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ABSTRAKT 
Diplomová práce se zaměřuje na analýzu současného stavu Agentury - Pro-staff sro, 

která je využita na tvorbu podnikatelského záměru pro rozvoj společnosti, který se 

soustředí na rozšíření nabídky poskytování animačních služeb a organizování 

společensko-kulturních a sportovních událostí na rakouském trhu. V první části jsou 

definovány cíle a metodika práce, zatímco druhá část obsahuje teoretické podklady pro 

část třetí, která se věnuje analýzám. Poslední část obsahuje vlastní návrhy autora. 

Návrhy prezentují tvorbu strategie vstupu na trh, která rovněž zahrnuje finanční plán a 

doporučení, na co by se měla společnost v budoucnosti zaměřit a čemu se vyvarovat. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Podnikatelský záměr, strategické řízení, Porterův diamantový model, SWOT analýza, 

Finanční analýza, konkurence, cestovní ruch, vstup na nový trh 

 

ABSTRACT  
The Master's thesis focuses on the analysis of the current situation of company Pro-staff 

Ltd., which is used for the creation of a business plan for the  company development 

The business model will focus on broadening the supply of animation services and the 

organization of socio-cultural and sports events on the Austrian market. In the first part, 

the main aim and objectives as well as methodology of work are presented , while the 

second part contains the theoretical basis for the third part. Third part contains analysis 

and the last consits of the author's own suggestions. The proposals focus on making 

entry strategy, which also includes a financial plan and recommendations for the 

company that should be followed in the future and what should be avoided. 

 

KEYWORDS 
Business plan, business plan, strategic management, SWOT analysis, Porter's diamond 

model, Financial analysis, competition, tourism, new market entry 
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ÚVOD 
 

V dnešnej spoločnosti  sa často diskutuje pojem globalizácia a s ňou spojené výhody 

a nevýhody.  Jednou zo základných charakteristík pre proces integrácie národov je 

znižovanie bariér medzi trhmi,a preto Hill (2011) tvrdí, že spoločnosti, ktoré sú dobre 

zavedené na ich domácom trhu, by sa mali rozširovať za svoje hranice. Svoje 

argumenty odôvodňujú  jednak zvýšeným počtom zákazníkov, ako aj diverzifikáciou 

rizika, ktoré vzniká na základe nepredvídateľného vývoja na ich domácom trhu.  Okrem 

toho, rozširovanie podnikania cez hranice zvyšuje zisky a má pozitívny vplyvna 

stabilitu firmy (YIP, 2003). 

 

Diplomová práca sa zaoberá tvorbou podnikateľského plánu rozvoja spoločnosti pre 

agentúru Pro-staff s.r.o.  

Spoločnosť Pro-staff s.r.o je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá svojou 

veľkosťou patrí medzi mikro podniky s ročným obratom 600 000 eur, ktorý má 

v posledných rokoch stúpajúcu tendenciu.  Podnik pôsobí v oblasti cestovného ruchu a 

špecializuje sa na poskytovanie animačných služieb pre hotely, aquaparky, spa a 

wellness zariadenia, lyžiarske strediská a iné. Bližšie špecifikovaná ponuka služieb je 

opísaná v kapitole 3 a pojem animácia a animáčná služba v kapitole 2.  

Okrem zabezpečovania animačných služieb pre turistické zariadenia, spoločnosť Pro-

staff s.ro. pôsobí aj ako „eventova agentúra“. „Event“  pre účely tejto diplomovej práce 

je charakterizovaný ako: ,, jedinečné, dočasné, špeciálne naplánované, riadené a 

organizačné zabezpečenie akciealebo udalosti“(JAKUBÍKOVÁ, 2012 str. 272). V rámci 

druhej spomenutej podnikateľskej činnosti sa venuje organizovaní detských osláv, 

firemných akcií a vytváraniu iných spoločensko- kultúrnycha športových udalostí. 

Slovenská firma, ktorá začala inovovať trh slovenského cestovného ruchu formou 

zavádzania služieb animácii do turistických zariadení pôsobí v súčasnej dobe v Poľsku a 

v Českej republike. 

 

Hill (2010) uvádza, že spoločnosti  ktoré sa rozhodnú robiť business na medzinárodnej 

úrovni a idú za hranice svojej domácej krajiny majú šancu zvýšiť svoju hodnotu, a to či 
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už formou získania nových skúsenosti alebo zvýšením profitability. Nielen  práve 

uvedené dôvody, ale už aj vyššie spomenutá globalizácia v dnešnej dobe  motivuje 

spoločnosť Pro-staff s..r.o., aby sa rozvíjala na nových dynamických trhoch, ktoré sú 

výzvou pre slovenskú spoločnosť. V tomto prípade sa jedná o rozšírenie ponuky služieb 

na rakúsky trh. 

 

Práca má nasledovnú štruktúru. Po už odprezentovanom úvode, vymedzenie problému a 

charakteristiku cieľov obsahuje prvá časť. Teoretický základ, ktorý je situovaný 

v druhej časti tejto práce je  východiskom pre tretiu časť obsahujúcu analýzy 

Pre definovanie konkurenčného prostredia bola zvolená Porterova analýza. Vzhľadom 

k podnikateľskému zámeru rozvoja spoločnosti, ktorým je vstup na nový trh bol medzi 

analýzy zaradený Porterov diamantový model, ktorý ma poukázať na konkurenčnú 

výhodu daného národa. Ďalšie analýzy použité v tejto práci sú analýza SLEPTE, ktorá 

sa dotýka ako slovenského tak aj rakúskeho prostredia. Autorka tejto práce okrem 

uvedených analýz, zvolila aj analýzu 7S, ktorá ma čitateľovi slúžiť k objasneniu 

firemných stratégii a štýlu vedenia.  Pre zhodnotenie súčasného finančného stavu 

spoločnosti bola prevedená finančná analýza. Poslednú časť tvoria vlastné návrhy, ktoré 

sú vytvorené na základe výsledkov získaných z analýz. 

 

Návrhová časť okrem odôvodnenia metódy vstupu na rakúsky trh a vymedzenie trhu, 

obsahuje aj marketingový mix prispôsobený poskytovaniu služieb v cestovnom ruchu. 

Okrem základného marketingového mixu 4P, autorka použila aj marketingový mix 4C, 

ktorý umožňuje obraz z pohľadu zákazníka. Teoretický rámec uvedený v druhej 

kapitole od Franklina Roota, zobrazujúci postup stratégie na nový trh je rozšírený o 

finančný plán zostavený v troch variantách : pesimistickej, realistickej a optimistickej. 

K zhodnoteniu investíciu a projektu je použitá metóda čistej súčasnej hodnoty, index 

profitability a čistá súčasná hodnota. V závere, autorka tejto práce poskytuje 

čitateľovicelkové zhrnutie  svojej práce s odporúčaniami, ktoré boli so snahou 

vytvorené tak, aby mali  jednak vypovedaciu hodnotu pre majiteľa spoločnosti, a 

zároveň prispeli k ďalším úspechom spoločnosti Pro-staff s.r.o. v jej podnikateľskej 

budúcnosti. 
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1 VYMEDZENIE PROBLÉMU A CIELE PRÁCE 
 

Diplomová práca sa zaoberá strategickým cieľom spoločnosti Pro-staff s.r.o, ktorým je 

vstup na nový trh. Spoločnosť pôsobiaca na Slovensku, Česku a Poľsku a v rámci 

organizovania „eventových“ podnikateľských činnosti pôsobiaca aj v Nemecku, sa 

rozhodla vstúpiť na nový trh, a to do ďalšej susednej krajiny Rakúska. Trh bol zvolený 

na základe geografickej blízkosti medzi ,hlavným mestom Slovenska, Bratislavou a 

Rakúskom, a to z dôvodu, že firma práve z Bratislavy by mohla riadiť novovzniknuté 

podnikateľské príležitosti na rakúskom trhu prostredníctvom manažéra zodpovedného 

za túto oblasť, a to z dôvodu aby sa vyhla veľkej investícii do otvárania novej pobočky 

a prípadným strátam. Firma Pro-staff s.r.o. je prvou firmou na Slovensku, ktorá zaviedla 

koncept animácie do slovenských zariadení cestovného ruchu čím chce autor tejto práce 

zdôrazniť, že v rámci domáceho trhu využila výhodu v podobe dodavateľského 

prvenstva a vybudovala si silné meno (MUSSO et al.,2014), zatiaľ čo v susednej Českej 

republike využila získané skúsenosti aby prenikla tento trh. Aj napriek tomu, vstup do 

jednej z najviac prosperujúcich a inovatívnych krajín  Európskej Únie vyžaduje 

vypracovanie strategického plánu.  

 

Ciele 
Hlavným cieľom je tvorba podnikateľského plánu rozvoja spoločnosti Pro- staff s.r.o. 

Jeho obsahom bude vytvorenie stratégie vstupuna nový, a to konkrétne na rakúsky trh. 

Slovenská firma, aktuálne, okrem domácej krajiny už pôsobí v susednom Poľsku a 

v Českej republike. V susednom Poľsku vlastní pobočku, ktorá je vedená jedným 

z dvoch konateľov spoločnosti, zatiaľ čo v Českej republike sprostredkuje svoje služby 

na základe zmluvných dojednaní. 

 

Ďalšími stanovenými cieľmi je podrobiť spoločnosť analýzam, zistiť jej súčasný stav a 

stav okolia.  Analytické metódy zvolené pre túto prácu sú SLEPT analýza, 7S analýza 

niekoľko ukazovateľov finančnej analýzy, pre zhodnotenie konkurencie bude použitý 

Porterov model piatich síl a analýza SWOT.  
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V rámci vypracovania stratégie vstupu na nový trh bude vypracovaná aj SLEPT analýza 

nového trhu a k zisteniu konkurenčnej výhody bude použitý Porterov diamantový 

model. 

Metodika práce 
Pri spracovaní diplomovej práce bude využitý systémový prístup, ktorý je štandardne 

využívaný vďaka tomu, že chápe okolnosti v ich vonkajších a vnútorných súvislostiach. 

Nepredpokladá existenciu špeciálnych metód, formálneho aparátu a technických 

prostriedkov pre prácu  so systémami. Tento prístup ide uplatniť pri skúmaní predmetu 

či riešení problému spadajúcich do prírodných, technických či spoločenských disciplín. 

Taktiež je vhodný pre riešenie interdisciplinárných a transdisciplinárných problémov. 

Pre systémový prístup je typický: 

• spôsob formulácie problému, 

• poňatie problému, 

• spôsob kombinácie známych metód,spôsob interpretácie získaných výsledkov 

Systémový prístup  využíva kombináciu rôznych metód a technik z rôznych vedeckých 

disciplín. Konkrétne sa jedná o logické metódy. Tie zahrňujú množinu metód, ktoré 

k dosiahnutiu cieľa využívajú princípy logiky a logického myslenia riešiteľa. Patrí 

k nim trojica tzv. párových metód, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou systémového 

prístupu, a jedná sa o nasledujúce metódy (JANÍČEK et al.,1998). 

 

Analýza a syntéza 

Analýzou je chápane myšlienkové či faktické rozdelenie celku na jednotlivé části. 

Analýza umožňuje odkrývať rôzne stránky a vlastnosti procesov, ich stavbu, včleňovať 

ich etapy, rôzne tendencie atď. Analýza bude v práci použitá ako metóda získavania 

nových poznatkov v obore a ich interpretácia (SYNEK et. al., 2007). 

 

Syntézou sa rozumie postup od časti k celku na základe poznania vzájomných súvislostí 

medzi jednotlivými časťami celku, čo umožňuje odhaliť vnútorné zákonitosti 

fungovania vývoja skúmaného predmetu. Syntéza bude predovšetkým využitá pri 

vyslovovaní záveru a pri návrhuďalšieho rozvoja v podnikaní (SYNEK et. al., 2007). 
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Indukcia a dedukcia 

Indukciou sa rozumie proces vyvodzovania obecného záveru na základe mnoho 

poznatkov o jednotlivostiach, čiže postup od jednotlivého k obecnému. Indukcia bude 

využitá hlavne pri zobecňovaní poznatkov, ktoré boli získané štúdiom sekundárnych 

zdrojov( SYNEK et. al., 2007). 

 

Dedukcia je chápaná odvodením od obecnejších záverov, sudu a tvrdení k menej 

obecným, čiže postup od obecného k jednotlivému. Vychádza zo známych obecne 

platných záverov, ktoré sa aplikujú na nepreskúmané prípady. Pri riešení určitej 

problematiky by mala byť použitáako indukcia, tak dedukcia. Pri použití len jednej 

z týchto metód by mohlo dôjsť k skresleniu riešenejproblematiky (SYNEK et. al., 

2007). 
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2 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 
 

Kapitola sa venuje teoretickým základom, ktoré sú východiskom pre nasledujúce 

kapitoly.  

2.1 Podnikateľský plán 
 

,,Postaviť dom bez základov je ako podnikať bez podnikateľského plánu“ (HILL, 2010). 

Fotr (1995) vo svojej knihe „Podnikatelský plán a investičné rozhodovaní“ vyjadruje 

svoj názor na zabezpečenie  prosperity a úspešného rozvoja podniku, kde tvrdí, že tento 

stav nie je jednoduchou záležitosťou v podmienkach tržnej ekonomiky. Avšak, za jeden 

z významných predpokladov na dosiahnutie tohto cieľa považuje premyslenú stratégiu 

podniku a prípravu podnikateľských projektov ktorými podnik realizuje túto stratégiu.  

 

Podnikateľské projekty resp. podnikateľské plány predstavujú významný nástroj pre 

riadenie rozvoja podniku. Cieľom podnikateľských plánov je jednak zvýšenie 

pravdepodobnosti podnikateľského úspechu , a zároveň zväčšenie možnosti získania 

prostriedkov na ich financovanie (FOTR, 1995). 

2.1.1 Obsah a štruktúra podnikateľského plánu 

 

Obsah ani štruktúra podnikateľského plánu nie su formalizované a závisia 

predovšetkým na dôvode jeho spracovania. (ŠIMAN et al., 2010) 

Podnikateľský plán však by mal obsahovať minimálne nasledujúce informácie, ktorých 

usporiadanie môže byť rôzne, ale logické na ich vnútornú previazanosť a konzistenicu: 

• aktuálna vízia a ciele podniku 

• plánovanázásadnaazmena v podnikaní (napr. zlúčenie s inou spoločnosťou, 

rozšírenieačinnosti, reštrukturalizácia výrobného programu apod.) 

• analýzagvonkajších a vnútornýchlpodmienok pre podnikanie s akcentom na 

identifikáciugpríležitosti, ohrozenia, silných a slabých stránok 

• zloženie a stručná charakteristika manažmentu, popr. kľúčových pracovníkov 
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• organizačná štruktúra podniku 

• personálna politika,vrátane predpokladaného vývoja pracovných miest, popr. 

priemerné zárobky 

• finančný plán 

• marketingovétechniky používané k predaju produktov cieľovým zákazníkom 

• identifikácia produktovpodniku, perspektíva ich vývoja 

• technickézaistenie výroby plánovaného objemu, sortimentu a kvality produkcie, 

• významní dodávatelia vstupu alebo odberatelia výstupu 

• podnikateľské rizika a návrh spôsobu ich riešenia referencie odberateľov a pod. 

(ŠIMAN et al., 2010) 

 

2.2 Animátor v cestovnom ruchu 
 

V definícii animácie nie je medzi autormi veľká zhoda a neexistuje  všeobecne platná 

definícia, ale  každá z definícii  akcentuje podstatný zmysel animácie, a to záujem 

o človeka a jeho zážitok.  

 

Podľa nemeckého autora Opaschowského animácia v cestovnom ruchu predstavuje 

účinnú metódu ako prinútiť dovolenkárov zabudnúť na osamotenosť, letargiu, pasivitu 

a prostredníctvom animačného programu ich priviesť k uvoľneniu (In: KACVINSKY, 

2008)  

Orieška animáciu v cestovnom ruchu vníma ako organizovanie a stimulovanie 

aktívneho využívania voľného času záujmových skupín návštevníkov cestovného ruchu 

na spoločenských podujatiach s cieľom intenzifikovať ich zážitky, rozveseliť a zabaviť 

ich, povzbudiť, sprostredkovať nové dojmy, aktivizovať nevyužitú energiu a to 

uspokojením ich potrieb, stupňovaním ich aktivity, znásobením interakcie s okolím, 

vzájomnou komunikáciou a podobne (In: KACVINSKÝ, 2008). 

 

Animáciu ako intencionálne riadenie ľudí vo voľnom čase prostredníctvom ich 

bezprostredného zapájania sa do istých aktivít opisuje poľská autorka Wolanská(In: 

KACVINSKÝ, 2008). 
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2.2.1 Spoločensko-ekonomický význam poskytovania animačných služieb 

 

Je veľmi zložité ekonomicky kvantifikovať efektívnosť animácie, pretože animácia 

neplní len ekonomickú funkciu v zariadení cestovného ruchu, ale aj napriek tomu boli 

v literatúre rozpoznané ukazovatele, ktoré sú k tomu využívané. Na meranie 

ekonomickej efektívnosti je možné použiť viaceré ukazovatele (ORIEŠKA, 2003): 

- ukazovatele nákladovosti, 

- ukazovatele rentability, 

- ukazovatele nákladovej účinnosti, 

- ukazovatele vyjadrujúce štruktúru nákladov a výkonov. 

 

Väčšina animačných služieb je neplatená, ale ich poskytovaním sa môže zvýšiť rast 

celkových tržieb hotela. Prebližšie vysvetlenie je použitý príklad večernej animácie, 

ktorý má značný ekonomický význam. Večerný program koncentruje väčší počet hostí 

v určitom priestore (divadlo, lobby, amfiteáter). Tieto priestory sú zabezpečené barovou 

prevádzkou a večerná animácia svojím programom výrazne prispieva k predaju 

alkoholických a nealkoholických nápojov. Bez ponuky animácie by hostia hľadali 

zábavu a rozptýlenie mimo zariadenia v blízkych barových a reštauračných 

zariadeniach. 

Ekonomický prínos má aj poskytovanie neplatených denných animačných aktivít. 

Účasťou na animácii hostia ostávajú v zariadení a po absolvovaní napríklad športovo-

pohybových aktivít majú potrebu osviežiť sa. Aj takýto druh ekonomického prínosu je 

súčasťou animácie, aj keď je ťažko kvantifikovateľný (KACVINSKÝ,2008). 

 

2.2.2 Animácia ako služba v cestovnom ruchu 

 

Jakubíková (2012) zaraďuje animačné služby do služieb cestovného ruchu do kategórie 

„dodavateľské služby“a zdôrazňuje, že sa jedná o služby komplexné , kde je potreba si 

uvedomiť nezbytnosť spolupráce medzi jednotlivými subjektmi a taktiež 

koordináciučinnosti v danom rekreačnom priestore k tomu aby boli návštevníci 

spokojní.Z hľadiska delenia významu v spotrebe účastníkov cestovného ruchu sa radí 

medzi služby doplnkové čo sú služby spojené s využívaním atraktivít charakteristické 



18 
 

pre dané rekreačné zariadenie. Podľa charakteru spotreby môžu byť zaradené do 

kategórie osobných služieb, kde užitný efekt sa dostaví bezprostredne. Väčšinou sa 

jedná o služby, ktoré sú neplatené, ktoré môžu tiež spadať do oblasti spoločensko-

kultúrnych a športovo-rekreačných služieb (JAKUBÍKOVÁ , 2012). 

 

2.3 Metódy analýzy prostredia 
 

Porozumenie a vyhodnotenie pôsobenia prostredia na činnosť firmy je dôležité na 

jednej strane pre strategické plánovanie, na strane druhej pre plánovanie jednotlivých 

funkčných oblastí vrátane marketingu. Tento proces je taktiež nazývaný situačnou 

analýzou (JAKUBÍKOVÁ, 2012). 

2.3.1 SLEPTE (PESTEL) analýza 

 

Marketingové prostredie podniku je tvorené širším okolím firmy, sú to také společenské 

vplyvy, ktoré pôsobia na mikroprostredie ako celok a ovplyvňujú aj vnútorné prostredie 

firmy a destinácie cestovného ruchu.  Najčastejšie sa pre označenie vplyvu (síl) 

makroprostredia používa skratka PEST alebo PESTEL, kde jednotlivé písmená 

znamenajú:  

• P - politicko-právne 

• E - ekonomické 

• S -sociálno -kultúrne 

• T- technické  

• EL – ekologické (JAKUBÍKOVÁ, 2012) 

 

Politické prostredie zahrňuje zákony, vládne úrady a zájmové skupiny, ktoré 

ovplyvňujú a obmedzujú najrôznejšie organizácie a jednotlivcov v každej spoločnosti. 

V rámci cestovného ruchu mier a priaznivá politická klíma je nevyhnutná podmienka 

pre jeho priaznivý rozvoj. Terorizmus je obmedzujúcim faktorom v tejto oblasti. Ďalším 

faktorom, ktorý buď vytvára podmienky pre rozvoj alebo podmienky pre útlm je 

legislatíva (JAKUBÍKOVÁ, 2012). 
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Ekonomické prostredie obsahuje faktory, ktoré ovplyvňujú kúpnu sílu spotrebiteľov 

(hosťov a návštevníkov) a štruktúru ich výdajov. V rámci ekonomického prostredia sa 

sledujú faktory ako výška národného dôchodku, rast HDP, zloženie platobnej bilancie, 

dosiahnutý stupeň materiálnej stránky životnej úrovne. Dôsledky vyplyvajúce 

z ekonomiky štátu, napr. recesia ekonomiky, kde dochádza k obmedzeniu v cestovaní, 

znižuje sa obsadenosť niektorých hotelov, s problémami sa stretávajú aj rôzne 

podnikateľské subjekty v destináciach, v ktorých došlo k výraznému úbytku 

návštevníkov, väčšina turistov bude uprednostňovať pravdepodobne pobyt v domácich 

destináciach, v ktorých dôjde k zvýšeniu poptávky (JAKUBÍKOVÁ, 2012). 

 

Sociálno-kultúrne prostredie v rámci sociálno-kultúrného prostredia je skúmané 

demografické prostredie, sociálne prostredie a kultúrne prostredie. Príkladom 

demografických faktorov môže byť: veľkosť populácie, rast populácia či veková 

skladba. 

Demografia je štúdium ľudskej populácie z hľadiska veľkosti, hustoty rozmiestnenia, 

veku, pohlavia, rasy, zamestnania a ďalších štatistických údajov. Sociálne prostredie je 

dané spoločenským zariadením. Medzi sociálne faktory sa radí: sociálna politika štátu, 

význam rodiny, role jednotlivca v spoločnosti.  

Kultúrne prostredie je tvorené inštitúciami a ďalšími faktormi, ktoré ovplyvňujú 

základné hodnoty, vnímanie, preferencie a chovanie spoločnosti. Za kultúrne faktory sa 

považujú: hodnoty, postoje, očakávania, symboly, rituály, historky, mýty, jazyk ako aj 

neverbálnu komunikáciu. Dôsledky pre cestovný ruch sú rastúca poptávka po kvalite, 

pohodlí, bezpečností, rastúca popularita aktívneho oddychu a taktiež poptávka po 

wellness produktoch a fitnes centrách (JAKUBÍKOVÁ, 2012). 

 

Technologické prostredie zahrňuje faktory, ktoré vytvárajú nové technológie, a tým aj 

nové produkty a nové príležitosti na trhu. Trendy v rámci technologického prostredia 

súvisiace s cestovným ruchom sú napr. meniaca sa administratívna technika, 

telekomunikačná technika, informačné technológie, dopravné prostriedky sú rýchlejšie  

bezpečnejšie, pohodlnejšie, ďalej sú to novšie technológie pre prípravu jedál a ich 

spracovanie a pod. (JAKUBÍKOVÁ, 2012). 
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Ekologické prostredie sa zaoberá vzťahom človeka k prírodnému prostrediu. 

Ekológiou môžeme nazvať etiku chovania človeka v pomeru k prírode. Literatúra medzi 

faktory prírodného prostredia zahrňuje: prírodné zdroje, ktoré tvoria vstupy do 

výrobného procesu, geografické a klimatické podmienky (JAKUBÍKOVÁ, 2012). 

 

2.3.2 Porterov model 5-tich síl 

 

Koncept analýzy piatich síl je možno použiť pre analýzu konkurenčného prostredia 

podniku. Model vychádza z predpokladu, že strategická pozície firmy, ktorá pôsobí 

v určitom odvetví (na určitom trhu) je predovšetkým určovaná pôsobením piati 

základných činiteľov (faktorov):  

 

Kúpna sila zákazníkov – zákazník ma voči svojmu dodávateľovi silnú pozíciu 

predovšetkým vtedy, keď je veľký z hľadiska poptávky, môže ľahko prejsť ku 

konkurencii, má k dispozícii potrebné tržné informácie o cene apod. (GRASSEOVÁ, 

2010). 

 

Vyjednávacia sila dodávateľov – dodávatelia nezbytných zdrojov môžu vyžadovať 

vysoké ceny, čo vedie k zníženiu zisku, väčšinou sa jedná o dodávateľov energie, 

súčiastok, surovín. Sú silní, pokiaľ je vstup takého dodávateľa z určitého hľadiska pre 

kupujúceho dôležitý a pre kupujúceho nie je jednoduché prejsť od jedného dodávateľa 

k druhému (GRASSEOVÁ, 2010). 

 

Hrozba vstupu nových konkurentov – je znižovaná vtedy, keď sú výrobky vysoko 

diferencované, je obtiažné sa napojiť na distribučné kanály (GRASSEOVÁ, 2010). 

 

Hrozba substitútov – pre tieto účely je substitút niečo, čo vyhovuje tým potrebám ako 

produkt alebo služba poskytovaná v obore. Pokiaľ sa substitút stane príťažlivejší 

z hľadiska ceny, dochádza k tomu, že sa kupujúci od firmy odvráti. Tomu je nutné 

predchádzať tým, že nebude firma zvyšovať ceny a nezanedbá inovačný vývoj svojich 

produktov alebo služieb (GRASSEOVÁ, 2010). 
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Rivalita medzi súčasnými firmami - medzi faktory ovplyvňujúce rozsah rivality 

medzi súčasnými firmami patrí štruktúra odvetvia (je daná veľkosťou podielov 

jednotlivých firiem- konkurencie, oligopol, monopol), a výška vstupných bariér 

(majetok, ktorý nemá variantné využitie a nemôže byť predaný, emocionálny prístup, 

kde firma nie je ochotná vystúpiť zo sentimentálnych dôvodov, strategické vzťahy vo 

vnútri firmy, napr.nízky obrat jednej divízie môže spôsobiť vysoký obrat inej, ktorá 

pôsobí v inom odvetí). Najčastejšia býva medzi súčasnými firmami cenová rivalita 

(ŠIMAN et al, 2010). 

 

2.3.3 Analýza 7S 

 

Model umožňuje skúmanie siedmych základných vnútorných oblastí každej spoločnosti, 

kde písmeno „S“ predstavuje počiatočné písmeno pôvodne anglických slov 

reprezentujúcich tieto oblasti (strategy, systems, structure, staff, style, skills, shared 

values). V slovenských ekvivalentoch sa jedná o tieto oblasti: strategie, systémy 

(vnútorné systémy a procedúry riadenia firmy), štruktúra (organizačná štruktúra 

spoločnosti), spolupracovníci (ľudské zdroje, personál), štýl manažérskej práce 

(kompetencie a prístup managementu), schopnosti (pracovné dispozície ľudí vo firme, 

ich profesionálne kompetencie a kvalifikácie), zdieľané hodnoty (princípy, idey a 

hodnoty zdieľané vo firme) (KORÁB et al., 2007). 

2.3.3.1 Finančná analýza 

 

Finančná analýza zohráva vo finančnom riadení podniku významnú a nezastupiteľnú 

rolu. Interpretácia výsledkov finančnej analýzy patrí k základným schopnostiam 

finančného manažéra. V širšom slova zmysle ju môžeme označiť ako rozbor: 

• výsledku hospodárenia podniku 

• finančnej stability, resp. zadlženosti podniku (RUČKOVÁ, 2008) 

 

Pre účel tejto diplomovej práce boli použité nasledujúce metódy analýzy: analýza 

pomerových ukazovateľov, analýza sústav ukazovateľov- Altmanov index finančného 

zdravia.  
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2.3.3.2 Pomerové ukazovatele 

 

Ukazovatele rentability  

 

Medzi najsledovanejšie ukazovatele finančnej analýzy patrí rentabilita. Ukazovatele 

rentability môžeme charakterizovať ako najkomplexnejší spôsob hodnotenia 

podnikateľskej činnosti.  

Rentabilita celkového vloženého kapitálu (ROI – return on investments)– vyjadruje 

celkovú efektívnosť firmy, jej produkčnú silu  

ROI= EBIT/ celkový kapitál (RŮČKOVÁ, 2008) 

  

Rentabilita celkových aktív  (ROA – return on assests) – pomeruje zisk s celkovými 

aktivami investovanými do podnikania bez ohľadu na to, z akých zdrojov sú 

financovane (vlastných, cudzích, krátkodobých, dlhodobých). 

ROA= hosp. výsledok po zdanení / celkové aktiva(BARTOŠ, 2013) 

 

Rentabilita vlastného kapitálu (ROE- return on equity) – vyjadruje výnosnosť 

kapitálu vloženého akcionármi alebo vlastníkmi podniku  

ROE= hosp. výsledok po zdanení / vlastní kapitál (RŮČKOVÁ, 2008) 

 

Rentabilita tržieb (ROS- return on sales) – vyjadruje schopnosť podniku dosahovať 

zisku pri danej úrovni tržieb. Tento ukazovateľ sa niekedy nazýva ziskové rozpätie. 

ROS= hosp. výsledok / tržby (RŮČKOVÁ, 2008) 

 

Ukazovatele likvidity 

 

Ako uvádza Valach:  „Solventnosť je schopnosť podniku získať prostriedky na úhradu 

svojich záväzkov, keď nastala ich splatnosť. Predstavuje relatívny prebytok hodnoty 

aktív nad hodnotou pasív. Likvidita je momentálna schopnosť uhradiť splatné záväzky a 

likvidnosť označuje mieru zložitosti transformovať majetok do hotovostnej formy.“ 

(VALACH, 1999, s.108) 
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Okamžitá likvidita sa označuje ako likvidita 1. stupňa a predstavuje to najužšie 

vymedzenie likvidity. Vstupujú do nej len tie najlikvidnejšie položky. Doporučované 

hodnoty pre okamžitú likviditu sú 0,2-0,5. 

Okamžitá likvidita=pohotové platobné prostriedky / dlhy s okamžitou splatnosťou 

(RŮČKOVÁ, 2008) 

 

Pohotová likvidita sa označuje ako likvidita 2. stupňa  a platí pre ňu, že čitateľ by mal 

byť rovnaký ako menovateľ 1:1, prípadne 1,5:1. Z doporučených hodnôt preto 

vychádza, že podnik by bol schopný vyrovnať so svojimi záväzkami, bez toho aby 

musel predať svoje zásoby. 

Pohotová likvidita = obežná aktiva-zásoby/ krátkodobé dlhy (RŮČKOVÁ,2008) 

 

Bežná likvidita sa označuje ako likvidita 3. stupňa a ukazuje koľko krát pokrývajú  

obežné aktiva krátkodobé záväzky podniku. Stručne povedané, vypovedajú o tom ako 

by bol podnik schopný uspokojiť svojich veriteľov, keby premenil všetky svoje obežná 

aktiva v danom okamihu na peňažný majetok. Doporučené hodnoty sú v rozmedzí 1,5- 

2,5. 

Bežná likvidita = obežná aktiva/ krátkodobé dlhy (RŮČKOVÁ, 2008) 
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Ukazovatele zadĺženosti 

 

Ukazovatele zadĺženostasledujú vzťah medzi cudzími a vlastnými zdrojmi. Zadĺženosť, 

aj keď je vysoká nemusíešte byť negativistickou charakteristikou firmy. Vysoká 

finančná páka môžepozitívne prispievaťk rentabilite vlastného kapitálu  

( KISLINGEROVÁ et al., 2008). 

 

Celková zadĺženosťalebo  ukazovateľ věřitelského rizika. Obecne platí, čím je väčšia 

hodnota tohtoaukazovateľa, tým je vyššieriziko veriteľov. 

Celková zadĺženosť ( Debt ratio) = cudzí kapitál / celková aktiva (RŮČKOVÁ, 

2008) 

 

Koeficient samofinancovaní je doplnkový ukazovateľ k ukazovateľu veriteľského 

rizika a ich súčet by mal dať približne jedna. 

Koeficient samofinancovaní (Equity ratio) = vlastný kapitál / celková aktiva 

(RŮČKOVÁ, 2008) 

 

Ukazovateľ úrokového krytiaslúži nato aby firma zistila či je pre ňu únosné dlhové 

zaťaženie 

Ukazovateľ úrokového krytia = EBIT / nákladové úroky (RŮČKOVÁ, 2008) 

 

Doba splatnosti celkového dlhu v rokoch (debt service coverage ratio)ukazovateľ 

hovorí, za ako dlho môže firma splatiť všetky svoje cudzie zdroje z prevádzkového CF. 

Výpočet: cudzie zdroje / prevádzkové CASH FLOW(FAP, 2015). 

 

Krytie úrokov z prevádzkového cash flow (times interest Earned ratio)ukazovateľ 

meria schopnosť firmy hradiť úroky z prevádzkového CF. Všeobecne sa za negatívnu 

hodnotu považuje 2,5 násobok a nižšia hodnota. 

Výpočet: (prevádzkové CASH FLOW + nákladové úroky) / nákladové úroky(FAP, 

2015). 
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Ukazovatele aktivity 

Jedná sa o kombinované ukazovatele, kde sa kombinujú položky súvahy a výkazu zisku 

a stráty. Pomocou nich sa sleduje schopnosť podniku využívať svoj majetok resp.ako 

podnik využíva jednotlivé podnikové časti (KHOSLA, 2014). 

  

Obrat celkových aktiv –udáva počet obrátok za daný časový interval, vypovedá o 

efektívnosti využívania aktív podniku  

Obrat celkových aktiv=Tržby / celkové aktiva (KHOSLA, 2014). 

 

Obrat stálych aktiv-  je ukazovateľom efektívnosti, využívania budov, strojov, 

zariadení, dopravných prostriedkov, a ostatného dlhodobého majetku. 

Obrat stálych aktiv=Tržby / Stále aktiva (KHOSLA, 2014). 

 

Doba obratu pohľadávok– udáva koľko musí firma čakať na platby od svojich 

odberateľov, mala by byť spravidla nižší jako doba obratu zävazkov, aby firma skôr 

inkasovala ako platila(KHOSLA, 2014). 

Doba obratu pohľadávok=Pohľadávky/ (denné tržby / 360)  

 

Doba obratu záväzkov -  udáva dobu splatenia záväzkov čím vypovedá o platobnej 

disciplíne samotného podniku (KHOSLA, 2014). 

Doba obratu záväzkov= Záväzky/ (denné tržby / 360)  

 

2.3.3.3 Analýza sústav ukazovateľov 

 

Bonitné modely alebodiagnostické modely  hodnotia firmu jedným syntetickým 

koeficientom na základe účelovo vybraného súboru ukazovateľov, ktoré najlepšie 

umožňujú ich klasifikáciu. Sú založené prevažne na teoretických poznatkoch 

(BARTOŠ, 2013). 

 

Bankrotné modely alebo (predikčné modely) informujú používateľov či podniku  hrozí 

bankrot v blízkej budúcnosti. (BARTOŠ, 2013). 

 



26 
 

Medzi známe bankrotné modely patrí:  

 

Altmanuv index finančného zdravia  

Zámerom pôvodného Altmanovho indexu bolo zistiť, ako by bolo možné odlišiť 

bankrotujúce firmy od tých u ktorých je možnosť bankrotu minimálna. Altman použil 

k predpovedi podnikateľského rizika diskriminačnú metódu, tj. priama štatistická 

metóda,ktorá triedi pozorované objekty do dvoch alebo viacerých definovaných skupín 

podľa určitých charakteristík (RŮČKOVÁ, 2008). 

 

Z = 0,717* X1 + 0,847* X2 + 3,107* X3 + 0,420* X4 + 0,998* X5  

Kde:  

X1 = ČPK / Aktiva celkom 

X2 = Kumul. nerozdel. hosp. výsl.min. obd./ Aktiva celkom 

X3 = EBIT / Aktiva celkem 

X4 = Tržní hodnota vlastného kapitál / Cudzie zdroje 

X5 = Tržby / Aktiva celkom (BARTOŠ, 2013) 

 

Interpretácia výsledkov : Pre hodnoty nižšie než 1,2 – pásmo bankrotu  

Pre  hodnoty od 1,2 do 2,9 -  pásmo šedé zóny 

Pre hodnoty nad 2,9 – pásmo prosperity (RŮČKOVÁ, 2008) 

 

Index IN 05   

Za výhodou indexu IN je jeho konštrukcia, čiže spojenie veriteľského (hrozba bankrotu) 

a vlastnického pohľadu (tvorba hodnoty). 

IN05=0,13*A/CZ+0,04*EBIT/Ú+3,97*EBIT/A+0,21*VÝN/A +0,09*OA/(KZ+KBÚ) 

(BARTOŠ, 2013) 

 

Kriteriálné hodnoty: 

IN05 < 0,90 podnik smeruje k bankrotu - pravdepodobnosť 97 % a 76 % nebude tvoriť 

hodnotu. 

0,90 < IN05 < 1,60 šedá zóna – 50 % až  70 %  pravdepodobnosť že bude tvoriť 

hodnotu. 
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IN05 > 1,60 podnik tvorí hodnotu – pravdepodobnosť 92 % a 95 % že nezbankrotuje. 

(BARTOŠ, 2013) 

 

2.3.4 SWOT analýza 

 

Analýza SWOT sa považuje za najčastejšie používaný analytický rámec a postup, ktorý 

identifikuje  a posudzuje významnosť faktoru z pohľadu silných (Strenghts) a slabých 

stránok (Weakness) podnikateľského objektu, a zároveň z pohľadu príležitosti 

(Opportunities) a hrozieb (Threats), ktorým je alebo bude skúmaný podnik vystavený 

(KORÁB et al., 2007). 

 

• Silné a slabé stránky sú interné faktory, nad ktorými spoločnosť má určitú 

kontrolu a ktoré môže ovplyvňovať napr. manažerské schopnosti, jedinečnosť 

personálu(KORÁB et al., 2007). 

 

• Hrozby a príležitosti sú externé vplyvy, ktoré sú podnikom neovplyvniteľné a 

je na nich možné len do istej miery reagovať napr. situácia na trhu práce, 

konkurencia, legislatíva (KORÁB et al., 2007). 

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje námety pre hľadanie slabých a silných stránok, 

ktoré su relevantné pre spoločnosť Pro-staff s.r.o. a v nasledujúcej kapitole im 

bude venovaná pozornosť.  

Tabuľka 1:Možné zdroje silných a slabých stránok (Zdroj: KORÁB et al., 2007) 

Oblasť podniku Silné stránky Slabé stránky 

Personál Lojálny a nadšený tým 
Závislosť na jednej 

profesii 

Skúsenosti Znalosť trhu a trendov 
Nekompetentní 

pracovníci 

Financie Solídny cash flow Nízka likvidita 
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Nasledujúca tabuľka zobrazuje námety na identifikáciu príležitosti a hrozieb, ktoré sú 

relevantné pre spoločnosť Pro-staff s.r.o. a v najsledujúcej kapitole im bude venovaná 

pozornosť.  

Tabuľka 2: Možné príležitosti a hrozby pre podnik (Zdroj: KORÁB et al., 2007) 

Oblasť podniku Príležitosti Hrozby 

Pracovný trh 
Dostatok voľných 

zdrojov 

Legislatíva, sociálne 

dávky 

Legislativa Zákon rozšíril trh 
Zložitosť zákonu, 

náklady 

Globalizace Rozšírenie trhu Nová konkurencia 

 

2.4 Stratégia vstupu na nový trh 
 

 Ako Lauren Maillian Bias hovorí: „ pred vstupom na nové územie je dôležité spoznať 

miestne zvykya kultúru, a zároveňpochopiť potreby, a nepísané pravidlá, ktoré pomôžu 

firme lepšie prispôsobiť svoj koncept na novom trhu"(FORBES, 2011). Analýzy 

prevedené v treťej kapitole budú použité nato aby bolo možné vytvoriť podnikateľský 

koncept pre spoločnosť Pro-staff s.r.o., tak aby na novom trhu bol úspěšný.  

 

Už úvod tejto práce obsahuje zmienku o dôvode vypracovania tejto stratégie. Aj napriek 

faktu, že spoločnosť pôsobí v Českej republike, kde im pomohli presadiť sa získané 

skúsenosti z domáceho trhu a úspech na domácom trhu zabezpečili jednak skúsenosti 

majiteľa zo zahraničia v oblasti cestovného ruchu, taktiež veľkú váhu na tom zohralo 

prvenstvo v poskytovaní týchto služieb. Avšak, začať rozvíjať business v jednej z 

najposperujúcejších krajín Európskej Únie vyžaduje strategický plán vstupu na jej trh.  

V tejto diplomovej práci bude stratégia navrhnutá podľa nižšie uvedeného rámca, ktorý 

bol vytvorený Franklinom E. Root.  

 

V prvom rade je dôležité vymedziť trh na ktorý sa spoločnosť chystá vstúpiť a portfólio 

služieb, ktoré sa chystá ponúkať.  Ďalším krokom je stanovenie cieľov, ktoré chce 
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dosiahnuť.  Následovne potom na základe všetkých faktov z prevedených analýz je 

potreba zvoliť vhodnú metódu vstupu na rakúsky trh. V tomto prípade sa jedná o 

rozhodovanie založenia pobočky alebo poskytovania služieb na základe zmluvných 

dojednaní. Prevedením analýz zistiť trendy a možnosti na rakúskom trhu a pripraviť 

vhodný marketingový mix. Všetky kroky uvedené vyššie budú vyžadovať spätnú 

kontrolu.  

 

 
Obrázok 1: Rámec stratégie vstupu na nový trh (Zdroj: ROOT, 1998) 
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2.4.1 Porterov diamantový model 

 

Michael Porter kvôli novému trendu, globalizáciipredstavil model, ktorý dovoľuje analyzovať 

národné hospodárstva a ich konkurencieschopnosť. Touto analýzou sa snaží poukázať nato, 

prečo niektoré priemyselné odvetvia v rámci niektorých národov sú konkurencieschopnejšie 

než iné. Tento model predstavil vo svojej knihe „Competitive advantage of nations“ alebo 

Konkurenčná výhoda národností a jeho základné faktory umožňujú alebo blokujú spoločnosť 

pred dosiahnutím konkurenčnej výhody a z nej prameniaceho úspechu v prostredí globálnej 

konkurencie (PORTER, 1998). 
 

 

Porter odporúča použiť nižšie uvedené dimenzie:  

 

 
Obrázok 2: Faktory podľa Michaela E. Portra (Zdroj: SALAJ, 2010) 

 

Kondícia Faktorov -táto skupina sa špecifikuje na vstupné suroviny a výrobné faktory 

ako sú napr. práca, infraštruktúra, ktoré sú relevantné pre danú spoločnosť ako aj pre jej 

bezprostrednú konkurenciu. Cieľom tejto dimenzie je nájsť konkurenčnú výhodu, ktorá 

je základom pre ďalší rozvoj. Výsledkom môžu byť krajiny napr. s nízkou cenou práce 

alebo daňové raje. Porter ďalej poukazuje nato, že tieto faktory nie sú vždy dané. Tieto 

sa môžu v čase vyvíjať a meniť na základe politických, technologických, a socio-

kultúrnych procesov (PORTER, 1998). Faktory môžu byť zlučiteľné do nasledujúcich 

skupín: 
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• Ľudské zdroje (úroveň kvalifikácie) 

• Materiálové zdroje (prírodné bohatstvo) 

• Vedomostné zdroje (veda a výskum) 

• Kapitálové zdroje  

• Infraštruktúra 

 

Stav dopytu -tento faktor popisuje stav aktuálneho dopytu ako aj jeho vývoj 

v minulosti a predpoklady pre budúci trend.  Dopyt je určený troma základnými 

charakteristikami  

• Mix (kombinácia medzi potrebami a požiadavkami zákazníka) 

• Rozsah a tempo rastu  

• Mechanizmus transformujúci domáce preferencie na zahraničné trhy(HILL, 

2014) 

 

Stav priemyslu -v tejto časti sa jedná o skupinu faktorov, ktorá vypovedá o stave 

dodavateľských spoločnosti pôsobiacich na tom istom trhu (HILL, 2014). 

 

Firemná stratégia a štruktúra - posledná skupina faktorov pojednáva o spôsobe akým 

vznikajú v danej krajine podniky, ako sú organizované a manažované, a taktiež zahrňuje 

domácu konkurenciu. Spomenutie kultúrnych aspektov, pracovnej morálky jednotlivých 

národov interakcie medzi spoločnosťami, zvyky a iné je súčasťou tejto oblasti, ktorá 

určuje či podnik má alebo nemá konkurenčnú výhodu.  Porter argumentuje, že domáca 

konkurencia a hľadanie konkurenčných výhod v rámci národa môže napomôcť 

spoločnostiam vytvoriť základné prvky stratégie, ktoré môžu byť úspešné na 

medzinárodných trhoch. 
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Obrázok 3: Porterov diamantový model (Zdroj: SALAJ, 2010) 

Konkurenčnú výhodu môže národ získať, keď efektívne prepojí všetky štyri skupiny 

faktorov. Jedným z nástrojov na prepojenie je vláda a jej politika. Ďalším faktorom je 

rozpoznanie príležitosti a využitie šance. Pre tento faktor musí byť v rámci národa 

vytvorený dostatočný súbor inštitúcii, ktoré rozvíjajú vedomosti a samotné povedomie o 

zdrojoch, ale aj základňa pracovnej sily, ktorá dokáže tieto zdroje zúročiť (PORTER, 

1990).´ 

 

2.4.2 Marketingový mix 

 

Marketingový mix je súbor marketingových nástrojov, ktoré firma využíva k tomu, aby 

dosiahla marketingových cieľov na marketingovom  trhu. Tento pojem bol prvý krát 

použitý profesorom na Harvard Business School v USA Neilom H. Bordenom. Ako už 

vyplýva zo samotnej definície pojmu, tvorí niekoľko prvkov, ktoré sú vzájomne 

prepojené. Klasická podoba marketingového mixu je tvorená 4 prvkami tzv. 4P.  

• Product - Produkt 

• Price – cena, kontraktačné podmienky 

• Place – miesto, distribúcia 

• Promotion – marketingová komunikácia(JAKUBÍKOVÁ, 2012). 
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V oblasti služieb cestovného ruchu sú k štyrom základným prvkom marketingového 

mixu priraďované ďalšie prvky.  

• People- ľudia 

• Packaging – baličky služieb  

• Programming –tvorba programu  

• Partnership – spolupráca, partnerstvo, koordinácia 

• Processes - procesy 

• Physical Evidence – fyzické charakteristiky 

• Public Opinium – verejné mienenie (JAKUBÍKOVÁ, 2012). 

 

Marketingový mix 4P je tvorený z pohľadu producenta hodnôt, teda z pohľadu firmy 

alebo organizácie. Tento pohľad v súčasnej dobe už nie je postačujúci, a to z dôvodu, že 

stále viac je potreba brať v úvahu preferencie zákazníka. Reakciou na tento fakt bol 

vytvorený Robertom Lauterbornem marketingový mix 4C, ktorý má následovné zložky:  

 

• Customer value – hodnota z hľadiska zákazníka 

• Cost to the customer – náklady pre zákazníka 

• Convenience - pohodlie 

• Communication –komunikácia (JAKUBÍKOVÁ, 2012). 

 

Pre učely tejto diplomovej práce bude v navrhovej časti vytvorený marketingový mix na 

základe vyššie uvedených mixov . 

 

2.4.3 Finančný plán 

 

Finančným plánovaním sa rozumie proces posudzovania celkových efektov finančného  

a investičného rozhodovania, ktorého výsledkom je finančný plán. 

Obecne sa dá plánovanie definovať ako špecifická forma podnikateľského zámeru, 

ktorý sa formuluje spravidla na bežný obchodný rok s výhľadom až na tri ďalšie roky.  
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Výslednou bilancovanou veličinou finančního plánu je potreba alebo prebytok 

finančních prostriedkov v jednotlivých mesiacoch obchodného roka (SEDLÁČEK, 

2001). 

 

2.4.4 Metódy hodnotenia investície 

2.4.4.1 Metódy statické 

 

Statické metódy sa zameriavajú na sledovanie cash flow z investície a rôznym 

spôsobom sa pomerujú s počiatočnými výdajmi. Faktor rizika a času berú v úvahu iba 

obmedzujúcim spôsobom (BARTOŠ et.al., 2013). 

 

Priemerná doba návratnosti 

Vyjadruje za ako dlho dojde pri rovnomernej realizácii peňažných tokov k splácaniu 

investície (BARTOŠ et.al., 2013). 

 

t … priemerná doba návratnosti 

øCF … priemerný ročný výnos 

C0 … Počiatočné investície 

 

Vzorec 1: Average payback(Zdroj: BARTOŠ et al., 2013) 

 

 t = !!!
ø!" 

Priemerná percentná výnosnosť (ARR –AVERAGE RATE OF RETURN) 

 

Vzorec 2: Average rate of return (Zdroj: BARTOŠ et al., 2013) 

 

ARR= ø!"!"!  
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Doba návratnosti (PB- PAYBACK) 

Zohľadňuje rozloženie prichadzajúceho cash flow. Doba návratnosti je daná počtom 

rokov, ktoré sú potrebné k tomu, aby sa kumulované budúce peňažné toky vyrovnali 

počiatočnej investícii (BARTOŠ et.al., 2013). 

 

2.4.4.2 Metódy dynamické  

 

Metódy dynamické prihliadajú k faktoru časua ich základom je diskontovanie všetkých 

vstupných parametrov použitých pre výpočet (BARTOŠ et.al., 2013). 

 

Čistá súčasná hodnota (NPV- NET PRESENT VALUE) 

Je základom všetkých dynamických metód, a zároveň metódou najpoužívanejšiou a 

najvhodnejšiou(BARTOŠ et.al., 2013). 

 

Vzorec  3: Net present value (Zdroj: KHOSLA, 2014) 

 
. 

Vnútorné výnosové percento (IRR- INTERNAL RATE OF RETURN) 

Je relativný percentný výnos (rentabilita), ktorý projekt poskytuje behom svojej 

životnosti. Je to taká diskontná sadzba, pri ktorej by bolo NPV=0. Investíciu je možné 

prijať, ak je IRR ≥WACC (BARTOŠ et.al., 2013). 

 

Vzorec  1: Vnútorné výnosové percento (Zdroj: BARTOŠ et al., 2013) 
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ih: vyššia diskontná sadzba 

id:nižšia diskontná sadzba  

 

Index ziskovosti (PI – PROFITABILITY INDEX) 

Predstavuje pomer prínosov (vyjadruje v súčasnej hodnote prognózovaných budúcich 

tokov hotovosti a počiatočných kapitálových výdajov (BARTOŠ et.al., 2013). 

Vzorec  2: Index profitability (Zdroj: BARTOŠ et.al., 2013) 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A SÚČASNEJ SITUÁCIE 

3.1 Prezentácia a  vznik spoločnosti  
 

Spoločnosť Pro-staff s.r.o. je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá pôsobí na trhu 

od roku 2002 ako sprostredkovateľská agentúra pre prácu v cestovnom ruchu 

v zahraničí.Agentúra bola založená Mgr. Róbertom Černákom a jeho prvý produkt 

v rámci tejto  živnostnenskej podnikateľskej činnosti bol Klub Markíza.  Od roku 2005 

sa do rodinného podnikania zapojil aj brat Mgr. Cyril Černák. V súčasnej dobe, 

každoročne vysiela stovky pracovníkov do teplých destinácii ako je Španielsko, Grécko, 

Malta, Taliansko, Egypt, Cyprus a Omán. Medzi obsadzované pozície patria: animátor, 

čašník,barman, chyžná, recepčný. Agentúra sa nesústreďuje len na prímorské štáty, ale 

taktiež na Anglicko, Rakúsko a Švajčiarsko. Spolupracuje so zahraničnými hotelmi a 

ďalšími pracovnými agentúrami. V hodnotení Recruitrank 2010 obsadila 3. miesto za 

najlepší výberový proces v kategórii personálnych agentúr (PRO-STAFF, ČERNÁK, 

2015). 

 V roku 2014 sa do rodinného podnikania zapája bratranec Ing. Karol Kacvinský, ktorý 

sa venuje rozvíjaniu a zavádzaniu konceptu animácie do slovenských zariadení 

turistického ruchu. Pri tejto činnosti sa snažil zúročiť dlhoročné skúsenosti zo 

zahraničia, kde pracoval na rôznych pozíciach. Bližšiu charakteristiku poskytuje 

nasledujúca časť 3.2. Predmet podnikania. 
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Graf 1: Historický vývoj  sprostredkovania práce agentúrou Pro-staff v jednotlivých 
rokoch (Zdroj: KACVINSKÝ, 2008) 

  

Konatelia 

Meno a priezvisko: Mgr. Róbert Černák  

Bydlisko: J.Matušku 2/2303 Spiššká Nová Ves 052 05 

Meno a priezvisko: Mgr. Cyril Černák 

Bydlisko: J.Matušku 2/2303 Spiššká Nová Ves 052 05 

Meno a priezvisko: Ing. Karol Kacvinský  

Bydlisko: Danišovce 053 22  

Vznik funkcie: 01.04.2014  

 

Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 14.10. 2011 . Vklady majiteľov 

boli 2210 eur, ktoré sú už v dnešnej dobe splatené (ORSR,2014). Svoju činnosť 

vykonáva na základe povolenia na sprostredkovanie zamestnania  (číslo: 

AA/2007/7892/18433), vydané Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave. 

Agentúra ma sídlo na uliciJ. Matušku 2/2303 Spišská Nová Ves 052 05, ale väčšinu 

svojich podnikateľských činnosti riadiz podnikateľských priestorov, ktoré sa 

nachádzajúna ulici Jabloňovej 22v Bratislave. Okrem toho zabezpečovanie služieb 

vykonávajú aj pracovníci, ktorí sú k nájdení v Business Center Poprade vkancelárii 

č.420 na Karpatskej ul.3256/15 05801. 
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3.2 Predmet podnikania 
 

Nasledujúca časť sa venuje  konkrétnejšie  charakteristike podnikateľskej činnosti, ktorá 

je relevantná pre túto diplomovú prácu.  

 

Okrem vyššie spomenutej sprostredkovateľskej činnosti sa spoločnosť hlavne zaoberá 

poskytovaním a zabezpečovaním animačných služieb do hotelov, aquaparkov, 

lyžiarskych stredísk, spa a wellness a iných zariadení turistického ruchu na Slovensku. 

Ďalej svoju činnosť rozvíja aj jako „eventová agentúra“, a zároveň subdodávateľ služieb 

pre iné eventové agentúry.  Pre účely tejto diplomovej práce bude používaný pojem 

eventova agentúra, ktorý je objasnený v časti 3.2.3. Slovenská firma okrem slovenského 

trhu pôsobí tiež v susednom Česku, Poľsku a vzdialenejšom Nemecku. V Poľsku má 

spoločnosť pobočku, ktorá je riadená Mgr. Cyrilom Černákom, zatiaľ čo v Českej 

republike a Nemecku poskytuje svoje služby na základe zmluvných dojednaní.  

 

3.2.1 Agentúra Pro-staff ako poskytovateľ animačných služieb 

 

Spoločnosť ponúka animátorov a animačné služby podľa požiadaviek klientov  v 

spojení so skúsenosťami manažmentu firmy. Prenájom animačných služieb znamená ich 

kompletné zabezpečenie na klientom určenú dobu. Hotel ma  napríklad plnú obsadenosť 

počas víkendu a nemá žiadny program, chce zorganizovať akciu pre deti a nevie ako, 

alebo potrebuje večerný program ale chýba mu personál a technické zabezpečenie. 

Zákazník rozpozná, že  potrebuje zatraktívniť ponuku , Agentúra Pro-staff s.r.o.  ako 

odborník na animačné služby, je schopná nielen poskytnúť animátorov, ale vypracuje 

kompletný scenár programu a všetky aktivity materiálne zabezpečí. To znamená, že 

animačné služby zabezpečí organizačne, personálne aj materiálne. Samozrejme program 

prispôsobuje a konzultuje s požiadavkami konkrétneho klienta. Animačné služby je 

možné si prenajať len na niekoľko hodín, dní ale aj na celé leto. Pri prenájme 

animačných služieb na niekoľko dní, prípadne víkend sú súčasťou programu denné aj 

večerné aktivity. V prípade niekoľkohodinových akcií sú v ponuke denné programy pre 

deti, dospelých a seniorov a večerné programy na kľúč ako cabaret night, tanečný večer, 

senior večer, karaoke, detská party a pod (PRO-STAFF,2015). 
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Obrázok 4: Logo spoločnosti Pro-staff s.r.o.- poskytovanie animačných služieb (Zdroj: 
PRO-STAFF, 2015) 

 

3.2.2 Prenájom animačných služieb na leto 

 

Firemné portfólio obsahuje tiež možnosť prenájmu animačných služieb na celé leto 

(minimálne jeden mesiac), kde Pro-staff team vypracuje projekt na celé leto, personálne 

zabezpečí animátorov, ktorých zaškolí a počas celého obdobia koordinuje. Animačný 

program je delený na dennú a večernú animáciu. Večerný program je možné 

vypracovať až na obdobie dvoch týždňov, pričom rozsah závisí od priemerného pobytu 

hostí jednotlivých zariadeniach turistického ruchu. Až pri poskytovaní kvalitných 

animačných služieb na dlhšie obdobie sa naplno prejavia všetky ekonomické aj 

mimoekonomické prínosy (PRO-STAFF,2015). 

 

3.2.3 Agentúra Pro-staff ako eventova agentúra 

 
Agentúra PRO-STAFF s.r.o. je eventová agentúra s viacročnou praxou v 

organizovaní kultúrnych a športových eventov na Slovensku a v zahraničí. Pre firmy 

organizuje firemné akcie, športové dni, teambuilding a iné eventy rôzneho druhu. Pre 

deti pripraví detské eventy, narodeninové oslavy, detské party a iné animačné programy 

(PRO-STAFF EVENTS,2015). 

Na slovenskom trhu pôsobí ako subdodávateľ služieb pre iné eventové agentúry.  
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Obrázok 5: Logo spoločnosti PRO-STAFF s.r.o. eventova agentúra (Zdroj: PRO-
STAFF EVENTS, 2015) 

 

3.2.4 Prenájom a výroba maskotov 

 

 Spoločnosť má taktiež bohaté skúsenosti s výrobou maskotov, ktoré je schopná dodať 

do 2 až 4 týždňov na základe vlastného grafického návrhu alebo návrhu, ktorý poskytnú 

pracovníci firmy. Okrem toho zabezpečuje aj požičovňu resp. prenájom maskotov na 

rôzne udalosti (MASCOTS, 2015). 

3.3 Zákazníci/ partneri spoločnosti Prostaff 

3.3.1 Zákazníci 

 

Momentálne služby spoločnosti Pro-staff aktívne využíva už viac ako 30 subjektov z 

oblasti cestovného ruchu na Slovensku.  Medzi tieto subjekty patria: Hotely, Akvaparky 

Kúpele aLyžiarske strediská s animačným programom na Slovensku(PRO-STAFF 

EVENTY, 2015). Zoznamy turistických zariadení  s animačnými službami a aktuálnym 

animačným program na nasledujúce obdobie je možné nájsť na internetovej 

stránkewww.viva-slvovakia.sk.  

 

3.3.2 Partneri 

• Viva Slovakia 

Portál VIVA-SLOVAKIA je určený všetkým, ktorí obľubujú aktívnu dovolenku s 

bohatým animačným programom. Na stránke je možné nájsť prezentáciu hotelov, 

aquaparkov, kúpeľov, lyžiarskych stredísk či iných stredísk a presné termíny, kedy sú k 

dispozícii animátori a kvalitné zábavné programy pre celú rodinu (PRO-STAFF 

EVENTS, 2015). 
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Výhodou tejto stránky je napríklad: zoznámenie sa s atraktívnymi regiónmi Slovenska, 

prístup k informáciam o aktuálnych eventoch a podujatiach, prípadne možnosť 

zúčastniť sa súťaže o víkendové pobyty v partnerských subjektoch na Slovensku. 

 

•  Lacné letenky  

Letenky123.sk je on-line rezervačný systém na vyhľadávanie leteniek do destinácií po 

celom svete (PRO-STAFF EVENTS, 2015). 

  

• Zdravá fľaša 
E-shop Zdraveflase.sk ponúka výber fliaš od renomovaných výrobcov ako Zdravá 

fľaša, Green Bottle, termofľaše Eco Vessel, Green to Grow a iné(PRO-STAFF 

EVENTS, 2015). 
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3.4 SLEPT Analýza Slovenska a Rakúska 
 

3.4.1 Sociálno-kultúrne aspekty 

 

Slovensko 

Z pohľadu spoločnosti Pro-staff je dôležité sledovať tu časť skupinu obyvateľstva, ktorá 

služby prenajaté turistickými zariadeniami využíva. Vzhľadom k širokej ponuke služieb 

sa jedná  o rôzne vekové kategórie, počnúc detskou animáciou pre najmladších až po 

kúpeľné zariadenie navštevované seniormi. 

V roku 2011 bol na Slovensku trend zvyšovania prirodzeného prírastku, ktorý sa po 

roku 2011 zastavil a v posledných dvoch rokoch má už klesajúcu tendenciu. V roku 

2013 dosiahol prirodzený prírastok hodnotu 2 734 a bol tak o 364 osôb nižší než v roku 

2012. Zahraničnou migráciou získala Slovenská republika 2 379 osôb, o 1 037 osôb 

menej v porovnaní s rokom 2012. Celkový prírastok obyvateľstva dosiahol hodnotu 5 

113 osôb. Hlavným demografickým vývojovým trendom zostáva starnutie slovenskej 

populácie.  Demografický vývoj na Slovensku v roku 2013 je v porovnaní s rokom 2012 

charakterizovaný stabilizáciou demografických procesov pôrodnosti, sobášnosti, 

rozvodovosti, potratovosti a úmrtnosti (KATUŠA et.al, 2014). Vzhľadom k tomu, že 

kľúčová kompetencia spoločnosti je personálne zabezpečovanie služieb, stabilná 

demografia slovenského štátu je dôležitý ukazovateľ. 

 

Rakúsko 

Sociálne aspekty ako je individualizácia, flexibilita a starnutie spoločnosti zásadne 

zmení spoločenské vzťahy. Vplyvom toho budú jednotlivci zvažovať „ako a s kým“ 

strávia svoju dovolenku. Podľa  rakúskej podnikateľskej agentúry (2015) je záujem o 

tradičné dovolenky nahradený záujmom o zážitkové trávenie voľného času.  

Ako uvádza tabuľka 1 uvedená nižšie v časti ,,ekonomické aspekty“najväčšiu časť 

zahraničných návštev a prenocovaní v Rakúsku tvoria turisti zo susedného Nemecka, 

kde viac ako 28 % celkového obyvateľstva tvoria ľudia vo veku 65 rokov a viac (HWA 

CHENA et.al. 2013). Podľa Mittringera (2005) pozitívny trend na dovolenku v Rakúsku 

sú wellness a spa rezorty, kde dominantou tohto tržného segmentu sú Rakúšania, 

Nemci, Francúzi a Švajčiari. 
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Noví zákazníci" na trhu cestovného ruchu v Rakúsku budú seniori nad 60 rokov. 

Vzhľadom k starnúcej európskej populácii, výška dôchodkov v Rakúsku bude 

významne vzrastať až do roku 2050 (EUROPEAN COMMISSION, 2004). Na základe 

týchto skutočnosti je možné vyvodiť záver, že starnúca populácia bude zvyšovať svoje 

výdaje na cestovanie a spoločenské aktivity. 

 

3.4.2 Legislatívne aspekty 

 

Slovensko  

Pozitívny vplyv zo slovenskej legislatívy na agentúru Pro-staff je zavedenie 

bezplatného cestovného na vlakovú dopravu od 1.11. 2014, a to z dôvodu, že agentúra 

prepláca animátorom cestovné (SLOVAKRAIL, 2015). Vzhľadom tomu, že náklady sú 

ponížené o cestovné pre animátorov, celkový čistý zisk z akcie má rastúcu tendenciu.  

Negatívny dopad na legislatívny zásah tykajúci sa obmedzenia vyberania poplatkov za  

sprostredkovanie práce. V zmysle zákona č.96/2013 Z.z , ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti , môže sprostredkovateľ zamestnania za 

úhradu vyberať poplatok za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania len od 

právnickej osoby alebo fyzickej osoby, pre ktorú sprostredkúva zamestnanca. Zákon je 

platný od mája 2013. Výšku poplatku podľa prvej vety dojednáva sprostredkovateľ 

s právnickou osobou alebo fyzickou osobou, pre ktorú sprostredkúva 

zamestnanca(ÚSTREDNÝ PORTÁL VEREJNEJ SPRÁVY, 2015). Firma predtým 

vyberala za sprostredkovanie práce pre zahraničného partnera  za jedného animátora od 

200- 400€. 

 

Rakúsko  

V rámci rakúskeho trhu je navrhované nadviazovať spoluprácu na základe zmluvných 

dojednaní preto poskytovanie služieb do zahraničia je predmetom tejto problematiky. 

Okrem toho návrhy sa opierajú o rozvíjanie podnikateľskej činnosti v rámci 

poskytovania animačných služieb a organizovania spoločenských a kultúrnych udalostí.  

Voľný pohyb osôb umožňuje občanom EÚ poskytovať služby cez národné hranice bez 

obmedzení plynúcich z národnej príslušnosti. Základnou legislatívou EU v tejtooblasti 
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sú články 43-55 Zmluvy o založení Europského spoločenstva. Ich podstatou sú dve 

slobody  - sloboda etablovania sa (právo zakladania podnikov v inom členskom štáte) 

a sloboda poskytovania služieb (právo zostať vo svojom materskom štáte a súčasne 

poskytovať svoje služby príslušníkom iného členského štátu). Pojemslobodné 

poskytovanie služieb sa vzťahuje na podniky, ktoré poskytujú služby cez hranice štátu 

formou dočasnej činnosti (realizácia  zmluvy) t.j. nemajú žiadnu pobočku v danej 

členskej krajine (BRATISLÁVSKÁ REGIONÁLNA KOMORA, 2014).Služby 

spoločnosti Pro-staff s.r.o. nespadajú do zoznamu odvetví podľa NACE na ktoré sa 

vzťahujú obmedzenia.  

 

3.4.3 Ekonomické aspekty 

 

Slovensko 

Prvým faktorom z ekonomického aspektu, ktorý ovplyvňuje nielen spoločnosť Pro-

staff, je nezamestnanosť. Autor tejto práce by rád poukázal na nezamestnanosť mladých 

ľudí do 25 rokov, a to z dôvodu, že do pozícii animátorov sa obsadzujú ľudia vo veku 

18-25 rokov. Slovensko sa mierou nezamestnanosti mladých na úrovni 33,7% zaraďuje 

k špičke Európskej únie. V období od marca 2013 do marca 2014 klesla sezónne 

upravená nezamestnanosť mladých do 25 rokov na Slovensku o 1,1% 

(MERAVÝ,2014). 

Ďalším spomenutým faktorom je HDP, ktoré  v úhrne za celý rok 2013  vzrástlo 

o 0,9 percenta v porovnaní s rokom predošlým. V roku 2014 umenie, zabáva, rekreácia 

a podobné činnosti podľa NACE tvorili približne 2.292 miliónov eur na celkovom HDP 

(STATDAT, 2015). 

 

Rakúsko 

Podľa reportu národnej banky, Oesterreichische. Od konca druhej svetovej vojny, 

susedná krajina Slovenska, vykazuje nárast HDP v priemere 0,47 % od roku 1996 do 

roku 2014 (TRADINGECONOMICS, 2014) V roku 2009 bol tento nárast výrazne 

spomalený, a to vplyvom globálnej finančnej krízy. Ekonomické reformy, zhodnotenie 

meny a príliv zahraničných investícii zabezpečili krajine rozvoj. Rakúska ekonomika 

očakáva, že dosiahne $427.1 biliónov do roku 2018. Hospodársky rast a rast 
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zamestnanosti do roku 2050 je ovplyvnený zmenšovania ponuky pracovnej sily 

v dôsledku starnúcej populácie (EUROPEAN COMMISSION, 2004). 

D&B Country Riskline Reports (2014) hodnotí analyzovanú krajinu ako fungujúci štát 

s produktívnou ekonomikou a vysokou životnou úrovňou obyvateľstva.  

Rakúsko je v poradí jedenásta krajina s najväčším trhom cestovného ruchu na svete a 

siedmym najväčším v rámci Európy. Turistický sektor vygeneroval 22,8 miliárd eur, čo 

zodpovedá 7, 4 % celkového HDP, kde vysokohorská turistika je kľúčovým odvetvím 

(EUROPEAN COMMISION, 2014). 

Tabuľka uvedená nižšie  poskytuje evidenciu o počte turistov, ktorí navštívili Rakúsko 

či už na obdobie jedného dňa alebo sa zdržali aj cez noc. Počas zimnej sezóny sa 

celkový počet turistických príchodov zväčšuje, zatiaľ čo počet pobytov zahrňajúcich aj 

noc v krajine klesol o 1,6 % v porovnaní s predošlým rokom. Celkovo je vývoj v tejto 

oblasti voči spoločnosti hodnotený pozitívne vzhľadom k tomu, že spoločnosť sa 

sústreďuje aj na jednodňové ,,eventy“ (akcie). Najväčší pokles v návštevnosti 

zaznamenali súkromné ubytovacie zariadenia, ktoré nie sú súčasťou podnikateľského 

zámeru rozvoja spoločnosti .Menej potešujúca informácia je pokles návštev v 3,4 a 5 

hviezdičkových zariadeniach, vzhľadom k tomu, že to sú najbežnejší odberatelia 

animačných služieb (STATISTICS AUSTRIA, 2015a). 

 

Tabuľka 3: Prehľad rakuského turizmu počas zimnej sezóny (Zdroj: STATISTICS 
AUSTRIA, 2014) 

Winter season 

2012/2013 2013/2014 

Absolute 

Change  
on  

previous  
year (%)  

Absolute 

Change  
on  

previous  
year (%)  

Arrivals (in m) 16,7 1,8 16,9 0,9 
Overnight stays (in m) 65,6 1,9 64,5 -1,6 
Thereof Residents 15,2 -0,7 15,1 -0,9 
  non-residents 50,3 2,8 49,4 -1,9 
Thereof Germany 25,6 4,4 24,5 -4,3 

  
Netherlands 5,5 -1,9 5,4 -1,3 
United Kingdom 2,1 3,9 2,1 -1,8 
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France 0,7 -0,9 0,7 -4,0 
Belgium 1,5 1,4 1,5 2,1 
Luxembourg 0,2 1,5 0,2 0,9 
Italy 1,0 -7,6 1,0 -0,7 
USA 0,4 1,8 0,5 8,3 
Switzerland 2,1 3,6 2,1 1,2 

Thereof 
5-/4-star 
accommodation 
establishments 

23,2 2,0 23,1 -0,6 

  

3-star accommodation 
establishments 13,4 -0,1 13,0 -2,5 

2-/1-star 
accommodation 
establishments 

5,4 0,1 5,3 -3,4 

private 
accommodations 3,2 -2,1 3,0 -7,7 

private holiday 
dwellings 9,4 5,7 9,1 -2,4 

 

Aj napriek tomu, že kľúčom k úspechu v rámci rakúskeho turizmu je zimná sezóna, 

vynikajúce výsledky vykazuje sezóna letná. Tak ako jednodňové návštevy turistov, tak 

aj návštevy spojené s prenocovaním zaznamenali stúpajúce čísla vo všetkých druhoch 

turistického ubytovania (STATISTICS AUSTRIA, 2015a). 

 

Tabuľka 4: Prehľad rakúskeho turizmu počas letnej sezóny (Zdroj: STATISTICS 
AUSTRIA, 2014) 

Summer season 

2013 2014 

Absolute 
Change on  
previous  
year (%) 

Absolute 
Change on  
previous  
year (%) 

Arrivals (in m) 20,0 2,6 20,6 3,0 
Overnight stays (in m) 66,5 1,2 67,2 1,1 
Thereof Residents 20,5 -0,3 20,6 0,5 
  non-residents 46,0 1,8 46,7 1,4 
Thereof Germany 24,9 1,4 25,0 0,5 

  
Netherlands 3,6 -1,8 3,6 -0,5 
Switzerland 2,5 -1,2 2,5 1,7 
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V rámci ekonomických aspektov je dôležité sledovať vývoj inflácie, ktorá je podkladom 

pre výpočet diskontovaného CF  v 4 kapitole, v časti ,, Finančný plán “. 

Podľa údajov Statistics Austria predstavovala miera inflácie za celý rok 2013 v Rakúsku 

2,0% (2012: 2,4%), čo predstavuje ďalší pokles oproti roku 2011 (3,3%). K 

miernejšiemu rastu tempa inflácie došlo iba ku koncu roka 2013, keď rástli ceny 

potravín, energie a bývania. Bývanie bolo v roku 2013 najsilnejším faktorom rastu cien, 

ďalej voda a energia. V 1. polroku 2014 došlo k miernemu zníženiu miery inflácie na 

1,8%, v lete ďalej na 1,7%. Prispel k tomu  medziročný prepad cien odevného tovaru a 

zníženie ceny pohonných hmôt. Vďaka výraznému poklesu cien ropy sa podľa IHS 

znížila inflácia na 1,7%. Hoci sa jedná o najnižšiu mieru inflácie od februára 2010, táto 

hodnota výrazne presahuje priemer Eurozóny. Dôvodom tohto rozdielu je väčší nárast 

cien v sektore služieb a potravín. Podľa IHS by mala mať inflácia v tomto roku 

klesajúcu tendenciu. V roku 2016 by sa podľa očakávania mala navrátiť na 1,7%. 

Prognóza WIFO je optimistickejšia, v roku 2016 predpovedá pokles inflácie na 1,5%. 

(MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ ČR, 2014). 

 

Italy 1,8 -2,1 1,7 -3,5 
United Kingdom 1,2 8,8 1,2 3,0 
Belgium 1,1 0,9 1,1 2,3 
France 1,1 -0,8 1,1 -1,1 
USA 0,9 6,5 1,0 10,0 
Czech Republik 0,8 4,1 0,8 5,2 

Thereof 
5-/4-star 
accommodation 
establishments 

24,1 1,7 24,3 1,1 

  

3-star 
accommodation 
establishments 

14,2 0,3 14,3 0,9 

2-/1-star 
accommodation 
establishments 

5,1 -1,4 5,1 1,1 

holiday dwellings 3,5 5,9 3,7 6,3 
private 
accomodation 9,3 1,9 9,4 1,0 
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Tabuľka 5: Porovnanie prognóz vývoja hlavných makroekonomických ukazovateľov 
podľa WIFO a IHS ( Zdroj:MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ ČR, 2014). 

Instituce WIFO IHS 

Rok 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

HDP (reálně) 0,4 0,5 1,1 0,3 0,8 1,6 

Soukromá spotřeba 
(reálně) 0,2 0,4 0,7 0,4 0,6 0,9 

Hrubé investice 
(reálně) - - - 0,5 1,2 3,3 

Vývoz zboží (reálně) 1,2 2,5 3,5 1,2 3,0 5,3 

Dovoz zboží (reálně) 0,9 2,5 2,8 -0,2 3,0 5,0 

Míra inflace v (CPI) 1,6 1,5 1,6 1,7 1,6 1,7 

Míra nezam. v % 
(Eurostat) 5,0 5,3 5,3 5,0 5,3 5,2 

 

3.4.4 Politické aspekty 

 

Slovensko 

Vláda Róberta Fica rieši situáciu nezamestnanosti mladých ľudí poskytovaním dotácií 

na zamestnávanie mladých ľudí z eurofondov a zo štátneho rozpočtu. V priebehu 

najbližších rokov sa objavuje možnosť čerpať takmer 300 miliónov eur na 

zamestnávanie a rekvalifikáciu mladých ľudí do 29 rokov. Ak zamestnávateľ vytvorí 

pracovné miesto pre uchádzača vo veku do 29 rokov, ktorý bol v evidencii aspoň 3 

mesiace, môže na neho dostať príspevok vo výške okolo piatich stoviek eur mesačne 

počas jedného roka (MERAVÝ,2014) problém je, že v konkrétnom prípade firmy Pro-

staff sa nejedná o zamestnancov, ale o poskytovanie práce na základe zmluvy o 

umeleckom výkone. Ďalším problémom týchto reforiem je, že do štatistík 

nezamestnanosti mladých sa nepočítajú študenti vysokých škôl. Prevažnú väčšinu 

mladých nezamestnaných tvoria ľudia, ktorí majú absolvované iba základné alebo 
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stredoškolské vzdelanie . Skôr ako dotácie, je tiež potrebná reforma školského sýstemu, 

aby sa sa upravila kompatibilita medzi odbytom a dopytom na trhu práce, pretože 

dotácia na pracovné miesto nie je dostatočná, v prípade, že človek nemá vhodné 

vzdelanie, ktoré bude odpovedať požiadavkam na pracovnú pozíciu (MERAVÝ,2014). 

Vstup SR do Európskej Únie a Schengenského priestoru výrazne zjednodušil možnosť 

vstupu na slovenský trh, ale aj možnosť vstupu slovenských firiem na zahraničné trhy, 

preto Pro-staff poskytuje animátorov do susedného Česka a Poľska a v budúcnosti má 

zámer získať podiel aj na rakúskom trhu. 

 

Rakúsko  

Spolková republika, Rakúsko, je zložená z 9 samostatných celkov a s úradným jazykom 

nemeckým je považovaná za krajinu s veľmi malým politickým rizikom (AMB, 2014). 

Po skončení komunistickej éry je Rakúsko jedným z hlavných obchodných partnerov 

bývalého komunistického bloku. V súčasnej dobe obavy týkajúce sa politického 

prostredia sú spájané s aktuálnym konfliktom medzi Ukrajinou a Ruskom (D&B 

COUNTRY RISKLINE REPORTS, 2014) 

Minister hospodárstva začal novú stratégiu v rámci rakúskeho cestovného ruchu 

v spolupráci so všetkými 9-timi samostatnými celkami. Medzi ciele zaradil: zlepšiť 

spoluprácu medzi obchodnými partnermi v turistickom ruchu, a to na úrovni celej 

republiky, ale aj na úrovni samostatných celkov, a tým zabezpečiť a posilniť 

konkurenčnú pozíciu rakúskeho turizmu v porovnaní s inými krajinami.Ďalším 

politickým zásahom, ktorý sa viaže k turistickému ruchu v rámci Rakúska je investícia 

do projektu Marina, ktorého cieľom je zlepšenie ponuky vodnej dopravy (EUROPEAN 

COMMISSION, 2014). 

 

3.4.5 Technologické aspekty 

 

Slovensko  

Technológie sú neodmysliteľnou súčasťou každodenného ako aj profesionálneho, tak aj 

osobného  života jednotlivcov. 
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Vzhľadom faktu, že spoločnosť využíva facebook k hľadaniu vhodných kandidátov pre 

konkrétnu akciu využívanie internetu, facebooku, rozmach mobilného internetu budú 

ovplyvňujúcimi faktormi pre spoločnosť Pro-staff. 

 

Rakúsko 

Hjalager (2007) kladie dôraz na globalizáciu médii, ktorá tiež ovplyvňuje turistický 

ruch, a to prostredníctvom zdieľania informácii medzi turistami na rôznych blogoch. To 

im dáva podnet k väčšej finančnej útrate príkladom čoho sú napr. zľavové portály. 

Dve najnavštevovanejšie internetové stránky v Rakúsku sú: na prvom mieste Google, 

nasledovaným Facebookom.  

Väčší počet užívateľov mobilného internetu uľahčuje marketing prostredníctvom online 

marketingových kanálov (MVFGLOBAL, 2015). 

 

V rámci analýzy rakúskeho trhu sa autor tejto práce rozhodoval pridať ešte ekologické 

aspekty tykajúce sa rakúskeho trhu.  

 

3.4.6 Ekologické aspekty 

 

Táto skupina faktorov sa v tomto prípade zaoberá tzv. „eko-daňami“. Zvyšujúca sa 

„eko-daň“ je výsledkom nedostatku prírodných zdrojov, dopravného preťaženia a 

znečisteného životného prostredia. Ľudia sú viac citliví na prírodné zdroje a ich využitie 

ako aj na vplyv jednotlivých činnosti na životné prostredie., preto individuálne 

preferencie jednotlivcov na dovolenku sú skôr okolité krajiny ako vzdialenejšie miesta. 

Tieto preferencie sú aj dôsledkom vysokých cien pohonných hmôt . Rakúsko ma 

geograficky centrálnu polohu a pokročilú pozíciu v rámci ekologicky zameraného 

cestovného ruchu (MITTINGER, 2005). Vzhľadom k rozvíjajúcim sa spa a wellness 

rezortom v rámci rakúskeho turistického ruchu,  sa v budúcnosti predpokladá dopyt 

s rastúcim potenciálom po týchto službách. Vyššie uvedené tvrdenie potvrdzuje aj 

tabuľka 4,5, ktorá vyobrazuje rastúce množstvo turistov zo susedných krajín, a to napr. 

Švajčiarska, Nemecka a Českej republiky. 
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3.5 Porterova analýza konkurenčného prostredia 

 
Pred uvedením všetkých piatich síl od Michaela E. Portra je dôležité poznamenať, že 

odvetvie do ktorého firma spadá nie je jednoznačne definované. Zatiaľ čo animačné 

služby sú doplnkovou službou turistického ruchu, firma v posledných rokoch do 

značnej miery rozvíja svoju podnikateľskú činnosť  v rámci eventovej agentúry.  

 

3.5.1 Rivalita firiem pôsobiacich na danom trhu. 

 

Firma Pro-staff ako prvá zaviedla animáciu do slovenských hotelov, aquaparkov, 

lyžiarskych stredísk a ďalších druhov zariadení, ktoré poskytuju zábavu svojim 

návštevníkom. V súčasnej dobe v tomto odbore pôsobí firma ako napríklad Panda 

animation, Stageman animation alebo Ella animation. Spoločnosť za svoju konkurenčnú 

výhodu považuje dobré meno, širokú databázu spolupracovníkov, dlhoročnú prax v 

obore. Vzhľadom k špecifickému predmetu podnikania nie je možné určiť tržný podiel, 

pretože konkurenti neposkytujú informácie o rozsahu svojho pôsobenia na slovenskom 

trhu. Okrem animačných agentúr, sa za konkurentov dajú považovať aj hotelové 

reťazce, ktoré si túto služby zabezpečujú sami a nevyužívajú externé spoločnosti.  

 

3.5.2 Hrozba vstupu nových konkurentov 

 

Najväčšia hrozba prichádza z radov vlastných zamestnancov, ktorých si firma sama 

zaškolí, vytrénuje a poskytne celé know-how. Vstupné náklady sa nedajú považovať za 

vysoké, vzhľadom k tomu, že sa jedná o poskytovanie služby, ktorá sa odvíja od 

osobnostného talentu  a skúsenosti, ktoré animátori získavajú praxou, avšak čas 

venovaný tréningu a  skúsenosti z tejto oblasti sú určite veľkou bariérou, ktorú pred 

vstupom treba dôkladne zvážiť. Ďalšie náklady sú spojené s potrebným materiálom na 

vykonávanie tejto služby. Pomôcky pre deti k detskej animácii, hudba a aparatúra. Pro-

staff ako pridanú hodnotu svojím  klientom poskytuje maskotov, čim sa vytvára pre 

turistické zariadenie jedinečný „image“ , a zároveň poskytuje konkurenčnú výhodu. 
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Vyjednávacia sila zákazníkov 

 

Vzhľadom k rastúcemu počtu vznikajúcich animačných agentúr na Slovensku z 

vlastných radov bývalých spolupracovníkov Pro-staffu je táto sila veľká, pretože 

zariadenia sa snažia znižovať svoje náklady a novovznikajúce firmy ponúkajú ich 

služby za podstatne nižšie ceny ako Pro-staff. Podľa slov majiteľa spoločnosti Mgr. 

Róberta Černáka okrem Aquacity Poprad všetci stávajúci klienti vyskúšali iného 

dodávateľa týchto služieb, ale nakoniec sa ja tak vrátili k pôvodnému Pro-staffu 

(ČERNÁK, 2015). 

 

Vyjednávacia sila dodávateľov 

 

Za dodávateľov služieb sa v tomto prípade považujú konkrétni animátori. Mzdu, ktorú 

dostavajú za dovedenú prácu sa pohybuje od 4 do 6 eur v porovnaní s ostatnými 

príležitostnými prácami v rámci Slovenska sa jedná vo väčšine prípadoch o uspokojivú 

odmenu.  Problémom, je občasná “nezodpvednosť” keď sa animátor tesne pred akciou 

rozhodne potvrdenú účasť zrušiť a firma musí nájsť urýchlene náhradu, aby predišla 

nespokojným klientom, ktorí si za akciu zaplatili. Za zmienku stojí spomenutie faktu, že 

animácia je práca v ktorej je veľmi veľká fluktuácia  medzi pracovníkmi, a to z dôvodu, 

že väčšinou ju vykonávajú študenti, ktorí po škole sa chcú uplatniť v iných oboroch. 

Ďalším dôvodom môže byť aj psychická náročnosť tohto povolania, kde neustály 

kontakt s ľuďmi a vzdialenosť od domova môže viesť k zlyhaniu, preto personálne 

zabezpečenie je považované za kľúčový faktor úspechu v tomto obore.  

 

Hrozba substitútov 

 

Za subsitúty v tomto prípade môžu byť považované akékoľvek iné formy  zábavy, ktoré 

vypĺňajú voľný čas návštevníkom turistických zariadení. Subsitút, ktorý úplne 

nahradzuje animačný program a iné animačné activity, nebol rozpoznaný. Napr. Ľudia v 

aquaparku si nezacvičia skupinovú vodnú gymnastiku bez hudby a človeka, ktorý ju 

bude precvičovať, avšak na druhej strane posilňovňa v turistickom zariadení môže byť 

v istých prípadoch postačujúca pre danú klientelu.  
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3.6 Finančná analýza 
 

Aj napriek širokému spektru služieb, ktorými a spoločnosť Pro-staff s.r.o. zaoberá, autor 

tejto práce by chcel upozorniť, že nasledujúca finančná analýza sa sústreďuje na vývoj 

finančnej situácie, ktorý vyplýva zo zabezpečovania animačných služieb pre turistické 

zariadenia, a zároveň zabezpečovanie a organizovanie spoločenských podujatí v rámci 

činnosti „eventovej“ agentúry.  

3.6.1 Pomerové ukazovatele 

 

Analýza rentability  

Tabuľka 6: Analýza rentability spoločnosti Pro-staff s.r.o. (Zdroj: Vlastné spracovanie 
podľa učtovných výkazov spoločnosti) 

Rentabilita 2010 2011 2012 2013 

ROI 0,012 0,19 0,20 0,24 
ROA 0,24 0,18 0,19 0,23 
ROE 0,11 0,69 0,44 0,35 

ROS 0,35 0,76 0,57 0,66 
Vďaka finančnému ukazovateľovi ROA bolo zistené, ako firma zhodnocuje svoje aktiva 

bez ohľadu na štruktúru zdrojov ich financovania. Vo sledovaných rokoch firma 

presahuje doporučenú hodnotu, ktorá sa pohybuje na hranici 0,15 s výnimkou roku 

2010. V nasledujúcich rokoch dochádza k zmene, a to z dôvodu, že firma začala 

vystupovať pod menom Agentúra Pro-staff s.r.o. a začala vo väčšej miere rozvíjať svoje 

podnikateľské aktivity v rámci poskytovania animačných služieb pre slovenské 

aquaparky, hotely a iné turistické zariadenia. Rozdiel  vo sledovaných rokoch medzi 

rokom 2010 a 2011 je spôsobený aj nadviazaním spolupráce so SACR (slovenská 

agentúra cestovného ruchu), kde spoločnosť Pro-staff s.r.o. s ich spoluprácou 

organizovala spoločenské a kultúrne podujatia tykajúce sa prezentácie Slovenska 

a šampionátu v ľadovom hokeji.  

Ďalším sledovaným ukazovateľom zo skupiny ukazovateľov rentability je ROE 

(rentabilita vlastného kapitálu). V tomto prípade je možné sledovať veľké výkyvy, 

v efektívnosti využívania  
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Celkové zhodnotenie rentability tržieb je hodnotené ako zvyšovanie finančnej 

výkonnosti spoločnosti. K zníženiu finančného potenciálu došlo len v roku 2012 oproti 

roku 2011, celkovo spoločnosť zvyšuje objem svojich výnosov, čo koresponduje aj so 

slovami majiteľa spoločnosti.  

 

 
Graf 2: Vývoj ukazovateľov rentability v rokoch 2010-2013 (Zdroj: Vlastné 
spracovanie) 

 

Analýza likvidity  

Tabuľka 7: Analýza likvidity spoločnosti Pro-staff s.r.o. (Zdroj: Vlastné spracovanie 
podľa účtovníckych výkazov spoločnosti) 

Likvidita 2010 2011 2012 2013 doporučené 
hodnoty 

Bežná 0,56 1,12 4,53 2,92 1,5- 2,5 
Pohotová 0,56 1,12 4,53 2,92 > 1 
Okamžitá 0,42 0,68 3,01 1,24 0,2 – 1,1 
 

Likvidita tretieho stupňa alebo inými slovami bežná likvidita, môže byť interpretovaná 

ako:  koľkými  eurami obežných aktív je pokryté jedno euro krátkodobých pasív. Roky 

2012 a 2013 môžu byť ohodnotené, že podnik si udržiava svoju platobnú schopnosť. 
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V predošlých dvoch  rokoch dochádza k miernemu poklesu, avšak iba rok 2010 

vykazuje hodnoty, ktoré nedosahujú doporučených hodnôt.  

 

Pohotová likvidita alebo likvidita druhého stupňa, ponížená o zásoby, ktoré spoločnosť 

Pro-staff s.r.o. nedrží má stúpajúcu tendenciu a s výnimkou prvého roka presahuje 

požadovanú hodnotu.  Aj keď z pohľadu veriteľov vyššie hodnoty pohotovej likvidity 

sú priaznivé, majitelia tento fakt môžu vnímať, že značná časť obežného majetku je 

viazaná v podobe prostriedku,  ktoré prinášajú nízky alebo resp. žiadny úrok, čo vo 

finálnom dôsledku by mohlo nepriaznivo ovplyvniť celkovú rentabilitu podniku. 

V tomto prípade sa nejedná o zásoby, pretože firma ch nedrží, takže pozornosť by mala 

byť venovaná držbe finančných prostriedkov na bankových účtoch a v pokladni.  

 

Posledný tretí ukazovateľ zo skupiny ukazovateľov likvidity, okamžitá likvidita, 

likvidita prvého stupňa ukazuje schopnosť splácať svoje pravé splatné záväzky. 

Hodnoty sú vo všetkých sledovaných rokoch v rozmedzí doporúčaných hodnôt, čopre 

firmu znamená, že je schopná hradiť svoje záväzky včas.  Za najlepší rok je považovaný 

rok 2012, kde bol nárast finančných prostriedkov na účtoch v bankách.  Tento jav je 

veľmi pozitívny pre podnik, pretože peniaze sú najlikvidnejším peňažným agregátom. 

 

 
Graf 3:Vývoj ukazovateľov likvidity v rokoch 2010-2013 (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Analýza aktivity  

Tabuľka 8:Analýza rentability spoločnosti Pro-staff s.r.o. (Zdroj: Vlastné spracovanie 
podľaúčtovníckych výkazov spoločnosti) 

Aktivita 2010 2011 2012 2013 
Obrat celkových aktiv 0,35 2,44 3,42 3,55 
Obrat stálych aktiv 3,13 14,97 12,27 24,66 
Doba obratu 
pohľadávok 10,44 40,28 24,73 49,19 

Doba obratu záväzkov 75,71 91,40 16,24 29,34 
 

Obrat celkových aktív v rokoch 2010 ukazuje, že firemné celkové aktiva sa v tržbách 

obratia 0,35 krát čo je spôsobené malým pomerom tržieb k celkovým aktivám.Od roku 

2011 je možné sledovať nárast tohto ukazovateľa, ktorý je výsledkom zvýšených tržieb. 

K zvýšeniu došlo z dôvodu rozvoja podnikateľských činnosti v rámci organizovania 

spoločensko - kultúrnych, športových a iných udalostí. Ako uvádza literatúra Bartoš et. 

al. (2013) doporučené hodnoty sa pohybujú od 1,6-3, spoločnosť Pro-staff v roku 2012 

spadá do týchto hodnôt, avšak v nasledujúcich dvoch rokoch dochádza k zvyšovaniu čo 

pre spoločnosť znamená, že menej prostriedkov je viazaných v aktivách a tým dochádza 

k väčšiemu zisku.  

 

Pri obrate stálych aktív je možné sledovať, že výsledky v porovnaní s prvým 

ukazovateľom sú vyššie a majú stúpajúcu tendenciu čo je z pohľadu spoločnosti 

hodnotené ako pozitívny vývoj. K podrobnejšiemu posúdeniu či je táto situácia 

optimálna je potreba zrovnania hodnôt s ostatnými firmami v obore, čo vzhľadom 

k predmetu podnikania a nedostatku informačných zdrojov nebolo možné určiť.  

 

V prvých dvoch sledovaných obdobiach je doba obratu pohľadávok výrazne nižšia ako 

doba obratu záväzkov, čo pre firmu znamená výhodu, keďže finančné prostriedky od 

svojich odberateľov môže použiť na platbu pre svojich dodávateľov, čim zvyšuje svoju 

platobnú morálku. V rokoch 2012 a 2013 dochádza k výmene, čomu by spoločnosť 

mala venovať pozornosť, pretože prostriedky na úhradu svojich záväzkov musí 

používať iné finančné zdroje, ktoré by potenciálne mohla použiť pre svoje budúce 

investičné príležitosti.  
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Graf 4: Vývoj obratu aktív v rokoch 2010-2013(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

 

 

Graf 5:  Vývoj doby obratov pohľadávok a záväzkov spoločnosti v rokoch 2010-
2013(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa účtovníckych výkazov spoločnosti) 
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Analýza zadĺženosti 

Tabuľka 9: Analýza zadĺženosti spoločnosti Pro-staff s.r.o. (Zdroj: Vlastné spracovanie 
podľaúčtovníckych výkazov spoločnosti) 

Zadĺženosť 2010 2011 2012 2013 
Celková zadĺženosť 47% 77% 64% 49% 
Koeficiet 
samofinancovaní 53% 23% 36% 51% 

Úrokové krytie N 15,13x 18,73x 53,44x 
 

V sledovanom období je vidieť, že v dvoch rokoch (2010,2013) sa približuje k tzv. 

zlatému pravidlu financovania, ktoré sa opiera o tvrdenie že 50 % by mala byť 

financovaná z vlastných zdrojov a 50 % z cudzích zdrojov.  V roku 2011 je firma 

prevažne financovaná cudzími zdrojmi čo je dôsledok nárastu krátkodobých záväzkov, 

ktorésú výsledkom rozvoja spoločnosti Pro-staff s.r.o. v rámci organizovania 

spoločensko-kultúrnych a športových udalostí.Vzhľadom k tomu, že ukazovateľ 

berie  v úvahu položky ku koncu účtovného obdobia prejavujú sa tu záväzky odmeny 

animátorom, ktoré sú účtované na účte 325 z dôvodu, že sú vyplácané na základe zmlúv 

o umeleckom výkone. Navýšenie ukazovateľa je ovplyvnené aj tým, že spoločnosť 

v roku 2011 po vzniku ako agentúra Pro-staff s.r.o. začala zvyšovať objem 

poskytovania služieb v rámci organizovania a zabezpečovania eventov, ktoré sú 

v období Vianoc a Silvestra frekventovanejšie a potrebujú viac ľudí k personálnemu 

zabezpečeniu.  Avšak, tento fakt ešte neznamená, že spoločnosť sa ocitá v nevýhodnej 

situácii. Tento argument potvrdzuje vývoj ukazovateľa úrokové krytie, ktorý od roku 

2011 smeruje k vyšším číslam z roka na rok a symbolizuje koľko krát vytvorený zisk 

prevyšuje úrokové platby. Ukazovateľ je dôležitý z pohľadu veriteľov, ktorých 

informuje o tom ako sú zaistené ich nároky v prípade likvidáciespoločnosti. Bartoš et al. 

(2013) udáva hodnoty v rozmedzí od 3-8, ktoré su považované za prijateľné. 

Spoločnosť dosahuje hodnoty, ktoré  nesignalizujú problémy vo forme financovania 

spoločnosti.  

Doplnkový ukazovateľ k celkovej zadĺženosti, koeficient samofinancovania, celkový 

súčet tvorí 100%.  
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Analýza krytia dlhov  

Tabuľka 10: Analýza krytia dlhov z CF spoločnosti Pro-staff s.r.o.(Zdroj: Vlastné 
spracovanie podľa účtovníckych výkazov spoločnosti) 

Krytie dlhov 2011 2012 2013 
Doba splácania dlhov 1,85 3,77 16,83 

Krytie úrokov z prevádzk.CF 33,15 17,24 7,68 
 

Doba splácania dlhu v rokoch 2011- 2013 rastie  3 až 4 násobne. Tento výsledok je 

spôsobený nárastom cudzích zdrojov, a to hlavne krátkodobých  záväzkov, ktoré sú 

tvorené z odmien pre animátorov ako výsledok navýšovania partnerských vzťahov, 

ktorým poskytujú svoje služby.  

Na základe výpočtu je vidieť, že schopnosť spoločnosti hradiť úroky na základe 

peňažných  tokov  z prevádzkovej činnosti má klesajúcu tendenciu, ale aj napriek tomu 

sa nedá považovať za negatívny vzhľadom k tomu, že hodnoty sú väčšie ako 2,5.  
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3.6.2 Analýza sústav ukazovateľov 

Altmanov index finančného zdravia  

Tabuľka 11: Analýza finančného zdravia spoločnosti Pro-staff s.r.o. v rokoch 2010-
2013 (Zdroj: Vlastné spracovanie podľa účtovníckych výkazov spoločnosti) 

Rok Ukazovateľ X1 X2 X3 X4 X5 

2010 

Váha ukazovateľa 0,717 0,847 3,107 0,42 0,998 

Výška ukazovateľa -0,03 0,00 0,01 1,09 0,35 

Vážená hodnota -0,02 0,00 0,04 0,46 0,35 

Súčet váž. Hodnôt 0,47 

2011 

Váha ukazovateľa 0,717 0,847 3,107 0,42 0,998 

Výška ukazovateľa 0,07 0,00 0,19 0,3 2,44 

Vážená hodnota 0,05019 0,00 0,59 0,13 2,44 

Súčet váž. Hodnôt 3,20 

2012 

Váha ukazovateľa 0,717 0,847 3,107 0,42 0,998 

Výška ukazovateľa 0,54 0,14 0,2 0,56 3,42 

Vážená hodnota 0,38718 0,12 0,62 0,24 3,41 

Súčet váž. Hodnôt 4,78 

2013 

Váha ukazovateľa 0,717 0,847 3,107 0,42 0,998 

Výška ukazovateľa 0,56 0,27 0,24 1,01 3,55 

Vážená hodnota 0,40152 0,23 0,75 0,42 3,54 

Súčet váž. Hodnôt 5,34 

 

Z Altmanovho indexu finančného zdravia je značné, že sa v posledných troch rokoch   

jedná o stabilnú a finančne zdravú spoločnosť, pretože vo všetkých sledovaných rokoch 

je hodnota indexu bankrotného modelu väčšia ako 2,9 čo je pre podnik pozitívne 

V prípade, žeby spoločnosť mala v pláne  finančné náročnú investíciu, preukázala by sa 

potenciálnym veriteľom ako dôveryhodná spoločnosť, ktorá vytvára hodnotu pre 

svojich majiteľov. Neuspokojivý výsledok firma dosahuje len v prvom sledovanom  

roku, kde dosiahla hodnotu 0,47 čo bolo spôsobené X1 Altmanovho indexu, kde sa 

prejavili väčšie cudzie zdroje v porovnaní s obežnými aktivami. 
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INDEX IN 05 

Tabuľka 12: Bankrotný index IN05 pre spoločnosť Pro-staff s.r.o. v rokoch 2010-
2013(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa účtovníckych výkazov spoločnosti) 

Rok Ukazovateľ X1 X2 X3 X4 X5 
 
 

2010 

Váha ukazovateľa 0,13 0,04 3,97 0,21 0,09 

Výška ukazovateľa         9 0,00 0,01 0,35 0,29 

Vážená hodnota      1,17 0,00 0,05 0,07 0,03 

Súčet váž. Hodnôt 1,32 

 
 

2011 

Váha ukazovateľa 0,13 0,04 3,97 0,21 0,09 

Výška ukazovateľa 1,37 9 0,19 2,44 1,12 

Vážená hodnota 0,18 0,36 0,75 0,51 0,10 
Súčet váž. Hodnôt 1,9 

 
 

2012 

Váha ukazovateľa 0,13 0,04 3,97 0,21 0,09 

Výška ukazovateľa 1,56 9 0,2 3,42 4,53 

Vážená hodnota 0,20 0,36 0,79 0,72 0,41 
Súčet váž. Hodnôt 2,68 

 
 

2013 

Váha ukazovateľa 0,13 0,04 3,97 0,21 0,09 

Výška ukazovateľa 2,01 9 0,24 3,55 2,92 

Vážená hodnota 0,26 0,36 0,94 0,75 0,26 
Súčet váž. Hodnôt 2,57 

 

Index IN05 nielenže potvrdzuje fakt získaný predošlým výpočtom z Altmanovho 

indexu, že firma je prosperujúca a finančne zdravá, ale aj dokazuje na základe teórie, že 

s pravdepodobnosťou 92 % neskrachuje, a dokonca s 95 % pravdepodobnosťou bude 

vytvárať hodnotu pre svojich majiteľov.  
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Graf 6: Vývoj finančného zdravia spoločnosti Pro-staff s.r.o. v rokoch 2010-2013 
(Zdroj: Vlastné spracovanie autora) 

 

3.7 Analýza 7S faktorov 
 

Nasledujúca Analýza je spracovaná na základe Interview s majiteľom spoločnosti Mgr. 

Róbertom Černákom a na základe  osobných skúsenosti autorky tejto práce. 

 

Stratégia (Strategy) 

Kľúčom k úspechu agentúry Pro-staff s.r.o. je meno spoločnosti, ktoré si firma buduje 

svojím dlhoročným pôsobením na slovenskom trhu už od roku 2002. Firma Pro-staff 

s.r.o. je prvou  agentúrou, ktorá zaviedla koncept animácie do slovenských hotelov, 

aquaparkov, spa a wellness zariadení.  Spoločnosť spolupracuje s animátormi 

a umelcami nielen zo Slovenska, ale aj Česka, Rakúska či Maďarska. Klientom je 

schopná zabezpečiť multilingválny personál podľa špecifických potrieb. Manažment 

spoločnosti tvoria na jednej strane ľudia, ktorí majú dlhoročnú prax ako animátori na 

rôznych pozíciach, no na druhej strane sú absolventmi škôl so zameraním na marketing, 

manažment a turistický ruch. Okrem poradenstva v rámci doplnkových služieb 

cestovného ruchu, je manažment spoločnosti schopný poskytnúť rady aj z iných oblastí 

ako napr. gastronómia. Spoločnosť svojou dlhoročnou praxou a skúseným majiteľom, 
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ktorý nadobudol skúsenosti v zahraničí tak poskytuje svojím klientom pridanú hodnotu 

a získava konkurenčnú výhodu na slovenskom trhu. 

 

Štruktúra (Structure) 

Spoločnosť má troch partnerov Mgr. Róbert a Mgr. Cyril Černák. Mgr. Cyril Černák je 

zodpovedný za pobočku v Poľsku, zatiaľ čo druhý brat robí rozhodnutia v rámci 

Slovenskej republiky a Česka. Spoločnosť má stály “staff”, ktorí tvorí administratívne 

oddelenie, účtovníčka a manažéri tzv. koordinátori alebo “event” manažéri.  Ako už 

bolo vyššie uvedené od roku 2014 sa partnerom stal aj ďalší bratranec Ing. Karol 

Kacvinský, ktorý tiež pôsobí na slovenskom trhu. Manažéri pôsobia v rôznych 

regiónoch Slovenska. Uvedené osoby spolupracujú z Pro-staffom počas celého roka. 

Okrem permanentného personálu, týždenne spolupracuje s vyše 200 animátormi, 

umelcami a hosteskami. Množstvo ľudí sa odvíja od poptávky po animačných službách 

v danom období. Odmeny závisia od počtu odpracovaných hodín a od druhu animácii 

alebo akcie, ktorá sa koná. 

 

Systémy (Systems) 

Vo firemných počítačoch používa operačný systém Windows 7 s kancelárskym balíkom 

Microsoft Office.. Animátorov na obsadenie vhodných pozícii hľadá prostredníctvom 

facebookového profilu alebo mailovej komunikácie.  

 

Štýl práce vedenia (Style) 

Zodpovední manažéri za jednotlivé oblasti dohliadajú aby akcia dopadla podľa 

očakávaní klienta, zároveň koordinujú, kontrolujú  a motivujú animátorov počas 

“eventov” alebo počas animačných víkendov v hoteloch, aquaparkoch a pod. 

 

Spolupracovníci (Staff) 

Firma nemá zamestnancov. Už vyššie spomenutí firemní manažri spolupracujú so 

spoločnosťou na základe živnostenských listov a animátori sú kontraktovaní na základe 

zmluvy o umeleckom výkone. Aj napriek tomu, že vo firme nie sú zamestnaní 

každoročne vedenie organizuje  “teambuildingové” akcie, aby upevňovali pracovné 

vzťahy a jednotliví poskytovatelia týchto služieb sa mali šancu lepšie zoznámiť.  
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Schopnosti (Skills) 

Pro-staff pôsobí ako pracovná agentúra, kde organizuje kastingy a školenia pre svojich 

zahraničných partnerov, avšak okrem toho organizuje kastingy na animátorské pozície, 

počas ktorých si dôkladne vyberajú svojich budúcich spolupracovníkov. Svojich ľudí, 

ktorí pracujú v rámci Slovenska, Česka alebo Poľska pravidelne školí. Majiteľ firmy 

vydal knihu s názvom “ Animátor voľného času” ktorá je užitočným manuálom pre 

každého začinajúceho, ale aj skúseného animátora.  

 

Zdieľané hodnoty (Shared values) 

Vzhľadom k tomu, že Pro-staff je malá firma, firemná kultúra nie je presne definovaná 

ako to zvykne byť u veľkých organizácii. Autor na základe vlastnej pracovnej 

skúsenosti rozpoznal nasledujúce zdieľané hodnoty: Po prvé voči zákazníkom to je 

snaha poskytnúť flexibilnú ponuku služieb prispôsobenú na mieru. Po druhé od 

“zamestnancov” (spolupracovníkov)  očakávajú lojalitu a na oplátku poskytujú benefity 

vo forme “free” vstupov, na rôzne akcie alebo do aquaparkov či “ teambuildingové“ 

akcie. 
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3.8 Porterov diamantový model 
 

Kondícia faktorov 

Heckscher- Ohlin inovuje teóriu Portera a špeciálne dimenziu „kondícia faktorov“, kde 

faktory rozdeľuje na základné a pokročilé (HILL, 2010). Základné faktory ako 

geografická blízkosť nového trhu už boli spomenuté v časti, ktorá sa venuje 

vymedzeniu problému.  D&B Country Riskline Reports (2014) uvádza, že v rámci 

rakúskeho turizmu je potreba vynaložiť investície do atrakcií, diverzifikácii aktuálnej 

ponuky,  animácie a venovať pozornosť optimalizácii cien. Spoločnosť v počiatočnej 

fáze svojej expanzie bude obsadzovať animátorské pozície slovenskými pracovníkmi čo 

povedie k zníženiu celkových nákladov vzhľadom ku nižšej odmene za prácu.  

 

Tabuľka 13:Porovnanie odmeny za prácu v Rakúsku a na Slovensku (Zdroj: Vlastné 
spracovanie podľa VANČO, 2013) 

 

 

Rakúsko 

 

Priemerná hodinová mzda v sektore 

služieb bola v roku 2012 28,66€ 

Viedeň 33,77 € 

 

Slovensko 

 

Priemerná hodinová mzda 3, 9 € 

 

Pre plánovanú expanziu spoločnosti Pro-staff s.r.o. bol zvolená v počiatočnej fáze 

Viedeň a jej okolie. Avšak, Rakúsko sa vyznačuje rozmanitosťou svojich regiónov a 

Viedeň nie je výnimkou, vyznačuje sa najväčšiou hodinovou mzdou v Rakúsku 

v porovnaní s ostanými regiónmi, a to až 33,77 € (STATISTICS AUSTRIA, 2015b). 

Kontrast k hodinovej mzde vo Viedni ponúka priemerná mzda na Slovensku, ktorá bola 

k 1. Januáru 2013 3,9 eur. 

 

Hill (2009) jeden z pokročilých faktorov, skúsená pracovnú silu označuje za nástroj, 

ktorý vedie ku konkurenčnej výhode národa.  Podľa SARIA (Slovenská agentúra pre 

rozvoj investícii a obchodu) je Slovensko jednou z krajín EU, ktorá má najväčšie číslo 
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pracovníkov, ktorí majú stredoškolské alebo vyššie vzdelanie až 93%. Zahraničné 

spoločnosti oceňujú jednak dobré jazykové a počítačové znalosti, ale aj pracovnú 

motiváciu slovenských občanov (VANČO, 2013).  Anglický jazyk je najbežnejšie 

vyučovaným jazykom na slovenských školách a hneď po ňom druhý nasleduje nemecký 

jazyk  s percentuálnym zastúpením až 60,84% (VANČO, 2013). 

 

Firmy, ktoré pôsobia v  sektore reštauračných alebo hotelových službách, prispôsobujú 

svoj podnikateľský model podľa preferencii jednotlivých národov, druhov turistických 

zariadení, dokonca aj sezóny v ktorej sú služby poskytované, aby uspokojili špecifické 

požiadavky svojich klientov (HILL, 2009). Jedným z najbežnejších problémov 

s ktorými sa spoločnosť stretáva, vzniká v rámci veľkých hotelových reťazcov, ktoré 

služby animácie outsourcujú, ale trvajú na tom aby personál a použitý materiál boli 

označený ich vlastným logom a značkou a nie logom spoločnsoti Pro-staff s.r.o. 

Spoločnosť je schopná aj v takých prípadoch upraviť ponuku svojich služieb 

poskytovanú na profesionálnej úrovni. Flexibilita spoločnosti je výsledkom kombinácie 

pokročilých faktorov ako sú dlhoročné skúsenosti, skúsení a pravidelne školení personál 

a „know-how“ (ČERNÁK, 2015). 

 

Stav dopytu 

Ak sú konzumenti na domácom trhu sofistikovaní a naroční, tak spoločnosť získává 

konkurenčnú výhodu pretože takýto odberatelia služieb vedú firmy k poskytovaniu 

vyššej kvality, a zároveň dávajú podnet k inovačným procesom.  

 

Ako už bolo spomenuté, Pro-staff je prvou spoločnosťou na Slovensku, ktorá zaviedla 

koncept animácie do slovenského turistického ruchu. Prvenstvo, s najväčším 

množstvom turistkých zariadení pre ktoré tieto služby poskytuje, sa snaží dlhodobo 

udržovať. V roku 2013 rozbehli projekt „Viva-Slovakia“, ktorého hlávným cieľom bola 

prezentácia aktívnej dovolenky na Slovensku.  Súčasný stav poskytovania služieb je do 

14 hotelov, 8 vodných parkov a do 3 spa a wellness zariadení a tiež do 6 lyžiarskych 

stredísk (VIVA-SLOVAKIA.SK, 2015). Počet zariadení je ovplyvnený ročným 

obdobím.   
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Firma Pro- staff má konkurenčnú výhodu vďaka neustále sa meniacej a zákazníkovi na 

mieru prispôsobenej ponuke služieb. Okrem toho inovatívne zábavné programy a 

produkcia maskotov, ako aj úloha subdodávateľa  služieb pre veľké eventové agentury 

poukazujú na náročnosť domáceho trhu.  

 

Stav priemyslu 

Predošlá časť tejto diplomovej práce bola venovaná SLEPTE analýze, ktorá sa zaoberá 

podrobne súčasným stavom a predpokládanym rozvojom turistického ruchu v Rakúsku. 

 

Firemná stratégia, štruktúra a rivalita 

Stratégia spoločnosti na novom trhu by mohla byť nasledujúca: spoločnosť bude 

investovať do prezentácie svojich služieba do prezentácie značky tak, že sa bude 

zúčastňovať na veľtrhoch a výstavách, kde bude nadviazovať kontakty s potenciálnymi 

klientmi. Dôveru nových obchodných partnerov sa budú snažiť získať na základe 

pozitívnych referencií  na domácom a českom trhu. Okrem toho svoju profesionalitu 

preukážu na základe prvotného bezplatného poskytnutia služieb (v prípade hotelových 

reťazcov) alebo poskytnutia služieb za výrazne nižšie ceny v porovnaní s bežnými 

cenami.  Súčasťou stratégie je aj vývoj nových služieb a rozvoj súčasných (ČERNÁK, 

2015). 

 

Hill (2009) uvádza, že kľúčové kompetencie spoločnosti sú základom konkurenčnej 

výhody. Nábor, výber a vysielanie animátorov, hostesiek a umelcov do jednotlivých 

zariadení cestovného ruchu sú jadro firemných procesov. Autor tejto diplomovej práce 

rozpoznal konkurenčnú výhodu po rozhovore s majiteľom spoločnosti. Dlhoročná prax 

v obore a široká databáza mladých, talentovaných ľudí s ktorými spoločnosť 

spolupracuje by mohli byť rozhodujúcim faktorom pre nových zahraničných partnerov. 

Majiteľ okrem toho zdôrazňuje jazykové schopnosti mladých Slovákov, čo potvrdzuje 

aj školský systém Slovenskej republiky, ktorí tvorí približne 40 bilingválnych škôl so 

zameraním na španielsky, nemecky a francúzsky jazyk (MINISTERSTVO 

ŠKOLSTVA, 2015). Aj práve na týchto spomínaných školách, sa firma Pro-staff s.r.o. 

prezentuje novým talentom, čím si hľadá ľudí na spoluprácu, následne organizuje 

kastingy a v poslednom kole vyberie vhodných kandidátov (ČERNÁK, 2015). 
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Za najväčšiu konkurenciu sú považovaní konkurenti, ktorí vznikajú z radov vlastných 

zamestnancov ako napr.  Stageman Ltd. Spoločnosť poskytuje svoje služby v Rakúsku, 

Poľsku a v Českej republike a plánuje ďalej expandovať do Maďarska a na Slovensko, a 

to formou ponúkania franchisingových licencii.  

Identifikovať tržní podiel spoločnosti nebolo možné, a to z dôvodu, že konkurenti ako 

napr. Ella animation nemajú sprístupnené informácie o svojich obchodných partneroch. 

 

3.9 SWOT Analýza 
 

Silné stránky (S) 

• Dlhoročné pôsobenie a trhu  

• Kvalitný staff 

• Majitelia spoločnosti a manažment spoločnosti majú dlhoročnú prax v rôznych 

pozíciách cestovného ruchu napr. 

Pán Černák pracoval v roku 1999 ako šéf animátor v luxusnom hoteli na Cypre 

s kapacitou 400 miest, ktorý sa však nachádzal v blízkosti zábavného centra 

s množstvom diskoték a iných atraktivít. Zatiaľ čo denné tržby hotela boli 

uspokojujúce, večer odchádzalo množstvo klientov zabaviť sa mimo hotel, a ten 

na to doplácal nízkymi tržbami pri bare. Priemerné večerné tržby boli 531 EUR 

Po príchode do hotela a viacerých rozhovoroch s manažérom, pán Černák 

naplánoval a zabezpečil 14-dňový animačný program, ktorý sa opakoval každé 

dva týždne. Už v krátkom čase sa prejavil predpokladaný ekonomický efekt 

a priemerné večerné tržby narástli štvornásobne na  2124 eur   (KACVINSKÝ, 

2008) Príklad  dvojtýždňovej večernej animácie zobrazuje Príloha 2. 

• Rodinný business 

• Portál Viva- Slovakia, ktorý poskytuje prehľad animačných služieb 

v zariadeniach turistického ruchu na Slovensku, jednak pre zákazníkov umožní 

jednoduchšie plánovanie dovolenky, predlženého víkendu či iných 

voľnočasových aktivít a na druhej strane poskytuje partnerom (zariadeniam 
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turistického ruchu využívajúcich animačné služby spoločnosti) formu reklamy 

a prezentácie s odporúčaniami(ČERNÁK,2015). 

Slabé stránky (W) 

• Lojalita “zamestnancov” 

• Fluktuácia animátorov 

• Facebook ako komunikačný kanál využívaný k hľadaniu vhodných animátorov 

podľa  potrieb zákazníkov  

Príležitosti (O) 

• Rozvoj ako eventová agentúra, subdodávateľ animačných služieb pre  eventove 

agentúry na Slovensku  

• Rozvoj českého trhu (organizovanie firemných udalosti pre české spoločnosti) 

• Vstup na rakúsky trh  

• Prehĺbenie poľského trhu 

Hrozby (T) 

• Vznikajúca konkurencia z radu vlastných “zamestnancov”  

• Odvetvie ako turizmus musí počítať s hrozbami , ktoré pochádzajú z prírodných 

katastrof alebo terorizmu. 

• Vláda Slovenskej republiky  

 

3.9.1 Zhodnotenie analýz a ďalšieho postupu pre rozvoj spoločnosti Pro-staff 

s.r.o. 

 

Prevedeným vyššie uvedených analýz autorka práce došla k niekoľkým záverom, ktoré 

sú relevantné vzhľadom k ďalším strategickým krokom spoločnosti.  

Najdôležitejším zistením SLEPT analýzy je, že voľba trhu na ktorom sa chce rozvíjať je 

správna z dôvodu, že turizmus tvorí značnú časť rakúskej ekonomiky. Je tomu tak, preto 

že v krajine sa rozvíja ako zimná tak aj letná turistika. Krajina je navštevovaná turistami 

zo susedných krajín ale aj zo vzdialenejších časti Európy. Faktom ostáva, že populácia 

v Rakúsku aj v Nemecku stárne. Výskumy ukázali, že seniori majú záujem o wellness 

a spa zariadenia, ktoré sú  v dnešnej dobe neustále rozvíjajúcim sa trendom. Na 
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druhejstrane stabilný demografický stav a školský systém Slovenskej republiky tvorený 

z nemeckých bilingválnych gymnázii je dobrý predpoklad toho, že bude vychovávať 

mladých vzdelaných a talentovaných ľudí, ktorý budú schopný svoje schopnosti  

a vedomosti zúročiť u západných susedov. Animačné služby sa tykajú aj lyžiarskych 

stredísk, ako už bolo spomenuté, tiahnucou silou rakúskeho cestovného ruchu je práve 

zimný turizmus.  

 

Výsledky finančnej analýzy poukázali, že sa jedná o stabilnú a solventnú spoločnosť, 

ktorá v súčasnej dobe nie je financovaná formou dlhodobých úverov a podľa výsledkov 

Altmanovho indexu a indexu IN 05 sa dá považovať za finančne zdravú firmu ktorej 

nehrozí bankrot. Na druhej strane finančný ukazovateľ, obrat celkových aktív 

rozpoznal, že firma nevyužíva efektívne svoje aktíva čo je spôsobené neprimeraným 

pomerom tržieb k aktivám. Aj na základe týchto výsledkov je  pre financovanie budúcej 

expanzie odporúčané použiť vlastné zdroje. Investícia je odhadovaná na 2000 eur, takže 

si v počiatočnej fáze nebude vyžadovať iný zdroj financovania.  

 

Porterov diamantový model konkurenčnej výhody rozpoznal, že spoločnosť disponuje 

konkurenčnou výhodou v niekoľkých smeroch. Prvým z nich je široká databáza 

animátorov, hostesiek a umelcov,ktorí budú schopní uspokojiť obchodných partnerov 

na novom trhu. Druhou výhodou je, že výskumy v rámci rakúskeho turizmu preukázali 

potrebu znižovania nákladov, a zároveň inovácie služieb u rakúskych zariadení 

turistického ruchu. Nižšie mzdy pre slovenských študentov v porovnaní s rakúskymi 

v kombináciami s dlhoročnými skúsenosťami Pro-staffu a ich know-how by mohli byť 

kľúčovým faktorom k úspechu. 

 

Pozoruhodným zistením z analýzy SWOT je slabá stránka spoločnosti, ktorou je lojalita 

zamestnancov, preto by sa spoločnosť pri svojej budúcej expanzii mala sústrediť na 

motivačné programy pre zamestnancov, ktoré by zvyšovali ich vernosť firme , a spätne 

dôveru majiteľa spoločnosti vo svojich zamestnancov.  
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4 VLASTNÉ NÁVRHY RIEŠENIA 

4.1 Vymedzenie trhu a poskytovaných služieb 
 

V počiatočnej fáze je navrhované pre spoločnosť Pro-staff sa zamerať na 4 druhy      

služieb,a to: organizovanie detských akcií, organizovanie firemných akcií,, 

poskytovanie animačných služieb do zariadení turistického ruchu a prenájom maskotov. 

Vymedzené oblasti  pre budúcu expanziu je Viedeň a jej okolie,  z dôvodu geografickej 

blízkosti k hlavnému mestu Bratislava, kde má spoločnosť svoje kancelárie.  

4.2 Voľba metódy vstupu na nový trh 
 

V prípade spoločnosti Pro-staff sa zvažujú dve metódy vstupu na trh. Prvá z nich je 

prenajatie kancelárskych priestorov a otvorenie pobočky spoločnosti Pro-staff s.r.o. vo 

Viedni, zatiaľ čo druhá je založená na pravidelnom dochádzaní manažéra zodpovedného 

za túto oblasť z Bratislavy do Rakúska a nadviazovaní partnerskej spolupráce na 

základe zmluvných dojednaní.  

 

1. Varianta – prenajatie kancelárskych priestorov 

 

Priemerná cena za prenájom kancelárskych priestorov na ulici Fabriskplatz vo Viedni je 

12,37 €/m2 (REALITY, 2015). Pre účel výpočtu nákladov bude uvažovaná priemerná 

cena 12 €/m2.V prípade, žeby kancelária mala rozlohu 30m2 tak priemerný nájom na 

kancelárske priestory vo Viedni by bol 360 €/ mesiac. 

 

2. Varianta – riadenie rakúskeho trhu z Bratislavskej kancelárie   

 

Pre účely porovnania bola zvolená metóda výpočtu priemernej spotreby u firemného 

automobilu Škoda Fabia Combi s dieselovým motorom 1.9. Uvažovaná bola priemerná 

cena nafty v Bratislave ku dňu 5.4.2015, ktorá bola 1,142 € (BENZIN, 2015). 
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Za priemernú spotrebu u tohto druhu automobilu sa uvažuje 6 litrov na 100 km.Pri 

uvažovanej vzdialenosti medzi Bratislavou a Viedňou 64 km vyšla priemerná spotreba 

4,38 € pre účel výpočtu nákladov je použitá cena 6 €, pretože cena zohľadňuje aj 

dopravu do širšieho okolia.  

 

Na základe dvoch predošlých variant, je pre spoločnosť Pro-staff s.r.o., v počiatočnej 

fáze expanzie odporúčané neprenajímať kancelárske priestory, ale zamestnať „event“ 

manažéra pre túto oblasť, ktorý bude novovzniknuté podnikateľské príležitosti riadiť 

z Bratislavy. Toto odporúčanie  nie je založené len na základe nižších nákladov, ale 

v úvahu berie aj  menej administratívnej záťaže.  Ďalší dôvod pre túto voľbu bol 

rozpoznaný prevedením analýzy SWOT, kde je jedna zo slabých stránok spoločnosti 

spomenutá lojalita zamestnancov, a hrozieb,konkurencia, ktorá vzniká z radov 

vlastných zamestnancov. Autorka tejto práce preto volí 2 alternatívu, pretože v nej vidí 

väčšiu kontrolu a interakciu ako so súčasnými zamestnancami, tak aj s vedením 

spoločnosti.  

 

4.3 Marketingový mix 
 

4.3.1 Produkt 

 

Výsledky SLEPTE analýzy poukázali na starnúcu populáciu v Európe, výnimkou nie je 

ani Rakúsko, a tiež nemeckí turisti, ktorí tvoria najväčšiu časť rakúskeho trhu 

cestovného ruchu. Na základe týchto faktov je navrhnutá autorkou nasledujúca tabuľka, 

ktorá zobrazuje oblasti  na ktoré by sa spoločnosť v budúcnosti v rámci animačných 

aktivít pre seniorov mohla zamerať. 
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Tabuľka 14: Návrh produktov animačných služieb pre seniorov (Zdroj: Vlastné 
spracovanie) 

                    Kategória  Typ aktivity 

 

Programy na podporu zdravia 

Výživové poradenstvo, vodná gymnastika, 

poradenstvo v oblasti fitnes a zdravého 

životného štýlu 

Duševný rozvoj  Hudobné vystúpenia 

 

Jedinečné turistické zážitky  

Zabezpečovanie účastí na kultúrnych 

podujatiach, prehliadky večerným mestom 

Sociálne aktivity  Rodinné viacgeneračné aktivity 

 

4.3.2 Cena 

Na úvod tejto časti by autorka tejto diplomovej práce rada upozornila na  obmedzenie  

s ktorým sa počas vypracovávania stretla, a to percentuálny podiel turistických 

zariadení, ktoré v Rakúsku animačné služby už má a zabezpečuje si ich samo alebo 

prostredníctvom animačných agentúr. S ďalším obmedzením bolo presné cenové 

porovnanie služieb poskytovaných rakúskymi dodávateľmi a spoločnosťou Pro-staff 

s.r.o.  

 

Pre stanovenie cien bola použitá kombinácia metódy tvorby cien podľa nákladov 

a metódy tvorby cien podľa geografickej polohy. Vzhľadom , k tomu, že rakúsky trh 

bude vyžadovať kvalitný personál, aj samotné odmeny animátorom musia byť 

navýšené. Ďalší faktorom, ktorý ovplyvnil cenovú tvorbu je životná úroveň v Rakúsku 

a zároveň vyspelosť rakúskeho turizmu rozpoznaná v analýzach v kapitole 3. 
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• Poskytovanie animačných služieb turistickým zariadeniam 

 

Tabuľka 15: Prehľad cien za poskytovanie animačných služieb (Zdroj: Vlastné 
spracovanie podľa cenníku spoločnosti Pro-staff s.r.o.) 

 

Ceny za 

obdobie  

 

Cena na 

mesiac bez 

DPH 

Slovensko 

 

Cena na 

mesiac bez 

DPH 

Rakúsko 

 

Cena na 1 

deň bez 

DPH 

Slovensko 

 

Cena na 1 

deň 

bez DPH 

Rakúsko 

Zloženie 

animačného 

tímu 

1 šéfanimátor + 

1 animátor 
1710,00 2394,00 57,00 114,00 

1 šéfanimátor + 

2 animátori 
2310,00 3234,00 81,00 162,00 

1 šefanimátor + 

3 animátori 
2910,00 4074,00 97,00 194,00 

1 šefanimátor + 

4 animátori 
3480,00 4872,00 116,00 232,00 

1 animátor / bez 

večerného 

programu 

870,00 1218,00 29,00 58,00 

2 detskí 

animátori / bez 

večerného 

programu 

1380,00 1435,00 46,00 92,00 

 

Ceny  pre rakúsky trh sú navýšené u mesačnej animácie o 40 % a o u animácii na 

víkend resp. na deň o 100 % podľa cien na Slovenskom trhu.  100 %  navýšenie je 

počítané z nasledujúcich  dôvodov 1.možnosť  flexibilne  prispôsobovať ceny svojím 

obchodným partnerom. 2. Potreba  odmeny pre skúsených animátorov so znalosťami 

minimálne nemeckého jazyka . 3. Náklady na cestovné, ktoré je vyššie pri poskytovaní 

služieb na jeden deň v porovnaní s poskytovaním služieb na dlhšie časové obdobie  4. 
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Inovácia animačných služieb a programov, ako aj tréning a školenie ľudí, ktoré môže 

nový trh vyžadovať.  Pri dlhodobejšej animácii budú ceny ponížené.  

 

• Organizovanie detských osláv 

 

Nižšie uvedené ceny sú prebraté z firemného letáku, ktoré sú navrhnuté spoločnosťou 

pre nemecký trh.  

 

Tabuľka 16: Prehľad cien detských osláv organizovaných spoločnosťou Pro-staff 
s.r.o.(Zdroj: CENÍK 2015- PRO-STAFF, 2015) 

Druh oslavy Obsah Cena 

 

 

Basic party 

Animátori, Maskot 

podľa výberu Mini 

disco a Funny súťaže, 

Maľovanie na tvár, 

Balonové kreácie 

Doba trvania : 1 -  1,5 

hod. 

 

 

120 – 150 € 

 

 

Standard party 

Animátori, Maskot 

podľa výberu Mini 

disco a Funny súťaže, 

Maľovanie na tvár, 

Balonové kreácie, 

Vybraná tematika, 

Ozvučenie Gratis 

Doba trvania : 1,5 – 2,5 

 

 

200 - 230  € 
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Deluxe party 

Animátori, Maskot 

podľa výberu Mini 

disco a Funny súťaže, 

Maľovanie na tvár, 

Balonové kreácie, 

Vybraná tematika, 

Ozvučenie, 

Nafukovacia atrakcia 

Doba trvania : 3 - 5 

 

 

Od 350 € 

 

V cenníku je odporúčané bližšie špecifikovaný presný počet animátorov, ktorý by sa 

mal odvíjať od počtu detí na oslave. Navrhovaná hodinová odmena pre animátorov je 5 

€.Aktuálna cenová ponuka by mala zahŕňať dvoch animátorov v balíčku ,,Basic“, troch 

animátorov v balíčku ,,Standart“ a ,,Deluxe“. 

 

Tabuľka 17: Počet potrebných animátorov podľa počtu detí (Zdroj: Vlastné 
spracovanie) 

Počet detí Počet animáorov 

5-8 2-3 

8-12 4 

12-15 4-5 

 

Pre porovnanie s cien s konkurenciou bola autorkou diplomovej práce kontaktovaná 

spoločnosť Stageman Ltd., ktorá na svojich stránkach uvádza, že pôsobí aj na rakúskom 

trhu. Na email s požiadavkou o vypracovanie cenovej ponuky pre detskú párty 

v Rakúsku odpovedali, že v súčasnej dobe pôsobia len v okolí Banskej Bystrice, takže 

cenovú ponuku nevypracovali a konkrétne porovnanie cien nebolo možné.  
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• Prenájom maskotov  

Tabuľka 18: Prenájom a výroba maskotov (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Typ  maskota Cena Pro-staff Cena Maskottchen24 

 

 

350-400€ 

 

499,00 € + 30,00 € doprava 

 

 

350-400€ 

 

499,00 € + 30,00 € doprava 

 

Tabuľka 19: Prehľad cien prenájmu maskotov(CENÍK – PRO-STAFF, 2015) 

Pri prenájme 1 maskota 100,-EUR + DPH za kus 

Pri prenájme 2-3 maskotov 80,-EUR + DPH za kus 

Pri prenájme 4-6 maskotov 70,-EUR + DPH za kus 

Pri prenájme  7 a viac  

maskotov 
60,-EUR + DPH za kus 

 

V prípade zabezpečenia dovozu je odporúčaná cena 30 € za dopravu k cene maskota. 

Spoločnosť Pro-staff je schopná zabezpečiť maskotov za nižšie ceny v porovnaní 

s rakúskou konkurenciou, okrem toho ma príležitosť sa rozvíjať v prenájme maskotov, 

pretože spoločnosť Maskottchen 24 maskotov vyrába  a predáva, ale neprenajíma. 

 

4.3.3 Miesto a distribúcia 

 

V rámci marketingového mixu je navrhovaná kombinácia vertikalného a horizontálného 

marketingového systému, kde prvky ako snaha uspokojiť zákazníka, a zároveň znížiť 

náklady budú prebraté z vertikálneho marketingového systému, zatiaľ čo zmluva o 

spolupráci medzi spoločnosť Pro-staff a turistickým zariadením alebo agentúrami, ktoré 
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zabezpečujú spoločenské a kultúrne udalosti bude odpovedať charakteristikám 

horizontálneho marketingového systému (JAKUBÍKOVÁ, 2012). 

V rámci znižovania nákladov by malo byť úsilie osoby zodpovednej na rakúsky trh sa 

zamerať na tieto oblasti:  

! Na základe analýz prevedených v predošlej kapitole, bol zistený rozdiel 

v hodinových odmenách za prácu medzi Slovákmi a obyvateľmi Rakúska, preto 

v počiatočnej fáze vstupu na trh je odporúčané sa zamerať na obsadzovanie 

animátorských pozícii hlavne  slovenskými študentmi. 

! Vzhľadom k tomu, že spoločnosť prepláca cestovné všetkým osobám 

zúčastneným sa na konkrétnej akcii, organizovať odvoz z Bratislavy jedným 

automobilom aby došlo k ušetreniu nákladov za cestovné. 

 

4.3.4 Marketingová komunikácia 

Reklama 

 

! SEO optimalizácie pre internetové stránky.  

Prvým krokom pred vstupom na rakúsky trh by malo byť vytvorenie stránok 

v nemeckom jazyku.  

 

Podpora predaja  

 

! Bezplatné vyskúšanie animačných služieb pre zariadenia v cestovnom ruchu 

! Poskytnutie služieb za 50 % ceny  

! Výstavy a veľtrhy  

! Letáky a brožúrky s prezentáciou spoločnosti 

! Pridavky k odberom- pri odbere určitého počtu animátorov, poskytnutie maskota 

pre hotelové zariadenie zadarmo 

! Pri odbere animátorov na dlhšiu dobu, garancia nezvyšovania ceny na 

nasledujúce sezóny 
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Obrázok 6: Prehľad veľtrhov cestovného ruchu Rakúsko 2015-2016 
(Zdroj:MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY, 
2015) 

Public Relations  

 

Jakubíková (2012)  v rámci vzťahov s verejnosťou vo svojej knihe ,,Marketing 

v cestovnému ruchu“ uvádza osobnú komunikáciu so zamestnancami. Vzhľadom 

k vysokej fluktuácii animátorov a lojálnosti zamestnancov je odporúčané pravidelné 

organizovanie ,,teambuildingových“ akcií na upevňovanie vzťahov. Ďalším 

prostriedkom, ktorý by spoločnosť mohla využiť k zabezpečeniu zvýšenia 

zamestnaneckej lojality je motivácia formou finančnej odmeny. Ako bolo uvedené u 

legislatívnych faktorov, ktoré vplývajú na spoločnosť,  pozitívny fakt je zavedenie 

bezplatnej vlakovej dopravy na Slovensku. Vzhľadom k tomu, že agentúra prepláca 

v rámci slovenského trhu cestovné svojím animátorom, práve finančné prostriedky, 

ktoré im animátori ušetria pri bezplatnej doprave by mohli byť použité ako bonus 

k odmenám pre animátorov, ktorí sa pravidelne podieľajú na tvorbe animačného 

programu. 
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Priamy marketing 

 

! Direct mailing do hotelov, aquaparkov a iných turistických zariadení.  

! Prezentácia počas letných festivalov – možnosť nadviazania kontaktov 

s agentúrami, ktoré zabezpečujú tieto udalosti a ďalší potenciálny rozvoj ako 

sub-dodávateľ týchto služieb 

4.4 Marketingový mix 4C 
 

• Hodnota z hľadiska zákazníka  

 

Animácia v hoteloch je súčasťou marketingovej stratégie, a zároveň komunikačného 

mixu. Za hlavné prínosy môže byť považované zvýšenie synergického efektu 

v komunikácii. Animátori prichádzajú do priameho kontaktu  snávštevníkmi zariadení, 

ktorí majú tendenciu poukázať nato s čím v rámci turistického subjektu spokojní sú a čo 

by zmenili. Správnym využitím je tak hotel schopný vďakaintegráciikomunikácie 

znižovať celkové náklady a zvyšovať počet spokojných zákazníkov.  

 

• Náklady pre zákazníka  

 

Náklady pre hotely a iné turistické zariadenie sú zabezpečenie ubytovania, stravy pre 

animátorov a odmena agentúre za poskytnutie služieb.  

 

• Atraktívny efekt 

 

Vytvorenie balíčka  animačných služieb na mieru podľa špecifických požiadavok 

vytvára jedinečný „image“ vďaka ktorému si turistické zariadenia zabezpečí 

konkurenčnú výhodu na danom trhu.  

 

• Pohodlie 
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Najpodstatnejším dôvodom  pre spoluprácu  s animačnou agentúrou je určite vysoká 

fluktuácia typická práve pre animáciu, ktorá predlžuje a sťažuje proces personálneho 

zabezpečenia animačných služieb a tým spôsobuje rast nákladov, ktoré súvisia 

s hľadaním a zaškolením nových zamestnancov. Na základe návštevy veľtrhu, ktorý bol 

zameraný na  aktívných seniorov 50 + vo Viedni v apríli 2015 bolo zistené, že rakúske 

aquaparky a hotely záujem o animáciu prejavujú, ale vo väčšine si ju zabezpečujú bez 

spolupráce s externou firmou.  

Animačné agentúry dokážu v priebehu niekoľkých dní nájsť a umiestniť nového 

animátora v ktoromkoľvek zariadení, pričom na seba preberajú aj všetky náklady s tým 

spojené - cestovné náhrady, zaškolenie, podanie pracovných inzerátov a pod.  Vysoká 

fluktuácia typická pre animáciu vyplýva z určitých negatív práce animátora viď Príloha 

2.Existujú však aj iné dôvody, prečo sa zariadenia rozhodnú pre animačné agentúry. Ich 

povinnosťou okrem personálneho zabezpečenia je aj organizačné zabezpečenie 

animačných služieb. Ubytovaciemu zariadeniu ostáva len kontrolná funkcia. Zloženie 

animačného tímu sa prispôsobuje potrebám hotela. Ak prevláda anglicky, nemecky či 

španielsky hovoriaca klientela, povinnosťou agentúry je zabezpečiť také zloženie 

animačného tímu, aby boli pokryté všetky jazyky. Pre hotel by bolo hľadanie vhodných 

kandidátov finančne a časovo náročné. Animačné agentúry pri hľadaní vhodných 

kandidátov spolupracujú s rôznymi internetovými servermi a personálnymi agentúrami 

(KACVINSKÝ, 2008). Náklady pre hotel a iné turistické zariadenie sú zabezpečenie 

ubytovania stravy pre animátorov.  

  



83 
 

 

4.5 Finančný plán 
Finančný plán obsahuje predikciu tržieb a nákladov, ktoré sú spojené s plánovanou 

investíciou.  

4.5.1 Prehľad nákladov 

Počiatočné náklady pri vstupe na rakúsky trh 

Tabuľka 20: Prehľad počiatočných nákladov spojených účasťou na veľtrhu cestovného 
ruchu (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
 

Prenájom priestorov na výstave vo 
Viedni január 2016 200 € 

Personálne zabezpečenie na prezentáciu 

(3 animátori) 
150 € / 450 € 

Cestovné z Bratislavy do Viedne na 4 

dni 
48€ 

Materiálne zabezpečenie (balónové 

kreácie, facepaiting (farby na tvár), 

tvorivé dielne 

165 € 

Reprezentačné materiály (letáky) 118 € (10 000 kusov) 

Náklady celkom  981€ 

 

Nájom priestorov na výstave Ferien-Messe vo Viedni v  dňoch 14 až 17 Januára 2016  

je odhadovaný vo výške 200 eur. Cena je za prenájom je nízka z dôvodu, agentúra  že 

by si mohla prenajať časť výstavného priestoru od Slovenskej agentúry cestovného 

ruchu SACR, na základe dobrých vzťahov získaných spoluprácou v predošlých rokoch. 

 

Nižšie uvedená tabuľka zobrazuje náklady spoločnosti Pro-staff, ktoré vzniknú v rámci 

poskytovania bezplatných služieb do hotelov za predpokladu, že služby budú 

poskytnuté 4 odlišným hotelovým sieťam. Ceny sú odvodené podľa aktuálneho 

odmeňovacieho systému v rámci slovenského trhu. Odmena je počítaná za dva 

pracovné dni resp. víkend, kde pracovná doba sa pohybuje od 6 do 8 hodín denne. 
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Tabuľka 21: Počiatočné náklady v prípade poskytnutia služby bezplatne do turistického 
zariadenia na 1 víkend (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Odmena animátorom 

(šefanimátor + 2 animátori) 

75€ odmena šefanimátorovi a 50€ 

odmena ostatným animátorom 

Cestovné 12€ 

Náklady celkom 187 € 

Náklady za poskytnutie animácii 

pre 4 hotely 
748 € 

 

Odmena animátorom je odvodená od cien na domácom trhu navýšenáv prvom období o 

necelých o 20 %, a to z dôvodu, že autor tejto práce berie v úvahu 2 faktory: 1. 

Spoločnosť musí zostaviť animačný team zo skúsených animátorov, ktorí majúpotrebné 

znalosti nemeckého jazyka 2. Odmena za prácu na rakúskom trhu. Priemerné odmeny 

animátorom na slovenskom trhu sa pohybujú pre šefanimátora za dva pracovné dni 60 € 

a pre zbytok animačného tímu 40 €. Pojmom „animačné služby na víkend“ sa pre účely 

týchto služieb myslí časové obdobie, ktoré začína piatok popoludní a končí v sobotu 

večerným programom. V odmenách, ktoré sú vyplácané na základe zmlúv o umeleckom 

výkone je uvažovaná nižšia hranica.  

V tabuľkách  sú vyobrazené náklady a tržby  na 6  nasledujúcich období. Obdobie pre 

účely tejto diplomovej práce sa myslí obdobie 6 mesiacov. Prvé začína v januári 2016. 

Zvolený časový úsek je vybratý na základe rozdelenia sezóny v cestovnom ruchu na 

zimnú a letnú sezónu. Pod označením ,,Zima“ sa myslí časové obdobie od januára do 

júna a pod označením ,,Leto“ sa myslí časový úsek od júla do decembra.  

 

4.5.2 Pesimistická varianta 

4.5.2.1 Animačné služby pre turistické zariadenia 

 

2016 

Pesimistická varianta vychádza z jedných z návrhov marketingového mixu, ktorý je 

poskytovanie služieb za znížené ceny, konkrétne za 50 % bežnej ceny. Za zlomový 

moment je považovaný veľtrh cestovného ruchu v januári 2016, kde sa  podarí 
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nadviazať kontakty  s desiatimi turistickými zariadeniami, ktoré si výskúšajú služby 

spoločnosti za 50 % bežnej ceny počas prvého obdobia expanzie. V časti náklady na 

poskytovanie animačných služieb sa zvažuje poskytovanie služieb za 50 % ceny pre 

desať zariadení turistického ruchu 

 

Pre v poradí druhé sledované obdobie je odporúčane obmedziť poskytovanie služieb 

bezplatne alebo za polovičné ceny a budovať dobré meno na základe kvalitného 

poskytovania služieb so stavajúcimi obchodnými partnermi.Pre toto obdobie je 

uvažovaná pravidelná spolupráca s  s pravidelným zabezpečovaním animačných služieb 

4x za mesiac (4víkendy) počas dvoch mesiacov (júl, august) u zariadení letného 

turizmu. Pesimistická varianta vychádza z predchadzajúcich marketingových činnosti, 

kde poskytla prvom polroku 2016  vyskúšanie služby za 50 % ceny. V tom istom 

období uvažuje jedno zariadenie zimného turizmu, ktorému bude zabezpečovať 

animačné služby 3x mesačne počas mesiaca december. Cena pre hotel za jeden víkend 

pri počte dvaja animátori a jeden šefanimátor  je 324.Cestovné je odvodené podľa 

výpočtov uvedených vyššie v tejto práci.  

 

2017 

Vzhľadom mnoho krát spomínaným problémom s lojalitou zamestnancov a vyspelosťou 

rakúskeho trhu v rámci turizmu je odporúčané navýšenie odmien animátorom, a to 

následovne: šefanimátor 80 eur/víkend a animátori 60 eur víkend/ osoba.  

V januári 2017 je odporúčaná znova účasť na veľtrhu cestovného ruchu, preto sa 

v kolonke iné náklady objavuje predpokladaný náklad okolo 1100 eur. Navýšenie je 

spôsobené tým, že spoločnosť by mohla mať záujem o prenajatie väčšej plochy. 

Varianta uvažuje pravidelné poskytovanie animačných služieb počas Zimy 2017 

(január- jún) 1 turistickému zariadeniu  zimného turizmu po dobu dvoch mesiacoch 

(január,február) 3x do týždňa (3 víkendy)‚ ďalej s pravidelným poskytovaním 

animačných služieb počas letných mesiacov júl, august 4x do týždňa dvom turistickým 

zariadeniam letného turizmu a dvom turistickým zariadeniam zimného turizmu počas 

mesiacov november a december 3x do týždňa ako výsledok prezentácie spoločnosti na 

veľtrhu cestovného ruchu. Cestovné je navýšené na 15 eur za spiatočnú cestu. Cena pre 
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hotel za jeden víkend pri počte dvaja animátori a jeden šefanimátor  je 340 eur, ktorá je 

navýšená o 5 % oproti predošlému obdobiu.  

 

2018 

Zima 2017 počíta s dvoma zariadeniami zimného turizmu, spoločnosť Pro-staff s.ro. 

zabezpečuje pravidelné animácie 3x za mesiac po dobu dvoch mesiacov (január, 

február). Posledné  sledované obdobie by malo byť opäť po účasti na veľtrhu 

cestovného ruchu, preto počíta s pravidelným poskytovaním animačných služieb do 

troch zariadení turistického ruchu letného turizmu počas dvoch mesiacov júl, august 

pravidelne 4x za mesiac (4 víkendy), a zároveň tri zariadenia zimného turizmu, kde 

poskytuje služby počas dvoch mesiacov (november, december) do zariadení 

turistického ruchu zimného turizmu v pravidelných intervaloch 3x za mesiac (3 

víkendy).Okrem toho by sa rozvoj mal prejaviť aj pri odmenách a preto sú navýšené pre 

šefanimátora na 90 eur/víkend pre ostatných animátorov 65 eur/víkend/osoba.Cestovné 

je navýšené na 20 eur za spiatočnú cestu. Cena pre hotel za jeden víkend pri počte dvaja 

animátori a jeden šefanimátor je 357 eur, ktorá je navýšená o 5 % oproti predošlému 

obdobiu.  

 

Tabuľka 22: Prehľad nákladov a tržieb pri poskytovaní animačných služieb v eurách- 
pesimistická varianta (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Obdobie  Zima 
2016 

Leto 
2016 

Zima 
2017 

Leto 
2017 

Zima 
2018 

Leto 
2018 Náklady  

Mzdové nák. 3000 3000 3000 3000 3000 7200 

Mzdy animátorom  1650 1815 1 230 7 000 2 640 9 240 

Cestovné  120 132 90 420 240 840 

Iné náklady 0 0 1100 0 1100 0 

Náklady celkom 4770 4947 5420 10420 6980 17280 

Tržby  
Zima 
2016 

Leto 
2016 

Zima 
2017 

Leto 
2017 

Zima 
2018 

Leto 
2018 

1620 3888 2040 9520 4284 14 994 
 



87 
 

4.5.2.2 Organizovania detských osláv  

 

Vývoj tržieb u detských osláv je odvodený na základe rovnakého percentuálneho 

vyjadrenia ako vývoj nákladov. Na základe dobrého mena a kvalitných služieb ďalšie 

obdobia uvažujú mierny nárast.  

 

V prvom období vzhľadom k tomu, že nedošlo k výraznejším marketingovým 

aktivitám, okrem účastí na veľtrhu  v nultom období, ktorý sa viac zameriaval na skôr 

narodené obyvateľstvo sa neočakávajú vysoké tržby za tieto služby. Pre prvé sledované 

obdobie sa počíta s organizovaním dvoch detských osláv v Rakúsku mesačne. Náklady 

na personálne zabezpečenie sú odhadované následovne traja animátori, na zabezpečenie 

trojhodinovej detskej párty s prípravou a cestou do Viedne sú odhadované na 90 eur, 

Náklady na materiálne zabezpečenie sú odhadované na 75 eur, cestovné na spiatočnú 

cestu z Bratislavy je uvažované 20 eur. Pri celkovom počte 12 detských osláv za prvé 

obdobie sú náklady 2 220 eur.  Vzhľadom k tomu, že poskytovanie tejto služby môže 

byť zabezpečené rôznym počtom animátorov cenová kategória sa pohybuje v rozmedzí 

od 120 eur a byť do výšky až 350 eur, pre účely výpočtu je uvažovaná cena 230 eur.  

V ďalších obdobiach sa v tejto práci počíta s 15 % navýšením, rovnako ako v tržbách, 

tak aj v nákladoch. 15 % navýšenie predstavuje približne 2 párty naviac za obdobie. 

Pesimistická varianta nezvažuje rozvoj v rámci organizovaní firemných akcíí, 

,,teambuildingových“ akcií a pod. Pri detských oslavách nezvažuje sezónnosť ale 

pravidelnosť opakovania pri poskytovaní týchto služieb stálym zákazníkom.  
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Tabuľka 23: Prehľad nákladov a tržieb za organizovanie detských osláv v eurách- 
pesimistická varianta  (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Náklady  Zima 
2016 

Leto 
2016 

Zima 
2017 

Leto 
2017 

Zima 
2018 

Leto 
2018 

Odmeny animátorom  1080 1242 1428 1642 1888 2172 

Materiálne 
zabezpečenie 900 1035 1190 1368 1574 1810 

Cestovné  240 276 317 365 419 545 

Náklady celkom  2220 2553 2935 3375 3881 4527 

Tržby  
Zima 
2016 

Leto 
2016 

Zima 
2017 

Leto 
2017 

Zima 
2018 

Leto 
2018 

2760 3174 3650 4197 4827 5551 

 

4.5.2.3 Prenájom maskotov  

 

Jednou z podnikateľských aktivít spoločnosti Pro-staff s.r.o. je prenájom maskotov, 

s predpokladaným rozvojom v oblasti poskytovania animačných služieb pre turistické 

zariadenia a v organizovaní detských osláv sa predpokladá rozvoj aj tejto obchodnej 

činnosti. Náklady spojené s údržbou  (čistenia a úprava) maskotov zobrazuje tabuľka. 

K takému navýšeniu dochádza aj na základe toho, že autor tejto práce berie v úvahu 

slova majiteľa spoločnosti, že práve v tejto činnosti by sa chcel rozvíjať, a zároveň ako 

už bolo spomenuté vyššie v tejto práci medzinárodná spoločnosť Maskottchen 24 

maskotov vyrába ale neprenajíma, takže ponuka spoločnosti Pro-staff s.r.o. sa odlišuje. 

 

Náklady a tržby sa odvíjajú od počtu prenajatých maskotov za jednu sezónu. Navýšeniu 

dochádza v každom roku v období od júla do decembra, kde zvažuje navýšenie 

z dôvodu letných prázdnin, organizovania mikúlašskych akcií a Vianočných vystúpení. 

Cestovné náklady rovnako ako náklady na čistenie  uvažuje 20 eur/ maskot. Ceny za 

prenájom sú 100 eur/ kus + 30 eur pokiaľ dovoz zabezpečuje spoločnosť Pro-staff s.r.o.  
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Tabuľka 24:Prehľad nákladov a tržieb pri prenájme maskotov v eurách – pesimistická 
varianta (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Náklady  

Zima 

2016 

Leto 

2016 

Zima 

2017 

Leto 

2017 

Zima 

2018 

Leto 

2018 

Počet  5 7 10 15 10 17 

Cestovné  100 140 200 300 200 340 

údržba a 

čistenie  
100 140 200 300 200 340 

Náklady 

celkom  
200 280 400 600 400 680 

Tržby  
Zima 

2016 

Leto 

2016 

Zima 

2017 

Leto 

2017 

Zima 

2018 

Leto 

2018 

650 910 1300 1950 1300 2210 
 

4.5.2.4 Prínos investície  

 

Tabuľka 25: Prehľad cash flow- pesimistická varianta 

 

Obdobie  

Zima 

2016 

Leto 

2016 

Zima 

2017 

Leto 

2017 

Zima 

2018 

Leto 

2018 

CF animačné služby -3150 -1059 -3380 -900 -2696 -2286 

CF detské oslavy  540 621 715 822 946 1024 

CFprenájom 

maskotov 
450 630 900 1350 900 1530 

CF Spolu -2160 192 -1765 1272 -850 268 

Diskontované CF  Z!2125! 186! Z1682! 1193! Z785! 243!

CF za obdobie  -1939 -489 -542 
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4.5.3 Realistická varianta 

 

Rovnako ako pesimistická varianta, aj varianta realistická uvažuje poskytovanie troch 

druhov služieb: animačné služby do turistických zariadení cestovného ruchu, 

organizovanie detských osláv a iných spoločensko-kultúrnych a športových události a 

prenájom maskotov.Avšak realistická varianta v porovnaní s pesimistickou zvažuje pri 

výpočte tržieb a nákladov sezónnosť pri poskytovaní týchto služieb.  

 

Realistická varianta sa odvíja od nasledujúcich faktov: jednodňová návšteva veľtrhu 

„LEBENSLUST“  vo Viedni dňa 18.4. 2015. Veľtrh bol zameraný na aktívny zdravotný 

štýl pre seniorov 50 +. V rámci subjektov z cestovného ruchu sa veľtrhu zúčastnilo 39 

vystavovateľov. Po veľtrhu boli kontaktované turistické zariadenia na základe 

kontaktov obdŕžaných priamo od vystavovateľov počas návštevy hlavného mesta 

Rakúska.  Turistickým zariadeniam bol zaslaný katalóg s ponukou služieb a aktuálnymi 

cenami.  Z celkového počtu 39 vystavovateľov bola ponuka zaslaná približne 10 

vystavovateľom. Celkový nízky počet zaslaných ponúk je odvodený od skutočnosti, že 

aj napriek tomu že ostatní vystavovatelia boli zaradení do skupiny „cestovný ruch“, 

ponuka spoločnosti Pro-staff s.r.o. pre nich nebola aktuálna alebo zaujímavá.  

4.5.3.1 Animačné služby  

 

ROK 2016 

Reálny záujem o ponúkané služby by mohli prejaviť 4 turistické zariadenia, ktoré boli 

oslovené v apríli 2015 na veľtrhu vo Viedni. Týmto zariadeniam by v priebehu  Zimy 

2016 boli poskytnuté animačné služby na jeden víkend bezplatne. Víkend by bol 

vybratý a prispôsobení podľa požiadavkou budúcich obchodných partnerov. Uvažované 

sú nasledujúce konkrétne zariadenia: Bad schallerbach, hotel Walkner , Wellnesshotel 

Allmer Pfeiler, Thermenhotel Stegersbach GmbH. Realistická varianta od januára 2016 

počíta s fixnými nákladmi na event manažéra, ktorý by bol zodpovedný za expanziu na 

rakúsky trh, avšak vzhľadom k malému počtu novovzniknutých podnikateľských 

príležitostí na rakúskom trhu sa odporúča v prvom období zamestnávať nového 

pracovníka na čiastočný pracovný úväzok so mzdou 500 eur/ mesiac V prvom období je 

v januári 2016 odporúčaná účasť na veľtrhu cestovného ruchu Ferien- Messe vo Viedni. 
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Vzhľadom k tomu, že sa jedná o medzinárodný veľtrh cestovného ruchu predpokladá sa 

väčší úspech v počte získaných a neskôr nadviazaných pracovných kontaktov.   

Autor tejto práce odporúča v počiatočnej fáze sa zamerať skôr na kvalitu poskytovaných 

služieb než na kvantitu obchodných partnerov na rakúskom trhu.  

Okrem toho sa realistická varianta počíta, s pravidelným zabezpečovaním animačných 

služieb pre jedno turistické zariadenie, kde spoločnosť Pro-staff s.r.o.  bude poskytovať 

dvoch animátorov a jedného šefanimátora ako výsledok marketingových aktivít ktoré 

boli vykonané ešte pred začatím expanzie, a to už niekoľkokrát spomenutú účasť na 

veľtrhu. 

Vo všetkých obdobiach je počítané s personálnym zabezpečením v zložení dvaja 

animátori a jeden šefanimátor. Prvý rok uvažuje 12 eur/jedna cesta do Rakúska 

v ďalších rokoch je cestovné navýšené z dôvodu, možného stúpania cien benzínu , a 

zároveň rozvoja podnikateľských činností vo vzdialenejších oblastiach.  

 

Tabuľka 26: Vstupné údaje pre výpočet nákladov a tržieb u realistickej varianty pre rok 
2016 (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 
Zima 2016 Leto 2016 

Počet zariadení zimný 
turizmus 1 1 
Počet zariadení letný 
turizmus 0 2 

Frekvencia poskytovania 
služieb 

3 x  týždenne počas mesiaca 
(marec)u turistických 

zariadení zimného turizmu 

2 mesiace počas letnej sezóny 
u turistických zariadení 

letného turizmu, 3  x týždenne 
(november, december) u 

turistických zariadení 
zimného turizmu, 

Odmena šefanimátor 
65 EUR/víkend, 750 

EUR/mesiac 
65 EUR/víkend, 750 

EUR/mesiac 

Odmena ostatní animátori 
50 EUR/víkend , 650 EUR/ 

mesiac 
50 EUR/víkend , 650 EUR/ 

mesiac 
 

 

 

 

 

 



92 
 

Tabuľka 27: Prehľad nákladov pri poskytovaní animačných služieb za rok 2016 v 
eurách (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Náklady Zima 2016 Leto 2016 
Mzdové náklady 
manažér 

3000 3000 

Odmeny 
animátorom 495 9190 

Cestovné 36 132 
Iné náklady 0 0 
Náklady celkom 3531 12322 
 

Tržby vychádzajú z ceny 326 eur / za víkend animácie, 3234 eur/mesiac 

Tabuľka 28: Prehľad tržieb pri poskytovaní animačných služieb za rok 2016 v eurách 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Tržby  Zima 2016 Leto 2016 

Víkendové animácie 972 1 944 

Mesačné animácie 0 12936 

Týždenné animácie 0 0 

Tržby celkom 972 14 880 

 

ROK 2017 

V druhom roku dochádza k navýšeniu  odmien animátorom, ktoré uvádza tabuľka. 

Nárast turistických zariadení je počítaný na základe účasti medzinárodného veľtrhu 

cestovného ruchu, a zároveň rozposielania priameho mailového kontaktovania 

jednotlivým turistickým zariadeniam.  

Tabuľka 29: Vstupné údaje pre výpočet nákladov a tržieb u realistickej varianty pre rok 
2017 v eurách (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
 
!! Zima 2017 Leto 2017 
Počet zariadení zimný 
turizmus 4 4 

Počet zariadení letný 
turizmus 3 3 
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Frekvencia poskytovania 
služieb 

1 týždeň počas mesiaca 
február (regionálne prázdniny 

v Rakúsku) u turistického 
zariadenia zimného turizmu, 

3 x týždenne počas 2 
mesiacov (január,marec)u 

turistických zariadení 
zimného turizmu , 3 x 

týždenne 1 mesiac (jún) u 
zariadení u turistických 

zariadení letného turizmu 

2 mesiace počas letnej sezóny 
u turistických zariadení 

letného turizmu, 3x týždenne, 
2 mesiace  (november, 

december) u turistických 
zariadení zimného turizmu, 

3x týždenne počas 1 mesiaca 
(september) u turistických 
zariadení letného turizmu 

Odmena šefanimátor 85 EUR/víkend,188 EUR/ 
týždeň,750 EUR/ mesiac 

85 EUR/víkend, 188 EUR/ 
týždeň, 750 EUR/mesiac 

Odmena ostatní animátori 60 EUR/víkend, 160 EUR/ 
týždeň ,650 EUR/ mesiac 

60 EUR/víkend, 160 EUR/ 
týždeň650 EUR/mesiac 

 

 

Tabuľka 30:Prehľad nákladov pri poskytovaní animačných služieb za rok 2017 v eurách 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Náklady Zima 2017 Leto 2017 

Mzdové náklady 
manažér 3000 3000 

Odmeny 
animátorom 7579 21935 

Cestovné 500 1200 
Iné náklady 1100 0 

Náklady celkom 12179 26135 

 

Tržby vychádzajú z cien 340 eur/víkend, 3350 eur/ mesiac, 837 eur/týždeň. Oproti roku 

2016 sú navýšené o 5 %: Kľúčovým faktorom v tomto podnikaní je nadviazanie 

partnerských vzťahov, ktoré budú mať záujem o poskytovanie služieb na dlhšie časové 

obdobie čo už je vidieť aj v druhom období sledovaného obdobia kde tržby stúpli 

takmer o 15x. Tento výsledok počíta s odoberaním animačných služieb zariadeniami 

turistického ruchu letného turizmu po dobu dvoch mesiacov (doba letných prázdnin). 
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Tabuľka 31:Prehľad tržieb pri poskytovaní animačných služieb za rok 2017 v eurách 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Tržby  Zima 2017 Leto 2017 

Víkendové animácie 9 180 11 220 

Mesačné animácie 0 20100 

Týždenné animácie 3348 0 

Tržby celkom 12 528 31 320 

 

ROK 2018 

V realistickej variante opäť dochádza k navýšeniu počtu turistických zariadení, ktoré 

budú zmluvne dojednávať animačné služby na dlhšiu dobu, a to v období júl, august, a 

zároveň na dobu jedného týždňa počas rakúskych regionálnych prázdnin u zariadení 

zimného turizmu.   

 

Tabuľka 32: Vstupné údaje pre výpočet nákladov a tržieb u realistickej varianty pre rok 
2018 (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

!! Zima 2018 Leto 2018 
Počet zariadení zimný 
turizmus 6 6 

Počet zariadení letný 
turizmus 5 5 

Frekvencia poskytovania 
služieb 

1 týždeň počas mesiaca 
február (regionálne prázdniny 

v Rakúsku)3 x  týždenne 
počas 2 mesiacov 

(január,marec)u turistických 
zariadení zimného turizmu , 

3 x týždenne 1 mesiac (jún) u 
zariadení u turistických 

zariadení letného turizmu 

2 mesiace počas letnej sezóny 
u turistických zariadení 

letného turizmu, 3x týždenne, 
2 mesiace  (november, 

december) u turistických 
zariadení zimného turizmu, 

3x týždenne počas 1 mesiaca 
(september) u turistických 
zariadení letného turizmu 

Odmena šefanimátor 
90 EUR/víkend , 200 EUR/ 
týždeň, 800 EUR/ mesiac 

90 EUR/víkend, 200 EUR/ 
týždeň, 800 EUR/mesiac 

Odmena ostatní animátori  
65 EUR/víkend, 175 EUR/ 
týždeň 700 EUR/ mesiac 

65 EUR/víkend,175 EUR/ 
týždeň 700 EUR/mesiac 
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Tabuľka 33: Prehľad nákladov pri poskytovaní animačných služieb za rok 2018v eurách 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Náklady Zima 2018 Leto 2018 

Mzdové náklady 
manažér 

7200 7200 

Odmeny 
animátorom 

14292 33 220 

Cestovné 
 

1800 

 

1800 

Iné náklady 1100 0 

Náklady celkom 24392 42220 

 

Tržby vychádzajú z cien 357 eur/víkend, 3518 eur/ mesiac, 890 eur/týždeň. Oproti roku 

2017 sú navýšené o 5 %:  

 

Tabuľka 34: Prehľad tržieb pri poskytovaní animačných služieb za rok 2018 v eurách 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Tržby  Zima 2018 Leto 2018 

Víkendové animácie 18 207 18 207 

Mesačné animácie 0 35180 

Týždenné animácie 5280 0 

Tržby celkom 23 487 53 387 
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4.5.3.2 Organizovanie detských osláv a iných události 

 

Realistická varianta v prvom sledovanom období uvažuje 3 detské oslavy za mesiac, 

organizované tromi animátormi v priemernej dĺžke 6 hodín. Materiálne zabezpečenie 

(balóny, facepaiting (maľovanie na tvár pre deti), pracovné pomôcky a hry) počíta 

s rovnakou sumou ako pesimistická a neskôr uvedená optimistická varianta 75 eur/ 

akcia. Každý z nich bude odmenený mzdou 5 eur/ hodina. Tržby  v prvom roku sú 

odvodené od priemernej ceny za organizovanie detských osláv, ktorá je 230 eur/oslava. 

V ďalších obdobiach počíta s 30 % navýšením tržieb, a to z dôvodu, že predpokládá 

rozvoj v rámci organizovania firemných večierkov a ,,teambuildingových“ akcií. 

Zvažuje sezónnosť, kde vždy v období od júla do decembra dochádza k navýšeniu 

tržieb, odmien animátorom, cestovnému a materiálnemu zabezpečeniu. K navýšeniu 

dochádza v dôsledku toho, že v tomto období sa predpokladá väčší záujem o tieto 

služby, a to z nasledujúcich dôvodov: organizovanie firemných vianočných večierkov 

pre zamestnancov, akcie počas leta (festivaly, koncerty a pod.), halloweenské, 

mikulášské a vianočné akcie.   V období od januára do júna varianta počíta s 15 % 

poklesom.  

 

Tabuľka 35: Prehľad nákladov a tržieb za organizovanie detských osláv v eurách- 
realistická varianta (Zdroj vlastné spracovanie) 

Náklady  Zima  
2016 

Leto 
 2016 

Zima  
2017 

Leto  
2017 

Zima  
2018 

Leto  
2018 

Odmeny 
animátorom  1620 2106 1790 2327 1978 2571 

Materiálne 
zabezpečenie 225 293 249 323 275 357 

Cestovné  360 468 398 517 440 571 

Náklady celkom  2205 2867 2437 3167 2692 3500 

Tržby celkom 

Zima 
2016 

Leto 
 2016 

Zima  
2017 

Leto 
 2017 

Zima 
 2018 

Leto 
2018 

4140 5382 4574 5947 5055 6571 
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4.5.3.3 Prenájom maskotov  

 

Prenájom maskotov u realistickej varianty berie v úvahu direct mailing, kde boli 

kontaktované turistické zariadenia. Na základe tejto marketingovej komunikácie 

zvažuje väčší počet objednávok v prvom období podnikania. Rovnako ako pesimistická 

varianta počíta so sezónnosťou tohto podnikania, kde vždy v období od júla do 

decembra vzhľadom k väčšiemu počtu organizovaných eventov narastá aj počet 

prenajímaných maskotov. Cestovné náklady rovnako ako náklady na čistenie uvažuje 

20 eur/ maskot. Ceny za prenájom sú 100 eur/ kus + 30 eur pokiaľ dovoz zabezpečuje 

spoločnosť Pro-staff s.r.o.  

Tabuľka 36: Prehľad nákladov a tržieb pri prenájme maskotov v eurách – realistická 
varianta (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

 

4.5.3.4 Prínos investície  

Tabuľka 37: Prehľad peňažných tokov- realistická varianta v eurách (Zdroj: Vlastné 
spracovanie) 

 

Obdobie  

Zima 

2016 

Leto 

2016 

Zima 

2017 

Leto 

2017 

Zima 

2018 

Leto 

2018 

CF animačné služby -2 559 2 558 349 5 185 -905 11 167 

CF detské oslavy  2520 3276 2784 3619 3076 4000 

CFprenájom 900 1800 1350 1800 1350 2225 

Náklady 
Zima 

2016 

Leto 

2016 

Zima 

2017 

Leto 

2017 

Zima 

2018 

Leto 

2018 

Počet 10 20 15 20 15 25 

Cestovné 200 400 300 400 300 500 

údržba a 

čistenie 
200 400 300 400 300 500 

Náklady 

celkom 
400 800 600 800 600 1025 

Tržby 
Zima 

2016 

Leto 

2016 

Zima 

2017 

Leto 

2017 

Zima 

2018 

Leto 

2018 

1300 2600 1950 2600 1950 3250 
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maskotov 

CF Spolu 861 7 634 4 483 10 604 3521 17 392 

Diskontované CF  847! 7395! 4274! 9951! 3252! 15!812!

CF za obdobie  8242 14 225 19 064 

 

4.5.4 Optimistická varianta 

4.5.4.1 Animačné služby  

 

Rok 2016 

Optimistická varianta vychádza z počtu zariadení a frekvencie poskytovania služieb 

z varianty realistickej. Avšak uvažuje v prvom roku 1 turistické zariadenie, ktorému 

bude poskytovať na dobu dvoch mesiacov (júl, august) 4 animátorov a jedného 

šefanimátora. Za optimistickú variantu je hodnotená z dôvodu, že nezvýšia sa náklady 

na cestovanie, ale zvýši sa objem poskytovaných služiebpočas dvojmesačného časového 

obdobia, ktoré bolo preukázané predošlými variantami, že je pre spoločnosť kľúčové, a 

to formou navýšenia počtu animátorov v rámci jedného turistického zariadenia. Pre rok 

2016 je uvažované poskytovanie 5 členného animačného tímu počas letných mesiacov 

(júl, august) do jedného zariadenia letného turizmu.  

Tabuľka 38: Prehľad nákladov pri poskytovaní animačných služieb za rok 2016 
v eurách (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Náklady Zima 2016 Leto 2016 
Mzdové náklady 
manažér 3000 3000 

Odmeny 
animátorom 495 14150 

Cestovné 36 132 

Iné náklady 0 0 

Náklady celkom 3531 17282 

 

Pre účel výpočtu tržieb uvažuje rovnaké ceny ako varianta realistická, v prípade 

poskytnutia 5-členného animačného tímu, v prvom období expanzie uvažuje cenu 4872 

eur, ktorá je vypočítaná a odôvodnená v marketingovom mixe v tejto práci.  
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Tabuľka 39: Prehľad tržieb pri poskytovaní animačných služieb za rok 2016 v eurách 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Tržby  Zima 2016 Leto 2016 

Víkendové animácie 972 1 944 

Mesačné animácie 0 16212 

Týždenné animácie 0 0 

Tržby celkom 972 18 156 

 

Rok 2017 

V roku 2017 uvažuje 1 turistické zariadenie, ktorému bude poskytovať na dobu dvoch 

mesiacov ( júl, august) 4 animátorov a jedného šefanimátora počas letnej sezóny u 

zariadení turistického ruchu letného turizmu, zároveň varianta počíta s poskytovaním 5 

– členného animačného tímu počas regionálnych prázdnin v Rakúsku do jedného 

turistického zariadenia zimného turizmu. Odmeny animátorom a cestovné vychádza 

z údajov uvedených v realistickej variante.  

 

Tabuľka 40: Prehľad nákladov pri poskytovaní animačných služieb za rok 2017 
v eurách (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Náklady Zima 2017 Leto 2017 
Mzdové náklady 
manažér 3000 3000 

Odmeny 
animátorom 8301 24265 

Cestovné 500 1200 

Iné náklady 1100 0 

Náklady celkom 12507 28465 

 

V tržbách počíta s cenami 1218 eur/ týždeň, 4872 eur/ mesiac. V tomto prípade 

nedochádza k navýšeniu cien, pretože pri poskytovaní dlhodobej animácii a počte ľudí 4 

a viacgarantuje nenavýšenie ceny uvedené v marketingovom mixe.  
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Tabuľka 41: Prehľad tržieb pri poskytovaní animačných služieb za rok 2017 v eurách 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Tržby  Zima 2017 Leto 2017 

Víkendové animácie 9 180 11 220 

Mesačné animácie 0 26188 

Týždenné animácie 3729 0 

Tržby celkom 12 909 37 408 

 

Rok 2018 

V roku 2018 uvažuje  2 turistické zariadenie letného turizmu, ktorému bude poskytovať 

na dobu dvoch mesiacov ( júl, august) 4 animátorov a jedného šefanimátoraokrem toho 

uvažuje dve zariadenia zimného turizmu, ktorým bude poskytovať animačné služby 

v zložení 5 členného animačného tímu počas regionálnych prázdnin v Rakúsku. 

Odmeny animátorom a cestovné vychádzajú z údajov uvedených v realistickej variante. 

Rok 2018 zobrazuje navýšenie mzdy pre manažéra, a to z dôvodu väčšieho objemu 

poskytovaných služieb. Spolupráca na základe čiastočného pracovného pomeru bude 

nedostačujúca a preto je navrhovaná zmena pracovnej zmluvy na 40 hodín týždenne. 

 

Tabuľka 42: Prehľad nákladov pri poskytovaní animačných služieb za rok 2018 
v eurách (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Náklady Zima 2018 Leto 2018 

Mzdové náklady 
manažér 7200 7200 

Odmeny 
animátorom 17220 38820 

Cestovné 1800 1800 

Iné náklady 1100 0 

Náklady celkom 27320 47820 

 

V tržbách počíta s cenami  1218 eur/ týždeň, 4872 eur/ mesiac. V tomto prípade 

nedochádza k navýšeniu cien, pretože pri poskytovaní dlhodobej animácii a počte ľudí 4 

a viac garantuje nenavýšenie ceny uvedené v marketingovom mixe.  
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Tabuľka 43: Prehľad tržieb pri poskytovaní animačných služieb za rok 2018 v eurách 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Tržby  Zima 2018 Leto 2018 

Víkendové animácie 18 207 18 207 

Mesačné animácie 0 40 596 

Týždenné animácie 5956 0 

Tržby celkom 24 163 58 803 

 

4.5.4.2 Organizovanie detských osláv a iných události 

 

Vstupné údaje pre optimistickú variantu finančného plánu v rámci organizovaní eventov 

v prvom období sú následovne: 5 eventov/ mesiac, 30 eventov /obdobie v priemernej 

dĺžke 6 hodín s odmenou pre animátora 5eur/ hod. Personálne zabezpečenie 

uvažuje troch animátorov/ oslava, event, firemná akcia.  Tržby v prvom období sú 

odvodené z priemernej ceny 230 eur/ oslava, event, firemná akcia.  

Od druhého obdobia optimistická varianta počíta s 40 % percentným navýšením tržieb, 

ato z dôvodu, že spoločnosť by  sa okrem  rozvíjania v oblasti organizovania detských 

osláv a firemných akcií mohla rozvíjať aj ako sub-dodávateľ v rámci väčších 

eventových agentúr na rakúskom trhu. Dedukcia vychádza na základe skúsenosti a 

podnikateľských aktivít spoločnosti na slovenskom trhu, cieľov majiteľa spoločnosti a 

osobnej skúsenosti autorky tejto diplomovej práce. V rámci slovenského trhu 

zabezpečuje eventy pre SACR alebo SLOVANET, kde rozpočet od odberateľa služieb 

sa na jednu udalosť môže pohybovať až okolo 2000 eur. 

Odmeny animátorom na cestovné je rovnako navýšené, zatiaľ čo potrebný materiál 

navýšený nie je, pretože uvažuje materiál, ktorý bude používaný pri eventoch (napr. 

ceny do súťaži, reklamné predmety na prezentáciu) zabezpečovaný konkrétnou firmou 

pre ktorý je udalosť alebo akcia organizovaná. 
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Tabuľka 44: Prehľad nákladov a tržieb za organizovanie detských osláv v eurách- 
optimistická varianta 

Náklady 
Zima 

2016 

Leto 

2016 

Zima 

2017 

Leto 

2017 

Zima 

2018 

Leto 

2018 

Odmeny animátorom 2700 3780 3213 4498 3823 5352 

Materiálne 
zabezpečenie 2250 2925 2486 3232 2747 3571 

Cestovné 600 780 663 861 732 952 

Náklady celkom 2205 2866 2436 3167 2692 3500 

Tržby 
Zima 
2016 

Leto 
2016 

Zima 
2017 

Leto 
2017 

Zima 
2018 

Leto 
2018 

6900 9660 7728 10819 8655 12117 
 

4.5.4.3 Prenájom maskotov  

 

V optimistickej variante je počet prenajatých maskotov prvom období podnikania 

navýšeny  z dôvodu rozvíjania podnikateľských činnosti ako sub-dodávateľ pre väčšie 

eventove agentúry.  Cestovné náklady rovnako ako náklady na čistenie  uvažuje 20 eur/ 

maskot. Ceny za prenájom sú 100 eur/ kus + 30 eur pokiaľ dovoz zabezpečuje 

spoločnosť Pro-staff s.r.o.  

 

Tabuľka 45: Prehľad nákladov a tržieb pri prenájme maskotov v eurách – optimistická 
varianta  (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Náklady Zima 
2016 

Leto 
2016 

Zima 
2017 

Leto 
2017 

Zima 
2018 

Leto 
2018 

Počet 15 30 20 30 20 35 
Cestovné 300 600 300 600 300 700 
údržba a 
čistenie 300 600 300 600 300 700 

Náklady 
celkom 600 1200 600 1200 600 1400 

Tržby 
Zima 
2016 

Leto 
2016 

Zima 
2017 

Leto 
2017 

Zima 
2018 

Leto 
2018 

1950 3900 2600 3900 2600 4550 
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4.5.4.4 Prínos investície  

Aj napriek tomu, že sa jedná o optimistickú variantu obdobie ,,Zima 2018“ vykazuje CF 

– 3157,  k tomuto faktu dochádza, že sa nenavýšili ceny ale došlo k navýšeniu odmien.  

Tento krok je dôležitý z dôvodu zabránenia vznikania konkurencie z radu vlastných 

zamestnancov a zároveň, zabránenia straty klientov nasadením nižšej ceny 

konkurenciou.  

Tabuľka 46: Prehľad CF- optimistická variantav eurách (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Obdobie  

Zima 

2016 

Leto 

2016 

Zima 

2017 

Leto 

2017 

Zima 

2018 

Leto 

2018 

CF animačné služby -2 559 874 402 8 943 -3 157 10 983 

CF detské 

oslavy/eventy 4695 6794 5291 7652 5963 8617 

CFprenájom 

maskotov 1350 2700 2000 2700 2000 3150 

CF Spolu  3486 10386 7693 19 295 4806 22 750 

Diskontované CF  3431 9243 7335 18 107 4439 20 683 

CF za obdobie  12 674 25 442  25  122 
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4.6 Realizácia investície 
 

Počiatočná investícia je odvodená na základe vypočítaných nákladov uvedených vyššie 

v tejto diplomovej práci, ktorá je 2 000EUR. Suma zahrňuje náklady na veľtrh 

cestovného ruchu a bezplatné poskytnutie služieb na víkend 4 rezortom cestovného 

ruchu. Mzdové náklady sú rátané až od roku 2016, kde je predpoklad, že súčasní 

manažéri nebudú časovo schopní stíhať zabezpečovať rakúsky trh, tak je potreba 

zamestnať osobu, ktorá sa bude špeciálne venovať rakúskemu trhu. 

 

4.6.1 Spôsob financovania investície 

 

Vzhľadom k výsledkom finančnej analýzy, vyjadreniu majiteľa spoločnosti a k faktu, že 

sa nejedná o veľkú finančnú útratu na začiatku expanzie budú použité vlastné zdroje 

firmy.  

4.6.2 Čistá súčasná hodnota 

 

Pre výpočet čistej súčasnej hodnoty autorka tejto práce diskontuje peňažné toky 

percentuálnym vyjadrením 1,6%, a to z dôvodu, že uvažuje pravdepodobnosť vývoja 

inflácie na rakúskom trhu. Bližšie informácie k tejto problematike boli odprezentované 

v kapitole 2 v časti, ktorá sa venovala analýze SLEPTE.  

 

Tabuľka 47: NPV všetkých variant ( Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Varianta Výpočet NPV 

Pesimistická -2000 + (-2970) - 4970 

Realistická -2000 +  41 531 39 531 

Optimistická  -2000 + 63 238 61 238 
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4.6.3 Index ziskovosti (profitability) 

 

Tabuľka 48: Index ziskovosti všetkých variant ( Zdroj: Vlastné spracovanie) 

        Varianta           Výpočet       Index profitablity 

Pesimistická (-2970)/ 2000 -2,4 

Realistická 41 531/ 2000 20,7 

Optimistická  63 238/2000 31, 6 

 

4.6.4 Dobá návratnosti 

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje prehľad peňažných tokov u pesimistickej varianty 

a slúži ako podklad pre výpočet doby návratnosti. K peňažným tokom vyšším ako 2000 

eur nedochádza ani v jednom zo sledovaných období.   

 

Tabuľka 49: Doba návratnosti - pesimistická varianta v eurách ( Zdroj: Vlastné 
spracovanie) 

Obdobie&
Léto  
2015 

Zima 
 2016 

Léto  
2016 

Zima 
2017 

Léto  
2017 

Zima 
2018 

Léto 
2018 

Investícia -  2 000       
CF animačné 
služby  -3150 -1059 -3380 -900 -2696 -2286 

CF detské oslavy  540 621 715 822 946 1024 
CF prenájom 
maskotov  450 630 900 1350 900 1530 

CF Spolu -  2 000 -2160 192 -1765 1272 -850 268 

Kumulované CF -  2 000 -4 160 -   3 968 -   5 733 -   4 461 -    5 311 -   5 043 

DCF  -2125 186 -1682 1193 -785 243 

DCF rok  -1939 -489 -542 

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje prehľad peňažných tokov u realistickej varianty a slúži 

ako podklad pre výpočet doby návratnosti. K peňažným tokom vyšším ako 2000 eur 

dochádza v prvom období, a to v druhom období v Lete 2016.  
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Tabuľka 50: Prehľad peňažných tokov - realistická varianta v eurách (Zdroj: Vlastné 
spracovanie) 

Obdobie Léto  
2015 

Zima 
 2016 

Léto  
2016 

Zima 
2017 

Léto  
2017 

Zima  
2018 

Léto  
2018 

Investícia -  2 000       
CF animačné 
služby  -2 559 2 558 349 5 185 -       905 11 167 

CF detské oslavy  2 520 3 276 2 784 3 619 3076 4 000 
CF prenájom 
maskotov  900 1 800 1 350 1 800 1350 2 225 

CF Spolu -  2 000 861 7 634 4 483 10 604 3521 17 392 

Kumulované CF -  2 000 -1 139 6 495 10 978 21 582 25 103 42 495 

DCF  847 7 395 4 274 9 951 3252 15 812 

DCF rok  8 242 14 225 19 064 
 

Ďalšia tabuľka zobrazuje konkrétny mesiac kedy dochádza k navráteniu investície.  

Z toho vyplýva: v realistickej variante dochádza k návratnosti investície v druhom 

období, t.j. Leto 2016, už  v prvom mesiaci.  

 

Tabuľka 51: Doba návratnosti - realistická varianta v eurách (Zdroj: Vlastné 
spracovanie) 

Leto 2016 Mesiac 1 Mesiac 2 Mesiac 3 Mesiac 4 Mesiac 5 
AVG CF 1 272 1 272 1 272 1 272 1 272 
CF  133 1 406 2 678 3 950 5 223 
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Nasledujúca tabuľka zobrazuje prehľad peňažných tokov u optimistickej varianty a slúži 

ako podklad pre výpočet doby návratnosti. K peňažným tokom vyšším ako 2000 eur 

dochádza v prvom období, ato v Zime 2016.  

 

Tabuľka 52: Prehľad peňažných tokov – optimistická varianta (Zdroj: Vlastné 
spracovanie) 

Obdobie Léto 
 2015 

Zima 
2016 

Léto  
2016 

Zima 
2017 

Léto  
2017 

Zima  
2018 

Léto  
2018 

Investícia -  2 000              
CF animačné 
služby   -2 559 874 402 8 943 -3 157 10 983 

CF detské oslavy   4695 6794 5291 7652 5963 8617 
CF prenájom 
maskotov   1350 2700 2000 2700 2000 3150 

CF Spolu -  2 000      3486 10 386 7693 19 295 4806 22 750 

Kumulované CF -  2 000     1 486     11 872    19 565     38 860     43 666    66 416  

DCF   3431 9243 7335 18 107 4439 20 683 

DCF rok   12 674 25 442  25  122 

  

Ďalšia tabuľka zobrazuje konkrétny mesiac kedy dochádza k navráteniu investície.  

Z toho vyplýva: v optimistickej variante dochádza k návratnosti investície v prvom 

období, t.j. Zima 2016, vo štvrtom mesiaci. 

 

Tabuľka 53: Doba návratnosti - optimistická varianta v eurách (Zdroj: Vlastné 
spracovanie) 

Zima 2016 Mesiac 1 Mesiac 2 Mesiac 3 Mesiac 4 Mesiac 5 
AVG CF        581       581          581          581           581  
CF  -  1 419  -    838  -       257          324           905  

 

4.6.5 Zhodnotenie podnikateľského zámeru 

 

Cieľom prevedených kalkulácii skôr ako predikcia peňažných tokov bolo určenie hraníc 

a kritérií, ktoré by si mala spoločnosť pred vstupom na rakúsky trh uvedomiť a stanoviť, 

a zároveň vymedzenie činnosti, v ktorých by sa v rámci nového trhu mala rozvíjať.  
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Prvým kľúčovým faktorom je počet zariadení. Táto práca počíta s maximálnym počtom 

5 turistických zariadení letného turizmu a 6 turistických zariadení zimného turizmu ako 

v realistickej tak aj optimistickej variante. Väčší počet zariadení autor tejto práce 

považuje za nereálne koordinovať z Bratislavy a zabezpečovať len personálom zo 

Slovenska, preto v prípade úspechu je odporúčané otvorenie pobočky spoločnosti Pro-

staff s.r.o. na rakúskom trhu. Okrem toho organizovanie náboru z hľadiska 

personálneho zabezpečenia na rakúskych stredných školách by bolo v tomto prípade 

nevyhnutné.  

Záverom pesimistickej varianty, ktorá vychádza z návrhu marketingového mixu na 

poskytovanie služieb za 50 % ceny je, že zabezpečovanie len víkendových 

(krátkodobých animácii) v uvedenej frekvencii a počte animátorov z pohľadu ziskovosti 

pre spoločnosť nie je prijateľné za nastavené ceny a odmeny animátorom v najbližších 

troch rokoch.  

 

Prostredníctvom realistickej varianty bolo rozpoznané, že k pozitívnym peňažným 

tokom by došlo už v druhom období podnikania, pokiaľ by sa spoločnosti podarilo 

uzavrieť zmluvu na poskytovanie animačných služieb po dobu dvoch mesiacov. Na 

základe tohto faktu by sa spoločnosť mala zameriavať na dĺžku poskytovania služieb 

skôr ako na nadviazanie kontaktov s čo najväčším počtom odberateľov na rakúskom 

trhu. 

 

Ďalším kritériom rozpoznaným v optimistickej variante vyššie je počet animátorov pre 

jedno zariadenie. Z hľadiska efektívnosti bolo zistené, že nie ani tak počet zariadení je 

dôležitý pre budúci rozvoj, ale skôr počet animátorov a dĺžka obdobia poskytovania 

služieb sú úspechom do budúcnosti.  

 

Vo všetkých variantách je možné sledovať klesajúce peňažné toky v období od januára 

do júna a stúpajúce peňažné toky od júla do decembra. K tomuto javu dochádza 

z dôvodu sezónnosti, ktorá je jednou z charakteristík cestovného ruchu. V období od 

júla do decembra uvažuje väčšie peňažné toky z dôvodu letných prázdnin, 

halloweenských akcií, predvianočného obdobia, vianočného obdobia a Silvestra. Okrem 

sezónnosti sa vo všetkých troch variantách objavuje aj navýšenie odmien pre 
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animátorov, a to z dôvodu náročnosti tejto práce, vysokej fluktuácie, ktorá je 

považovaná za jednu zo slabých stránok spoločnosti a v neposlednom rade potreba 

adekvátneho ohodnotenia schopnosti a skúsenosti potrebných pre podnikanie na 

rozmanitom trhu cestovného ruchu ako ponúka Rakúsko. 

 

Vo všetkých troch variantách pozitívne CF bolo rozpoznané pri činnostiach: prenájom 

maskotov a organizovaní detských osláv a iných spoločensko-kultúrnych a športových 

udalostí. Avšak, v prípade optimistickej varianty by spoločnosť musela zefektívniť 

hľadanie vhodných kandidátov napr. výberovýmkastingom na nemeckých bilingválnych 

gymnáziach.  Nielen proces náboru, ale aj samotný proces obsadzovania kandidátov na 

konkrétnu udalosť by musel prejsť inovatívnou zmenou. Doteraz využívaný 

komunikačný kanál, Facebook,  na hľadanie a obsadzovanie animátorov na konkrétnu 

udalosť, autorka v tomto prípade hodnotí za nedostačujúci. Odporúčaný je postup 

zavedenia firemného intranetu, kde by boli dostupné profily animátorov 

so skúsenosťami a schopnosťami, čo by viedlo k urýchleniu, k zefektívneniu tejto 

činnosti a k vyššiemu počtu spokojných klientov.  
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ZÁVER 
 

Diplomová práca sa zaoberá vypracovaním podnikateľského zámeru rozvoja 

spoločnosti Pro-staff s.r.o.,ktorým je rozšírenie ponuky ich služieb na rakúsky trh.  

Stratégia vstupu na nový trh je vypracovaná na základe teoretických podkladov 

uvedených v kapitole 2. Kapitola 3 obsahuje analýzy, ktoré sú východiskom pre 

návrhovú časť v kapitole 4. 

 

Ako už bolo spomenuté v úvode tejto práce, slovenská spoločnosť Pro-staff s.r.o., ktorá 

ma skúsenosti s poskytovaním svojich služieb mimo hraníc Slovenskej republiky má 

záujem preniknúť aj na rakúskom trhu. 

Analýzy v tretej kapitole rozpoznali zvolený trh ako atraktívny výber pre budúci rozvoj 

vzhľadom k možnostiam ako letnej tak aj zimnej turistiky. Správnu voľbu potvrdzuje 

ajživotná úroveň rakúskeho obyvateľstva. Okrem toho práca ponúkla aj zloženie 

rakúskeho turizmu, ktorý je z najväčšej časti tvorený obyvateľmi krajiny, ktorá patrí 

medzi lídrov v Európe, Nemecko. Ďalšie prevedené analýzy v tejto práci poukázali na 

skúsenosti, dobre meno spoločnosti získané budovaním na slovenskom trhu a potvrdené 

referenciami od súčasných obchodných partnerov. Na druhej strane upozornili na 

hrozby a miesta, ktoré potrebujú zmeniť alebo zlepšiť.  

 

Vzhľadom k výsledkom finančnej analýzy, ktoré ukázali, že sa jedná o solventný 

podnik, ktorý včas hradí svoje záväzky a je hodnotený ako finančne zdravý, v súčasnej 

dobe bez dlhodobých záväzkov vo forme úverov alebo pôžičiek, počiatočná investícia 

vo výške 2000 eur financovaná z vlastných zdrojov je hodnotená za prijateľné 

rozhodnutie.  

 

Na základe podrobných kalkulácii ktoré brali v úvahu 6 budúcich období rozdelených 

do časových úsekov v trvaní 6 mesiacov boli vyvodené nasledujúce odporúčania a 

návrhy: za hlavné znich autorka považuje zameranie  sa skôr na kvalitu ponúkaných 

služieb ako na kvantitu. Kľúčom k úspechu je nájsť malé množstvo spoľahlivých 

obchodných partnerov, ktorým bude spoločnosť Pro-staff s.r.o. pravidelne na dlhšie 
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časové obdobie poskytovať animačné služby zabezpečované čo najväčším počtom 

animátorov. Pri oslovovaní nových potenciálnych partnerov by sa spoločnosť mala 

zamerať na spa a wellness zariadenia, ktoré vykazujú trend v rakúskom turizme. 

V rámci poskytovania eventov je odporúčané sústrediť sa na menšie množstvo 

organizovaných udalosti, ktoré majú väčší rozpočet vzhľadom k tomu aby spoločnosť 

bola schopná rakúsky trh zabezpečiť kvalitným personálom.Predpokladané CF  bolo 

z tretej poskytovanej činnosti vo všetkých sledovaných obdobiach bolo kladné už od 

prvého obdobia preto úspech práve v tejto činnosti, by bol pre spoločnosť najlepšou 

variantou.  

 

Horn a Faulkner (1999) prirovnáva "hardware" a "software" k službám cestovného 

ruchu. Z hľadiska hotelového zabezpečenia sú za "hardware", považované postele alebo 

televízory, ktoré je relatívne jednoduché koordinovať a poskytovať cez hranice, zatiaľ 

čo ako "software", vníma štýl a atmosféru hotela či prístup zamestnancov 

k návštevníkomturistického zariadenia. Autorka tejto práce na základe vlastných 

skúsenosti ako animátorka cestovného ruchu môže zhodnotiť, že koordinovanie a 

uspokojovanie potrieb zákazníkov v hotelierstve je náročný proces, ktorý vyžaduje 

nielen roky praxe, ale aj trpezlivosť, jazykové znalosti a empatický prístup k rôznym 

životným situáciam bez ohľadu na súčasné osobné rozpoloženie človeka, ktorý túto 

službu vykonáva.  Koordinovanie všetkých uvedených potrieb, ktoré si tento strategický 

krok do budúcnosti vyžaduje, cez hranice štátu, do krajiny ktorá je vyspelejšia a používa 

iný jazyk bude viac než náročné. Avšak dobré meno spoločnosti Pro-staff s.r.o. a 

tradícia na slovenskom trhu, ako aj  pozitívne referencie nadobudnuté na domácom trhu 

či v susednom Česku, spolu s analýzami a kalkuláciami prevedenými v tejto práci vedú 

k záverečnému odporúčaniu, že  spoločnosť by svoj budúci podnikateľský rozvoj mala 

smerovať k západným susedom Slovenskej republiky.  
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PRÍLOHA 1: Interview s Mgr. Róbert Černák  

 

 
1. Aké sú silné stránky spoločnosti? 

 
• „Silný rodinný business, family is the people you can trust“. Všetky 

kľúčové pozície v manažmente sú obsadzované členmi rodiny.  

• Skúsenosti, nielen na rôznych pozíciach v animácii, ale aj rôznych 

pozíciach manažmentu v cestovnom ruchu. Ja osobne som pracoval 6 

rokov ako „guest relationship“ manažér v hoteli vo Švajčiarsku. Naši 

manažéri sú absolventi univerzít s ekonomickým zameraním alebo 

zameraním sa na cestovný ruch s výbornými manažérskymi 

schopnosťami, preto sú schopní poskytnúť našim klientom odporúčania 

v rôznych oblastiach hotelierstva ako je napr. gastronómia alebo 

catering.  

• História spoločnosti- môj prvý produkt bol klub Markíza v roku 2002 

 

2. Aké sú najbežnejšie problémy spoločnosti ?  

 

• Lojalita pracovníkov – V prvom rade, animácia nie je práca na celý život. 

Práca animátora je vyčerpavajúca v Prílohe 2 sú uvedené dôvody 

ukončenia pracovného vzťahu zo strany animátora. Každý rok musíme 

organizovať kastingy, vybrať a zaškoliť vhodných kandidátov. Naši 

„event“ manažéri stretávajú ľudí na rôznych pozíciach, dostávajú pracovné 

ponuky a výzvy a odchádzajú. Osobne považujem fluktuáciu pracovníkov 

za náš najväčší problém.  

Ďalším problémom je jednoznačne vznikajúca konkurencia, z radov našich 

vlastných zamestnancov. 

• Globalizácia a internet – Vzhľadom, k tomu, že veľkú časť našich 

podnikateľských aktivít tvorí sprostredkovanie práce nás ovplyvňuje 

skutočnosť, že ľudia sa viac dokážu orientovať na internete a využívať 
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pracovné ponuky v zahraničí bez toho aby potrebovali pomoc 

sprostredkovateľských agentúr. Uvedomili sme si, že tento druh 

podnikateľských činnosti sa bude do budúcnosti pomaly vytrácať, preto 

stále hľadáme cestyako inovovať naše portfólio.  

 

3. Ako ste začali na českom trhu a čo Vám pomohlo preraziť?  
 
Pro-staff s.r.o. na českom trhu vystupuje dvoma rôznymi spôsobmi. Ten prvý je 

založený na spolupráci s českou animačnou agentúrou Relife, zatiaľ čo druhý 

spôsob je o tom, že na českom trhu vystupujeme ako Agentúra Pro-staff s.r.o.  

 

Na začiatku sme sa zúčastňovali veľtrhov, zozbierali kontakty a rozbehli sme 

business. Krok po kroku sme našli spoľahlivého partnera na spoluprácu a 

manažéra zodpovedného pre tento región.  

 

Podobná mentalita, životný štýl, jazyk a geografická blízkosť pomohli 

spoločnosti uspieť na trhu u našich susedov. 

 

 

4. Koľko finančných prostriedkov ste ochotní vložiť do podnikania 
v Rakúsku? 
 
Približne tisíc eur pokiaľ uvidím návratnosť počiatočnej investície budem 

investovať viac. 

 

5. Chceli by ste posielať na rakúsky trh len animátorov zo Slovenska? 
 
Na začiatku pravdepodobne áno, ale všetko záleži od toho ako sa business bude 

vyvíjať. Ak to pôjde „dobrým smerom“, tak budem následovať stratégiu ako na 

domácom trhu. „Hľadači talentov“ budú navštevovaťstredné školy a gymnázia, 

organizovať kastingy a  vyberať vhodných kandidátov. Tento proces bude ďalej 

pokračovať zaškolením našich nových potenciálnych spolupracovníkov.  
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6. Máte už kontakty na hotely, aquaparky alebo iné turistické zariadenia 
s ktorými by ste mali záujem spolupracovať?  
 
Niektoré rakúske hotely nás už kontaktovali na základe našich internetových 

stránok. Konkrétne hotely vytipované nemáme. 

 

7. Čím sa odlišujete od konkurencie?  
 

• Menom, skúsenosťami a tradíciou 
• Výborne školený personál, ktorý je tvorený mladými talentovanými 

ľuďmi s perfektnými jazykovými znalosťami 

• Naším klientom sa snažíme poskytnúť pridanú hodnotu k poskytovaným 

službám. V súčasnosti pripravujeme „eventový“ portál, kde sa  všetci 

naši klienti môžu prezentovať. Portál bude na jednej strane reklamou pre 

turistické zariadenia, na druhej strane na ňom budú dostupné profily 

animátorov, ktorí pre nás pracujú. 

• Pre našich animátorov organizujeme „teambuildingové akcie“ aby sme 

upevňovali pracovné vzťahy 

 
8. Počuli ste už o firme Stageman animation Ltd? Čo si myslíte o ich 

plánovanej expanzii na slovenský trh?  
 
Áno počul, zakladateľ spoločnosti pre nás pracoval. Ako som už spomenul, 

novovznikajúce animačné agentúry sú pre náš najväčšou hrozbou, pretože 

prichádzajú na trh s nižšími cenami a slovenský trh je celý o cenách. Väčšina 

našich klientov od nás odišla a vyskúšala služby poskytované konkurenciou, ale 

väčšina z nich sa aj vrátila.  

 
9. Poznáte svojich konkurentov na rakúskom trhu?  

 
Nie, nepoznám. 
 

10. Aké sú Vaše dlhodobé ciele?  
 
Expandovať podnikateľské aktivity v rámci V4 (Poľsko- Zakopané, preniknúť 

hlbšie český trh, a možno Maďarsko) a Rakúsko. 
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11. Koľko zamestnancov má spoločnosť a aká je Vaša organizačná štruktúra? 
 
Spoločnosť má dvoch partnerov. Môj bratranec je zodpovedný za pobočku 

v Poľsku. Máme permanentný personál, ktorý pre nás pracuje celoročne, a to je: 

administratívne oddelenie,„event manažéri“ a finančné oddelenie. 

Administratívne oddelenie pozostáva z troch ľudí. V rámci Slovenska máme 

osem „event“ manažérov, každý z nich je priradený do konkrétneho regiónu a za 

tento región je aj zodpovedný. Zodpovednosť spočíva v zabezpečení potrebného 

personálu, materiálu a celkovej spokojnosti klienta.  

 

Okrem tzv. permanentného personálu, týždenne spolupracujeme s približne 200 

animátormi, hosteskami a umelcami. Množstvo ľudí, ktorým dávame pracovné 

príležitosti v jednom týždni závisí od aktuálneho dopytu.  

 

Našich pracovníkov nezamestnávame, pracujú pre nás na základe živností , a to 

z dôvodu optimalizácie našich podmienok v slovenskom podnikateľskom 

prostredí. Animátori, hostesky a umelci pre nás pracujúna základe zmluvy o 

umeleckom výkone.  
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PRÍLOHA 2: KONCEPT ANIMÁCIE 

 

Obrázok 7: Schéma usporiadania hotelovej animácie (Zdroj: KACVINSKÝ, 2008) 
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Dôvody ukončenia pracovného pomeru zo strany animátorov 

 

1. profesia animátora je veľmi náročná hlavne na psychiku človeka. Animátor je 

neustále nútený správať sa priateľsky, usmievať sa, komunikovať a nadväzovať 

rozhovory s dovolenkármi, aj keď niekedy môže byť vnútorne vyčerpaný, chýba 

mu motivácia a trápia ho osobné problémy; (KACVINSKÝ, 2008) 

2. túto profesiu vykonávajú väčšinou mladí ľudia, ktorí prvýkrát odchádzajú z domu. 

Ich hlavným motívom je túžba po slobode. V zariadení zisťujú, že ich prvoradou 

povinnosťou je venovať sa hosťom, ktorí svojim vekom a správaním najčastejšie 

pripomínajú práve ich rodičov; 

3. animátor na rozdiel od iných pozícii v zariadení nepracuje osem hodín denne, ale 

často to býva viac.  Hlavne prvé týždne to môže byť dokonca 12 a viac hodín. 

Animátor musí okrem pracovných povinností, ktorými sú animačné aktivity, 

zvládnuť aj veľké množstvo iných povinností, ako nácvik choreografií na večerné 

predstavenie, príprava kulís a kostýmov. Tieto aktivity sa vykonávajú práve vo 

voľnom čase animátora. Dokonca aj počas prestávky na obed a večeru je animátor 

neustále nútený venovať sa hosťom; (KACVINSKÝ, 2008) 
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Tabuľka 54: Príklad dvojtýždňového večerného programu klubovej animácie 

( Zdroj:KACVINSKÝ, 2008) 

 

  

 Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa 
čas I. Týždeň 

20:30 Detská 
diskotéka 

Detská 
diskotéka 

Detská 
diskotéka 

Detská 
diskotéka 

Detská 
diskotéka 

Voľný 
deň 

Detská 
party 

(karneval) 21:15 Bingo Filmový 
kvíz  

Hodina CHA- 
CHA Bingo Živá hudba 

22:00 Okolo sveta 
Show Karaoke Hollywood Show Živá 

hudba Pomáda Živá 
hudba 

23:00 Diskotéka  Diskotéka  Diskotéka 
 II. Týždeň 

20:30 Detská 
diskotéka 

Detská 
diskotéka 

Detská 
diskotéka 

Detská 
diskotéka 

Detská 
diskotéka 

Voľný 
deň 

Detská 
party 

(karneval) 21:15 Bingo Hudobný 
kvíz 

Hodina CHA- 
CHA Bingo Živá hudba 

22:00 Brodway 
Show Karaoke 

Kúzelník 
(hosťujúci 
animátori) 

Živá 
hudba 

Playback 
Show 

Živá 
hudba 
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PRÍLOHA 3: FINANČNÉ VÝKAZY SPOLOČNOSTI  

PRO-STAFF s.r.o 

 

Tabuľka 55: Prehľad aktív spoločnosti Pro-staff s.r.o. v rokoch 2010-2013 (Zdroj: PRO-
STAFF, 2015) 

Aktiva 2010 2011 2012 2013 

Aktiva celkom 98 603 103 863 113 170 123 585 

Stála aktiva 11 005 16 934 31 508 17 812 

DNM 0 0 0 0 

DHM 11 005 16 934 31 508 17 812 

Dlhodobý finančný majetok 0 0 0 0 

Obežná aktiva 4 078 72 059 78 993 104 436 

Zásoby 0 0 0 0 

Materiál 0 0 0 0 

Nedokončená výroba 0 0 0 0 

Výrobky 0 0 0 0 

Tovar 0 0 0 0 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 0 0 

Pohľadávky z obch. styku 0 0 0 0 

Pohľadávky voči 
spoločníkom,členom, 

združeniu  
0 0 0 0 

Iné pohľadávky 0 0  0 0  

Krátkodobé pohľadávky 1 000 28 376 26 546 60 025 

Pohľadávky voči 
spoločníkom,členom, 

združeniu  
1000 0 0 17 410 

Pohľadávky z obch. styku 1000 28 376 26 546 42 614 

Iné pohľadávky 0 0 0 0 

Štát - daňové pohľadávky 0 0 0 0 
Krátkodobý finančný 

majetok 3 078 43 683 52 447 44 411 

Peniaze 346 280   13 193 

Účty v bankách 2 732 43 403 51 216 31 218 

Časové rozlíšenie 0 0 2 669 1 337 
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Tabuľka 56: Prehľad pasív spoločnosti Pro-staff s.r.o. v rokoch 2010- 2013(Zdroj: 
PRO-STAFF, 2015) 

Pasiva 2010 2011 2012 2013 

Pasiva celkom 15 168 98 608 113 170 123 585 

Vlastné imanie 7 918 22 658 40 567 62 192 

Základné imanie 6 640 6 640 6 640 6 640 

Kapitálové fondy 0 0 0 0 

Fondy zo zisku 416 459 664 664 

HV minulých rokov 0 0 15 355 33 263 

HV bežného obdobia 862 15 559 17 908 21 625 

Cudzie zdroje 7 250 75 945 72 603 61 393 

Rezervy 0 0 0 0 

Dlhodobé záväzky 0 11 563 26 271 14 587 

Krátkodobé záväzky 7 250 64 382 17 439 35 803 

Dlhodobé bank. Úvery 0 0 0 0 
Krátkodobé finančné 

výpomoci 6 603 0 0 0 

Časové rozlíšenie 0 0 0 0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 
  

Tabuľka 57: Prehľad výkazu zisky a stráty spoločnosti Pro-staff s.r.o. v rokoch 2010-
2013 (Zdroj: PRO-STAFF, 2015) 

Výkaz zisku a stráty  2010 2011 2012 2013 

Tržby za predaj tovaru 
  

124 2119 0 0 

Náklady vynaložené na predaj tovaru 0 1 947 0 0 

Obchodná marža 
  

124 172 0 0 

Výroba 
   

34 350 251 463 386 642 439 291 

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb  34 350 251 463 386 642 439 291 

Výrobná spotreba 
  

30 430 177 425 236 521 391 886 

Pridaná hodnota 
  

4 044 74 210 741 791 47 405 

Nákladové úroky 
  

0 1 277 1 187 546 
Osobné náklady 

  
1 167 48 775 321 018 0 

Provozný hospodársky výsledok 
 

1 342 20 900 30 210 30 210 

Hospodárský výsledok pred zdanením 1 218 19 326 1 218 29 178 

Hospodárský výsledok za učtovné obdobie 862 15 559 862 21 625 

 

  



XI 
 

 

PRÍLOHA 4: CASH FLOW V ROKOCH 2011-2013 
 

Tabuľka 58: Prehľad peňažných tokov spoločnosti Pro-staff s.r.o. v rokoch 2011-
2013(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 
 

 


