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Abstrakt 

Táto diplomová práca je zameraná na analýzu priebehu zákazky podnikom, 

s následným zameraním sa na slabé miesta a podaním návrhu na ich zlepšenie. Cieľom 

je optimalizácia priebehu zákazky podnikom, s následným vytvorením pridanej hodnoty 

pre výrobcu a zákazníka. 

 

Abstract 

This master's thesis is aimed on the analysis during of the contractin company, followed 

by focusing on weakness and administration proposal to improve them. The aim is to 

optimize the course of the contract the company, with the consequent creation  of added 

value for the producer and for the customer. 
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Úvod 
 

Diplomová práca sa zameriava na rozbor a optimalizáciu priebehu zákazky podnikom. 

Dôležité je analyzovanie celého procesu, a to od zadania zákazky, cez objednanie 

materiálu, výrobu, až po dodanie hotových výrobkov. 

Analýza bude realizovaná v spoločnosti Lotte Sievers-Hahn, konkrétne na jej slovenskú 

dcérsku spoločnosť, ktorá zastrešuje výrobu. Drevorezbárska spoločnosť Lotte Sievers-

Hahn má dlhoročnú tradíciu. Začínala v Nemecku, kde doteraz sídli jej centrála a v 

apríli 2001 bola založená dcérska spoločnosť Lotte Sievers–Hahn Slovakia s.r.o. v 

Žiline. Táto spoločnosť sa zaoberá výnimočným rezbárskym spracovaním drevených 

hračiek, figúrok, sôch či ozdobných predmetov. 

Drevorezba je veľmi špecifická oblasť výroby. Je len málo spoločností, ktoré realizujú 

svoju záujmovú činnosť v tejto oblasti. Dôraz je kladený na zachytení každého jedného 

ručného zárezu. Dôležité je zameriavať sa na kvalitu spracovania výrobkov tak, aby 

splnili očakávania zákazníkov. 

Pridaná hodnota pre zákazníka sa tvorí v každej oblasti priebehu zákazky podnikom. 

Zameranie bude predovšetkým na oblasť výroby, ktorú má na starosti dcérska 

spoločnosť sídliaca na Slovensku. Podrobne budú rozpísané jednotlivé časti a postupové 

kroky výroby.  

Prioritou bude prostredníctvom rôznych analýz nájsť slabé miesta v rámci priebehu 

zákazky podnikom, ktoré majú negatívny dopad na spoločnosť. Následne bude podaný 

návrh na zmenu, ktorý so sebou prinesie zlepšenie v problémovej oblasti, čo bude mať 

nielen pozitívny dopad na firmu, ale aj prinesie pridanú hodnotu pre zákazníka. 
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Cieľ práce 
 

Hlavným cieľom diplomovej práce je optimalizácia priebehu zákazky podnikom. 

Dôležitá je analýza celého priebehu zákazky, s cieľom nájdenia kritických miest. 

V rámci podania návrhu na zmenu a následného zlepšenia stávajúcej situácie je cieľom 

vytvorenie pridanej hodnoty pre zákazníka. 

Vedľajšími cieľmi sú prínosné zmeny v jednotlivých oblastiach procesu výroby, 

zlepšenie firemnej situácie a zvýšenie spokojnosti vlastníka a zamestnancov. 
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1 Teoretická časť 

Táto časť podrobné rozoberá teoretické poznatky, ktoré sú potrebné na následné 

spracovanie diplomovej práce. 

1.1 Základné pojmy 

Jedná sa o vysvetlenie základných používaných pojmov. 

1.1.1 Pridaná hodnota 

Pridaná hodnota je termín, ktorý popisuje hodnotu a rozdiel medzi nákladmi na vstupy 

a hodnotou pretransformovaných výstupov. Hodnotu jednotlivých výstupov určuje trh, 

nie je určené hodnotením a prianím výrobcu. Je teda potrebné merať hodnotu výstupov 

len tou cenou, ktorú sú zákazníci ochotní zaplatiť za produkované výrobky a služby (2, 

s.19). 

Obr.1.: Pridaná hodnota pre zákazníka (zdroj: 15) 

 

1.1.2 Proces 

Proces je definovaný ako súbor čiastkových činností premieňajúcich vstupy na výstupy 

za spotreby určitých zdrojov v regulovaných podmienkach. Vstupy dodávané internými 

alebo externými dodávateľmi, sú celé v procese spotrebované na výstupy. Výsledkom 

procesu sú hmotné alebo informačné výstupy. Proces má svojho zákazníka. Zdroje sa 

v priebehu procesu nespotrebujú, ale sú potrebné k jeho realizácii (napr. technika, ľudia, 

atď.) (33). 
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Obr.2.: Model procesu (zdroj: 33) 

 

 

1.1.3 Výroba 

Výroba je proces transformácie a prispôsobenia zdrojov, ktoré vstupujú do výroby 

a smerujú k tvorbe hodnotných statkov a služieb. 

Výroba má za cieľ produkovať také výrobky a služby, ktoré je možné realizovať na trhu 

a získať tak optimálne tržby (resp. zisk). Premena vstupov na výstupy musí prebiehať čo 

najefektívnejšie, takže pri optimálnej voľbe a spotrebe výrobných vstupov, pri 

primeraných nákladoch a zároveň pri dodržiavaní bezpečnostných a ekologických 

podmienok (6, s.7). 
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Ciele výroby 

Výrobné ciele delíme do dvoch základných skupín: 

 Kvantitatívne- kedy cieľom výroby je zhotoviť výrobky v určitom množstve. 

Sleduje sa vecná stránka. 

 Kvalitatívne- v rámci výrobného procesu sa sleduje produktivita práce, teda 

dosiahnutie maximálneho výstupu pri danom vstupe (princíp maxima) 

a hospodárnosť, teda výroba daných výstupov s minimom výrobných vstupov 

(princíp minima). Cieľom je zhotoviť určené výrobky v požadovanej kvalite. 

Sleduje sa hodnotová stránka (20). 

 

Výrobu taktiež členíme podľa vzťahu k výrobnému procesu na: 

Hlavná výroba- v tejto časti sa vykonávajú operácie na zhotovovanie základného 

výrobku, mení sa tvar a zloženie materiálu a surovín, ktoré tvoria podstatu výrobku. 

Dáva výrobnému procesu základný charakter. 

Pomocná výroba- táto oblasť predstavuje výrobu produktov, ktoré sú nevyhnutne 

potrebné na zaistenie chodu hlavného výrobného procesu. Tieto produkty však priamo 

nevstupujú do hlavného výrobku a iba málokedy opúšťajú podnik. Radí sa sem 

napríklad výroba šablón a vzorov pre textilný priemysel. 

Vedľajšia výroba- zabezpečuje sa produkcia viacerých typov energií, ktoré sú potrebné 

v hlavnej a pomocnej výrobe. Patrí sem výroba elektrickej energie, pary a ďalšie (23). 

 

Podľa rozsahu realizovaných výkonov, teda množstva výrobkov vyrábaných naraz na 

základe stanoveného projektu výroby rozlišujeme tieto druhy výroby: 

Hromadná výroba- pri tejto výrobe je vyrábaný jeden druh produktu dlhú dobu vo 

veľkom množstve, čo teda znamená časovo neobmedzenú výrobu jedného výrobku 

v masovom poňatí. Stroje sú pevne prispôsobené presne danému produktu, plánovanie 

je zamerané predovšetkým na objem výroby. Prevažne sa jedná o výrobu pre anonymný 
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trh, ktorej výhodou je výrazné znižovanie nákladov na jednotku produkcie. Hromadná 

výroba má spravidla vysoký stupeň mechanizácie a automatizácie. Výrobné faktory sú 

vysoko špecializované. 

Sériová výroba- v rámci tohto druhu výroby sú vyrábané rôzne druhy produktov, 

pričom produkty určitého množstva sú vždy jedného druhu. Produkty rôznych sérií sú si 

navzájom natoľko podobné, že môžu byť vyrábané na rovnakých zariadeniach, čím 

samozrejme opäť dochádza ku znižovaniu výrobných nákladov, keďže je možné využiť 

jedno nastavenie stroja pred začiatkom výroby celej série. 

Kusová výroba- jedná sa o výroby jednotlivého produktu. Môže sa jednať o komplexné 

objekty, následne výrobky vyrábané opakovane v malom množstve alebo výrobky 

jednoznačne individuálneho charakteru. Spravidla sa teda jedná o výrobu na základe 

individuálneho dopytu zákazníka, kedy je potrebné, aby výrobné zariadenie vykazovalo 

vysokú mieru flexibility. Pri tomto druhu výroby je problémom predovšetkým malá 

možnosť predpovede nárokov a požiadaviek, dlhé lehoty dodania, vyššie náklady 

a ďalšie iné (11, s.47). 

 

Podľa úrovne použitej výrobnej techniky členíme výrobu na: 

 Ručná výroba- práca je realizovaná výhradne ručne. 

 Strojová výroba- práca je vykonávaná na stojoch, ale aj ručne. 

 Automatizovaná výroba- plné využívanie strojov bez manuálnej pomoci (43). 

 

Etapy výrobného procesu 

Výrobný proces zvyčajne prebieha v 3 etapách: 

Predvýrobná etapa- do tejto oblasti sa zahŕňa výskum a vývoj, konštrukčná príprava 

a technologická príprava, taktiež aj zaobstaranie materiálu. 
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Výrobná etapa- v tejto fáze prebieha technologická zmena vstupov, pri ktorej je 

cieľom dosiahnutie určitej úžitkovej hodnoty pri dodržaní stanovenej úrovne kvality 

a nákladov. 

Odbytová etapa- zaraďuje sa sem balenie, expedícia a prevzatie výrobku odberateľom 

(31). 

 

Výrobný program 

Základné východisko pre návrh a tvorbu výrobného programu je stratégia podniku, 

ktorú definuje manažment podniku na základe rozsiahlych strategických analýz svojich 

možností, či už finančných, kapacitných, technologických a ďalších a firemných 

predpokladov uspokojiť rozvíjajúce sa stále viac náročné požiadavky trhu (27). 

 

Výrobný program sa člení na: 

Základná výroba- firma vyrába tie výrobky, ktoré predstavujú a tvoria hlavný výrobný 

program podniku. 

Doplnková výroba- firma vyrába výrobky, ktoré síce nie sú primárnym (hlavným) 

výrobným programom podniku, ale viažu sa naň, respektíve s ním súvisia. Jedná sa 

o lepšie využívanie podnikových výrobných kapacít alebo o komplexnejšie využitie 

surovín, z ktorých sa vyrábajú stanovené produkty, napríklad využitie odpadového 

materiálu na ďalšiu výrobu. 

Pridružená výroba- v rámci tohto výrobného programu firma vyrába výrobky, ktoré 

typovo nepatria do daného výrobného oboru, nevyrábajú sa na zariadeniach v rámci 

hlavnej výroby, ani sa nevyrábajú zo zostatkových surovín, respektíve z odpadu tak, ako 

v predchádzajúcom prípade (41). 

 

V rámci analýzy procesov je potrebné, aby problém bol presne definovaný na základe 

nasledujúcich bodov: 
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 Čo je problém, aké má následky, aký bude prínos z odstránenia problému a čo 

stratíme, ak sa problém nebude riešiť. 

 Ako sa problémový proces správa a aké postupnosti a závislosti v procese 

existujú, aký vplyv majú na výsledok procesu vstupy a aké princípy platia 

v procese. 

 Aké sú príčiny problému a ako je ich potrebné riešiť (4, s.26). 

 

Predpoklady rozvoja výroby 

Moderne riadený podnik sa musí okrem súčasného stavu firmy a výroby zameriavať aj 

na budúcnosť. Predpoklady úspechu v oblasti rozvoja riadenia výroby sú predovšetkým: 

 Uplatnenie prístupu cieľovosti, stanovenie si vízii, ktoré však musia byť reálne 

vzhľadom k možnostiam podniku. 

 Uplatnenie vybraných rozhodovacích metód, ktoré umožňujú optimálne časové, 

kapacitné a priestorové riadenie daných procesov. 

 Prispôsobenie sa požiadavkám zákazníkov v oblastiach ako sú kvantita a kvalita 

výrobkov, čas výroby a dodania výrobkov a ďalšie. 

 Uplatnenie vhodných nástrojov motivácie všetkých spolupracovníkov 

k spoločnému napĺňaniu cieľov (11, s.32). 

 

Výrobná kapacita 

Výrobnú kapacitu charakterizujeme ako maximálny objem produkcie, ktorý môže 

výrobná jednotka, či už podnik, dielňa alebo stroj, vyrobiť za určitú dobu, teda za 

časovú jednotku, napríklad rok, deň, hodina. Kapacita je závislá predovšetkým na 

technickej úrovni strojov a výrobných zariadení, na dobe ich činností, na organizácií 

práce a výrobkoch, kvalifikácii pracovných síl, použitých surovinách a ďalšie (10, 

s.259). 
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Normovanie práce 

Základnou úlohou v rámci normovania práce je určiť spôsob vykonávania práce za 

účelom stanovenia množstva práce potrebnej na vykonanie daného úkonu, či pracovnej 

úlohy za daných podmienok. V rámci normovania práce je potrebné brať do úvahy 

nasledujúce podmienky: 

 Získavanie informácií za účelom určenia takého pracovného postupu 

zamestnanca a takých požiadaviek na zamestnanca, ktoré zlepšia pracovný 

proces alebo konkrétny pracovný úkon. 

 Spracovanie podkladov pre určenie a stanovenie skutočnej spotreby práce. 

 Presné vymedzenie skutočnej spotreby práce, respektíve noriem a to vylúčením 

nepotrebných a zbytočných prác a úkonov. 

 Pravidelné sledovanie, evidovanie a kontrola plnenia stanovených noriem. 

 Pri zmene akýchkoľvek podmienok je potrebné preverenie správnosti 

a objektívnosti noriem a vykonanie ich zmeny (22). 

Výkonové normy určujú nevyhnutnú spotrebu ľudskej práce, ktorú je potrebné vykonať 

na splnenie zadanej úlohy. Najviac sa využívajú: 

a) Norma času- je to výkonová norma, ktorá vyjadruje množstvo pracovného času, 

potrebného na vykonanie pracovnej úlohy alebo spracovanie jednotky 

produkcie. Táto norma môže buď vyjadrovať čas jednotlivca na splnenie 

výrobnej operácie alebo stanoveného úkonu alebo čas skupiny zamestnancov na 

splnenie celej pracovnej úlohy, kde sa jedná napríklad o zhotovenie výrobku, 

polotovaru či zákazky. 

Vzorec:  č  
 

  
 

Nč- norma času, T- množstvo pracovného času, Nm- norma množstva 

b) Norma množstva- je výkonová norma, ktorá vyjadruje, aké množstvo (kusov, 

kilogramov, atď.) má spracovať zamestnanec za jednotku času (hodinu, zmenu, 

atď.) (22). 

Vzorec:    
 

 č
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Časový fond výrobného zariadenia 

Jedná sa o plánovaný počet dní, respektíve hodín činnosti daného výrobného zariadenia 

za rok. Je závislý na individuálnych charakteristikách jednotlivých odvetví a oborov 

v ktorom daný podnik pôsobí. 

Nominálny časový fond 

Na to, aby sme určili nominálny časový fond, je potrebné od počtu dní v roku odčítať 

nepracovné dni (soboty, nedele, sviatky). Ak firma organizuje celozávodnú dovolenku, 

odčíta sa aj počet dní jej trvania. Nominálny časový fond v hodinách zistíme 

vynásobením počtu dní nominálneho časového fondu počtom zmien za deň a počtom 

pracovných hodín jednej zmeny (38).  

 

Výroba z dreva 

Drevo je prírodná obnoviteľná surovina. Je to tvarovateľný ľahký materiál s veľkou 

hutnosťou a výbornými tepelnými a nosnými vlastnosťami. Existuje veľa druhov dreva, 

pričom každé sa vyznačuje špecifickými vlastnosťami, takže podľa vyžadovaných 

kritérií je možné vybrať najvhodnejší druh dreva. Drevo je pre človeka bezpečné 

a chemicky neutrálne. Je preto bežné, že sa využíva pri výrobe hračiek, detského 

nábytku, ozdobných predmetov a figúrok, kuchynského riadu a mnohých ďalších. 

Drevo je dostatočne odolné voči mrazu, teplu a korózii. Je potrebné však sledovať 

vlhkosť, ktorá zohráva pri dreve dôležitú zložku. Drevo totiž pred spracovaním musí 

byť dostatočne vysušené. Tento materiál je dobre recyklovateľný. Všetko, čo je 

vyrobené z dreva sa dá ekologicky zužitkovať. Zdanlivo nepoužiteľné výrobky je 

možné buď opraviť alebo opätovne spracovať. Konečnou možnosťou je ich energetické 

využitie (39). 

 

Lipové drevo je smotanovej až žlto-šedej farby, pomerne pevné, mäkké a rovnomerne 

husté drevo. Po kvalitnom vysušení sa nemrví a málo zosychá. Dobre prijíma lepidlo, 

dobre sa tónuje a morí. Dá sa čisto rezať dlátom, a to aj cez vlákna. Vďaka svojim 
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ideálnym vlastnostiam je najobľúbenejším materiálom rezbárov. Materiál si dobre 

udržuje svoj tvar a umožňuje detailnú rezbársku prácu. Lipové drevo, príjemný materiál 

s mnohými vyhovujúcimi vlastnosťami, je predurčený na výrobu drevených hračiek 

a figúrok (25). 

 

 

 

                            

 

 

                            Obr.3.: Lipové drevo (zdroj: 35) 

 

1.1.4 Kvalita 

Kvalita, alebo inak povedané jakosť, je širší spoločensko-ekonomický pojem. Jakosť je 

možné definovať ako súhrn vlastností, ktoré určujú mieru spôsobilosti daného výrobku 

plniť funkcie, pre ktoré bol vytvorený. Kvalita každého výrobku je teda daná jeho 

vlastnosťami (34). 

Manažérstvo kvality 

V rámci kvality sa v podnikoch realizuje takzvané manažérstvo kvality, ktoré by malo 

byť nevyhnutnou súčasťou riadenia podniku. Manažérstvo kvality definujeme ako 

všetky činnosti celkovej funkcie manažmentu, ktoré určujú politiku kvality, ciele 

a zodpovednosť, ktoré sa uplatňujú prostredníctvom plánovania, operatívneho riadenia, 

zabezpečovania a zlepšovania kvality. 

Nové koncepcie, ktoré sa týkajú kvality produkcie uvádzajú, že medzi základné aspekty 

súčasnej koncepcie manažmentu kvality radíme: 
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 Zameranie sa na zákazníka, na jeho potreby a požiadavky pri užívaní produktu 

alebo služby. 

 Zavedenie systému práce v tímoch. 

 Vznik a využívanie určitého systému motivácie a odmeňovania zamestnancov 

a manažérov za kvalitu a jej riadenie. 

 Usmerňovanie a preškolenie zamestnancov na všetkých úrovniach podniku pre 

rozvoj kvality (32). 

Reálne je teda možné vychádzať z toho, že východiskom snahy o dosiahnutie kvality sú 

jednoznačne zákazníci. Produkty majú ako výsledky činností procesov dva druhy 

zákazníkov:  

 Interní zákazníci- sú nimi zamestnanci danej organizácie. Pre svoju činnosť 

preberajú ako vstupy výsledky aktivít (teda výstupy) svojich spolupracovníkov, 

ktorí sa podieľali na vzniku produktu ako prví. Tí výsledky svojej práce 

predávajú zas ďalším pracovníkom. Každý jednotlivec má teda požiadavky, 

ktorých predchádzajúce splnenie je potrebné na to, aby on mohol splniť svoje 

povinnosti v rámci stanovených noriem. Pre interného zákazníka je teda typické, 

že je vždy zároveň zákazníkom aj dodávateľom v jednej osobe. 

 Externí zákazníci- sú nimi subjekty, ktoré prijímajú produkt. V tejto skupine sa 

rozlišujú dva základné typy zákazníkov a to: 

a) Odberateľ, ktorý je distribútorom a produkt ďalej predáva pre účely ďalšieho 

spracovania alebo pre potreby konečného užitia. 

b) Odberateľ, ktorý produkt bezprostredne používa či bezplatne postupuje na 

používanie ďalším osobám (13, s.20). 

 

1.1.5 Inovácie 

Inovácia je obnova a rozšírenie škály výrobkov, služieb a s nimi spojených trhov, 

taktiež vytvorenie nových metód výroby, dodávok či distribúcie, zavedenie zmien 

riadenia, organizácie práce, pracovných podmienok a kvalifikácie pracovnej sily (26).  
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Stratégia inovovania prináša tieto výhody: 

 Inovácie berú do úvahy potenciálne dlhodobo fungujúce základy pre 

konkurenčnú výhodu. Podnik, ktorý v určitej oblasti inovuje medzi prvými, má 

šancu, že získa vysoké zisky. Ak podnik získa novú účinnú technológiu, môže 

znížiť výhody stávajúcich podnikov. 

 Inovácie je potrebné vnímať komplexne. Technológie nie sú jedinou oblasťou, 

kde sa dá inovovať. Významnou oblasťou pre inovácie môžu byť nové spôsoby 

podnikania. Môžu sa stať dôležitou konkurenčnou výhodou, ktorá nie je 

jednoducho napodobniteľná. 

 Podnet k inováciám a sklon k inováciám môže vychádzať od rozličných členov 

v rámci organizačnej štruktúry podniku, napríklad od zamestnancov, manažérov 

či samotných vlastníkov podniku. Vo všeobecnosti majú väčší sklon 

k inováciám menšie a stredné podniky, než veľké firmy, kde spravidla bývajú 

akékoľvek zmeny omnoho náročnejšie (3, s.48). 

Inovácie od bežnej premeny odlišuje tvorba hodnoty pre zákazníka. Inovácie prinášajú 

zákazníkovi hodnotu v podobe jednoduchosti, zvýšenia komfortu a pohodlia či zníženia 

rizika (3, s.48). 

Potenciál zlepšenia predstavuje dynamickú metódu pre riešenie úloh a to aj v oblasti 

zvyšovania výkonnosti firemných procesov a efektívnej realizácie inovačných projektov 

(12, s.15). 

 

1.1.6 Investícia 

Investícia je dôležitá peňažná operácia, ktorú uskutočňuje subjekt, ktorým je fyzická 

alebo právnická osoba. Podstata investovania je v nákupe dlhodobého finančného, 

hnuteľného alebo nehnuteľného majetku, či krátkodobého majetku (18). 

  

1.1.7 Konkurencia 

Konkurencia predstavuje súperenie, súťaženie, prípadne hospodársku súťaž. Je teda 

zrejmé, že pojem konkurencia má širší záber ako ekonomický. Môžu nimi byť zámery 
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sociálne, kultúrne, etické, sociálne, politické a mnohé ďalšie. Konkurencia je vzťah 

dvoch a viacerých subjektov. Aby konkurent mohol vstúpiť do konkurenčného vzťahu, 

musí spĺňať určité predpoklady, ktorými sú: 

 Musí byť konkurenčný, teda musí mať konkurencieschopnosť a musí 

disponovať konkurenčným potenciálom. 

 Musí mať konkurenčný záujem a byť podnikavý (8, s.65). 

 

1.1.8 CNC stroj 

CNC je skratkou anglického „computerized numerical control“ a znamená „počítačom 

podporované ovládanie pomocou čísel“. Elektronické ovládanie stroja je vybavené 

počítačom, ktorý podstatne rozširuje jeho funkcie a kontrolné schopnosti. Programy je 

možné vytvárať priamo na stroji, zadávať ich a meniť. Ovládanie je schopné preberať 

dáta aj z iných strojov. Zariadenie okamžite reaguje na programové chyby a chyby 

obsluhy, vyšle poruchové hlásenie a zastaví program. 

 

CNC stoje na drevo 

Medzi najčastejšie sa vyskytujúce CNC stroje v drevospracujúcich podnikoch patria 

napríklad formátky, vŕtacie, kolíkovacie a frézovacie automaty, tvarovacie 

a profilovacie automaty a obrábacie multifunkčné centrá s viacerými pracovnými 

funkciami (14, s.257). 

 

1.2 Analýzy 

V tejto časti sú predstavené charakteristiky jednotlivých analýz. 

1.2.1 SWOT analýza 

Cieľom SWOT analýzy je konfrontácia vnútorných silných stránok spoločnosti a jej 

slabín. Rovnako aj definovanie obchodných príležitostí a hrozieb s cieľom vytvárať 

nové stratégie. Je to komplexná analýza, prostredníctvom ktorej sa spracovávajú 
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informácie, ktoré sú schopné dodať významnú hodnotu k strategickému rozvoju 

spoločnosti (1, s.1).  

 

 

 

 

 

 

                              

                               Obr.4.: SWOT analýza (zdroj: 21) 

 

1.2.2 McKinsey „7S“ 

Model je nazývaný „7S“ podľa toho, že je v ňom zahrnutých sedem dolu uvedených 

faktorov, ktorých názvy v angličtine začínajú na písmeno S: 

 Stratégia (Strategy) 

 Štruktúra (Structure) 

 Systémy (Systems) 

 Štýl práce vedenia (Style) 

 Spolupracovníci (Staff) 

 Schopnosti (Skills) 

 Zdieľané hodnoty (Shared Values) 

Vedenie podniku musí pri svojom rozhodovaní brať do úvahy všetkých sedem faktorov, 

aby bolo isté, že stratégia implementovaná v podniku bude úspešná, bez ohľadu na to, či 

sa jedná o veľkú alebo malú firmu. Tieto faktory sú vzájomne previazané a pokiaľ 

vedenie nebude dbať čo i len na jedno z nich, potom môže spôsobiť negatívny dopad aj 
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na ostatné faktory. Samozrejme, význam alebo dôležitosť každého z nich bude odlišná 

s časom a niekedy nie je možné povedať, ako sa zmení (7, s.73). 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.5.: Analýza 7S (zdroj: 7, s.73) 

1.2.3 Porterova analýza 

Prostredníctvom Porterovej analýzy piatich konkurenčných síl sa sleduje intenzita 

konkurencie. Medzi týmito piatimi silami existujú väzby. Ak dôjde k zmene jednej 

z piatich síl, môže to mať vplyv aj na ostatné (5, s.30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.6.: Porterova analýza (zdroj: 5, s.30) 
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1.2.4 PEST analýza 

Táto analýza delí vplyvy makroekonomického okolia do štyroch základných skupín. Za 

kľúčové oblasti sa označujú faktory politické, ekonomické, sociálne a technologické. 

Každá z týchto skupín v sebe zahŕňa množstvo faktorov, ktoré rôznou mierou 

ovplyvňujú firmu: 

 Politicko-právne faktory tvoria spoločný systém, v ktorom firmy uskutočňujú 

svoju činnosť. Systém je daný mocenským záujmom politických strán 

a vývojom politickej situácie v štáte a jeho okolí. 

 

 Ekonomické faktory vychádzajú z ekonomickej situácie štátu a hospodárskej 

politiky štátu. Patria sem nasledujúce makroekonomické faktory: tempo rastu 

ekonomiky, nezamestnanosť, fáza hospodárskeho cyklu, inflácia, vývoj HDP, 

daňové podmienky, úroveň príjmov a výdajov štátneho rozpočtu, výška 

úrokových sadzieb a podobne. 

 

 Sociálne a kultúrne faktory sú dané spoločnosťou, jej štruktúrou, sociálnou 

skladbou obyvateľstva, spoločenskými a kultúrnymi zvykmi. 

 

 Technické a technologické faktory predstavujú inovačný potenciál, či tempo 

technologických zmien (9, s.131). 
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2 O spoločnosti 

V tejto časti nasleduje predstavenie spoločnosti, stručný popis podnikateľskej činnosti 

a výrobkového portfólia. 

Obr.7.: Firemné logo (zdroj: 29) 

 

2.1 Základné údaje 

Názov: Lotte Sievers-Hahn Slovakia, s.r.o. 

Založenie dcérskej firmy (na Slovensku): 15.3.2001 

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) 

Vlastníctvo: Zahraničné (29). 

 

2.1.1 Popis podnikateľskej činnosti 

Drevorezbárska spoločnosť Lotte Sievers-Hahn má dlhoročnú tradíciu. Začínala 

v Nemecku, bola založená v roku 1929 v Brockli, kde doteraz sídli jej centrála, no dnes 

je už celá výroba presmerovaná na Slovensko, konkrétne do Žiliny. Táto spoločnosť sa 

zaoberá výnimočným rezbárskym spracovaním drevených hračiek, figúrok, sôch či 

ozdobných predmetov. 

Každá figúrka, ktorá opúšťa dielne, je ručne vyrezaná, ručne namaľovaná olejovými 

farbami a prípadne aj odetá. Toto je významná charakteristika figúrok vyrobených z 

lipového dreva a je to zároveň významná charakteristika firemnej značky. 
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2.1.2 Organizačná štruktúra 

Spoločnosť v súčasnosti zastupuje jeden konateľ a v rámci  analyzovaného výrobného 

úseku, ktorý sídli v Žiline, zamestnáva 17 pracovníkov. Celý výrobný úsek má na 

starosti výrobná manažérka. Réžia zahŕňa upratovanie. Účtovníctvo je zabezpečované 

externou firmou. 

Schéma organizačnej štruktúry 

Táto organizačná štruktúra sa nevzťahuje na celý podnik, ale len na výrobnú časť, ktorá 

má svoje sídlo na Slovensku. 

  Obr.8.: Organizačná štruktúra (zdroj: vlastný)     

                                                                                                                        

2.1.3 Portfólio výrobkov 

Spoločnosť má množstvo druhov výrobkov, ktoré sú rozdelené do dvoch kategórii.  

 Delené veľkostne, kde základnými skupinami sú figúrky vo veľkosti +/- 12 

centimetrov, 24 centimetrov, 43 centimetrov a špecifické produkty . 

 Delené podľa charakteristiky a to na: betlehemové figúrky, ťahacie zvieratká, 

veľkonočné dekoračné predmety, zvieratká, gašparkovské bábky, divadelné 

figúrky, vianočné dekoračné predmety. 
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    Obr.9.: Betlehemové figúrky (zdroj: 29)                       Obr.10.: Ťahacie zvieratká (zdroj: 29) 

 

 

           

        

 

 

Obr.11.: Veľkonočné dekoračné predmety (zdroj: 29)            Obr.12.: Zvieratká (zdroj: 29) 

 

            

 

 

 

 

 

Obr.13.: Gašparkovské bábky (zdroj: 29)                        Obr.14.: Divadelné figúrky (zdroj: 29) 
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Obr.15.: Vianočné dekoračné predmety (zdroj: 29) 

 

Okrem klasických figúrok a hračiek sa zaoberajú aj výrobou samotných konštrukcii 

betlehemov, špeciálnych veľkonočných setov, slávnostných dekoračných figúrok 

a taktiež okrem stáleho výrobkového portfólia spoločnosť vyrába aj na zákazku, podľa 

konkrétnych špecifických požiadaviek zákazníka, kde je napríklad možné vytvoriť 

figúrku na základe fotografie. 
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3 Analytická časť 

V tejto časti sú v rámci jednotlivých analýz definované všetky interné aj externé 

faktory, ktoré pôsobia na firmu. Taktiež sa zaoberá analýzou súčasného priebehu 

zákazky podnikom s dôrazom na určenie problematických oblastí, ktoré dávajú priestor 

na vytvorenie návrhu zlepšenia stávajúcej situácie. 

 

3.1 Analýza „7S“ 

3.1.1 Stratégia 

Jedným zo základných strategických zámerov spoločnosti je udržanie si tradície svojej 

ručnej rezby a dobrej povesti spoločnosti, taktiež ťaženie z jedinečnosti svojich 

výrobkov a udržanie vysokej miery exportu, vzhľadom na to, že záujem o takto 

špecifické výrobky je najmä v zahraničí. Rovnako využiť potenciál zvyšovania dopytu 

po drevených výrobkoch, kedy zákazníci oceňujú výhody drevených figúrok a hračiek 

oproti plastovým. Prínosom by bolo taktiež navýšenie produktivity práce, 

prostredníctvom optimalizácie priebehu zákazky podnikom. Zámerom je taktiež nielen 

udržiavanie si zákazníkov, ale získavanie si nových, pričom firma má v pláne si 

zachovávať tradíciu doživotnej záruky svojich výrobkov s možnosťou akejkoľvek 

opravy. 

 

3.1.2 Štruktúra 

Čo sa týka organizačnej štruktúry firmy, tak spoločnosť Lotte Sievers-Hahn je pôvodom 

nemecká firma, ktorej výroba sídli v Žiline, takže všetci zamestnanci od strojárov, cez 

rezbárov, maliarov až po šičky pracuje na tomto úseku. Celé to podlieha konateľovi, 

ktorý následne vybavuje aj samotnú expedíciu do Nemecka, kde sa riešia už všetky 

ostatné náležitosti, od naskladnenia, cez administratívu, až po export. Majiteľ zadáva 

svoje požiadavky výrobnej manažérke, ktorá sa následne stará o ich realizáciu a to od 

zadania zákazky do výroby, objednávania materiálu, cez rozdelenie povinností až po 

predanie hotovej produkcie na export. Zodpovedá za všetkých zamestnancov. Rovnako 

zadávajú ručnú rezbu aj živnostníkom, ktorý však nie sú súčasťou organizačnej 
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štruktúry a svoju prácu robia na faktúru. Rovnako aj účtovníctvo je vedené externe na 

faktúru. 

 

3.1.3 Systémy 

Podnik má presne v systémoch zaznamenané výrobné postupy, každý pracovník pri 

práci dostane predlohu pre svoju ručnú rezbu a maľbu s požadovanými náležitosťami, 

smernice presne určujú, ako sa majú realizovať všetky činnosti a procesy vo firme, 

dodržiavanie predpisov BOZP. Firma využíva klasické softwarové programy. V rámci 

podniku sa využíva účtovný systém Omega. 

 

3.1.4 Zdieľané hodnoty 

Spoločnosť kladie dôraz na kvalitu svojich výrobkov, čo kladie za prioritu všetkým 

svojim zamestnancom. To dokazuje aj doživotná záruka na všetky vyrábané produkty, 

čo zákazníci veľmi oceňujú. Rovnako funguje dobrá firemná komunikácia v rámci 

výrobného úseku. Dobré vzťahy na pracovisku sú základom. Správne a produktívne 

fungovanie spoločnosti má pozitívny vplyv na zákazníka, vytvárajú sa korektné vzťahy 

a tvorí sa pridaná hodnota. 

 

3.1.5 Schopnosti 

Každý pracovník získava svoju pracovnú pozíciu na základe svojich odborných 

znalostí. Každá pozícia na výrobnom úseku si vyžaduje kvalifikáciu v danom obore, 

vzhľadom na náročnosť špecifickej výroby. V úseku strojovej výroby sa vyžadujú 

znalosti práce s frézkou, brúskou a pílou. Oddelenie ručnej výroby má oblasti ručnej 

rezby, maľby a šitia, kde každý zamestnanec musí byť schopný pracovať na základe 

stanovených požiadaviek. Rovnako riadiaci pracovník musí byť schopný usmerňovať, 

riadiť a kontrolovať všetky firemné procesy, aby nedochádzalo k rôznym nedostatkom, 

chybám, zmetkovitosti či problémom vo výrobe. 
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3.1.6 Štýl riadenia 

Celú spoločnosť má na starosti jej majiteľ, ktorý pochádza z Nemecka. Riadi všetky 

úseky sídliace v Nemecku a taktiež kontroluje priebeh výroby, ktorý je zastrešovaný na 

Slovensku. Tu presúva stanovenú mieru zodpovednosti na výrobnú manažérku, ktorá 

má na starosti celý výrobný úsek. Majiteľ však osobne v rámci svojich kompetencii 

usmerňuje aj zamestnancov vo výrobe a raz za jeden až dva mesiace robí osobnú 

kontrolu aj v rámci výrobného úseku sídliaceho v Žiline. V rámci úseku sú potom 

následne delegované právomoci a povinnosti ostatných zamestnancov. 

 

3.1.7 Spolupracovníci 

V rámci firmy pracujú zamestnanci na viacerých úsekoch. Čo sa týka výrobného 

oddelenia, sú vyčlenení zamestnanci na strojovej výrobe, ruční rezbári, maliari, šičky 

a pracovníci v úseku administratívy. Firma využíva aj služby živnostníkov, ktorí externe 

mimo firmu taktiež spracovávajú ručnú rezbu. Externou firmou je vedené aj 

účtovníctvo. Celé to má na starosti výrobná manažérka, ktorá zabezpečuje následnú 

komunikáciu s konateľom spoločnosti. 

 

3.2 Porterova analýza 5 síl 

3.2.1 Stávajúca konkurencia 

Výhoda spoločnosti Lotte Sievers-Hahn je, že vo svojom obore má len zanedbateľnú 

konkurenciu. Má dobrú povesť a stálych špecifických zákazníkov, ktorí vedia oceniť 

kvalitu. Výhoda konkurencie však môže spočívať v lepšej priebežnej dobe procesov, no 

kvalita spracovania výsledného výrobku je obdobná. Je teda potrebné sa zamerať 

predovšetkým na uspokojenie zákazníckych požiadaviek, ktorých uspokojenie 

spoločnosti pomôže udržať ich vernosť a dobrú image firmy. Klasická ručná rezba je 

dnes už vzácnosťou a pri exporte do mnohých krajín na svete je pomerne ľahké nájsť 

svojich cieľových zákazníkov. 
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3.2.2 Nová konkurencia 

Je možné, že sa na trhu môže objaviť nový konkurent, no v dnešnej dobe sa už považuje 

ručné rezbárske remeslo za tak náročný a tradičný proces, že by to muselo byť skôr 

osobnou záležitosťou potenciálneho podnikateľa, než nový objavný podnet na 

podnikateľský zámer, s cieľom vysokého zisku. Navyše zaškoliť a zohnať pracovníkov 

na takúto náročnú prácu nemusí byť jednoduché. Samozrejme zavážia aj vysoké 

náklady pri vzniku a sprevádzkovaní novej spoločnosti. Taktiež potrebná dostupnosť 

výrobných zdrojov. 

 

3.2.3 Vplyv odberateľov 

Zákazníci v tejto oblasti sú špecifickí tým, že oceňujú ručnú prácu. Je to aj o hodnotách, 

ktoré je zákazník schopný nájsť a vidieť v takýchto produktoch. Väčšinou hľadajú 

predovšetkým kvalitu a jedinečnosť, ktorá je uprednostňovaná pred cenou, keďže za 

kvalitu sú ochotní si priplatiť. Stály sortiment je upravený podľa zákazníckych 

požiadaviek a k dispozícii je taktiež akákoľvek zákazková kusová výroba podľa 

objednávky a požiadaviek zákazníka. Predaj drevených hračiek vo svete má za posledné 

roky rastúcu tendenciu a preto je potrebné sa prispôsobiť zákazníkovi a vyprodukovať 

také množstvo produktov, ktoré je schopné čo najlepšie pokryť dopyt po takýchto 

špecifických výrobkoch. 

 

3.2.4 Vplyv dodávateľov 

Hlavným materiálom na výrobu je drevo. Preto má spoločnosť za cieľ aj udržiavanie 

dobrých a korektných vzťahov so svojimi dodávateľmi. Celoročný odber dreva je 

upravený zmluvne a podľa množstva odoberaného materiálu je stanovená cena 

a následné zľavy. Samozrejmosťou je vysoký štandard kvality dodávaného dreva, ktoré 

je súdržné, čisté a dostatočne vysušené. Momentálne je hlavným dodávateľom firma, 

ktorá sídli taktiež priamo v Žiline, takže dostupnosť výrobného materiálu je veľmi 

dobrá, čo má vplyv aj na náklady za dopravu, ktoré sú v tomto prípade minimálne. 

Firma Lotte Sievers-Hahn má výhodu v tom, že výrobný úsek sídli na Slovensku, ktoré 
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je štvrtou najviac zalesnenou krajinou Európy, kde až 41% územia krajiny tvoria lesy 

(36).  

 

3.2.5 Substitučné produkty 

V rámci substitučných výrobkov sú náhradou za ručne vyrezávané drevené výrobky, 

sadrové či plastové figúrky a hračky. Na prvý pohľad však majú hladšiu štruktúru, sú 

lesklejšie, ľahšie a predovšetkým lacnejšie. Chýba v nich však zásah ľudskej ručnej 

rezby, ktorá robí každú figúrku jedinečnou. Je následne už len na zákazníkovi, aké má 

priority a ktoré prednosti jedného či druhého výrobku si vyberie. Keď už si však vyberie 

hodnotný ručne vyrezávaný produkt, je len minimálna šanca, že by ho chcel vymeniť za 

takýto substitučný produkt, lebo by sa tak vytratila hlavná podstata dopytu, ktorou je 

nákup ručne vyrezávaných drevených hračiek, z ktorých plynú aj ďalšie výhody, 

napríklad čo sa týka chemického zloženia. 

 

3.3 PEST analýza 

Analýza konkrétnych politických, ekonomických, sociálnych a technologických 

faktorov. 

 

3.3.1 Politické faktory 

V rámci politických zásahov sa firmy dotýka napr. daňové zaťaženie, nutnosť 

dodržiavania opatrení týkajúcich sa ochrany životného prostredia, stanovenie 

minimálnej mzdy pre zamestnancov taktiež vychádza zo zákona a mnohé ďalšie. 

Minimálna mesačná mzda na Slovensku je v roku 2014 na úrovni 352 EUR (30). 

Výška DPH závisí od výrobku alebo služby na ktorú sa vzťahuje. Základná sadzba pre 

daň z pridanej hodnoty je učená na Slovensku v roku 2014 na hodnotu 20% a znížená 

sadzba DPH je 10%. Daň z príjmu z bežnej činnosti je na úrovni 23% (17). 

Zákony však poskytujú podnikateľom slobodu podnikania, pracovnú slobodu, či 

ochranu vlastníckych práv.  
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3.3.2 Ekonomické faktory 

V rámci ekonomických faktorov na firmu pôsobí napríklad vývoj cien používaného 

materiálu, ktorý sa odvíja od kvality dreva a náročnosti jeho spracovania. Samozrejme 

firmu zasahuje aj celkový vývoj ekonomiky, ktorý dokazujú makroekonomické 

ukazovatele. Patria medzi ne HDP (na Slovensku v roku 2013 na úrovni 56,55 mld. €), 

miera nezamestnanosti (za október roku 2013: Žilina→9,59%, Žilinský kraj→12,57%) 

a ročná miera inflácie (za rok 2013 sú to 2%) (19). 

 

3.3.3 Sociálne faktory 

Firma sa zaoberá špecifickou drevorezbárskou výrobou, preto je nutné aby 

zamestnávala vyškolených pracovníkov v danej oblasti. Geografická poloha firmy je 

priamo na takom mieste, aby bola dobrá dostupnosť takýchto pracovníkov, takže 

v blízkosti odborných škôl, no taktiež v blízkosti dodávateľa primárneho výrobného 

materiálu, teda dreva. V spoločnosti momentálne pracujú rezbári vo vyššom veku, preto 

sa v blízkej dobe môže počítať s naberaním nových pracovných síl, kde dostanú 

príležitosť mladí ľudia. Dcérska firma sídli v Žiline, ktorá je dostatočne veľkým 

a osídleným mestom na to, aby firme bol poskytnutý štandard dostupnosti dodávateľov, 

či administratívnych úradov. 

 

3.3.4 Technologické faktory 

V rámci technológii firma disponuje síce relatívne dobrým technickým vybavením, no 

nie natoľko, aby jej to umožnilo maximálny rozvoj a produkciu vo svojom obore. Preto 

bude aj v rámci návrhu zmeny analyzovaná slabá oblasť strojného vybavenia s návrhom 

na jeho obnovu. Na trhu je v dnešnej dobe dostatok strojov, ktoré sú schopné 

optimalizovať a zlepšovať výrobný proces. 

Čo sa týka infraštruktúry, dopravnej dostupnosti a polohy, tak Žilina je strategicky 

dopravne prepojená diaľnicou s veľkými mestami smerom na západ až do Nemecka, čo 

je výhodou, vzhľadom k plnému exportu do tejto krajiny. 
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3.4 SWOT analýza 

V rámci SWOT analýzy sú definované interné silné a slabé stránky spoločnosti, pričom 

slabé stránky môžeme považovať ako oblasť príležitostí pre zlepšenie. Príležitosti 

a hrozby vychádzajú z externého prostredia podniku. 

Tab.1.: SWOT analýza (zdroj: vlastný) 

 Silné stránky  Slabé stránky 

 spoločnosť má dlhoročnú tradíciu 

 kvalita výrobkov 

 export do zahraničia aj mimo 

Európy (napr. Ázia) 

 stáli zákazníci 

 jedinečnosť výroby v rámci 

ručnej rezby 

 kvalifikovaní zamestnanci 

 široký sortiment výrobkov 

 finančná stabilita 

 flexibilita (výroba aj na 

individuálnu zákazku) 

 prísne dodržiavanie BOZP 

 doživotná záruka na výrobky 

 

 nedostatočnosť strojového 

vybavenia 

 dlhá priebežná doba výroby 

 vysoké ceny finálnych výrobkov 

 obmedzenie na špecifickú pomerne 

úzku klientelu so záujmom o daný 

typ výrobkov 

 väčšina zamestnancov je vo vyššom 

veku 

 v rámci ručnej rezby hrozí väčšie 

riziko nedodržania kvality 

 veľké riziko menších pracovných 

úrazov 

 nedostatočná informovanosť 

výrobného úseku o následnom 

predaji 

Príležitosti Hrozby 

 preniknutie na ďalšie trhy → 

rozšírenie exportu 

 zvýšenie produktivity výrobného 

procesu prostredníctvom širokej 

ponuky strojov na trhu 

 v oblasti pôsobenia firmy 

možnosť zamestnania vyučených 

rezbárov 

 rozšírenie výrobkového portfólia 

 možnosť zlepšenia 

a zefektívnenia komunikácie 

výrobného úseku so zahraničným 

vedením pre umožnenie priameho 

predaja na Slovensku 

 zahraničná propagácia originálnej 

ručnej rezby, ktorá už je 

v dnešnej dobe vzácnosťou 

 nekalá konkurencia 

 laik nemusí oceniť rozdiel medzi 

sadrovou figúrkou a drevenou 

figúrkou, preto uprednostní nižšiu 

cenu 

 vstup nových konkurentov na trh 

 pokles záujmu o ručne vyrezávané 

výrobky 

 naopak pri zvýšenom dopyte hrozí 

neuspokojenie zákazníckych 

požiadaviek 

 rast cien materiálu 
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3.5 Súčasné trendy a vývoj predaja drevených hračiek vo svete 

Trh tradičných hračiek, figúrok a hier vykazuje mierne tempo rastu v Európe a USA. 

V Ázii, teda predovšetkým v Číne je dokonca silné tempo rastu predaja v tejto oblasti. 

Úrovne rastu predaja a tržieb tradičných drevených hračiek ponúkajú pozitívny výhľad 

do budúcnosti pre tento sektor a príležitosť k expanzii a to najmä pre európskych 

výrobcov hračiek, ktorí sú druhým najdôležitejším vývozcom hračiek hneď po Číne. 

Produkcia tradičných drevených hračiek z Európy je konkurencieschopná predovšetkým 

ak je vysoko kvalitná a náklady na dopravu z Číny sú príliš vysoké. Veľkou výhodou je 

realizovanie a riadenie výrobných procesov v blízkosti hlavných zdrojov potrebných pre 

výrobu. Drevené hračky sa pohybujú vo vyšších cenových reláciách než plastové 

hračky, no v prípade dobrej dostupnosti dodávateľa je možné ušetriť časť nákladov. 

Hračky vyrábané z dreva majú potenciál využiť trendy v oblasti predaja hračiek. Tieto 

výrobky sa prezentujú trvanlivosťou, kvalitou, zdravotnou nezávadnosťou a dobrým 

spracovaním odpadu. Znakom a jadrom drevených hračiek sú kvalitné a zodpovedné 

výrobné procesy a výrobky, ktoré poskytujú pridanú hodnotu a majú nižší dopad na 

životné prostredie. Image kvality a ekologickosti vystihuje ideál drevených hračiek 

a splnenie náročných kritérií dnešných zákazníkov.  

Podstatná je teda predovšetkým hodnota výrobku pre zákazníka. V rámci dnešných 

trendov predaja sa zákazníci nezameriavajú len na cenu výrobkov, ale aj na to, ako boli 

spracované. Je preto dôležité, aké druhy materiálov boli použité pri výrobe. Často je 

problémom používanie nevhodných chemických látok. 

Nasledujúci obrázok poskytuje prehľad o hodnotovom reťazci pre typy hračiek, v rámci 

rozdelenia podľa použitého materiálu. Ako je možné vidieť, najzložitejším a chemicky 

najnáročnejším procesom prechádzajú plastové hračky, ktorým predchádza spracovanie 

ropy, chemikálie a používanie samotných plastov. Na porovnanie, drevo, čo sa týka 

chemických zásahov, prechádza len povrchovou úpravou farbami a nátermi, ktoré mu 

dodávajú finálny dizajn a potrebnú ochranu proti opotrebeniu (37). 
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Obr.16.: Reťazec výroby hračiek (zdroj: 37) 

 

3.5.1 Zákonné ustanovenia 

V rámci výroby hračiek je potrebné dbať na požiadavky stanovené zákonom. Zameriava 

sa na oblasti ako sú bezpečnostné požiadavky na hračky, povinnosti dovozcov 

a distribútorov a mnohé ďalšie. 

Bezpečnosť je jedna z vlastností hračiek, ktorú okrem zákona vyžadujú aj samotní 

spotrebitelia. Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na zákone, kde sú 

bezpečnostné požiadavky na hračky definované takto: 

„Hračka vrátane obsiahnutých chemických látok a chemických zmesí nesmie ohroziť 

bezpečnosť a zdravie dieťaťa alebo dospelého človeka, ak sa používa predpokladaným 

spôsobom v súlade s jej určením zohľadňujúcim správanie a zručnosť dieťaťa, a ak je to 

potrebné, zručnosť dozerajúceho dospelého, predovšetkým pri hračke určenej na hranie 

pre dieťa vo veku do 36 mesiacov alebo pre inú špecifikovanú skupinu“ (44). 

Predovšetkým chemické látky a zmesi, ktoré sú obsiahnuté v hračkách, sú často jednou 

z charakteristík produktu na základe ktorého si zákazníci vyberajú svoj cieľový produkt. 
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Plastové hračky sú vyrábané z materiálov a chemikálii, ktoré nie sú pre deti príliš 

vhodné, predovšetkým zo zdravotného hľadiska, aj keď možno spĺňajú základné 

bezpečnostné požiadavky, no z dlhodobého hľadiska je lepšie, aby deti prichádzali do 

kontaktu a prírodnými materiálmi, ako je napríklad drevo.  

 

3.5.2 Možnosti spracovania odpadu 

Drevo je obnoviteľná a všestranná surovina. Na konci svojho prvého použitia môže byť 

drevo opäť použité, recyklované alebo použité ako uhlíkovo neutrálny zdroj energie. 

Nie je vhodné, aby bol drevený odpad zbytočne uložený na skládke odpadov. Drevo 

poskytuje uhlíkovo neutrálnu náhradu za fosílne palivá, pretože sa do atmosféry vracia 

oxid uhličitý (CO2), ktorý z nej bol odobraný behom rastu stromov. Spaľovanie dreva 

neprispieva ku globálnemu otepľovaniu alebo ku skleníkovému efektu. Významná je 

teda výroba brikiet a drevených peliet, ktoré sa používajú ako ekologické palivo (42). 
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3.6 Priebeh zákazky podnikom 

V rámci tejto časti je predstavený kompletný postup a pre naplánovanie a realizovanie 

zákazky. Najskôr je uvedený všeobecný postup priebehu zákazky podnikom a následne 

určený pre konkrétny výrobok. 

Jeden z typických a najviac vyrábaných výrobkov je postavička Jozefa z betlehema 

v štandardnej veľkosti 12 centimetrov. Na tomto výrobku bude postavená analýza 

a následne v rámci návrhu optimalizácie výrobného procesu bude na tomto výrobku 

predstavená a dokázaná pridaná hodnota daného návrhu. 

 

3.6.1 Plánovanie zákazky 

Táto časť sa celá realizuje v sídle firmy v Nemecku. Majiteľ spoločnosti naplánuje 

výrobkové portfólio vzhľadom k dopytu zákazníkov, ktorý má k dispozícii zo štatistík 

z predchádzajúcich rokov. Toto sa samozrejme týka štandardne vyrábaných výrobkov. 

Presne stanoví v jednotlivých kategóriách, ktoré figúrky a v akom počte sa budú 

vyrábať. Množstvo je však za posledné roky takmer rovnaké a to z dôvodu, že je veľký 

dopyt po týchto výrobkoch a vyrába sa také množstvo, ktoré firma zvládne. 

Obmedzujúca oblasť je v rámci strojovej výroby, kde by bola potrebná obnova 

strojového vybavenia. 

Firma taktiež prijíma individuálne zákazky, ktoré sa však do plánu výroby predbežne 

nezahŕňajú. Plán výroby sa stanovuje ročne. Koncom roka teda výrobný úsek dostane 

zadaný plán pre výrobky na ďalší rok. 

Pre postavičku Jozefa, ktorá je následne súčasťou betlehema, je štandardné ročné 

vyrábané množstvo 850 kusov. 

 

3.6.2 Objednanie materiálu 

Túto časť už si zabezpečuje výrobný úsek sídliaci v Žiline. Objednávku zabezpečuje 

manažérka výroby. Je potrebné si uvedomiť, že figúrky nie sú len o dreve. Realizuje sa 

povrchová úprava olejovými farbami. Niektoré z hračiek sú aj obliekané. 
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Figúrky sú vyrábané z lipového dreva. Potrebný počet metrov kubických dreva sa 

objedná taktiež na celý rok dopredu. Spoločnosť Lotte Sievers-Hahn objednáva drevo 

z firmy, ktorá taktiež sídli v Žiline. Približne objednávané množstvo je 6 metrov 

kubických ročne. Všetko drevo je potom priamo uskladnené vo firemnom sklade. 

Podľa zadanej zákazky je potrebné objednať látky na figúrky, ktoré sa obliekajú. 

Najskôr prebehne konzultácia o druhoch, farbách a vzoroch látok a podľa toho sa 

následne realizuje objednávka jednotlivých látok. 

Potrebné je taktiež objednať farby na jednotlivé figúrky. Tie sú stanovené určitými 

štandardmi, musia byť presne dodržané vo všetkých detailoch, od nakreslených vzorov 

až po farbu očí. Každá nepresná figúrka je buď poslaná na prerobenie, pokiaľ je to 

možné, alebo je vyradená. 

 

3.6.3 Zadanie výroby 

Výroba drevených hračiek a figúrok prebieha v dvoch fázach. Sú nimi strojová a ručná 

výroba.  

Pre úsek strojovej výroby sa stanovia potrebné počty rolingov, ktoré je potrebné vyrobiť 

pre ručných rezbárov. Taktiež sa určí časové ohraničenie na jednotlivé typy výrobkov, 

aby bolo jasné v akom časovom slede sa majú vyrábať rolingy, aby boli k dispozícii 

rezbárom. 

Ďalej sa prerozdelia úlohy pre rezbárov. Každý najskôr dostane zadané, ktoré figúrky 

bude vyrábať počas nasledujúceho roka. Následne, na základe časovej náročnosti rezby 

sa prerozdelia počty výrobkov na jednotlivé mesiace. 

 

 

 

 

                  Obr.17.: Ručné vyrezávanie figúrok (zdroj: 24) 
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Rovnaké rozdelenie úloh platí aj pre maliarky, ktoré zabezpečujú finálnu úpravu hračiek 

a figúrok. Musia dodržať postup zhotovovania výrobkov v súlade s rezbármi tak, aby 

boli figúrky nachystané na čas. 

 

 

 

 

                     Obr.18.: Maľovanie figúrok (zdroj: 24) 

Špecifickú úlohu zohrávajú šičky. Tie sa špecializujú len na obliekané figúrky, ktorými 

sú predovšetkým divadelné bábky a dekoračné figúrky. Dopredu na základe 

stanovených požiadaviek môžu predpripravovať jednotlivé kostýmy a oblečenia pre 

figúrky, ktoré obliekajú až po tom, čo ich upravia maliarky a samozrejme musia byť 

farby dostatočne suché, aby sa nepoškodili. 

Čo sa týka figúrky Jozefa, je samozrejme vyrobená z lipového dreva, farby sú ladené do 

hnedých tónov. Na túto postavičku nie je potrebná látka. 

 

3.6.4 Výroba 

V rámci strojovej výroby sa vyrábajú z lipového dreva takzvané rolingy. Je to 

predpríprava dreva na ručné spracovanie. Drevo je na strojoch spracované do 

približného požadovaného tvaru figúrky. V súčasnosti je táto výroba veľmi časovo 

náročná. Prebieha na troch strojoch. Najskôr sa jednotlivé časti prerozdelia na píle. 

Následne sú opracovávané na frézke, kde sa upravia do požadovaného tvaru. Konečná 

úprava v strojovej výrobe prebieha na brúske, kde sa upravujú väčšie nezrovnalosti na 

drevenom povrchu. 

Po strojovej výrobe rolingov sú ďalej opracovávané ručne jednotlivými rezbármi. 

Každý z nich dostane predlohu konkrétneho výrobku, kde sú určené všetky parametre 

jednotlivých figúrok. Ručná práca je veľmi náročná a musí byť precízna. Výrobky by 
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mali byť čo najviac identické, čo si vyžaduje prax a samozrejme vykazuje určitú časovú 

náročnosť. 

Po vytvarovaní figúrky dávajú konečnú podobu výrobkom maliarky a šičky. Rovnako 

majú predlohy, podľa ktorých sa musia riadiť. Nie je možné meniť farby, vzory ani 

materiály. Je potrebné dodržať tradičnosť a určitú konzervatívnosť takto špecifických 

výrobkov. 

 

3.6.5 Kontrola 

Kontrola týchto drevených výrobkov prebieha v troch fázach, pričom vždy ju vykonáva 

niekto iný. 

Správnosť a kvalitu hračiek a figúrok najskôr kontrolujú samotní výrobcovia, ktorí majú 

zodpovednosť za svoje výrobky, respektíve každý zodpovedá za svoju časť, na ktorej sa 

podieľal. Zamestnanec nemôže posunúť rozpracovaný výrobok ďalšiemu oddeleniu, 

pokiaľ nesplnil niektorú z požadovaných charakteristík výrobku. Pokiaľ výrobky prejdú 

až na posledné oddelenie, teda k maliarkam a šičkám, ktoré tiež splnia svoju úlohu, tak 

hotové výrobky sa naskladnia a čakajú na export. 

Ďalšiu fázu zbežnej kontroly má na starosti samotný konateľ spoločnosti, ktorý si pred 

vývozom výrobky prezrie, no viac než na kvalitu výrobkov dozerá na splnenie 

požadovaných noriem v rámci množstva jednotlivých výrobkov. 

Posledná fáza kontroly prebieha v Nemecku, kde má majiteľ na to určených ľudí, ktorí 

kontrolujú a schvaľujú všetky detaily výrobkov. 

 

3.6.6 Export 

Vývoz výrobkov zaobstaráva samotný majiteľ spoločnosti. Niekoľkokrát za rok príde 

v určených termínoch na výrobný úsek, kde osobne vyzdvihne kompletný výrobný 

výstup. Na Slovensku nezostávajú žiadne výrobky. Všetko je najskôr prevezené do sídla 

spoločnosti v Nemecku, kde prebehne posledná kontrola a následne je zabezpečený 

export výrobkov do rôznych krajín sveta. 
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3.7 Súčasné výrobkové portfólio 

Súčasná produkcia, ako už bolo definované, sa delí podľa veľkosti figúrok a podľa 

charakteristického zaradenia figúrok. 

Delenie podľa veľkosti: +/- 12 centimetrov, 24 centimetrov, 43 centimetrov 

a špecifické produkty. 

Delenie podľa charakteristiky: betlehemové figúrky, vianočné dekoračné predmety, 

veľkonočné dekoračné predmety, gašparkovské bábky, ťahacie zvieratká, divadelné 

figúrky a zvieratká. 

Delenie podľa charakteristiky sa využíva predovšetkým v katalógovom rozdelení, kde 

sa následne uvádza aj veľkosť. V rámci ročného výrobného plánu sa uplatňuje delenie 

výrobkov podľa veľkostí.  

Súčasný výrobný plán je daný nielen dopytom po výrobkoch, ale predovšetkým 

kapacitnými možnosťami výrobného úseku. V tomto pláne sú vyčíslené jednotlivé 

počty konkrétnych figúrok zaradených do veľkostných kategórii 12, 24 a 43 

centimetrov. Podľa určených množstiev jednoznačne vo výrobe prevažuje produkcia 

figúrok a hračiek vo veľkosti 12 centimetrov, ktoré tvoria až 98,53% výrobkov z celého 

výrobkového portfólia. 

 

Kvantitatívne vyjadrenie ročného plánu v jednotlivých veľkostných kategóriách je 

nasledovné: 

12 centimetrové figúrky → 15 370 kusov/rok 

24 centimetrové figúrky  → 142 kusov/rok 

43 centimetrové figúrky → 88 kusov/rok 

Spolu = 15 600 figúrok/rok 

Z ročného výrobného plánu je teda možné vidieť, že plánovaná ročná produkcia je na 

úrovni 15 600 kusov výrobkov ročne. 
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Za vzorový produkt v rámci analýzy je určená postavička Jozefa, ktorá patrí medzi 

vianočné dekoračné predmety a veľkostne sa zaraďuje do kategórie 12 centimetrových 

figúrok. Výroba tohto konkrétneho produktu je plánovaná na 850 kusov ročne. To 

znamená, že z celkového počtu 15 600 výrobkov, tvorí tento produkt približne 5,45% 

produkcie. Čo sa týka rolingov k tomuto produktu, tak za hodinu sa ich na strojoch 

vyrobí 45 kusov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.19.: Vzorová postavička Jozefa (zdroj: 28) 
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3.8 Finančná stránka výroby 

V rámci finančnej oblasti je potrebné vyčísliť jednotlivé kľúčové položky ako sú 

náklady súvisiace s výrobou a tržby z predaja jednotlivých výrobkov. 

 

3.8.1 Tržby z predaja 

V rámci spoločnosti Lotte Sievers-Hahn funguje predaj medzi výrobným úsekom 

a konateľom firmy. V rámci zmluvných podmienok sa určia ceny jednotlivých 

výrobkov, za ktoré majiteľ tieto hračky a figúrky nakupuje. Keďže konateľ zabezpečuje 

export výrobkov do Nemecka osobne, pri preberaní výrobkov podpíše zmluvu 

o prevzatí a vyplatí finančnú sumu za obdržané výrobky. V roku 2013 pri množstve 

15 600 výrobkov činili tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 344 637 EUR. 

 

3.8.2 Výrobná spotreba 

Do nákladov v oblasti výrobnej spotreby sa zahŕňa spotreba materiálu vo výrobe, 

spotreba energie a ostatných neskladovateľných dodávok. Pre spoločnosť Lotte Sievers-

Hahn pracujú aj živnostníci, ktorý sa tiež podieľajú na ručnom spracovaní figúrok. 

Svoju prácu robia na faktúru. Preto nie sú vedení ako zamestnanci a náklady na túto 

prácu firma zahŕňa do výrobnej spotreby. Za predchádzajúce obdobie činili hodnotu 

79 726 EUR.  

Ďalej pripisujeme do tejto skupiny aj náklady spôsobené využívaním služieb, ako sú 

poštové služby, opravy a ďalšie. Oblasť služieb vykazovala hodnotu nákladov vo výške 

16 263 EUR. 

Celkovo teda výrobná spotreba činila 95 989 EUR. 

 

3.8.3 Osobné náklady 

Do osobných nákladov zahŕňame mzdové náklady, ktoré sú stanovené pre 

zamestnancov pracujúcich v rámci výrobného úseku na Slovensku. Súčasné ročné 

mzdové náklady sú vo výške 135 583 EUR. 
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Okrem mzdových nákladov zaraďujeme do osobných nákladov aj náklady na sociálne 

poistenie vo výške 43 252 EUR a sociálne náklady vo výške 6 764 EUR. 

Celkové osobné náklady boli v predchádzajúcom roku vo výške 185 599 EUR. 

 

3.8.4 Dane, poplatky a odpisy 

Na daniach a poplatkoch mala firma náklady vo výške 4 010 EUR. 

Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému 

hmotnému majetku boli v roku 2013 vo výške 18 487 EUR. 

Celkovo to teda tvorilo nákladovú položku vo výške 22 497 EUR. 

 

3.8.5 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 

344 637 EUR (tržby z predaja) 

-   95 989 EUR (výrobná spotreba) 

- 185 599 EUR (osobné náklady) 

-   22 497 EUR (dane, poplatky, odpisy) 

40 552 EUR 

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti bol v roku 2013 vo výške 40 552 EUR. 

 

3.8.6  Výsledok hospodárenia z finančnej oblasti 

V tejto položke sú zahrnuté len nákladové účty a nedochádza k žiadnemu výnosu 

z finančnej oblasti. Patria sem výnosové úroky, nákladové úroky, kurzové zisky a straty, 

ostatné náklady na finančnú činnosť a ďalšie. Celkovo súčet týchto položiek dosiahol 

hodnotu 11 013 EUR. 
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3.8.7 Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením 

40 552 EUR (výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti) 

- 11 013 EUR (výsledok hospodárenia z finančnej oblasti) 

29 539 EUR 

3.8.8 Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení 

Na Slovensku je v súčasnosti daň z príjmov z bežnej činnosti stanovená na 23%. 

Zdanenie teda bude vo výške 6 794 EUR. 

29 539 EUR (výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením) 

- 6 794 EUR (daň z príjmov z bežnej činnosti) 

22 745 EUR 

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení bol teda v roku 2013 vo výške 

22 745 EUR. 

 

3.8.9 Rozdelenie tržieb a nákladov na typ výrobku 

Pre lepšie porovnanie súčasného a budúceho stavu je potrebné vyčleniť stanovenú 

percentuálnu časť tržieb a nákladov na konkrétny typ výrobku. 

V súčasnosti tvorí výroba postavičky Jozefa 5,45% celkovej produkcie. To znamená, že 

ak berieme do úvahy jednotlivé položky, tak na tento typ produktu pripadá: 

 Z tržieb z predaja 18 782,72 EUR 

 Z výrobnej spotreby 5 231,40 EUR 

 Z osobných nákladov 10 115,15 EUR 

 Z daní, poplatkov a odpisov 1 226,09 EUR 

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 210,084 EUR 

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 600,21 EUR 

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením 1606,88 EUR 

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení 1 239,60 EUR  
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4 Návrhová časť 

Za viac ako 80 rokov svojho pôsobenia, prešla spoločnosť rôznymi zmenami v oblasti 

výroby. V súčasnosti sa výroba člení na niekoľko celkov. Konkrétne sú to strojová 

výroba, ručná rezba, maľba a šitie. 

Cieľom je redukcia veľmi nedostatkového faktora v rámci priebehu zákazky podnikom, 

ktorým je dlhá priebežná doba výroby. Je potrebný výrazný posun v oblasti strojného 

vybavenia. V rámci strojovej výroby sa z lipového dreva spracovávajú takzvané rolingy. 

Je to predpríprava tvaru dreva na ručnú rezbu produktov. Na základe požiadaviek sa 

vytvaruje kus dreva do požadovanej výšky a šírky a taktiež sú definované základné 

výrezy pre tvar figúrok. Toto všetko prechádza strojovou výrobou. V súčasnosti sa vo 

výrobe na tieto účely využíva frézka, píla a brúska, na ktorých sa rolingy spracovávajú. 

Je to však časovo veľmi náročné, lebo sa treba manuálne na daných strojoch venovať 

výrobe každého rolingu zvlášť. Tu teda nastáva problém nevyužitia potenciálu, ktorý 

má takto špecifická výroba. Oblasť strojného vybavenia značne obmedzuje množstvo 

vyrobených výrobkov, keďže na následné ručné opracovanie a dokončovanie výrobkov 

je možné prijať ďalších zamestnancov. V súčasnosti však nie je možné prijímať ďalších 

zamestnancov z dôvodu kapacitného strojového obmedzenia. 

V tejto oblasti má teda spoločnosť veľký nedostatok a to predovšetkým z dôvodu 

nevyužitia možnosti navýšenia svojej produkcie. Zvýšenie počtu vyrábaných výrobkov  

by totiž následne viedlo k zvýšeniu tržieb a teda aj ziskov a pridanej hodnoty nielen pre 

firmu Lotte Sievers-Hahn, ale samozrejme aj pre zákazníkov. Samozrejme je potrebné 

počítať aj so zvýšením niektorých nákladových položiek. 

Preto bude cieľom poskytnúť spoločnosti návrh na optimalizáciu výrobného procesu 

v strojovej oblasti prostredníctvom zavedenia CNC stroja do výroby, ktorý zefektívni 

strojovú výrobu, umožní zvýšiť produkciu v kratšom čase, čo povedie k zvýšeniu 

produktivity a samozrejme prinesie so sebou aj ekonomické výhody v oblasti zvýšenia 

ziskov. 

Pri navýšení výroby sa neočakáva prebytková výroba, a to predovšetkým preto, že 

spoločnosť Lotte Sievers-Hahn sa zaoberá jedinečnou rezbárskou prácou, pričom dopyt 
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po týchto výrobkoch je veľký. Má vysokú úroveň exportu do zahraničia, či už v rámci 

celej Európy, ale aj do Ázie. 

Preto bude cieľom spracovanie návrhu zavedenia CNC stroja do výroby, pre zvýšenie 

pridanej hodnoty nielen pre výrobcu, ale aj pre zákazníkov, ktorí dostanú možnosť 

lepšej dostupnosti produktov, o ktoré majú záujem. 

 

4.1 Obnova strojného vybavenia 

Ako už bolo zmienené, v súčasnosti sú v rámci výrobného úseku v jeho strojovej časti 

využívané tri stroje, ktorými sú frézka, píla a brúska. Na týchto strojoch je potrebné 

pracovať ručne. Túto prácu majú na starosti dvaja zamestnanci. Spracovanie 

jednotlivých rolingov sa individuálne veľmi líši v závislosti od jednotlivých výrobkov. 

Každý jeden typ figúrky, respektíve hračky, má iné nároky, čo sa týka veľkosti rolingu, 

dĺžky spracovania, detailnosti strojného opracovania, no samozrejme záleží aj na 

zručnosti pracovníka, kde sa dá predpokladať, že pri výrobkoch s vyšším počtom 

vyrobených kusov a nižším stupňom náročnosti opracovania bude produktivita vyššia, 

než pri výrobe rolingov, ktoré sú predprípravou menej častých výrobkov. 

Ako názorný príklad bola vybraná už zmienená 12 centimetrová figúrka Jozefa. Vyrába 

sa v počte 850 kusov za rok. Najskôr je teda potrebné spracovať rolingy na strojoch. 

Tento výrobok je v porovnaní s ostatnými vyrábaný v relatívne vysokom počte. Za 

hodinu je možné na strojoch pripraviť 45 rolingov pre postavičku Jozefa. 

Počet 45 kusov rolingov za hodinu pre túto konkrétnu figúrku je teda maximálne možné 

vyrobené množstvo. Je teda potrebné nájsť riešenie, ktoré umožní za rovnaký čas 

vyrobiť väčší počet výrobkov. To by malo práve umožniť zavedenie CNC stroja do 

výroby pre oblasť spracovania rolingov. 

 

4.1.1 Výber CNC stroja 

V dnešnej dobe progresu, rozvoja a vyspelosti techniky a technológii je na trhu 

dostupné veľké množstvo strojov a nástrojov, ktoré dokážu obnovovať a zlepšovať 

výrobné procesy vo firmách pôsobiacich takmer v každej oblasti. 
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Pre spoločnosť Lotte Sievers-Hahn, ktorá sa zaoberá výrobou z dreva, je teda vhodné 

vybrať CNC stroj, ktorý slúži na spracovanie dreva a je funkčne a výkonnostne vhodný 

pre potreby danej výroby. 

V rámci výberu CNC obrábacieho centra pre spracovanie dreva je potrebné zohľadniť 

jeho konštrukciu, ktorá by mala zodpovedať potrebám výrobného procesu. Preto je 

potrebné sa pri výbere zariadenia zamerať na jednotlivé oblasti, dôležité pre jeho výber 

a tými sú: 

 typ výroby 

 doterajšie skúsenosti s CNC obrábaním 

 výkresová dokumentácia 

 spoľahlivosť riadiaceho systému 

 komfort ovládania systému 

 rýchlosť spracovania obrobkov, kvalita a zachovanie predpísaných rozmerov 

 náklady spojené s obstaraním CNC obrábacieho centra 

 možnosti zaškolenia zamestnancov 

 dostupnosť a kvalita servisu 

 ďalšie iné (40). 

 

4.2 Odborný odhad 

Pre výber správneho CNC obrábacieho stroja bol potrebný odborný odhad. Preto sú 

v riešením okrem vlastného subjektívneho názoru, podloženého naštudovanými 

znalosťami, zahrnuté aj poznatky, názory a žiadosti dvoch pracovníkov analyzovaného 

podniku. Rovnako prebehla aj konzultácia s vlastníkom firmy, ktorá pracuje 

v podobnom obore, vyrába ozdobné sošky a predmety z dreva a využíva na obrábanie 

CNC stroj. 

4.2.1 Popis stroja 

V rámci veľkej ponuky CNC obrábacích strojov na drevo bolo potrebné vybrať taký, 

ktorý bude vhodný aj pre obrábanie menších súčastí a bude poskytovať variabilnosť, 

rýchlosť a presnosť. 
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Na základe týchto požiadaviek bol najvýhodnejšou voľbou CNC Router Numco SHM. 

Jedná sa o profesionálny 3-osý frézovací stroj s CNC riadením, ktorý je určený na 

obrábanie dreva, drevotriesky a plastov aj menších rozmerov. Osy sú vybavené 

krytovaním proti prachu, ktorý vzniká pri spracovaní dreva. 

Taktiež umožňuje výpočet doby obrábania, či optimalizáciu strojných dráh. Výkon 

vretena je 1 500W. Rozmer stola je 1 560 mm x 1 050 mm. Celkové rozmery stroja sú 

1 710 mm x 1 250 mm x 1 585 mm. Hmotnosť je 195 kg. Ku stroju sa zadarmo dodáva 

aj 2,5CAD/CAM software, ktorý slúži na jednoduché a rýchle programovanie. 

Cena tohto konkrétneho modelu je 10 307 EUR. Dodacia lehota je do troch pracovných 

dní (16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.20.: CNC Router Numco SHM (zdroj: 16) 
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4.2.2 Výhody zavedenia CNC do výroby 

Takáto investícia so sebou prináša množstvo výhod: 

 predovšetkým skrátenie času výroby jednotlivých rolingov 

 vyššia produktivita 

 vyššia presnosť pri obrábaní 

 skrátenie doby vedľajších časov 

 rýchlosť a presnosť polohovania 

 nižšia zmetkovitosť 

 menšia fyzická aktivita pri práci a obsluhe stroja 

 možné zníženie frekvencie kontrol 

 zvýšenie úrovne produkcie 

 lepší komfort pre zamestnancov 

 nárast tržieb dôsledkom zvýšenia produkcie 

 

4.2.3 Predpoklad úspechu 

Zmena v rámci firemného strojového vybavenia umožní optimalizáciu výrobného 

procesu a celkového priebehu zákazky podnikom. Práve oblasť strojovej výroby je tá, 

ktorá kapacitne obmedzuje možnosť zvýšenia počtu vyrábaných výrobkov. Preto je 

uvedený návrh na zavedenie CNC stroja do výroby výhodný, práve pre možnosť 

navýšenia výroby rolingov. 

Pri navýšení počtu vyrábaných rolingov, je potrebné brať do úvahy všetky náklady 

spôsobené touto zmenou, ako sú prijatie nových zamestnancov a z toho plynúce 

navýšenie osobných nákladov, či vyššia spotreba materiálu. Na druhej strane stoja 

zvýšené tržby z predaja týchto výrobkov. Celková kalkulácia poskytne prehľad 

o prínosoch tohto riešenia. 

Dôležité je však samozrejme brať ohľad na dopyt po konečných produktoch, od ktorých 

sa následne odvíjajú tržby. Veľkou výhodou je široké spektrum zákazníkov, keďže 

export výrobkov je zabezpečený do mnohých krajín sveta. Súčasný trend v rámci 

spotrebiteľského chovania kladie do popredia kvalitu a bezpečnosť. Drevené figúrky 
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a hračky majú v posledných rokoch rastúcu tendenciu predaja, práve vďaka svojím 

vlastnostiam a to nielen dizajnovým a dekoračným, ale predovšetkým zdravotne sú viac 

vhodné, než plastové hračky, najmä ak s nimi prichádzajú do kontaktu deti. 

 

4.2.4 Stanovené kritéria pre zmeny vo výrobe 

Na základe komunikácie a diskusie s výrobnou manažérkou, bola určená predstava 

rozvoja výroby v prvom roku používania. Zo začiatku by nebola plne využívaná 

kapacita nového stroja. Treba brať do úvahy postupné prijímanie nových zamestnancov. 

A taktiež zvykanie si na nový spôsob výroby. V pláne budúcej výroby sú však určite 

body, s ktorými treba počítať. Sú nimi: 

 v prvom roku používania zvýšiť počet vyrábaných výrobkov na 4-násobok 

 zredukovanie počtu zamestnancov v oddelení strojovej výroby 

 preškolenie stávajúceho zamestnanca pre výrobu na CNC stroji alebo prijatie 

nového odborníka 

 zvýšenie výrobnej spotreby 

 príjem nových zamestnancov v oddelení ručného spracovania a tým aj 

zvyšovanie osobných nákladov 

 započítať do nákladov odpisy novo zakúpeného stroja. 

Cieľom je samozrejme, aby sa zvýšila produktivita a aby sa zväčšil rozdiel tržieb 

a nákladov tak, aby sa firme investícia a rozšírenie výroby oplatili. 

 

4.2.5 Očakávané výsledky realizácie návrhu 

Názorne budú očakávané výsledky zmeny vyčíslené na vybraný typ produktu, teda 12 

centimetrovú postavičku Jozefa. 

V súčasnosti je možné na stroji vyrobiť za hodinu 45 rolingov pre túto figúrku. 

Požiadavka od manažérky výroby bola stanovená na 4-násobné zvýšenie produkcie 

v rovnakom čase. To znamená, že na začiatku používania nového CNC stroja by sa 

produkcia týchto konkrétnych rolingov zvýšila na 180 za hodinu. Celkový počet 

konkrétnych figúrok by bol teda 3 400 kusov. 
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Zvýšenie tržieb 

Po predstavení súčasných podmienok na trhu je možné počítať s tým, že celá produkcia 

pôjde na odbyt. V súčasnosti sú tržby za 850 kusov figúrok Jozefa 18 782,72 EUR. Ak 

by množstvo vzrástlo na 4-násobok, teda na 3 400 kusov, tak by tržby z predaja vzrástli 

na 75 130,88 EUR. 

 

Výrobná spotreba 

Je teda potrebné počítať s navýšením výrobnej spotreby. Materiálová spotreba má 

v súčasnosti hodnotu 79 726 EUR. Pokiaľ sa produkcia zvýši na 4-násobok, tak 

materiálové náklady budú 318 904 EUR. 

Do výrobnej spotreby zaraďujeme aj služby, ako napríklad pošta, servis a ďalšie. U tých 

sa navýšenie neuvažuje, preto náklady zostanú na hodnote 16 263 EUR. 

Spolu by teda boli náklady v rámci výrobnej spotreby vo výške 335 167 EUR. Náklady 

v tejto oblasti na vybraný typ produktu, ktorý tvorí 5,45% produkcie, by boli 18 266,60 

EUR. 

 

Osobné náklady 

Následne je však potrebné pri zvýšenej produktivite strojovej výroby tomu prispôsobiť 

zamestnanecké stavy. V rámci odbornej konzultácie sa v strojovej výrobe očakáva 

zníženie počtu pracovníkov z dvoch na jedného pracovníka. Počet rezbárov sa zvýši 

priamo úmerne násobku zvýšenia produkcie rolingov, takže narastie zo siedmych na 28. 

Maliarok je v súčasnosti 5 a počet by sa zvýšil na 15. Krajčírka je jedna a pribudli by 

ďalšie dve, takže celkovo by boli tri. Rozdiely v mzdách jednotlivých zamestnancov sú 

zanedbateľné, preto budeme brať celkovú mzdu pre výsledný počet zamestnancov. 

V súčasnosti pracuje vo firme Lotte Sievers-Hahn na výrobnom úseku 17 

zamestnancov. Celkové ročné osobné náklady sú 185 599 EUR. To znamená, že ročné 

osobné náklady na zamestnanca sú 10 917,59 EUR. 
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Pri zmene zamestnaneckých stavov by vzrástol počet zamestnancov na 49, takže 

celkové ročné osobné náklady by boli 534 961,91 EUR. 

Na figúrku Jozefa by stále pripadalo 5,45% produkcie, takže čo sa týka osobných 

nákladov, tak na tento typ figúrky by pripadalo 29 155,42 EUR. 

 

Dane, poplatky, odpisy 

V rámci daní a poplatkov sa výrazné zmeny neočakávajú, preto sa počíta s hodnotou, 

ktorá bola v roku 2013, čiže 4 010 EUR. 

Čo sa týka odpisov a opravných položiek k dlhodobému nehmotnému a dlhodobému 

hmotnému majetku, tak sa samozrejme navýšia z dôvodu kúpy nového stroja. Pôvodná 

hodnota bola 18 487 EUR. 

Obstarávacia cena CNC obrábacieho centra je 10 307 EUR. Obrábacie stroje patria do 

druhej odpisovej skupiny. Odpisovať sa teda bude rovnomerne po dobru 6 rokov, 

respektíve 72 mesiacov. Ročne to teda bude 1 717,83 EUR.  Odpisy sa teda navýšia na 

hodnotu 20 204,83 EUR. 

Celkovo teda utvoria náklad vo výške 24 214,83. 

Pokiaľ to vyčleníme na 5,45% produkcie, boli by tieto náklady 1 319,71 EUR. 

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 

75 130,88 EUR 

- 18 266,60 EUR 

- 29 155,42 EUR 

- 1 319,71 EUR 

26 389,15 EUR 

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti na konkrétny typ produktu by teda bol 

26 389,15 EUR. 
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Výsledok  hospodárenia z finančnej oblasti 

Čo sa týka výsledku hospodárenia z finančnej oblasti, tak tá nezávisí na objeme 

produkcie. To znamená, že zostane na pôvodnej úrovni 600,21 EUR na daný typ 

výrobku 

 

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením 

26 389,15 EUR (výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti) 

- 600,21 EUR (výsledok hospodárenia z finančnej oblasti) 

25 788,94 EUR 

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením pre 5,45% produkcie je 

25 788,94 EUR. 

 

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení 

Daň z príjmov z bežnej činnosti je 23%. To znamená, že v tomto prípade to bude daň na 

vyčlenenú časť produkcie 5 931,46 EUR. 

25 788,94 EUR 

- 5 931, 46 EUR 

19 857,48 EUR 

Konečný výsledok hospodárenia po zdanení pre figúrku Jozefa pri navýšení produkcie 

je 19 857,48 EUR. 
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4.2.6 Porovnanie súčasného a budúceho stavu 

Počet vyrábaných produktov firmy Lotte Sievers-Hahn bol teda navýšený 4-násobne. 

Pri tejto situácii dôjde samozrejme k zvyšovaniu nákladov ale aj tržieb z predaja. 

Dôležitý je rozdiel medzi nimi a samozrejme rozdiel medzi stávajúcim a budúcim 

možným výsledkom. Porovnanie je na základe vybraného typu produktu, teda figúrky 

Jozefa. 

 

Tab.2.: Výsledok hospodárenia pred a po zmene (zdroj: vlastný) 

 Súčasný stav Stav po zmene 

Tržby z predaja 18 782,72 EUR 75 130,88 EUR 

Výsledok hospodárenia 

z bežnej činnosti po 

zdanení 

 

1 239,60 EUR 

 

19 857,48 EUR 

 

V tomto prípade je teda jasné, že zmena v rámci strojového vybavenia firmy, môže 

viesť k niekoľkonásobnému zvyšovaniu ziskov. 
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4.3 Zmeny v priebehu zákazky podnikom 

Zásah do oblasti strojovej výroby spoločnosti Lotte Sievers-Hahn spôsobí výrazné 

zmeny v rámci celého podniku. Niekoľkonásobné zvýšenie produkcie figúrok a hračiek 

bude mať vplyv na zmeny v organizačnej štruktúre, zmeny tržieb a nákladov, zásadne 

sa zmení hodnota firmy pre majiteľa a samozrejme to celé povedie k vytvoreniu 

pridanej hodnoty pre zákazníka. 

 

Plánovanie zákazky 

Zákazku na celý rok plánuje majiteľ spoločnosti. V rámci zmien vo výrobe môže 

rozšíriť svoje požiadavky a nároky na výrobky. Vďaka prístupu k širokému spektru 

zákazníkov môže stále podporovať rozvoj výroby a navýšenie produkcie, keďže sa mu 

to na trhu s drevenými hračkami, kde pôsobí, oplatí. Keď nastane ustálenie situácie po 

rôznych zmenách odohrávajúcich sa v rámci výroby, bude môcť využiť potenciál 

nového zariadenia a zamestnancov na rozširovanie portfólia výrobkov a meniť zákazku 

na základe zákazníckych požiadaviek. 

 

Objednanie materiálu 

Veľkou výhodou firmy je, že výrobný úsek sídli na Slovensku, kde je výborná 

dostupnosť hlavného výrobného materiálu, ktorým je lipové drevo. Nebude teda 

problém s objednávaním väčšieho množstva dreva. Štandardné zostane objednanie 

materiálu na celý nasledujúci rok dopredu. Počet kubíkov objednávaného dreva bude 

narastať priamo úmerne so zvyšovaním plánovanej produkcie. 

Taktiež je nutné objednávať väčšie množstvo farieb, ktoré slúžia na povrchovú úpravu 

a dokončovacie práce na figúrkach. Ďalšou pravidelne objednávanou materiálovou 

položkou sú rôzne druhy látok, ktoré slúžia na obliekanie špecifických figúrok 

a divadelných bábok. 
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Zadanie výroby 

Zo začiatku bude zrejme náročné prispôsobiť sa novým podmienkam. Počet 

zamestnancov sa niekoľkonásobne zvýši, zmenia sa podmienky v pracovnom prostredí. 

Veľkou výhodou je, že firma vlastní veľké priestory, kde nie je problém vytvorenia 

vhodného pracovného prostredia aj pri výraznejšom zvýšení počtu zamestnancov, 

keďže ručné vyrezávanie figúrok nie je veľmi priestorovo náročné. Rovnako je možné 

uvažovať nielen o naberaní zamestnancov, ale aj o využívanie služieb ďalších 

živnostníkov, ktorý preberajú časť ručnej rezby, prácu vykonávajú vo vlastných 

priestoroch a svoju prácu vykonávajú na faktúru. 

Následne je potrebné, aby výrobná manažérka zadelila všetku prácu. Rozšírenie 

produkcie zvýši aj nároky na zamestnancov. Je potrebné, aby ich práca bola odvedená 

profesionálne a kvalitne. Dôležitú úlohu bude zohrávať pracovník v strojovej časti 

výroby. V rámci zavedenia CNC stroja do výroby je potrebné, aby mal dostatočné 

vzdelanie na to, aby mohol naprogramovať výrobu podľa zadaných parametrov na 

všetky požadované rolingy. Jeho správna a dôsledná práca je tým hlavným ťažiskom, 

ktoré zabezpečí pozitívny prínos zmeny v rámci strojového vybavenia. 

 

Výroba 

Samotná výroba už bude prebiehať podľa realizovaných zmien v podniku. 

Predovšetkým strojová výroba bude na úplne inej úrovni. Nový CNC stroj na obrábanie 

dreva umožní niekoľkonásobne zvyšovať počet vyrábaných rolingov. Tie by mali mať 

vysoký štandard kvality. Znížia sa nároky na fyzickú prácu zamestnanca. Vyžadované 

však sú rozsiahlejšie odborné znalosti. 

Na úseku rezbárskej výroby, čo sa týka samotnej činnosti, sa v podstate nič nezmení. 

Zamestnanci, aj keď ich bude viac, budú pokračovať v ručnej rezbe tak, ako doteraz 

podľa stanovených štandardov. Dôležité totiž je, stále zachovať hlavnú myšlienku 

firmy, ktorá kladie dôraz na zachovanie ručnej rezby a toho, aby boli prvky ľudskej 

ručnej rezbárskej práce viditeľné na figúrkach a hračkách na prvý pohľad. 
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Predovšetkým zákazník musí pri kontakte s produktom pocítiť jeho jedinečnosť 

a vzácnosť. 

Maliarky a šičky svojou prácou už len dotvoria výsledný produkt, ktorý je pripravený 

na svoju cestu k zákazníkovi. 

 

Kontrola 

Tým, že nastanú vo výrobe veľké zmeny, bude narastať aj zodpovednosť jednotlivých 

pracovníkov za svoje výrobky. Pokiaľ pracovník odvedie svoju prácu, musí sa uistiť, že 

je produkt kvalitný a zodpovedá stanoveným požiadavkám. 

V rámci strojovej výroby bude možné znížiť frekvenciu kontrol vďaka presnosti s akou 

CNC stroj pracuje. Následne v rámci ručnej rezby je potrebné, aby zamestnanci 

zodpovedali vo vysokej miere za svoju prácu. Pri vyššom počte výrobkov by totiž bolo 

veľmi náročné, aby všetko kontrolovala jedna osoba, respektíve aj majiteľ, ktorý 

výrobky preberá. Pri nekvalitne odvedenej práci by totiž mohli narastať náklady na 

opravy a presun výrobkov. 

 

Export 

Predpokladá sa, že export do Nemecka by stále zabezpečoval majiteľ spoločnosti Lotte 

Sievers-Hahn. A to predovšetkým preto, že svoje pracovné cesty na Slovensko využíva 

aj na kontrolu výroby, zamestnancov a produktov. Pri zvýšení počtu vyrábaných 

produktov sa však predpokladá, že bude musieť zvýšiť frekvenciu svojich ciest, 

poprípade využívať ďalšie sprievodné vozidlo na export produktov. 
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4.4 Pridaná hodnota pre zákazníka 

To, ako sa navrhovaná zmena prejaví na situácii a stave vo vnútri podniku už bolo 

spomenuté. Kľúčovým je však pre firmu konečný zákazník, ktorý zabezpečuje podniku 

odbyt produktov a tým aj tržby, respektíve zisky. 

V súčasnosti sa záujem o drevené figúrky a hračky vo svete zvyšuje, čo dokazujú 

štatistiky. Ani v súčasnosti nemá spoločnosť Lotte Sievers-Hahn problém s predajom 

svojich výrobkov. 

Zákazníci očakávajú kvalitu a dostupnosť produktov. Rozšírením produkcie bude teda 

možné zákazníkom poskytnúť lepší prístup k produktom a väčšiu možnosť výberu. Pri 

predaji tak špecifického produktu, akým sú ručne vyrezávané figúrky, ide predovšetkým 

o emocionálnu hodnotu, ktorú má produkt pre zákazníka. Predpokladá sa, že takýto 

zákazník dokáže oceniť jedinečnosť každého vyrobeného kusu a je ochotný si takéto 

produkty kúpiť za cenu primeranú vynaloženej práci. 

Kvalita, dostupnosť a samozrejme aj väčší výber z ponúkaných produktov je to, čo 

zákazníkovi prináša pridanú hodnotu a zvýhodňuje pozíciu firmy v rámci postavenia na 

trhu oproti konkurencii. 
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Záver 

Dnešná doba so sebou prináša rôzne zmeny, novinky, technické pokroky a inovácie. 

Pokiaľ chce byť firma úspešná, mala by sa súčasným trendom prispôsobovať a držať 

krok s konkurenciou. 

Rovnako sa menia aj požiadavky a nároky zákazníkov. Keď si zákazník vyberá svoj 

cieľový produkt, väčšinou má na výber z viacerých typov výrobkov od rôznych firiem 

a preto je dôležité zákazníka, či už stávajúceho, alebo potenciálneho, niečím zaujať 

a poskytnúť mu pridanú hodnotu. 

Spoločnosť Lotte Sievers-Hahn má dlhoročnú tradíciu svojej rezbárskej výroby. Táto 

oblasť sa vyznačuje tým, že má špecifických zákazníkov. Vybrať si ručne vyrezávanú 

figúrku alebo hračku je predovšetkým o emocionálnom prínose pre zákazníka, ktorý vie 

oceniť hodnotu takéhoto produktu. Je v tom totiž vložený osobný zásah každého 

rezbára, či maliarky. Takéto figúrky majú samozrejme aj vyššiu cenu než plastové 

a sadrové postavičky, takže tí ktorí majú záujem o rezbárske výrobky, s ochotní túto 

vyššiu cenu zaplatiť. 

Firme sa na trhu darí, no keďže má export výrobkov do mnohých krajín sveta, bolo by 

vhodné využiť potenciál a rozšíriť produkciu svojich výrobkov. Prostredníctvom 

analýzy priebehu zákazky podnikom bolo zistené, že slabšie miesto je v oblasti strojnej 

výroby a to predovšetkým preto, že nedokázala vyrábať viac rolingov než doteraz. 

V tomto mieste sa teda obmedzuje možnosť väčšieho počtu vyrábaných výrobkov. 

Ďalšie spracovanie už nie je takým veľkým problémom, keďže na ručnú rezbársku 

a maliarsku prácu nie je problém zamestnať nových pracovníkov. 

Preto bol v rámci spracovania diplomovej práce podaný návrh na zlepšenie a rozvoj 

v tejto oblasti. K tomu by malo dôjsť prostredníctvom výmeny strojového vybavenia. 

Súčasné zariadenia by sa vymenili za jeden nový CNC obrábací stroj na drevo. Ten 

umožní vyrábať oveľa väčšie množstvo produktov za rovnaký čas. 

Treba samozrejme počítať aj s ďalšími zmenami v podniku. Tým, že na CNC stroji 

bude možné vyrábať niekoľkonásobne viac rolingov, bude potrebné objednávať viac 

materiálu, zamestnať nových rezbárov, maliarky a šičky. Takáto investícia so sebou 

teda prináša aj ďalšie náklady, než len samostatnú kúpu stroja, no vďaka výrobe 
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väčšieho množstva výrobkov by bolo možné zvyšovať aj tržby za predaj výrobkov. 

Podľa prepočtov bolo zistené, že by vzrastali zisky spoločnosti a takáto zmena by bola 

veľmi prospešná. 

Na konci tejto zmeny samozrejme stojí spokojný zákazník, ktorý okrem kvalitných 

a krásne opracovaných výrobkov, v ktorých je vidieť zásah rezbárovej práce, dostane 

možnosť lepšieho prístupu k výrobkom a väčšiu možnosť výberu. Keďže záujem 

o drevené hračky má za posledné roky rastúcu tendenciu, je možné očakávať zvýšený 

záujem o tieto produkty a tým aj získavanie nových zákazníkov v mnohých krajinách po 

celom svete. 
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