých je možné tento proces 

modelovať. Táto metóda sa najčastejšie používa pri návrhu algoritmov, alebo pri 

konštrukcií iných technických zariadení či postupov. Je možné ju ale veľmi dobre 

použiť taktiež pre modelovanie ekonomických dejov. Pri týchto dejoch rozpracovávame 

jednotlivé možnosti ekonomických zmien na základe možných premenných. Pri tvorbe 

EPC diagramov je rola informačného špecialistu predovšetkým v dodávaní základných 

dát a v ich vkladaní do diagramu. Následky činností potom v ďalšom kroku dodávajú 

väčšinou analytici. (3) 
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3 Analýza problému a súčasnej situácie 

3.1 O spoločnosti 

3.1.1 Základné údaje 

Obchodné meno:   Nosálek, s.r.o. 

Sídlo:     28. októbra 1170/9 , Trenčín 911 01 

IČO:     44 664 541 

Deň zápisu do OR:   04.03.2009 

Predmet činnosti: prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu 

a rekondíciu  

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému 

spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)  

       prenájom hnuteľných vecí 

Základné imanie:    5 000 EUR – splatené (19) 

Fitnes Klub Južanka funguje od 11.09.2009. Jeho priestory sa nachádzajú 

v obchodno – zábavnom centre Južanka na sídlisku Juh v Trenčíne na druhom poschodí. 

 

Obrázok 6: Mapa polohy (zdroj: 13) 
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Fitnes klub je zariadený kvalitnými strojmi od popredného českého výrobcu 

GRUNSPORT, cardio zariadenia sú od renomovaného amerického výrobcu STAR 

TRAC. Ďalej sa tu nachádza miestnosť na aeróbne činnosti s boxovacím vybavením. 

Všetky priestory sú plne klimatizované, čo zabezpečuje pohodu pri cvičení. Taktiež je 

pre návštevníkov pripravený bar s množstvom energetických nápojov a doplnkov 

výživy a personál, ktorý ochotne poradí. Celková rozloha klubu je okolo 500 m
2
. (12) 

 

Obrázok 7: Cardio miestnosť (zdroj: 12) 

 

Obrázok 8: Fitnes miestnosť (zdroj: 12) 
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Obrázok 9: Aeróbna miestnosť (zdroj: 12) 

Kontakt 

Fitness Club Južanka 

Gen. Svobodu 1 

91108 Trenčín (Trenčín) 

Otváracie hodiny 

Pondelok  07:00-22:00 

Utorok  07:00-22:00 

Streda   07:00-22:00 

Štvrtok  07:00-22:00 

Piatok   07:00-22:00 

Sobota  09:00-22:00 

Nedeľa  09:00-22:00 

Doplnky 

 Detský kútik 

 Boxovací mech 

 Eliptický trenažér 

 Cvičenie pre deti 

 Fit lopta 

 Stacionárny bicykel 
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 Steper 

 Bežecký pás 

 Osobný tréner 

 Klimatizácia 

 Fitnes bar 

 Parkovisko pre hostí (12) 

3.1.2 Služby 

Predaj doplnkov výživy 

Spoločnosť ponúka široký sortiment, fitnes tovaru renomovaných svetových i 

domácich značiek. Doplnky výživy sú neoddeliteľnou súčasťou každého športovca. 

Hrajú významnú úlohu pri zvyšovaní výkonnosti, zlepšovaní funkčnosti pohybového 

aparátu a skvalitňovaní celkového životného štýlu. Suplementácia doplnkami výživy má 

najväčší význam pre výkonnostných športovcov. Starostlivo vybrané doplnky výživy 

skrátia čas potrebný k dosiahnutiu cieľa v budovaní hmoty, v diétach a regenerácii, i 

zlepšia kvalitu bežnej životnej úrovne. Výživové doplnky a ich špecifickosť pri 

správnom výbere a zaradení do tréningového plánu môžu až neuveriteľne pomôcť a 

urýchliť budovať hmotu, zhadzovať tuk, zvyšovať silu a napredovať vo výkonnosti. 

(12) 

Osobný tréner 

Personál fitnes centra je školený a certifikovaný na vykonávanie činnosti osobného 

trénera. Spoločnosť ponúka vypracovanie tréningového plánu s ukážkou prevedenia 

cvikov, ďalej vypracovanie individuálneho stravovacieho plánu alebo kombináciu 

vypracovania tréningového a stravovacieho plánu za výhodnejšiu cenu. (12) 

Kruhový tréning 

Jedná sa o skupinové cvičenie na rozvoj sily , vytrvalosti, zlepšenie svalovej 

flexibility, ohybnosti a kondície. Cvičenie je dobré na spálenie prebytočného tuku, 

spevnenie a vytvarovanie svalstva. Je určený pre všetky vekové hranice, mladých i 

starších. Zapájajú sa pri ňom všetky svalové partie tela využívaním rôznych druhov 

cvikov s hmotnosťou vlastného tela a cvičebných pomôcok. (12) 
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Zumba 

Kombinuje dynamickú latinsko-americkú hudbu a unikátne a exotické tanečné 

a aeróbne pohyby. Zákazník sa naučí a vyskúša tance ako Salsa, Merengue, Flamenco, 

Hip-hop, Cha-cha, Samba, Calypso, Belly Dancing a mnoho viac. Zumba je dynamická 

a vzrušujúca hodina plná latinsko-americkej a exotickej hudby. Choreografie striedajú 

pomalé a rýchle rytmy na princípe intervalového tréningu s cieľom vyformovať a 

posilniť celé telo. Zameriava sa na svalové partie ako zadok, nohy, ruky, brucho a ten 

najdôležitejší sval tela, teda srdce! Je to zmes posilňujúcich cvikov a jednoduchých 

tanečných krokov. Sexy a energické latinsko-americké rytmy vytvárajú "party 

atmosféru" pri čom prináša viditeľné výsledky. Zumba je zábavná, jedinečná, 

jednoduchá, efektívna a rapídne rýchlo sa stáva sa novou fitnes senzáciou! (12) 

Pilates 

Metóda pilates je špecifický spôsob pohybu, ktorý umožní zmeniť telesný vzhľad aj 

psychický stav, upokojiť myseľ, vybudovať fyzickú aj psychickú rovnováhu. Pilates 

je  pohybová aktivita, ktorá vyžaduje sústredenie na správne dýchanie a techniku 

vykonávania pohybov, je to cvičenie, ktoré pomáha odstraňovať nesprávne pohybové 

stereotypy a budovať nové - kvalitné a zdraviu prospešné. Vyžaduje intenzívnu 

koncentráciu na vykonávanú činnosť, čo znamená intenzívne zapojenie fyzických aj 

psychických síl - hovorí sa o spojení tela a mysle. (20) 

Tae-bo 

Tae-bo je skupinové cvičenie s rýchlou hudbou. Ide o veľmi účinný športový 

systém, ktorý pomôže znížiť váhu, zvýši svalovú silu, zlepší kondičku, zbaví stresu, 

zlepší sebavedomie. Tae-bo je zábava spojená s makačkou, hlasným rátaním, potením 

sa, s kondičkou, prekonávaním samého seba a svojich hraníc. V hodinách European 

Tae-bo neexistuje choreografia. Jednotlivé údery, kopy a kombinácie jednotlivých 

techník sa opakujú len raz na každú stranu. Tým sú hodiny vhodné pre ľudí, ktorí neradi 

chodia na aerobik práve kvôli zostavovaným choreografiám, pre tých, ktorí majú 

problém si zapamätať poradie prvkov za sebou, jednotlivé kroky a otočky. European 

Tae-bo kombinuje prvky bojového umenia (karate, taekwon-do, box) s prvkami 

aerobiku. (27) 
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Solárium 

Návštevníci fitnes centier hľadajú únik pred všedným dňom a ich cieľom je 

atraktívnosť, zdravie, uvoľnenie a wellness. K atraktívnemu vzhľadu patrí pre mnohých 

návštevníkov fitnes aj pekne opálená pokožka. Vďaka zvýšenému zásobeniu kyslíkom v 

pokožke je použitie solária po tréningu mimoriadne efektívne. Ponuka profesionálnych 

solárií vo fitnes centre je nielen zákazníkmi očakávaná ale ich prostredníctvom môže 

spoločnosť výrazne zvýšiť zisky svojho centra. Obrat na meter štvorcový je pri 

soláriách asi desaťkrát vyšší než obrat na meter štvorcový v telocvični s fitnes 

prístrojmi. (10) 

 

Obrázok 10: Soláriá (zdroj: 12) 
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3.1.3 Organizačná štruktúra 

 

Obrázok 11: Organizačná štruktúra (zdroj: vlastná tvorba) 

Majiteľ 

Majiteľ centra sa stará o chod spoločnosti, rozdeľuje úlohy, stará sa o údržbu, 

komunikuje s dodávateľmi a externými spolupracovníkmi. Taktiež pracuje ako 

pracovník obsluhy, má certifikát osobného trénera. 

Pracovník obsluhy 

Jeho pracovnou náplňou je starostlivosť o prichádzajúceho a odchádzajúceho 

zákazníka. Počas svojej prítomnosti je zodpovedný za chod prevádzky, prideľuje šatne, 

prijíma platby, vykonáva rezervácie, nastavuje soláriá. Poskytuje zákazníkom doplnky 

(napríklad nápoje) a je im k dispozícií v prípade akýchkoľvek problémov. 

Upratovačka 

Ráno pred otvorením umyje záchody a sprchy. Každú nedeľu má takzvaný sanitárny 

deň, kedy umýva celé priestory fitnes centra. 

 

 

Majiteľ 

Pracovník obsluhy Pracovník obsluhy Upratovačka 
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3.2 Porterov model piatich konkurenčných síl 

3.2.1 Konkurenti 

Trh na ktorom spoločnosť Nosálek, s.r.o. pôsobí, by som rozdelil na celok a 

podskupinu. Celý trh predstavuje mesto Trenčín a blízke okolie s približne 60 tisíc 

obyvateľmi. Na tomto trhu sa nachádza 9 fitnes centier. Nakoľko tento segment trhu 

prežíva rozmach a je vcelku atraktívny, má spoločnosť veľa konkurentov, od ktorých sa 

musí odlíšiť nejakými konkurenčnými zbraňami. Podskupinou tohto trhu je mestská 

časť Trenčín – Juh, sídlisko s 20 tisíc obyvateľmi. Na tomto trhu sa okrem Fitnes Centra 

Južanka nachádza iba jeden konkurent. Tento konkurent však nepredstavuje vážnu 

hrozbu, nakoľko sa jedná o zastarané centrum s kapacitou 8 ľudí. Ďalšou výhodou 

nášho centra je výborná poloha uprostred sídliska vo veľkom nákupnom centre. Na 

nasledujúcom obrázku je mapa mesta s vyznačením polohy konkurentov. Fitnes club 

Južanka je označený písmenom B: 

 

Obrázok 12: Mapa konkurencie (zdroj: 13) 
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3.2.2 Potenciálne novo vstupujúce firmy 

Ako bolo spomenuté v predchádzajúcej časti, síce je segment atraktívny čo sa týka 

rozmachu, ale spoločnosť sa vstupu nových konkurentov veľmi báť nemusí, nakoľko je 

trh slušne zaplnený. Jedinou vážnejšou hrozbou by bol vstup konkurenta na trh na 

miestnom sídlisku. To má však bariéry vo forme nájdenia vhodného strategického 

miesta, vysokých počiatočných nákladov na vybavenie ako sú stroje a šatne, a takisto 

splnenie hygienických noriem.  

3.2.3 Substitúty 

Na trhu existujú substitúty produktov ponúkaných produktov a služieb. V rámci 

kondičných služieb ako sú bežiace pásy, stepery a stacionárne bicykle, môžu obyvatelia 

substituovať tieto služby v miestnom lesoparku Brezina, ktorý ponúka upravené 

kyslíkové dráhy vhodné na beh a cyklistiku a to úplne zdarma. Rovnako zadarmo je 

obyvateľom k dispozícií aj vynovený športový areál miestnej základnej školy, ktorý im 

ponúka 4 tartanové ihriská, jedno hokejbalové, jedno futbalové s umelou trávou 

a tartanovú bežeckú dráhu. Ďalšou alternatívou je využitie služieb hotela M-Sport na 

ostrove, kde si zákazníci tento krát za poplatok môžu prenajať tenisové kurty alebo 

kurty na squash. Čo sa týka služieb silových, respektíve spojených s naberaním svalovej 

hmoty, alternatívou  cvičenia s činkami je tzv. workout, teda cvičenie s vlastnou váhou 

tela. Na toto cvičenie sa dajú využiť miestne ihriská s rôznymi hrazdami a inými 

pomôckami. 

3.2.4 Dodávatelia 

Od dodávateľov spoločnosti veľká hrozba nehrozí, nakoľko ich veľa nemá. 

Spoločnosť má pravidelných dodávateľov iba čo sa týka doplnkov stravy, ale tých je na 

trhu veľa, takže sami medzi sebou majú veľký konkurenčný boj a tlačia ceny dole, takže 

nemôžu spoločnosti moc zvyšovať ceny alebo prípadne redukovať dodávky. Medzi 

dodávateľov by sme mohli zaradiť ešte majiteľa priestorov, ale tu má spoločnosť tiež 

uzatvorenú dlhodobú zmluvu o prenájme, spoločnosti teda ani tu riziko nehrozí, keďže 

výška nájmu sa meniť nemôže. Práve naopak, spoločnosti sa podarilo stlačiť cenu 

nájmu dole, lebo o dané priestory nie je veľký záujem. 
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3.2.5 Odberatelia 

Vyjednávacia sila zákazníkov sa mení v závislosti od ročného obdobia. Ako už bolo 

spomínané, na trhu na sídlisku nie je žiadny vážny konkurent. V prípade nepriaznivého 

počasia a chladných ročných období, je vyťaženosť centra vysoká, nakoľko zákazníci 

nemajú čím substituovať. Vtedy je ich sila nízka. Počas letného ročného obdobia ich 

sila vzrastá, svoje potreby majú kde substituovať. Na to musí spoločnosť reagovať 

vyššou kvalitou služieb, ako napríklad klimatizované miestnosti, prípadne nejakými 

cenovými akciami. 

3.3 SWOT analýza 

3.3.1 Silné stránky  

 Geografická poloha fitnes centra. 

 Moderné klimatizované priestory budovy. 

 Nové udržiavané stroje. 

 Skúsenosti majiteľa a personálu v oblasti fitnes – trénerské licencie. 

 Široké portfólio služieb. 

 Príjemná rodinná atmosféra. 

 Nízke ceny. 

 Možnosť zakúpenia fitnes doplnkov. 

 Slabá konkurencia v blízkosti centra (v mestskej časti). 

3.3.2 Slabé stránky 

 Úver. 

 Relatívne vysoký nájom. 

 Žiadne aeróbne aktivity počas letných mesiacov. 

 Sezónnosť vyťaženosti. 

 Informačný systém. 

 Webové stránky. 

 Možnosť rezervácie aktivít iba prostredníctvom telefónu. 
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3.3.3 Príležitosti 

 Nevyužitý celý potenciál trhu. 

 Väčšia propagácia. 

 Získanie lepšieho prehľadu o zákazníkoch, ich činnosti a potrebách zavedením 

IS. 

 Zlepšenie webových stránok. 

 Internetový predaj fitnes doplnkov. 

 Zlepšenie komfortu zákazníkov napríklad zavedením IS. 

 Zvýšenie zisku zavedením systému pokút. 

 Zvýšenie návštevnosti počas letných mesiacov. 

 Výhody pre dlhodobých zákazníkov a tým získať zákazníkov konkurencie. 

 Zvýšením objemu predaja fitnes doplnkov zníženie cien u dodávateľov. 

3.3.4 Hrozby 

 Zníženie záujmu o fitnes. 

 Nedostatok financií na inováciu. 

 Útoky na prípadný informačný systém. 

 Krádeže zamestnancov. 

 Možné legislatívne zmeny, prípadne hygienické a bezpečnostné normy. 

 Celková ekonomická sila trhu (zamestnanosť, kúpna sila). 

 Zlepšenie voľno prístupných relaxačno-športových stredísk v meste (vynovenie 

ihrísk a iných športovísk, teda možných substitútov). 

3.4 Popis firemných procesov 

Hlavné firemné procesy sú: 

 Príchod zákazníka – zákazník po príchode na recepciu centra oznámi personálu 

o akú službu má záujem. Ak sa jedná o cvičenie, zamestnanec zapíše meno 

zákazníka na papier dochádzky, pridelí kľúč od šatne, zapíše čas príchodu a zistí 

spôsob platby (jedno rázový vstup, permanentka). Rovnako postupuje v prípade 

aeróbnych aktivít  s výnimkou platby, nakoľko jediný spôsob je platba 
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v hotovosti. V prípade záujmu o solárium, zákazník si vyberie druh solária 

a zamestnanec ho spustí. Ak má zákazník záujem o doplnky, zamestnanec 

predaný doplnok zapíše na papier a príjme platbu. 

 Predaj permanentiek – pokiaľ má zákazník záujem o permanentku, zamestnanec 

mu vypíše opečiatkovanú kartičku s dátumom platnosti, prípadne počtom 

vstupov, ďalej príjme platbu a predanú permanentku zapíše spolu s menom 

zákazníka do zošita predaných permanentiek. 

 Rezervácia aktivít – zákazník si telefonicky môže rezervovať miesto na rôznych 

aeróbnych aktivitách. Zamestnanec jeho meno zapíše na pripravený papier 

s rozvrhom týchto aktivít. Pri neúčasti bez odhlásenia nie je žiadny postih, 

miesto môže prepadnúť a vzniká tak spoločnosti strata. Zúčastniť sa aeróbnej 

aktivity je možné aj bez rezervácie, ale s rizikom nedostatku kapacity. Na tieto 

aktivity sa objednáva vždy v daný deň, nie je možná rezervácia dlhodobo 

dopredu. 

 Čistenie a údržba – čistenie priestorov fitnes centra spoločne so šatňami a wc 

zariadeniami, starostlivosť o soláriá. 

 Správa doplnkov – manuálna a papierová kontrola stavu zásob doplnkov výživy, 

športových pomôcok a oblečenia. 

 Príprava tréningových plánov a jedálnych lístkov – manuálna papierová príprava 

individuálnych tréningových plánov a jedálnych lístkov pre záujemcov. 

Zákazník ich obdrží v papierovej podobe. 

 Odchod zákazníka – zákazník vráti kľúč od skrinky, zamestnanec príjme platbu 

a prijatú sumu zapíše na papier dochádzky. 

 Účtovníctvo – vytlačenie dennej uzávierky, následné nalepenie do účtovnej 

knihy a odovzdanie účtovníčke. 

3.5 Informačný systém 

Ako bolo popísané v predchádzajúcej kapitole popisu firemných procesov, centrum 

v podstate nepoužíva žiadny informačný systém. Používa sa zastaraný spôsob papierovo 

písanej evidencie či už klientov, predaja permanentiek, rezervácie, tak aj skladových 

zásob. 
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3.5.1 Analýza HW 

Internetové pripojenie 

Firma využíva internetové pripojenie od firmy Swan, a.s. Konkrétne sa jedná 

o pripojenie Duo M 40/4 Mbps + TV L. Program Duo M ponúka v jednom balíku 

internet aj digitálnu televíziu s viac ako 80 stanicami. Cena tohto pripojenia je 22,99€ 

mesačne.  

Router  

ASUS RT-N10LX - Bezdrôtový router od spoločnosti ASUS podporuje bežne 

používané štandardy 802.11 b/g/n s prenosovou rýchlosťou 150 Mb/s. Router je 

vybavený technológiou Green WLAN, ktorá zaručuje nižšiu spotrebu energie v 

pohotovostnom režime. Zariadenie je vhodné do domácnosti alebo menších firiem. 

Súčasťou WPS, ktoré jednoduchým stlačením rýchlo nastaví šifrovanie a zabezpečenia 

bezdrôtovej siete. Široké pokrytie bezdrôtového signálu zaisťuje anténa so ziskom 2 

dBi. Jednoduchú inštaláciu nastavíte ľahko pomocou webového rozhrania bez použitia 

CD. (1) 

Anténa:   1 x 2 dBi externé neodnímateľná 

Frekvencia:   2,4 GHz 

Zabezpečenie: 64-bitové WEP, 128-bitové WEP, WPA2-PSK, WPA-

PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, Dosah s 802.1x, 

podpora WPS 

Rozhranie: 1x Power 

4x LAN  

1x WAN 

Napájanie:   AC vstup: 100 ~ 120 V (50 ~ 60 Hz)  

DC výstup: 12 V s maxprúdom 0,5 A.  (1) 
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Obrázok 13: Router (zdroj: 1) 

Pokladňa  

EURO 500 TX - Prednosťami pokladnice Euro-500 Handy sú najmä nízka 

hmotnosť a kompaktné rozmery. Napriek tomu je pokladnica Euro-500 Handy výborne 

technicky vybavená. Už v štandardnej výbave ponúka široké možnosti pripojenia 

množstva periférnych zariadení: 

Počet tovarových položiek:   100-7000 

Rýchlosť tlače:    10 riadkov/s 

Šírka termo pásky:    57 mm 

Elektronický žurnál:    áno 

Možnosť rozšírenia PLU:   nie 

Zásoby PLU:     áno 

Počet tovarových skupín (DPT):  30 

Počet pokladníkov:    6 

Práva pokladníkov:    prístup do režimov X,Z,T,P 

Počet úrovní DPH:    3+1 (0%) 

Uzávierky:  denné, prehľadové, intervalové, PLU, DPT, 

pokladníkov,  zásob 

Pamäťová karta:    nie 

Komunikačné rozhranie:   2x RS-232. (8) 
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Obrázok 14: Pokladňa (zdroj: 8) 

Počítač 

V centre sa nachádza jeden stolný počítač, ktorý využíva personál na osobné účely 

a púšťanie hudby na prevádzke. Počítač je v dobrom stave s kvalitnou konfiguráciou: 

AMD Sempron 140 2,7 GHz, 4GB DDR3 1333MHz RAM, grafická karta ATI Radeon 

HD 5550 512Mb DDR3, SEAGATE Barracuda 7200.12 1000 GB HDD. 

3.5.2 Analýza SW 

Firma disponuje slabým softwarovým vybavením. Na počítači je od jeho 

zaobstarania nainštalovaný operačný systém Microsoft Windows XP Professional. 

Ďalším programom, ktorý sa na počítači nachádza je sada Microsoft Office 2007. 

Konkrétne sa jedná o nástroje:  

 Microsoft Office Access 2007. 

 Microsoft Office Excel 2007. 

 Microsoft Office Groove 2007. 

 Microsoft Office InfoPath 2007. 

 Microsoft Office OneNote 2007. 
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 Microsoft Office Outlook 2007. 

 Microsoft Office PowerPoint 2007. 

 Microsoft Office Publisher 2007. 

 Microsoft Office Word 2007. 

Posledným využívaným programom v centre je Windows Media Player, ako súčasť 

operačného systému MS Windows, ktorý slúži na už spomínané prehrávanie hudby na 

prevádzke. 

3.5.3 Zhrnutie 

Z analýzy súčasnej situácie je možné vyčítať, že firma v podstate nepoužíva žiadny 

informačný systém. Súčasný stav práce s informáciami o klientoch, doplnkoch 

a vyťaženosti je neprehľadný, založený na papierovej forme. Vďaka tomu dochádza 

k rôznym stratám ako odchod zákazníka bez platenia, strácanie kľúčov od šatne, 

prepadnutie zarezervovaných miest na aeróbne aktivity, zlý prehľad o skladových 

zásobách, nemožnosť práce s informáciami o zákazníkoch (kedy ich je najviac, v akých 

intervaloch sa vracajú, koľko sú schopní mesačne utratiť a iné). To všetko má na 

svedomí následné finančné straty spoločnosti. Naopak, momentálne hardwarové 

vybavenie spoločnosti je na slušnej úrovni a prípadné zavedenie informačného systému 

by nevyžadovalo veľké investície do tejto oblasti. 

Rovnako je možné na základe analýzy zistiť, že firma nie je existenčne ohrozená 

konkurenciou,  dodávateľská a zákaznícka sila je slabá. To jej dáva možnosť skúsiť viac 

experimentovať s inováciami a aj cenami, veď momentálne ponúka nadštandardné 

služby za najnižšiu cenu v okolí. 
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4 Vlastné návrhy riešenia, prínos návrhu riešení 

V tejto kapitole sa preto pokúsim navrhnúť vhodné možné riešenia informačného 

systému. Vychádzať budem z požiadavkou firmy tak, aby systém pokrýval hlavné 

firemné procesy a prispel k zníženiu chybovosti v týchto procesoch. 

4.1 Požiadavky na IS 

Nový informačný systém by mal na základe požiadaviek majiteľa integrovať hlavné 

firemné procesy spomínané v kapitole 3.4, aby fungovanie a organizácia práce v centre 

boli čo najefektívnejšie:  

Príchod zákazníka 

Zákazník po príchode na recepciu centra oznámi personálu o akú službu má záujem. 

Ak sa jedná o už registrovaného zákazníka, ten priloží čipovú kartu na čítačku. 

V prípade neregistrovaného zákazníka, ktorý ma záujem o registráciu prebehne jeho 

registrácia, vystavenie čipovej karty a následné priloženie na čítačku. Ak záujem nemá, 

uskutoční platbu a zaplatí zálohu za kľúč. Po načítaní čipovej karty a údajoch 

o klientovi, zamestnanec priradí zákazníkovi kľúč od šatne. Rovnaký postup sa aplikuje 

aj pri zákazníkoch, ktorí majú záujem o aeróbne činnosti. V prípade návštevníkov 

solária, po priložení karty zamestnanec zadá počet minút a druh solária.  

Odchod zákazníka 

Pri odchode zákazník priloží čipovú kartu na čítačku a vráti kľúč od skrinky, čo 

zaznačí zamestnanec do systému. Systém rovnako zapíše čas ukončenia cvičenia 

a odráta prípadný vstup alebo kredit z konta zákazníka.  
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Obrázok 15: EPC diagram príchodu a odchodu zákazníka (zdroj: vlastná tvorba) 

Predaj permanentiek (registrácia zákazníka) 

Pokiaľ má zákazník záujem o permanentku, zamestnanec ho zaregistruje a vystaví 

mu čipovú kartu. Zamestnanec zadá do systému meno zákazníka, jeho adresu 

a nasleduje proces nabitia karty. 

Nabitie karty 

Zákazník si môže čipovú kartu nabiť rôznym spôsobom. Záujemcovia o fitnes: 

 Časová permanentka – karta sa nabije od daného dátumu na určitý časový úsek, 

napríklad mesiac alebo rok. 
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 Vstupová permanentka – karta sa nabije na určitý počet vstupov do fitnes centra, 

napríklad 10, 20 alebo 50. Čím väčšie nabitie, tým nižšia cena v prepočte na 

jeden vstup. 

 Kreditná permanentka – karta sa nabije určitým finančným obnosom, ktorý je 

potom odčítavaný za rôzne využívané služby (nápoje ku cvičeniu, prípadne 

následné solárium po cvičení). 

Záujemcovia o aeróbne aktivity: 

Zákazník si môže kartu nabiť na vstupy alebo kredity. Nemôže však využívať 

časovú permanentku, nakoľko nie sú všetky aeróbne aktivity v rozpise každý deň. 

Záujemcovia o solárium: 

 Kreditná permanentka – karta sa nabije určitým finančným obnosom, ktorý je 

potom odčítavaný za rôzne využívané služby (krémy na opalovanie). 

 Minútová permanentka – karta sa nabije určitým počtom minút, ktoré sú za 

jednotlivé minúty strávené v soláriu odčítavané. 

 

Obrázok 16: EPC diagram nabitia karty (zdroj: vlastná tvorba) 
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Rezervácia aktivít 

Zákazník si vyberie z rozvrhu aktivít tú, ktorú chce navštíviť a telefonicky si môže 

miesto zarezervovať, kedy zamestnancovi nadiktuje potrebné údaje a ten vykoná 

rezerváciu. Zrušenie rezervácie bude možné najneskôr 3 hodiny pred začiatkom 

aktivity. Zúčastniť sa aeróbnej aktivity je možné aj bez rezervácie, ale s rizikom 

nedostatku kapacity. 

 

Obrázok 17: EPC diagram rezervácie (zdroj: vlastná tvorba) 

Správa doplnkov 

Bude sa jednať o jednoduché skladové hospodárstvo. Pri prijímaní tovaru, bude 

druh a počet kusov zaregistrovaný do systému. Pri predaji sa zo systému odpíše. 

Účtovníctvo 

Systém automaticky eviduje účtovníctvo, je schopný tlačiť príjmové doklady, denné 

aj mesačné uzávierky slúžiace ako podklad pre účtovníčku. 

4.2 Varianty riešenia IS 

Informačný systém si spoločnosť môže nechať urobiť na mieru podľa svojich 

potrieb u rôznych IT firiem alebo si môže vybrať niektoré z hotových riešení 

dostupných na trhu. 
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4.2.1 Riešenie na mieru 

Tento variant znamená vytvorenie špecifického systému presne podľa požiadaviek 

zadávateľa, teda spoločnosti Nosálek s.r.o. Na základe požiadavky majiteľa by mal 

systém integrovať hlavné firemné procesy popísané v kapitole 4.1 . Na základe týchto 

procesov a ich diagramov, boli oslovené dve spoločnosti na vytvorenie cenovej ponuky: 

FREYA creative s.r.o.:   5 000€ / jedinečné riešenie 

      1 400€ / hromadný predaj   

Webdesign Studio s. r. o.:   5 500€ / jedinečné riešenie 

4.2.2 Hotové riešenie 

Fitmax 

Fitmax – program pre športové prevádzky a kluby. Program umožňuje evidovať 

predaj služieb a tovarov, evidovať vydané členské karty rôzneho druhu, napr. platné na 

zadané časové obdobie, tzv. kreditné so sledovaním čerpania, zľavové, firemné s 

možnosťou definovania menného zoznamu pracovníkov danej firmy atď. Program 

Fitmax obsahuje prehľadné rezervácie jednotlivých športových objektov, napr. kurtov, 

dráh, sál pre evidovaných i neevidovaných klientov. Klubový systém Fitmax je program 

pre prevádzky poskytujúce prevažne služby. Umožňuje evidovať pravidelných 

návštevníkov, pre ktorých je možné pre vstup do týchto zariadení vystaviť identifikačné 

karty, ktoré môžu byť buď kreditné, resp. permanentkové (časové alebo vstupové). Po 

vstupe klienta do klubu alebo centra je otvorený jeho účet, na ktorý sa zapisujú 

poskytované služby napr. návšteva fitnes alebo tovary napr. nápoje. Ďalej je možné pre 

návštevníkov určiť rôzne cenníky služieb v závislosti od typu klienta alebo typu 

predplatenej karty. Pri odchode klienta klient zaplatí svoj účet rôznymi spôsobmi platby 

s využitím možných zliav alebo iných cenníkov, prípadne čerpá z predplateného 

kreditu. Systém ďalej umožňuje evidovať rezervácie pre priestory a služby ako je napr. 

tenisový kurt prípadne masáž, či sauna. Program môže využívať vlastný sklad a čerpať 

jeho skladové zásoby. Z predaja poskytovaných služieb a tovarov systém vytvára rôzne 

štatistiky. (26) 

Cena: 1 100€ 
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Obrázok 18: Program Fit-max (zdroj: 26) 

Afit 

Afit je plnohodnotný kompaktný informačný systém s viac ako 30 modulmi, ktoré 

v jednotnom užívateľskom rozhraní zdieľajú spoločné dáta z jedinej databázy a to 

vrátane rezervačného systému cez internetové rozhranie. Obsahuje pokladňu, na ktorú 

nadväzuje skladové hospodárstvo s evidenciou pohybov na sklade a rozsiahlymi 

možnosťami oceňovania tovaru. Ďalším modulom je evidencia zákazníkov vrátane 

evidencie permanentných vstupeniek niekoľkých typov, riadenie vstupu na prevádzky, 

evidencia návštev a s tým súvisiaca podrobná štatistika. Samozrejmosťou je vedenie 

zákazníckych a bezhotovostných účtov s rozsiahlymi vlastnosťami. Ďalšiu komplexnosť 

systému zaisťuje prepracovaný rezervačný systém, ktorý je možné prepojiť aj cez 

internet a sprístupniť tak zákazníkom on-line rezervácie, kde sa môžu vždy presne 

informovať o aktuálnom stave obsadenosti akejkoľvek aktivity. Afit však ponúka 

zákazníkom omnoho väčšiu funkcionalitu. Tí si môžu cez internet skontrolovať celý 

svoj účet, aké vykonali návštevy, útraty, aký je stav ich permanentiek. Vďaka on-line 

službám je ale možné registrovať aj nových zákazníkov cez internet alebo sledovať 
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všetky aktivity na webe v prehľadných štatistikách. Ľahko sa tak dá zistiť, ako sú služby 

webu využívané a akou skupinou zákazníkov. Pre centrá obsahujúce aj solária, ponúka 

Afit plnohodnotný riadiaci systém. Počet ovládaných solárií nie je nijak obmedzený 

a systém je možné ľubovoľne konfigurovať. Kvalitnú spätnú väzbu zaisťuje modul 

Štatistika. Detailné štatistiky podľa najrôznejších kritérií umožňujú realizovať stovky 

pohľadov na dáta a vyhodnotiť tak rentabilitu jednotlivých služieb a produktov. 

Program taktiež obsahuje modul pre tréningy a jedálničky. Bohato naplnená databáza 

cvikov a potravín umožní zostavovať profesionálne plány pre zákazníkov s detailným 

rozborom nielen energetického obsahu, ale aj komplexných informácií o všetkých 

vitamínoch, mineráloch a stopových prvkov. V tréningu zase vypočítate okrem doby 

trvania celkovo nadvíhanú záťaž a energetický výdaj cvičenia. To všetko umožňuje 

detailne pracovať so zákazníkom a ponúknuť mu skutočne profesionálne služby. 

Program je k dispozícii v piatich verziách.(7) 

Prehľad ich možností zobrazuje nasledujúci obrázok: 
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Obrázok 19: Verzie systému Afit (zdroj: 7) 
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Ceny jednotlivých verzií zobrazuje nasledujúca tabuľka: 

Položka Cena 

LITE 200 € 

LITE Plus 400 € 

STANDARD 600 € 

PROFI 800 € 

PROFI Plus 1 200 € 

Tabuľka 1: Cenník systému Afit (zdroj: vlastná tvorba) 

Nakoľko podľa vyjadrení majiteľa spoločnosť chce v blízkej budúcnosti zlepšiť 

svoje webové stránky a zaviesť aj ponuku on-line rezervácií, budeme uvažovať 

s verziou Profi Plus a cenou 1200€. 

Septim Fitness  

Septim Fitness je informačný systém pre vedenie a správu športových zariadení, 

fitnes, štúdií a klubov, založených na klubovom členstve. Septim Fitness zabezpečuje 

rezerváciu cvičebných kapacít a služieb jednotlivcom i skupinám s väzbou na osobné 

konto, priamy vstup, správu zákazníkov, predaj tovaru, tvorbu a časovanie cvičebných 

hodín - lekcií, balíčkov služieb, väzby lekcií na cvičiteľov, prehľady predaja lekcií a 

iných štatistík či dôležitých výstupov pre manažment. Kostrou systému Fitness je modul 

CRM, ktorý umožňuje detailnú prácu so Zákazníkmi, Cenovými kategóriami a 

HappyHours. Práca so zákazníkmi umožňuje individuálne nastavenia cien alebo zliav 

na jednotlivé aktivity, nastavenia cien na tovar či skupiny tovaru, ponúka jasný prehľad 

o návštevách, využívaných aktivitách a zakúpenom tovare i detailný prehľad o všetkých 

obdržaných platbách od zákazníka. 

Práca so Zákazníkmi: 

 Karty klientov 

 Tvorba skupín Banka klientov – osobné údaje klientov 

 CRM Cenové hladiny a systém zliav 

 Vedenie účtov klientov v rôznych menách 

 Kreditné a debetné účty 

 Presuny medzi účtami, delenie, storná účtov 



52 

 Kombinácie rôznych typov platieb (hotovosť, platobné karty, poukážky, šeky, 

atď.) 

 Rôzne varianty tlače s rezervovanými, predanými a časovanými procedúrami 

 Tlače v jazykových mutáciách 

Rezervácie: 

 Rezervácie lekcií k predaju 

 Väzba lekcií na účet zákazníka 

 Nastavenia cien rezervácií podľa cenových hladín 

 Možnosť individuálnych cien 

 Možnosť ručného domarkovania nevybraných rezervácií na účet zákazníka 

Balíčky lekcií: 

 Definície lekcií 

 Tvorba balíčkov lekcií 

 Blokácie kapacít 

 Zvyšovanie a znižovanie kapacít 

Pokladňa: 

 Platba lekcií 

 Možnosť vkladu na konto zákazníka 

 Evidencia vystavených účtov 

 Tlače a dotlače účtov 

 Automatická kontrola kapacity lekcie pred jej namarkovaním 

Manažérske štatistiky: 

 Najrôznejšie varianty štatistík a tržieb 

 Náhľad storien účtov 

Možnosti rozšírenia systému: 

 Skladové hospodárstvo 

 Dochádzka. (25) 
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Cenovú ponuku systému Septim Fitness zobrazuje nasledujúca tabuľka: 

Popis produktu Cena 

Septim Fitness 735 € 

Modul skladového hospodárstva 635 € 

Celkom 1 370 € 

Tabuľka 2: Cenník systému Septim Fitness (zdroj: vlastná tvorba) 

Member Pro  

Program je vytvorený pre grafickú platformu OS Windows. Dátovú základňu tvorí 

SQL databáza a priame pripojenie k jej zdrojom bez nutnosti inštalácie ďalších 

spojovacích mostíkov. Priame prepojenie na niekoľko druhov čítačiek kódu, priama 

komunikácia s týmito zariadeniami umožňuje ich plné využitie. Maximálna bezpečnosť 

dát, viacúrovňové užívateľské vstupy bez znalosti hesla na databázu nie je možné 

ukradnúť dáta. Plne automatická aktualizácia softwaru z internetu. 

Systém Member Pro ponúka vedenie a správu športových zariadení, umožňujúciach 

ako jednorázový vstup, tak aj permanentky, kredity, ale aj klubové členstvo. V skratke, 

systém umožňuje rezervácie, priamy vstup, správu klientov, vedenie skladového 

hospodárstva, predaj tovarov, reštauračný predaj, on-line rezervácie a iné. Po pár 

kliknutiach je k dispozícií štatistika a je vidieť, ako sa darí spoločnosti. 

Optimálne nastavený systém umožňuje na základe zadaných informácii a fyzického 

pripojenia riadiť a spúšťať najrôznejšie zariadenia ako spúšťanie solária na základe 

rezervácie a fyzickej prítomnosti klienta v centre. Ďalej dokáže vpúšťať do centra 

pomocou turniketov len oprávnených klientov, automaticky vykonávať uzatvorenie 

otvoreného účtu klienta po opustení centra alebo vykonať úhradu účtu z jeho kreditu. 

Systém dokáže taktiež sledovať jednotlivé skrinky v šatniach, teplotu jednotlivých 

miestností, ďalej automaticky načítať čerpané služby na základe identifikácie klienta pri 

vstupe na vybranú aktivitu. 

Samostatnou časťou je identifikácia klienta. Dnešné moderné technológie ponúkajú 

niekoľko možných spôsobov identifikácie – čip, čiarový kód, magnetický záznam atď. 

identifikátor nie je nič viac ako nositeľ jednoznačného kódu, záleží na spoločnosti aký 
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typ zvolí. Kód je potom spárovaný s konkrétnym klientom a umožňuje systému jeho 

bezchybné nájdenie a vykonanie požadovaného úkonu. (16) 

Cenovú ponuku zobrazuje nasledujúca tabuľka: 

Popis produktu Cena 

Modul športovisko 1 000 € 

Modul internetové rezervácie 300 € 

Celkom 1 300 € 

Tabuľka 3: Cenník systému Member Pro (zdroj: vlastná tvorba) 

4.3 Výber vhodného riešenia 

Najhlavnejším rozhodovacím kritériom pre spoločnosť je cena. Na základe tohto 

kritéria majiteľ fitnes centra zamietol návrh vlastného riešenia na mieru, nakoľko cena 

je veľmi vysoká a pre firmu neprijateľná a v konečnom dôsledku aj nerentabilná. Tak 

isto spoločnosť nepotrebuje mať jedinečné riešenie, ktoré nemá žiadna firma, plne sa 

dokáže uspokojiť s hotovým systémom. Na základe tohto rozhodnutia neuvažuje firma 

nad riešením od spoločnosti Webdesign Studio s. r. o.. Spoločnosť FREYA creative 

s.r.o. prišla s ponukou vytvorenia systému na mieru pre spoločnosť s tým, že tento 

systém následne bude verejne ponúkať aj iným firmám. Kvôli nepreskúmanému trhu 

stanovila cenu 1 400€. 

4.3.1 Hodnotenie riešení pomocou MS Excel 

Na posúdenie vhodnosti výberu jednotlivých ponúk použijem návrh modelu 

pomocou programu MS Excel. Všetky systémy spĺňajú požiadavky majiteľa a teda 

integrujú hlavné firemné procesy. Pre rozhodovanie sú použité ďalšie relevantné 

kritéria: 

 Cena – celková cena zakupovaného systému, pre spoločnosť najdôležitejšie 

kritérium. 

 Soláriá – možnosť ovládania a správy solária pomocou informačného systému. 

 Tréningové plány a jedálničky – možnosť tvorby plánov a jedálnych lístkov 

v systéme. 

 On-line rezervácie – systém umožňuje prepojenie s webovým rozhraním. 
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 Možnosť rozšírenia – možnosť rozšírenia o ďalšie moduly v budúcnosti. 

 Školenie – firma spolu so systémom dodáva aj návod na obsluhu, prípadne 

ponúka osobné školenie a zaučenie. 

 Časová náročnosť – doba implementácie systému od jeho zakúpenia. Pri 

hotových riešeniach je táto doba krátka, pri riešení na mieru je náročnosť veľká.  

Ponuky všetkých piatich systémov sú súhrnne uvedené v nasledujúcej tabuľke: 
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FREYA creative s.r.o. 1400 nie áno áno áno osobné veľká 

Fitmax 1100 nie nie nie nie návod malá 

Afit 1200 áno áno áno nie návod malá 

Septim Fitness  1370 nie nie nie nie návod malá 

Member Pro  1300 áno nie áno áno nie malá 

Tabuľka 4: Súhrnná ponuka systémov (zdroj: vlastná tvorba) 

Nasleduje vstupná matica, ktorá obsahuje vstupy s parametrami, s ktorými pracujeme: 
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1 1100 áno áno áno áno osobné malá 

2 1200 nie nie nie nie návod veľká 

3 1300         nie   

4 1370             

5 1400             

Tabuľka 5: Vstupná matica (zdroj: vlastná tvorba) 
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Nasleduje transformačná matica, v ktorej sú uvedené jednotlivé úrovne priorít v 

číslach jednotlivých parametrov vstupov. Nie všetky kritéria však majú rovnakú váhu, 

preto sú maximá pri rôznych kritériách odlišné. Čím vyššie maximum, tým väčšia váha 

sa danému kritériu prikladá. Súčet maxím predstavuje ideálny systém: 
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1 200 10 10 20 20 30 100 

2 160 0 0 0 0 20 0 

3 120         0   

4 110             

5 100             

6               

max 200 10 10 20 20 30 100 

max= 390       

Tabuľka 6: Transformačná matica (zdroj: vlastná tvorba) 

Ďalej nasledujú tabuľky, tzv. stavové matice, ktoré zobrazujú konkrétne prípady pre 

jednotlivé firmy a jednotlivé hodnotenia dodávateľov. Číselné vyjadrenie predstavuje 

percentuálnu sumu maxima, čiže ideálneho systému: 

 

 

 

 

 

 



57 

FREYA creative s.r.o. 
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1 0 0 1 1 1 1 0 

2 0 1 0 0 0 0 1 

3 0         0   

4 0             

5 1             

Tabuľka 7: Stavová matica Freya creative s.r.o. (zdroj: vlastná tvorba) 

Hodnotenie: 46,15% 
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1 1 0 0 0 0 0 1 

2 0 1 1 1 1 1 0 

3 0         0   

4 0             

5 0             

Tabuľka 8: Stavová matica Fitmax (zdroj: vlastná tvorba) 

Hodnotenie: 82,05% 
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Afit 
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3 0         0   

4 0             
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Tabuľka 9: Stavová matica Afit (zdroj: vlastná tvorba) 

Hodnotenie: 82,05% 

Septim Fitness 
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1 0 0 0 0 0 0 1 

2 0 1 1 1 1 1 0 

3 0         0   

4 1             

5 0             

Tabuľka 10: Stavová matica Septim Fitness (zdroj: vlastná tvorba) 

Hodnotenie: 58,97% 
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Member Pro 
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1 0 1 0 1 1 0 1 

2 0 0 1 0 0 0 0 

3 1         1   

4 0             

5 0             

Tabuľka 11: Stavová matica Member Pro  (zdroj: vlastná tvorba) 

Hodnotenie: 69,23% 

4.3.2 Porovnanie riešení 

V nasledujúcej tabuľke sa nachádzajú súhrnné hodnotenia jednotlivých systémov. Ako 

je možné z výsledkov vyčítať, najvhodnejšie systémy sú Fitmax a Afit, obe 

s hodnotením 82,05%: 

FREYA creative s.r.o. 46,15 

Fitmax 82,05 

Afit 82,05 

Septim Fitness  58,97 

Member Pro  69,23 

Tabuľka 12: Porovnanie riešení  (zdroj: vlastná tvorba) 
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Grafické znázornenie výsledkov: 

 

Graf 1: Porovnanie riešení (zdroj: vlastná tvorba) 

Na základe výsledkov je pre spoločnosť najvhodnejšie vybrať si jeden zo systémov 

Fitmax alebo Afit. Moje odporúčanie pre majiteľa Fitnes Clubu Južanka je zvoliť 

systém Afit. Tento systém nie je síce najlacnejším variantom, ale cenový rozdiel 

kompenzuje väčšou funkcionalitou. Systém plne pokrýva požiadavky firmy, integruje 

všetky firemné procesy a taktiež ponúka moduly nad rámec požiadaviek, ktoré 

spoločnosť môže využiť v budúcnosti. 

4.4 Hardware 

Zavedenie nového informačného systému má aj určité požiadavky na hardwarové 

vybavenie fitnes centra. Na základe analýzy v kapitole 3.5.1 môžeme povedať, že 

konfigurácia aktuálneho stolného počítača na prevádzke je postačujúca. Fiškálna 

pokladňa má možnosť prepojenia pomocou USB s počítačom, takže sa môže využívať 

naďalej. K novému informačnému systému ale firma musí zaobstarať čipové karty 

a zariadenie, ktoré umožní komunikáciu medzi týmito kartami a informačným 
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systémom, takzvanú čítačku. Fitness Club Južanka má v tejto dobe približne 150 stálych 

zákazníkov, na základe toho jej postačí zaobstaranie 220 čipových kariet. Tieto karty 

nie je problém v prípade potreby dokúpiť. Na trhu sa nachádza viacero predajcov, my 

sme vybrali firmu Sovte a nasledujúce produkty: 

Čítačka OMNIKEY 5021 CL 

Čítačka OMNIKEY 5021 CL zabudovaná do dizajnového uzatvoreného krytu 

predstavuje ideálne zariadenie pre aplikácie bezkontaktných technológií. Keďže sa 

jedná o čítačku určenú pre pripojenie k PC, ktorá číta bezkontaktné Smart karty (Mifare, 

iCLASS) s pracovným kmitočtom 13,56 MHz. (2) 

Cena: 62,50 € 

Čipová karta Mifare S70 

Bezkontaktná čipová karta. Operačná frekvencia 13,56 MHz. Pamäť 1KB 

organizovaná do 64 sektorov, 4 bloky v každom sektore. Užívateľsky definované 

prístupové práva pre každý pamäťový blok. Unikátne sériové číslo pre každý čip. (2) 

Cena za kus: 2,54 € 

Počet kusov: 220 ks 

Cena celkom: 558,80 € 

4.5 Bezpečnosť IS 

V tejto kapitole budú spracované požiadavky na bezpečnosť. Požiadavky vznikli na 

základe vybraných opatrení z normy ČSN ISO/IEC 27002. 

4.5.1 Organizácia bezpečnosti informácií 

Prístup do informačného systému okrem majiteľa a zamestnancov bude mať aj 

externý pracovník v oblasti účtovníctva. Firma by pri uzatváraní zmluvy o tejto službe 

mal do nej uviesť aj bod, v ktorom bude zakázané využívania irelevantných informácií. 

Ďalším navrhovaným opatrením je fyzická prítomnosť majiteľa alebo zamestnanca 

v čase prístupu externého pracovníka do systému. 
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4.5.2 Bezpečnosť ľudských zdrojov 

Vybraná pracovníci musia spĺňať isté kritéria. Musia sa vedieť orientovať v oblasti 

fitnes, zdravej výživy a doplnkov. Taktiež musia byť technicky zdatný, aby vedeli 

ovládať informačný systém. Každý zamestnanec sa musí zmluvne zaviazať, že nebude 

zneužívať informácie, či už o interných veciach spoločnosti alebo zákazníkoch. 

Zamestnanci podľa hygienickej normy pre prácu s potravinami (doplnky výživy) musia 

byť držiteľmi zdravotného preukazu, musia ovládať bezpečnostné a hygienické predpisy 

fitnes centra. 

4.5.3 Fyzická bezpečnosť a bezpečnosť prostredia 

Elektrické zariadenia ako napríklad počítač, čítačka a pokladňa musia byť 

umiestnené vo vhodnom prostredí ďaleko on umývadla s vodou, aby nedošlo k ich 

poškodeniu. Zariadenia musia byť pravidelne udržiavané o čo sa bude pravidelne starať 

majiteľ centra. Pri dočasnom opustení pracoviska bude zamestnanec povinný uviesť 

počítač do spiaceho režimu chráneného heslom a zamedziť tak prístupu neoprávnených 

osôb do informačného systému alebo pokladne. Zariadenia bude zakázané 

premiestňovať ako zákazníkom, tak aj zamestnancom. 

4.5.4 Riadenie komunikácie a prevádzky IT 

Systém bude chránený proti škodlivým programom pomocou antivírového 

programu (odporúčaný program NOD32). Dáta bude majiteľ pravidelne zálohovať na 

externé médium, aby nedošlo k prípadnej strate údajov. Externé médium bude v držaní 

majiteľa. 

4.5.5 Riadenie prístupu užívateľov IS 

Každý zamestnanec bude mať užívateľský účet v programe MS Windows, v ktorom 

mu budú administrátorom (majiteľom) pridelené prístupové práva a bude možnosť 

monitorovania jeho činnosti. Každý účet bude mať pridelené práva prístupu 

k informačnému systému, k internetu, k zložke s hudbou a bude mať v systéme 

vytvorenú svoju vlastnú zložku pre vlastnú potrebu (súbory). V centre bude k dispozícií 

wifi internet chránený heslom, ktoré na požiadanie zamestnanci návštevníkom 

poskytnú. 
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4.6 Nasadenie IS 

Po vybratí softwarového a hardwarového riešenia nasleduje implementácia systému. 

Zvolím takzvanú nárazovú stratégiu a to z dôvodu, že firma doteraz nedisponuje 

informačným systémom ale používa len papierový systém. nasadenie informačného 

systému bude prebiehať v nasledovných fázach: 

 Inštalácia IS - po zakúpení majiteľ obdrží balík s médiom a podrobným 

návodom na inštaláciu systému. Systém bude nainštalovaný v priebehu pár 

minút.  

 Pripojenie externých periférií – po inštalácií je potrebné prepojenie pokladne 

pomocou USB pripojenia s počítačom. Rovnako sa pripojí aj čítačka čipových 

kariet.  

 Funkčnosť systému - majiteľ sa pomocou podrobného návodu pre prácu so 

systémom, ktorý je pribalený k systému oboznámi s jeho fungovaním. Taktiež 

bude potrebné vykonať overenie funkčnosti systému. Vytvorí sa fiktívny 

zákazník, pridelí sa mu karta, nabije a urobí sa fiktívny predaj. 

 Import dát – v ďalšom kroku je potrebné registrovať do systému už existujúcich 

stálych zákazníkov a prideliť im čipové karty s príslušným kreditom. Rovnako 

je treba importovať dáta ako skladové zásoby. 

 Školenie zamestnancov – keď sa majiteľ podrobne zoznámi s fungovaním 

systému, pomocou školenia s ním zoznámi zamestnancov. Tým bude nielen 

počas školenia ale aj počas pracovnej doby k dispozícií aj návod, aby sa mohli 

podrobne zoznámiť s fungovaním programu alebo pre prípad, že sa vyskytne 

nejaký problém.  

4.7 Zhodnotenie a prínosy riešenia 

4.7.1 Prínosy pre zákazníka 

Hlavným prínosom pre zákazníka je skvalitnenie služieb. Zákazník nebude musieť 

viac nosiť so sebou peniaze, počítať presnú sumu k zaplateniu, jednoducho priloží kartu 

a celý proces platenia vybaví behom sekundy. Navrhované riešenie prináša nad rámec 

požiadaviek aj možnosť on-line registrácie aktivít, čo umožní zákazníkovi registrovať sa 
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pár jednoduchými kliknutiami aj niekoľko dní dopredu, nakoľko doteraz to bolo možné 

vždy iba v deň aktivity. On-line registrácia prináša väčšiu „anonymitu“, takže uľahčí 

tento proces aj ľuďom, ktorí sa hanbia telefonovať. Tým môže prilákať viac klientov. 

4.7.2 Prínosy pre fitnes centrum 

Prínosov z pohľadu fitnes centra je viacero. Zamestnancom odpadne toľká práca 

s hotovosťou, hlavne teda s drobnými, a zníži sa riziko omylu pri vydávaní. Skráti sa 

samotná doba pri platení a vystavovaní permanentiek, nakoľko nabitie karty trvá pár 

sekúnd, kým vypísanie papierovej permanentky a jej evidencia v zošite je zdĺhavejšia. 

Ďalšou výhodou je zamedzenie stratám. Drzosť ľudí v dnešnej dobe nepozná hraníc 

a v centre sa už stretli s prípadom, kedy sa z permanentky platnej od 5.3. do 5.4. 

šikovným dopísaním stala permanentka s platnosťou 15.3. – 15.4. Síce, ako som už 

spomínal, existuje papierová evidencia permanentiek, ale pravidelná kontrola nie je 

možná, nakoľko by bola veľmi neprehľadná a zdĺhavá. Taktiež systém zamedzí neúčasti 

a prepadnutiu rezervovaných miest na aeróbnych aktivitách, keďže ako už bolo 

spomenuté v predchádzajúcich kapitolách, zrušiť rezerváciu je možné maximálne 3 

hodiny pre jej začatím, inak vstup prepadne aj pri neúčasti klienta. Systém zabráni aj 

odnášaniu kľúčov od skriniek, strata kľúča bude pod pokutou 1€. Strata čipovej karty 

bude takisto pod pokutou vo výške jej obstarávacej ceny a to 2,54€. Ďalšou nespornou 

výhodou je lepší prehľad v oblasti skladových zásob. Samozrejme nesmieme zabudnúť 

na zvýšenie imidžu fitnes centra. 

4.7.3 Ekonomické zhodnotenie 

Kalkulácia približných strát spoločnosti: 

 Straty kľúčov – firma eviduje priemerne 5 strát kľúčov mesačne, čo za obdobie 

jedného roka predstavuje približne 60 kľúčov. Pri zavedení pokuty 1€/kľúč to 

predstavuje ročnú sumu 60€. 

 Prepadnutie rezervácií – v týždni je vykonávaných 11 lekcií rôznych 

aeróbnych aktivít s kapacitou 15 miest. Na základe informácií od majiteľa, 

týždenne prepadnú v priemere približne 2 miesta, ktoré by mohli využiť iní 

klienti. To predstavuje mesačne v priemere 8 miest. Pri cene vstupu 3,5€/ lekcia 

je strata spoločnosti ročne vo výške 336€. 
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 Podvody s permanentkami – je ťažké určiť výšku tejto straty. Na základe 

informácii od spoločnosti, ročne odhalia podvody vo výške približne 50€. Miera 

odhaliteľnosti v tomto prípade je však nízka, dá sa očakávať, že podvody budú 

približne v trojnásobnom objeme, teda 150€, čo by predstavovalo ročný prínos 

informačného systému vo výške 150 – 50 = 100€. 

Kalkulácia nákladov na IS: 

 Náklady na zakúpenie IS – cena vybraného informačného systému Afit je 

1 200€. 

 Náklady na čipové karty – 220 kusov čipových kariet pri cene 2,54 € za kus 

predstavuje sumu 558,80€. 

 Náklady na čítačku – obstarávacia cena čítačky je vo výške 62,50€. 

Kalkulácia príjmov fitnes centra: 

 Fitnes – mesačne má centrum 150 stálych klientov, čo pri priemernej cene 

permanentky 30€ predstavuje sumu 4 500€. Ďalej priemerne predá 15 

jednorázových vstupov denne, čo predstavuje mesačne 450 vstupov a pri cene 

vstupu 3€ sa jedná o sumu 1 350€. Celkové mesačné príjmy firmy z fitnes sú 

teda približne 5 850€. 

 Aeróbne aktivity – 11 lekcií po 15 miest predstavuje týždennú kapacitu 165 

osôb.  Pri vyťaženosti 80% a cene vstupu 3,5€ sa jedná o mesačnú sumu 1 848€. 

Treba ale upozorniť, že aeróbne aktivity nie sú v ponuke počas mesiacov júl 

a august. 

 Soláriá – denné príjmy solárií sa pohybujú vo výške približne 30€. Mesačne sa 

tak jedná o sumu 900€. 

 Doplnky – tržby z predaja športových doplnkov a doplnkov výživy sú v 

priemernej výške 100€ / deň. Čistý zisk pre spoločnosť je ale iba vo výške 10%, 

čo predstavuje 10€ / deň. Mesačne si tak firma príde na 300€. 

Kalkulácia nákladov na prevádzku: 

 Nájom – výška mesačného nájmu spolu s energiami je 3 500€. 

 Mzdy – firma mesačne vynaloží na mzdy pracovníkov priemerne 1 900€. 
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 Úver – spoločnosť je zaťažená úverom na zaobstaranie vybavenia, ktorého 

mesačná splátka je vo výške  

 Ostatná náklady – náklady ako čistiace prostriedky, toaletný papier a iné 

nečakané náklady na údržbu predstavujú mesačne 100€. 

Súhrnné zhodnotenie: 

V nasledujúcej tabuľke je súhrnné hodnotenie nákladov na  informačný systém 

a celková výška strát za rok, ktorým by mohla spoločnosť predísť jeho zavedením. Ako 

je z tabuľky možné vyčítať, suma za nový informačný systém by sa spoločnosti na 

zamedzení stratám vrátila približne za 3,67 roka : 

položka suma 

IS 1 200,00 € 

čipové karty 558,80 € 

čítacie zariadenie 62,50 € 

náklady celkom  1 821,30 € 

kľúče 60,00 € 

rezervácie 336,00 € 

permanentky 100,00 € 

straty celkom  496,00 € 

Tabuľka 13: Náklady a straty (zdroj: vlastná tvorba) 

Nasleduje tabuľka s odhadmi príjmov a nákladov spoločnosti:  

položka mesačne ročne 

fitnes 5 850,00 € 70 200,00 € 

aeróbne 

aktivity 1 848,00 € 18 480,00 € 

soláriá 900,00 € 10 800,00 € 

doplnky 300,00 € 3 600,00 € 

príjmy   103 080,00 € 

nájom 4 500,00 € 54 000,00 € 

mzdy 1 900,00 € 22 800,00 € 

úver 950,00 € 11 400,00 € 

ostatné 100,00 € 1 200,00 € 

náklady   89 400,00 € 

zisk   13 680,00 € 

Tabuľka 14: Príjmy a náklady spoločnosti (zdroj: vlastná tvorba) 
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Približný priemerný ročný zisk spoločnosti činí teda 13 680 €. Suma potrebná na 

zavedenie IS vo výške 1 821,30 € predstavuje 13,3% tohto zisku. Ďalej treba uvažovať 

aj s tým, že tento zisk by sa mal navŕšiť o priemerné ročné straty. Nový informačný 

systém môže mať rovnako za následok zvýšením prestíže aj nárast počtu nových 

klientov a tým opätovne zvyšovať zisky spoločnosti. Na základe týchto zistení, 

odporúčam firme Nosálek s.r.o. zaobstaranie informačného systému Afit. 
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Záver 

Cieľom mojej práce bolo navrhnúť informačný systém pre fitnes centrum. Pomocou 

niekoľkých metód som zanalyzoval okolie podniku, firmu samotnú, klasifikoval 

dôležité firemné procesy a navrhol systém pre ich podporu. V práci som vyberal 

z viacerých variant riešenia, kde sa núkali možnosti vytvorenia systému na mieru, alebo 

vybrať niektoré z hotových riešení. Na základe rôznych kritérií som rozhodol vybrať 

systém  Afit. Tento systém spĺňa všetky zadané požiadavky, integruje hlavné procesy 

a prináša aj služby navyše a to všetko za rozumnú cenu. Ďalej boli v práci navrhnuté 

riešenia hardwarových požiadaviek, ktoré sa v tomto prípade týkali iba čipových kariet 

a čítačky týchto kariet. Následne boli navrhnuté odporúčania na bezpečnosť prevádzky 

informačného systému a popísaný spôsob nasadenia systému. 

Posledná časť sa týkala ekonomického zhodnotenia a zhodnotenia prínosov daného 

riešenia. Dospel som k záveru, že spoločnosti sa do tohto systému oplatí investovať, 

nakoľko približné ročné zisky spoločnosti sú niekoľko násobne vyššie ako náklady na 

zavedenie tohto systému. Ten okrem zamedzovaniu doterajších strát spoločnosti 

urýchľuje firemné procesy, poskytuje prehľadnosť v informáciách o klientoch, 

vlastných predajoch a stavoch zásob. Poskytuje majiteľovi priestor na rôzne analýzy, na 

základe ktorých môže flexibilnejšie reagovať, prispôsobovať podnikanie a v konečnom 

dôsledku dosahovať vyšších ziskov. 
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