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Abstrakt 

Bakalárska práca sa zameriava na posúdenie súčasného stavu firmy Sobras Weld 

a jej informačného systému. Popisuje základné pojmy spojené s informačným systémom 

a analyzuje používaný informačný systém vo firme. Obsahuje návrh na odstránenie 

nedostatkov systému, ktoré boli zistené pri analýze. Odporúčané zmeny prispievajú 

k efektívnejšej práci a odstránia nedostatky. Bakalárska práca obsahuje aj ekonomické 

zhodnotenie. 

 

Abstract 

The bachelor thesis focuses on the evaluation of the actual situation of the company 

and its information system. It describes basic terms related to information system and 

analyses the information system used in the company. The recommended changes 

contribute to improve the work efficiency and solves weaknesses. The bachelor thesis 

also contains an economic evaluation. 
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ÚVOD 

V súčasnej modernej dobe už každá firma, aj od tých najmenších, používa nejaký 

informačný systém. Slúži na jednoduchšiu prácu s informáciami a uľahčuje procesy, 

ktoré vo firme prebiehajú. Dáta majú veľkú hodnotu, zamestnanci z nich získavajú 

informácie potrebné pre riadenie a prácu. Informačný systém umožňuje triedenie týchto 

dát, prácu s nimi, zálohovanie a prípadné dohľadanie starších dát.  

V jednotlivých kapitolách sa budem venovať teórii spojenej s informačným 

systémom, budem analyzovať firmu a jej systém a nakoniec navrhnem zmeny. Firma 

Sobras Weld, s. r. o., v ktorej bakalársku prácu budem písať sa zaoberá hlavne predajom 

zváracej techniky. Informačný systém používa dennodenne a je pre firmu veľmi dôležitý. 
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1 CIELE PRÁCE, METÓDY A POSTUPY 

SPRACOVANIA 

Cieľom bakalárskej práce je návrh zmien v informačnom systéme firmy SOBRAS 

WELD, s. r. o., ktoré povedú k zlepšeniu celkového chodu firmy. Čiastkovým cieľom 

práce je vykonanie analýzy súčasného stavu vo firme, z ktorej výsledkov sa bude pri 

tvorbe návrhov vychádzať. 

Súčasťou návrhov na zlepšenie bude aj ich ekonomické zhodnotenie. 

Práca je rozdelená na tri časti – teoretickú, analýzu a návrhy riešenia. V teoretickej 

časti priblížim konkrétne pojmy súvisiace s témou. V analytickej časti využijem analýzy 

ako SWOT, SLEPTE, HOS8 a Porterovu analýzu piatich konkurenčných síl. V návrhovej 

časti sa budem zaoberať návrhom zmien, ktoré by mali viesť k zlepšeniu systému a 

ekonomickému zhodnoteniu. 
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2 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE 

V tejto časti sú priblížené teoretické poznatky súvisiace s informačným systémom, 

ako dáta, informácia, informačný systém a technológie, a taktiež aj metódy, ktoré sú 

použité pri analýze. 

 

2.1 Dáta 

Dáta môžeme chápať ako fakty, čísla, grafy, mapy, udalosti a ďalšie, ktoré boli 

zaznamenané. Sú základom pre získanie informácie (1). 

Môžeme ich rozdeliť na: 

 štruktúrované dáta – fakty zachytávajú explicitne, napríklad ide o 

ukladanie dát pomocou relačných databáz s využitím hierarchie pole → 

záznam → relácia → databáza. Vďaka tomuto uloženiu môžeme potom 

rýchlo vyberať len dáta potrebné na riešenie konkrétneho problému. 

 neštruktúrované dáta – sú vyjadrené ako „tok bytov“ bez ďalšieho 

rozlíšenia, napr. textové dokumenty, videozáznamy, a ďalšie (2, s. 2). 

 

2.2 Informácia 

Informácia je v rôznej literatúre vysvetlená inak, a preto je veľmi ťažké vybrať 

jednu konkrétnu definíciu. Všetky zdroje sa snažia vysvetliť význam informácie a čo to 

vlastne je. Podľa toho, v akej oblasti sa používa, sú aplikované špecifické postupy a 

spôsoby chápania informácie (1). Uvedieme si niektoré najznámejšie definície 

informácie. 

Informácia je neoddeliteľnou súčasťou rozhodovacieho procesu v podnikovom aj 

osobnom živote podľa doc. Sodomku, ako uvádza vo svojej knihe Informační systémy v 

podnikové praxi. V knihe uvádza aj definíciu, v ktorej sa zhodnú viaceré zdroje, a to 



14 

 

konkrétne definíciu informácie podľa Norberta Wienera, zakladateľa kybernetiky, je, že: 

„informácia je nehmotnej povahy“ (3, s. 19). 

Ďalej môžeme informáciu definovať ako „dáta, ktorým ich užívateľ prisudzuje 

určitý význam, a ktoré uspokoja konkrétnu objektívnu informačnú potrebu svojho 

príjemcu. Nositeľom informácie sú číselné dáta, text, zvuk, obraz, prípadne ďalšie 

zmyslové vnemy“ (4, s. 15). Informáciu nemôžeme skladovať. Je obnoviteľným a 

nevyčerpateľným zdrojom poznania (4). 

Ďalšia literatúra chápe informáciu ako „podmnožinu poznatkov, ktorá je niekým 

použitá v konkrétnej situácii pre riešenie problému. Informácie sú poznatky v akcii alebo 

akýkoľvek komunikovateľný poznatok“ (2, s. 3). Kvalitná informácia by mala byť presná, 

včasná, relevantná a zrozumiteľná (5). 

Informáciu môžeme chápať z rôznych pohľadov či teórií: 

 syntaktický pohľad – zameraný na vnútornú štruktúru informácie, 

súvislosti medzi znakmi, ktoré ju utvárajú bez ohľadu na jej príjemcu, 

 sémantický pohľad – zameraný na obsahový význam informácie bez 

ohľadu na jej príjemcu, 

 pragmatický pohľad – zameraný na praktické využitie informácie a jej 

význam pre príjemcu. Tento pohľad je najbližší podnikateľom a 

vrcholovým manažérom (3). 

Každá informácia zahŕňa dve stránky: 

 kvantitatívnu – vyjadruje množstvo informácií v správe,  

 kvalitatívnu – vyjadruje zmysel, obsah a význam informácie (1). 
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Obr. 1: Vzťah dát a informácií (Zdroj: 1, vlastné spracovanie) 

 

2.3 Systém 

Systém môžeme definovať ako množinu určitých prvkov a väzieb medzi nimi. Tieto 

väzby predstavujú spojenie medzi nimi, či už jednosmerné alebo obojsmerné. Systém sa 

vyznačuje vstupnými a výstupnými väzbami, ktoré pomáhajú získavať informácie z 

okolia, prípadne ich predávať do okolia (6). 

 

2.4 Informačný systém, informačné technológie a komunikácia 

Pre túto prácu je veľmi dôležité definovať si informačný systém, keďže práve ten v 

ďalšej kapitole analyzujeme. 

Informačný systém (IS) môžeme definovať ako systém vzájomne prepojených 

informácií a procesov, ktoré s týmito danými informáciami pracujú. Tieto procesy sú 

funkcie, ktoré zabezpečujú zber, prenos, uloženie, spracovanie a distribúciu informácií 

(1). 

Ďalšou definíciu môžeme nájsť v knihe od Molnára, kde uvádza, že: „informačný 

systém je súbor ľudí, technických prostriedkov a metód (programov), zabezpečujúcich 
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zber, prenos, spracovanie, uchovanie dát, za účelom prezentácie informácií pre potreby 

užívateľov činných v systémoch riadenia“ (4, s. 15). 

Tieto prostriedky a metódy sú rozdelené do troch základných komponentov:  

 vstupy (inputs) – prvky umožňujúce zachytiť informačné vstupy, ktoré 

majú byť spracované,  

 spracovanie (processing) – prvky zaisťujúce transformáciu vstupov na 

požadované výstupy,  

 výstupy (outputs) – spracované prvky schopné preniesť informačné 

výstupy k príjemcovi (7). 

Najčastejšie sa stretávame s týmito informačnými systémami: 

 neformálny IS – výmena a spracovanie informácií ľuďmi, 

 formálny IS – založený na formalizovaných pracovníkoch a informačných 

tokoch realizovaných na základe určených cieľov, stratégií a pravidiel, 

 IS založený na počítačoch (7). 

K tomu, aby sme mohli tieto dáta spracovať, potrebujeme informačné technológie 

(IT), ktoré môžeme chápať ako technické prostriedky (hardware) a programové 

vybavenie (software). V súčasnosti vzrastajúci dôraz na zaistenie komunikácie v systéme 

vedie k rozšíreniu pojmu na informačné a komunikačné technológie (ICT – 

Information and Communication Technology) (7). V súčasnosti sa môžeme častokrát 

stretnúť aj s označením IS/ICT, resp. IS/IT, ktoré predstavuje vzťah medzi informačným 

systémom a technológiami. 

K téme informačných systémov je dobré si definovať aj pojem podnikový 

informačný systém. „Podnikový informačný systém vytvárajú ľudia, ktorí 

prostredníctvom dostupných technologických prostriedkov a stanovenej metodiky 

spracovávajú podnikové dáta a vytvárajú z nich informačnú a znalostnú bázu organizácie 

slúžiacu k riadeniu podnikových procesov, manažérskemu rozhodovaniu a správe 

podnikovej agendy“ (3, s. 61). 
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Podnikový informačný systém by sa mal držať strategického zámeru organizácie, 

viesť k formalizácii informácií, ich spracovaniu informačným systémom a mal by 

poskytovať pravdivé a zmysluplné výstupy. Jeho riadenie by malo viesť k rastu 

výkonnosti a hodnoty organizácie (3). 

 

2.5 Životný cyklus podnikového informačného systému 

Životný cyklus podnikového informačného systému je tvorený z určitých fáz, ktoré 

na seba nadväzujú. Sú to: 

 predanalytická fáza, 

 analýza, 

 návrh, 

 vývoj systému, 

 implementácia systému, 

 údržba systému (1). 

V predanalytickej fáze sa špecifikujú požiadavky na činnosť systému, v analýze sa 

systém modeluje na konceptuálnej úrovni, v návrhu sa realizuje toto modelovanie 

systému. Vo fáze vývoja sa píše a testuje počítačový software, v implementácii sa tento 

systém (hardware aj software) uvedie do prevádzky, čo zahŕňa inštaláciu systému a 

aktivity s tým spojené, ako napríklad prípadné školenia užívateľov. V správe a údržbe 

systému sa vyvíjajú ďalšie funkcie a systém sa upravuje popri jeho prevádzke (1). 

 

2.6 Klasifikácia informačných systémov 

Doc. Sodomka uvádza vo svojej knihe holisticko-procesnú klasifikáciu, podľa 

ktorej je podnikový informačný systém zložený z častí: 

 ERP jadro - slúži na riadenie interných podnikových procesov, 

 CRM systém – obsluhuje procesy smerované k zákazníkom,  
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 SCM systém – riadi dodávateľský reťazec,  

 MIS – zbiera dáta z ERP, CRM a SCM, aj z externých zdrojov a na ich 

základe poskytuje informácie potrebné pre rozhodovací proces (3). 

 

Obr. 2: Holisticko-procesný pohľad na podnikové informačné systémy (Zdroj: 3, s. 78) 

 

2.6.1 ERP – Entreprise Resource Planning 

„Informačný systém kategórie ERP definujeme ako účinný nástroj, ktorý je schopný 

pokryť plánovanie a riadenie hlavných interných podnikových procesov (zdrojov a ich 

transformácií na výstupy), a to na všetkých úrovniach, od operatívnej až po strategickú“ 

(3, s. 148). 

Interné procesy sú také procesy, nad ktorým má management plnú kontrolu a je jej 

vlastníkom. Medzi kľúčové procesy patrí:  

 výroba, 

 nákupná, predajná, výrobná logistika, 

 ľudské zdroje, 

 ekonomika (3). 
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ERP systém je charakterizovaný 5 vlastnosťami. Mal by byť schopný zdieľať dáta 

a postupy cez celý podnik, vytvárať a sprístupňovať informácie v reálnom čase, 

spracovávať historické dáta, automatizovať a integrovať hlavné podnikové procesy a 

poskytovať celistvý prístup k presadzovaniu ERP koncepcie. Každý ERP systém by mal 

byť tiež výkonný, spoľahlivý a bezpečný (3). 

ERP je zdrojom dát pre ostatné aplikácie. Medzi jeho funkcie patrí tvorba databázy 

produktov, aj databázy zákazníkov pre účely CRM. Chyby v ERP a zlá kvalita databáz 

znehodnocuje ďalšie aplikácie, ktoré by hodnotu IS a rozhodovania mali zvyšovať. ERP 

architektúra nezahŕňa len aplikačné moduly (financie, výroba, predaj), ale aj mnoho 

ďalších podporných nástrojov a funkcií. Medzi tie patria: 

 aplikačné moduly zaisťujúce funkcionalitu v jednotlivých oblastiach 

riadenia podniku, 

 dokumentačné moduly obsahujúce užívateľskú on-line dokumentáciu k 

jednotlivým funkciám a poliam na obrazovke, 

 technologické moduly slúžiace pre nastavenie profilov a prístupových práv 

užívateľov, 

 implementačné moduly slúžiace k príprave a nasadenia ERP v danom 

podnikovom prostredí, 

 nástroje slúžiace k úpravám softwaru, 

 vlastné vývojové prostredie a ďalšie (7). 

 

2.6.2 CRM – Customer Relationship Management 

CRM predstavuje software určený pre riadenie a priebežné zaisťovanie vzťahov so 

zákazníkmi firmy prevažne v oblastiach predaja, marketingu a zákazníckych služieb (7). 

Hlavnou funkciou a úlohou CRM systému je podpora obchodných procesov. Medzi 

tieto procesy patrí priebežné sledovanie požiadaviek zákazníkov, ich správanie, evidencia 

a hodnotenie obchodných vzťahov, vytváranie nových obchodných príležitostí, 

vytváranie dlhodobých a ekonomicky hodnotných vzťahov so zákazníkmi, analýzy 

zákazníkov a riadenie marketingových kampaní s využitím výsledkov z analýz (7). 
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Systém CRM predstavuje kombináciu transakčných a analytických aplikácií. 

Pomocou riadenia procesov CRM je možné zabezpečiť online prístup k informáciám, 

interakciu so zákazníkom, identifikáciu ceny a možnosť vytvorenia cenovej ponuky, 

predpovedať vývoj trhu, udržanie kvality ponúkaných produktov a služieb a identifikáciu 

rozhodovacích právomocí zákazníka (3). 

 

2.6.3 SCM – Supply Chain Management 

Ide o riadenie dodávateľského reťazca, predovšetkým jeho strategické riadenie. 

Týka sa výberu dodávateľov, rozmiestnenia výrobných funkcií a outsourcingu kapacít. Je 

to procesne orientovaná stratégia založená na úzkej previazanosti informačného systému 

a riadenia externých procesov (3). 

 

2.6.4 MIS – Management Information System 

MIS systém predstavuje IS/ICT podporu pre vrcholové a operatívne rozhodovanie. 

Neslúži len k podpore strategického rozhodovania, ale výsledky analýz sú častokrát 

používané pri operatívnej činnosti. Môže mať podobu predmetovo orientovaných databáz 

alebo jednoduchých analýz vykonávaných v databázach transakčných systémov (3). 

 

2.6.5 BI – Business Intelligence 

Business Intelligence zahŕňa procesy, aplikácie, technológie a know-how, ktorých 

cieľom je podporovať riadiace aktivity vo firme. Podporuje plánovacie, analytické aj 

rozhodovacie činnosti na všetkých úrovniach vo všetkých oblastiach (predaj, nákup, 

marketing, HRM, financie, atď.). Spôsob, akým BI firma využíva sa odvíja výkonnosť a 

kvalita riadenia firmy. Tým pádom aj jej konkurencieschopnosť (7). 
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2.7 Databáza 

Databáza je systém, ktorý slúži na modelovanie objektov a vzťahov reálneho sveta 

prostredníctvom digitálnych dát. Tieto dáta sú usporiadané tak, aby sme s nimi mohli 

jednoducho manipulovať, t. j. vyhľadať, načítať do pamäti a vykonať potrebné operácie 

s nimi. Prvkami databázy sú dáta a program pre prácu s nimi. Databázu môžeme chápať 

aj ako určitú úschovňu dát a reprezentáciu nejakej skutočnosti (1). 

 

2.7.1 Dátové modely 

Poznáme 5 typov dátových modelov, z ktorých si projektant môže vybrať. Líšia sa 

v uložení dát a vo väzbách medzi nimi:  

 lineárny, 

 hierarchický, 

 sieťový, 

 relačný, 

 objektový (8). 

 

2.8 Metóda HOS 

Metóda HOS je metóda posúdenia efektívnosti informačného systému. Vznikla na 

Vysokém učení technickém v Brně a jej autorom je docent Miloš Koch. Skúma tri oblasti 

informačného systému, a to hardware, orgware a software (9). 

 

2.9 Metóda HOS8 

Táto metóda posudzuje osem kľúčových oblastí informačného systému, preto sa aj 

nazýva HOS8. Výstup tejto metódy by nám mal poskytnúť informácie o efektívnosti 

jednotlivých oblastí. Ak sú jednotlivé časti na rôznej a nevyváženej úrovni, vedie to k 

neefektívnosti celého IS (10). 
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Tabuľka 1: Oblasti hodnotenia metódy HOS8 (Zdroj: 11, vlastné spracovanie) 

Označenie oblasti  Skratka oblasti 

hardware HW 

software SW 

orgware OW 

peopleware PW 

dataware DW 

customers CU 

suppliers SU 

management IS MA 

 

2.9.1 Skúmané oblasti metódy HOS8 a spôsob skúmania 

Metóda HOS8 skúma nasledujúce oblasti: 

 hardware (HW) – fyzické technické vybavenie firmy, 

 software (SW) – programové vybavenie, jeho funkcie a náročnosť 

používania a ovládania, 

 orgware (OW) – pravidlá pre prevádzku informačného systému a pracovné 

postupy, 

 peopleware (PW) – užívatelia informačných systémov, ich podpora 

a povinnosti pri používaní informačných systémov, 

 dataware (DW) – dostupnosť, bezpečnosť a správa dát, 

 customers (CU) – spôsob riadenia zákazníckej oblasti, zákazníci používajú 

časť systému alebo celý IS, v prípade, že ho majú prenajatý, inak sú to 

užívatelia IS, teda pracovníci organizácie, 

 suppliers (SU) – spôsob riadenia informačného systému vzhľadom 

k dodávateľom, dodávatelia zabezpečujú prevádzku informačného systému, 

ak sa o prevádzku starajú pracovníci organizácie, tak sú práve oni 

dodávateľmi, 
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 management IS (MA) – riadenie informačného systému, dôslednosti 

uplatňovania pravidiel, neskúma znalosti managementu (10), (11). 

Hodnotu efektívnosti každej oblasti získame vyplnením dotazníku, ktorý obsahuje 

10 otázok pre každú oblasť. Na každú otázku môžeme odpovedať jednou z 5 možností: 

áno, skôr áno, možno, skôr nie a nie. Každej z nich je priradený určitý počet bodov, 

výsledná hodnota sa potom vyráta ako aritmetický priemer odpovedí na otázku s 

vylúčením odpovede s minimálnym a maximálnym ohodnotením. Tieto hodnoty sa 

potom nanesú do grafu a z neho zistíme, či je informačný systém vyvážený alebo nie (9). 

 

Obr. 3: Hodnotenie informačného systému metódou HOS8 (Zdroj: 9, s. 28) 

 

2.10 SWOT analýza 

Predmetom skúmania SWOT analýzy je interná a externá analýza podniku. Jej 

názov je odvodený od anglických názvov jednotlivých kvadrantov, ktoré skúma, a to sú: 

 strengths (silné stránky), 

 weaknesses (slabé stránky), 

 opportunities (príležitosti), 

 threats (hrozby) (12). 
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Občas sa objavuje aj názov TOWS, čo je len opačné usporiadanie začiatočných 

písmen jednotlivých kvadrantov (12). 

Interná analýza zahŕňa silné a slabé stránky v rámci firmy, externá analýza 

skúma príležitosti a hrozby, ktoré môžu prichádzať z vonkajšieho prostredia (12). 

Tabuľka 2: Interná a externá analýza pri SWOT analýze (Zdroj: 13) 

Interná analýza Externá analýza 

- pozícia na trhu, 

- existencia informačného systému, 

- personálne vybavenie, 

- technická a technologická úroveň, 

- financovanie podniku, 

- 4P marketingu, 

- vzťahy so zákazníkmi, 

- vzťahy s dodávateľmi. 

- demografia, 

- kultúra, 

- technické a technologické 

prostredie, 

- ekonomické prostredie, 

- politické prostredie, 

- legislatíva, 

- potenciálna konkurencia. 

 

 

Obr. 4: SWOT analýza (Zdroj: vlastné spracovanie) 
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2.11 SLEPTE analýza 

SLEPTE analýza je ďalší spôsob posúdenia vonkajšieho prostredia organizácie 

prostredníctvom 6 faktorov. Jej hlavným cieľom je nájsť pre každý faktor tie 

najvýznamnejšie javy, ktoré ovplyvňujú alebo by mohli ovplyvniť chod organizácie. 

Býva použitá ako vstup do SWOT analýzy. Častokrát sa môžeme stretnúť aj s názvom 

PESTLE, SLEPT, PEST, z ktorých posledné dve nezahŕňajú ekologický faktor Názov je 

odvodený od začiatočných písmen jednotlivých faktorov, a to:  

 sociálne – sociálne vplyvy a zmeny, ktoré by sa mohli premietnuť dovnútra 

organizácie, 

 legislatívne – národné, európske a medzinárodné legislatívne vplyvy,  

 ekonomické – vplyvy miestnej, národnej a svetovej ekonomiky,  

 politické – existujúce a potenciálne pôsobenie politických vplyvov, 

 technologické – vplyvy vyspelých technológií, 

 ekologické – otázky miestnej, národnej a svetovej problematiky životného 

prostredia a ich riešenia (14). 

 

2.12 Porterova analýza piatich konkurenčných síl 

Porterova analýza piatich konkurenčných síl analyzuje vonkajšie prostredie. Jej 

autorom je Michael E. Porter a zameriava sa na posúdenie piatich prvkov, a to: 

 existujúca konkurencia – ich schopnosť ovplyvniť cenu a množstvo 

výrobkov, 

 potenciálna konkurencia – možnosť, že vstúpi na trh nový konkurent, 

 substitúty – výrobky a služby schopné nahradiť daný výrobok, 

 dodávatelia – ich schopnosť ovplyvniť cenu a ponúkané množstvo vstupov, 

 odberatelia – ich schopnosť ovplyvniť cenu a dopytované množstvo 

výrobkov (15). 

Podstatou tejto analýzy je prognóza vývoja situácie na trhu v danom odvetví 

odvodené od možného správania subjektov a objektov, a rizík hroziacich podniku (15). 
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2.13 EPC diagramy 

Autormi grafického jazyka, ktorý je v EPC diagramoch používaný sú Keller, 

Nüttgens a Scheer. EPC diagramy pomocou udalostí a aktivít zrozumiteľne popisujú 

procesy (23). 

Využíva nasledujúce elementy: 

 aktivity – základné stavebné bloky určujúce, čo má byť v danom procese 

vykonané, 

 udalosti – popisujú situácie pred a po vykonaní aktivít, 

 logické spojky – využívajú sa k spájaniu aktivít a údalostí, EPC diagramy 

využívajú 3 typy spojok, konkrétne AND, OR a XOR (23). 

Taktiež môžeme určiť osobu alebo organizačnú jednotku, ktorá je zodpovedná za 

vykonanie určitej činnosti, a časť alebo stav IS, odkiaľ organizačná jednotka čerpá 

informácie pre danú činnosť. Spojovacie šípky potom spájajú jednotlivé elementy. 

 

Obr. 5: Značky diagramu EPC (Zdroj: vlastné spracovanie) 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU 

V tejto kapitole bakalárskej práce sa venujem predstaveniu spoločnosti, jej 

organizačnej štruktúre, sortimentu výrobkov, ktoré ponúka a jednotlivým analýzam 

súčasného stavu. 

 

3.1 Informácie o spoločnosti 

Táto časť práce je venovaná základným informáciám o firme a jej popise. 

 

3.1.1 Základné údaje 

Obchodné meno:   SOBRAS WELD, s. r. o. 

Sídlo:     Trstínska cesta 2 

    917 01  Trnava 

    Slovenská republika 

Právna forma:  spoločnosť s ručením obmedzeným 

IČO:    45888841 

DIČ:    2023122629 

Dátum zápisu:   21. 10. 2010 

Kontakt:   sobrasweld@sobrasweld.sk 

Predmet podnikania: 

 kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) 

alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 

 sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 

 sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, 

 sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, 

 reklamné a marketingové služby, 

 administratívne služby, 
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 činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, 

 prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných 

služieb spojených s prenájmom, 

 prenájom hnuteľných vecí, 

 prenájom motorových vozidiel, strojov, prístrojov a dopravných zariadení 

(16), (17). 

 

Obr. 6: Logo firmy (Zdroj: 17) 

Základné imanie pre právnu formu spoločnosti s ručením obmedzeným je 5 000 

EUR, ktoré bolo splatené v celej výške konateľom spoločnosti. Firma je zapísaná v 

obchodnom registri okresného súdu Trnava, oddiel Sro a číslo vložky 26333/T so sídlom 

Hlavná 49, 917 83  Trnava, Slovenská republika (16). 

 

3.1.2 História firmy 

Firma vznikla dňa 21. 10. 2010 zapísaním do obchodného registra pod obchodným 

názvom Sobras Weld, s. r. o. s jedným spoločníkom, ktorý vystupuje ako konateľ firmy 

vo vlastnom mene. Spoločnosť vznikla ako rodinná firma so štyrmi zamestnancami a 

jedným pracovníkom, ktorý nie je zamestnancom firmy, ale pracuje na živnosť. Títo 

pracovníci sú vo firme od jej založenia až do súčasnosti. 

Firma má sídlo v meste Trnava v Slovenskej republike. To slúži ako ich pracovisko 

a zároveň aj ako sklad tovaru, ktorý predávajú. Tu pracujú všetci 4 zamestnanci firmy, 

vrátane účtovníka/ekonóma, ktorý pracuje na živnosť. 

Predmet činnosti spoločnosti sa postupom času menil, od prenájmu hnuteľných a 

nehnuteľných vecí cez administratívne služby až po kúpu a predaj tovaru konečnému 
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spotrebiteľovi. V súčasnosti sa venuje všetkým vyššie uvedeným činnostiam, avšak je 

prevažne zameraná na kúpu a predaj zváracej techniky. 

 

3.1.3 Sortiment výrobkov a služieb 

Hlavnou činnosťou firmy je nákup tovaru, ktorý ďalej predáva buď konečnému 

spotrebiteľovi alebo iným veľkoobchodníkom. Ponúka široký sortiment výrobkov nielen 

z oblasti zváracej techniky, ale aj stavebné pomôcky, železiarske výrobky a rôzne 

príslušenstvo rôznych značiek. Konkrétne rozdelenie podľa značiek a kategórií: 

 Deca – invertory, TIG invertory, nabíjacie zariadenia, nabíjačky s 

rýchlonabíjaním, nabíjacie a štartovacie zariadenia, transformátory, 

poloautomaty, plazmové rezačky, 

 Telwin – invertory, nabíjacie a štartovacie zariadenia, poloautomaty, 

bodovacie zariadenia, plazmové rezacie zariadenia, ostatné zariadenia TIG, 

zváracie transformátory, 

 OMG – špirálové hadice, pištole, spojky, rýchlospojky a iné, 

 Valex – kompresory, kotúče, skrutkovače, kliešte, kľúče, kladivá, zámky, 

metre, hasáky, pilníky, pílky a ostatné, 

 Bosch – aku vŕtacie skrutkovače, 

 Makita – aku vŕtacie skrutkovače, uhlové brúsky, záhradná technika, 

 Metabo – vŕtacie a sekacie kladivá, píly, 

 Narex – píly, 

 Stihl, 

 kompresory značiek Fiac a Valex, 

 brusivo – brúsne kotúče, rezné kotúče, brúsny papier, 

 reťaze – pozinkované, uzlové, krútené, 

 príslušenstvo – ochranné pomôcky, tvrdé spájkovanie, elektródy, 

príslušenstvo ku zváraniu, popisovače, chémia, prídavné materiály, 

uhlíkové a volfrámové elektródy, redukčné ventily, zvárací drôt SG2, 

hadice, 
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 železiarstvo – oceľové lanká, kovanie, karabíny, spojky, lanká (17). 

 

3.1.4 Organizačná štruktúra firmy 

 

Graf 1: Organizačná štruktúra firmy (Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

3.2 Analýza externého prostredia firmy 

Táto časť je zameraná na analýzu okolia firmy, ktoré ovplyvňuje jej chod. 

Používam analýzu SLEPTE, ktorá popisuje rôzne faktory ovplyvňujúce firmu a Porterov 

model piatich konkurenčných síl, ktorý popisuje hrozbu konkurencie. Informácie 

vychádzajúce z týchto analýz poslúžia ako vstupné údaje k SWOT analýze. 

 

3.2.1 SLEPTE analýza 

Viac o SLEPTE analýze v podkapitole 2.11. 
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SLEPTE analýza poskytuje informácie o sociálnych, legislatívnych, 

ekonomických, politických, technologických a ekologických faktoroch, ktoré ovplyvňujú 

prostredie firmy, v ktorom pôsobí. 

Sociálne a demografické faktory 

Firma sa nachádza na juhozápade Slovenskej republiky, v Trnavskom kraji a okrese 

Trnava. Mesto Trnava sa nazýva aj študentské mesto, pretože sa tu nachádza veľa 

vysokých škôl. Vedenie firmy by pri hľadaní nových zamestnancov mohlo nájsť potenciál 

v mladých ľuďoch, absolventoch vysokých škôl rôznych zameraní, od technického až po 

sociálne. 

V nasledujúcich grafoch možno vidieť vývoj obyvateľstva v meste Trnava a vekové 

zloženie obyvateľstva. 

 

Graf 2: Vývoj celkového počtu obyvateľov mesta Trnava (Zdroj: 19) 

Počet obyvateľov mesta v roku 2015 je 64 613, narodilo sa 313 a zomrelo 317 ľudí, 

prisťahovalo sa 515 a odsťahovalo 608 ľudí. Počet obyvateľov za posledných desať rokov 

klesol o 3 038 ľudí, čo predstavuje približne 4,5 % úbytok. V meste žije 33 565 mužov a 

31 048 žien, čo predstavuje takmer 52 % mužov a 48 % žien (19). 
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Graf 3: Veková štruktúra obyvateľov mesta Trnava (Zdroj: 19) 

 

 

Graf 4: Počet obyvateľov mesta Trnava podľa pohlavia (Zdroj: 19) 
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Legislatívne faktory 

Firma dodržiava všetky predpisy a zákony, ktoré ovplyvňujú podnikateľské 

prostredie v SR. Ako spoločnosť s právnou formou spoločnosť s ručením obmedzeným 

sa musí riadiť nasledujúcimi zákonmi Slovenskej republiky: 

 Obchodný zákonník (č.513/1991 Zb.), 

 Občiansky zákonník (č. 40/1964 Zb.), 

 Zákonník práce (č. 311/2001 Zb.), 

 Živnostenský zákon (č. 455/1991 Zb.), 

 Zákon o obchodnom registri (č. 530/2003 Zb.), 

 Zákon o dani z príjmov (č. 595/2003 Zb.), 

 Zákon o účtovníctve (č. 431/2002 Zb.), 

 Zákon o ochrane hospodárskej súťaže (č. 136/2001 Zb.), 

 Zákon o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.), 

 Zákon o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov  

(č. 428/2002 Zb.). 

 

Ekonomické faktory 

Ekonomika Slovenskej republiky je mierne rastúca v porovnaní s predchádzajúcimi 

rokmi, ktoré boli ovplyvnené aj svetovou ekonomickou krízou, ktorá v nemalej miere 

zasiahla aj slovenskú ekonomiku. Prognózy do budúcnosti sú pozitívne, takže rastúca 

ekonomika by mala pretrvať. 

Na nasledujúcom grafe je zobrazený vývoj jednotlivých makroekonomických 

ukazateľov. 
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Graf 5: Vývoj HDP v Slovenskej republike v mld. EUR (Zdroj: 18, vlastné spracovanie) 

Z uvedených údajov vidieť, že HDP Slovenskej republiky mierne vzrástlo oproti 

predchádzajúcemu roku.  

Miera inflácie v roku 2015 predstavuje len 1 % a miera nezamestnanosti SR klesla 

o 0,3 % oproti predchádzajúcemu roku na 12 %. V jednotlivých krajoch a okresoch sa 

táto miera odlišuje, pre okres Trnava je to 8,11 %, čo znamená, že patrí medzi päť okresov 

s najnižšou percentuálnou mierou nezamestnanosti (18). 

Politické faktory 

Súčasný parlament a vládnuca strana na Slovensku neohlásili žiadne zmeny 

týkajúce sa odvetvia, v ktorom firma pôsobí, a ktoré by jej fungovanie mohli ovplyvniť. 

Avšak po tohtoročných voľbách a zmene vo vláde by sa mohli diať zmeny v zákonoch. 

Vždy je nutné, aby firma sledovala aj politické dianie a prípadné zmeny v legislatíve. 

Technologické faktory 

Technológie v súčasnosti rýchlo napredujú, čomu sa musí prispôsobovať aj firma. 

Nové technologické objavy a postupy vo veľkej miere ovplyvňujú firmu, jej sortiment 

ponúkaných produktov, ale aj konkurenciu. Taktiež ovplyvní cenu tovaru, v závislosti na 
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použitej technológii. Firma by tento vývoj mala sledovať a v prípade potreby 

a dostatočnej návratnosti investícií aj využiť. 

Ekologické faktory 

Ako nevýrobná firma nemusí spĺňať mnoho ekologických noriem a kvót ako 

výrobné firmy. Pri svojej činnosti využíva aj automobily na dovoz tovaru svojim 

zákazníkom. Tieto automobily musia spĺňať určité množstvo emisií, ktoré vypúšťajú do 

ovzdušia podľa kvót Európskej únie. Taktiež sa pri likvidácií odpadu snaží o ekologický 

postup, a to triedením jednotlivých druhov odpadu, hlavne plast a papier. V prípade 

nebezpečného odpadu využíva služieb skládok odpadu. 

 

3.2.2 Porterova analýza piatich konkurenčných síl 

Viac o Porterovej analýze piatich konkurečných síl v podkapitole 2.12. 

Nová konkurencia 

Vstup novej konkurencie na trh už nie je taký zložitý ako kedysi. Ak chce na trh 

vstúpiť nová firma, musí zistiť konkrétne bariéry v danom štáte a odvetví. Dnes už nie je 

ťažké založiť si novú spoločnosť, avšak je potrebný nemalý kapitál na rozbehnutie firmy, 

nákup potrebného vybavenia, hardwaru, softwaru, budovy a nájdenie dodávateľov. Tento 

vstup zahŕňa aj získanie dobrých referencií od zákazníkov, pretože budú čeliť veľkej 

konkurencii v tomto odbore. 

Rivalita medzi konkurentami 

Konkurencia firmy v rovnakom odbore a s rovnakým predmetom podnikania je na 

Slovenskom trhu veľká. Ide o firmy s dlhšou tradíciou na trhu. Firma sa im snaží 

konkurovať širokým sortimentom, značkou a kvalitou ponúkaných produktov, odborným 

poradenstvom a možnosťou dodania po celej Slovenskej republike. Ceny tovaru sa líšia 

v závislosti na type zákazníka, či je koncovým zákazníkom alebo iným veľkoobchodom, 

ďalej na jeho potrebách a množstve. 
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Hrozba substitútov 

Zváracia technika je špecifická skupina produktov, ktorá nemá veľké možnosti 

substitútov. Firma sa v tejto oblasti necíti ohrozená, iba v prípade, ak by vznikli nové 

technológie v tejto oblasti. 

Zmluvná sila dodávateľov 

Firma si vyberá svojich dodávateľov na základe spoľahlivosti a rôznych ďalších 

faktorov, ako kvalita produktu, dodacie a platobné podmienky a množstvo, ktoré je 

možné kúpiť a dodať. Keďže firma ponúka široký sortiment výrobkov, tak musí zvoliť aj 

viac dodávateľov, aj v prípade, že niektorý z dodávateľov konkrétny tovar nemôže v 

danom čase dodať. Využíva prevažne zahraničných dodávateľov. 

Zmluvná sila odberateľov 

Odberateľov firmy môžeme rozdeliť na dve skupiny. Jednou sú koncoví zákazníci, 

ktorí prevažne nakupujú osobne v predajni a vyberajú cenovo najvýhodnejšie produkty, 

prípadne prihliadajú na krátku dobu dodania. Druhou a významnejšou skupinou sú iné 

veľkoobchody, ktoré ovplyvňujú chod firmy značne viac. Nakupujú zvyčajne vo veľkých 

množstvách, poznajú sa so zamestnancami firmy, pretože sú častejšími zákazníkmi, a 

preto môžu získať aj rôzne množstevné zľavy. Ak by sa niektorí z tejto skupiny 

zákazníkov rozhodli zmeniť dodávateľa, vo veľkej miere by to ovplyvnilo chod firmy. 

 

3.3 Analýza informačných technológií 

Táto časť je venovaná analýze hardwaru a softwaru firmy, ktorý využíva pri svojej 

bežnej činnosti. 
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3.3.1 Hardware 

Počítače 

Pracovníci firmy používajú šesť notebookov. Jeden používa majiteľ firmy, druhý 

účtovník, tretí sa používa pri predaji v obchode a je prepojený s registračnou pokladnicou, 

a jeden zamestnanec používa tri notebooky. Využívajú počítače od firmy ASUS s 

rôznymi procesormi v závislosti na dátume obstarania daného kusu, konkrétne sú to Intel 

Core i5 a Intel Pentium s operačným systémom Windows 7, 4 GB RAM a 500 GB HDD 

pevným diskom. 

Tlačiarne 

Zamestnanci k svojej práci používajú dve tlačiarne. Prvá tlačiareň značky Canon je 

atramentová a umožňuje aj farebnú tlač. Druhá tlačiareň značky HP je laserová a 

umožňuje len čiernobielu tlač. Ak firma potrebuje tlač na nie bežné účely (napr. 

marketingové účely, ako plagáty, letáky, bannery, atď.), využíva služby inej firmy. 

Registračné pokladne 

Vo firme používajú k práci aj dve registračné pokladne. Jedna je pripojená na 

počítač, ktorý slúži ako kasa, teda je pripojená na informačný systém a pri predaji vydá 

hneď aj doklad. Druhá registračná pokladňa sa používa zriedkavo. 

Wi-Fi Router 

Na pripojenie k sieti používajú router TP-LINK TL-WR841N so 4 LAN výstupmi. 

 

3.3.2 Software 

Firma využíva na svojich počítačoch jednotný operačný systém, a to Windows 7. 

Na všetkých počítačoch je nainštalovaný balík MS Office 2010, ktorý zahŕňa Microsoft 

Word, Microsoft Excel, Microsoft Access a Microsoft PowerPoint. Pre e-mailovú 

komunikáciu používajú Microsoft Outlook alebo Gmail. Na dvoch počítačoch (notebook 
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účtovníka a notebook využívaný v obchode) je nainštalovaný software Money S3 a S3 

Kasa, ktoré sú prepojené a na ich využitie je potrebné pripojenie do siete. 

Vo firme nevyužívajú žiadny dochádzkový systém, čo však pre takú malú firmu 

nie je problém. 

 

3.3.3 Bezpečnosť 

Na každom počítači nainštalovaný antivírusový program ESET NOD32 vždy v 

najnovšej verzii, momentálne 8.0.319.1 a na jednom z počítačov aj ASUS Data Security 

Management. Na väčšine počítačov nie je internetové pripojenie potrebné, aj keď ho 

zamestnanci využívajú. Všetci sú oboznámení s potenciálnymi hrozbami z internetu. 

Do systém Money S3 majú vytvorené prístupové kontá a heslá. Zodpovední 

zamestnanci majú priradené prístupové mená a heslá, a presne vymedzené dáta, ku 

ktorým majú prístup. 

Fyzická bezpečnosť priestorov je zabezpečená alarmom. 

 

3.3.4 Počítačová sieť 

Počítače sú zapojené do siete pomocou sieťového kábla. V prípade potreby 

pracovníci firmy preferujú pripojenie k internetu pomocou Wi-Fi, ktorá však býva občas 

preťažená a nefunguje. V tomto prípade používajú pripojenie pomocou Wi-Fi routera. 

Aby mohli zamestnanci využívať software Money S3 a S3 Kasa a akékoľvek zmeny 

vykonané na jednom z počítačov sa premietli do systému ihneď, tak je nutné, aby tieto 

dva počítače boli pripojené k sieti. Ostatné počítače ho nepotrebujú. 
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3.3.5 Zálohovanie dát 

Zamestnanci musia všetky dáta podľa nariadení zálohovať. Zálohovanie však nie je 

veľmi časté. Zálohovanie je vždy vykonané dvojmo – na lokálnych počítačoch a potom 

zozbieraním týchto dát a zálohovaním ich na externé médium. Za zálohovanie je 

zodpovedný poverený zamestnanec, ktorý má prístup ku všetkým dátam v informačnom 

systéme. Zálohujú všetky účtovné dáta z Money S3, ktorý je pravidelne aktualizovaný. 

Vykonáva sa minimálne raz do mesiaca. 

 

3.4 Popis informačného systému 

Keďže ide o malú rodinnú firmu zameranú na predaj tovaru, tak nemá vlastné IT 

oddelenia, a tým pádom ani vlastný informačný systém. Preto využíva systém od inej 

firmy, konkrétne Money S3 a modul S3 Kasa od firmy CÍGLER SOFTWARE, ktorý je 

určený malým firmám. Modul S3 Kasa využívajú predavači pri predaji tovaru koncovému 

zákazníkovi, je prepojený s registračnou pokladnicou a po predaji vydá pokladničný 

doklad. 

 

Obr. 7: Náhľad softwaru Money S3 (Zdroj: vlastný) 
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Firma používa software na aktivity súvisiace s predajom tovaru, účtovaním, 

mzdami, jazdami vodičov, autami, ktoré vlastní a s tým spojená ich spotreba, nákup PHM 

a iné. Na zápis týchto úkonov do systému využíva niektoré z modulov, ktoré tento systém 

ponúka, a to nasledujúce. 

Účtovníctvo 

Tento modul je určený a používaný k účtovaniu všetkých nákladov, výnosov a 

všetkému, čo súvisí s účtovníctvom firmy, pohľadávok, záväzkov, DPH. Môžeme tu nájsť 

aj účtovný denník, závierkové operácie, pokladňu, banku, výpisy z účtu, kurzy mien a 

iné. 

Obchod 

Slúži na fakturáciu vystavených a prijatých faktúr a mnohé iné, ktoré však firma 

nevyužíva. V tomto module je možné použiť aj Obchodovanie na internete, ktoré však 

nie je prepojené s webovou stránkou firmy. 

Sklad 

Najdôležitejší modul pre firmu, keďže je pre ňu veľmi dôležité skladové 

hospodárstvo. V tomto module je možné vidieť zásoby na sklade, vytvárať príjemky, 

výdajky, predajky a ich zaúčtovanie, inventúry a uzávierky. 

Réžia 

Slúži aj ako databáza zamestnancov, na výpočet, zaúčtovanie a vyúčtovanie ich 

miezd, zákonné a sociálne poistenia a iné. V tomto module môžno taktiež nájsť aj knihu 

jázd, zoznam vodičov, cestovné príkazy, vozidlá, ktoré sa vo firme používajú, majetok, 

ktorý firma vlastní, obstaranie/vyradenie a zaúčtovanie majetku. 

V systéme môžno nájsť aj moduly servis a analýzy, ktoré nie sú vo firme 

využívané. 
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3.5 SWOT analýza 

Viac o SWOT analýze v podkapitole 2.10. 

Ako vstupné údaje do SWOT analýzy sú výstupy analýz externého prostredia, t.j. 

SLEPTE analýzy a Porterovej analýzy piatich konkurenčných síl. Na ich základe môžem 

posúdiť silné a slabé stránky firmy, ako aj ich príležitosti a hrozby. 

Tabuľka 3: SWOT analýza (Zdroj: vlastné spracovanie) 

Silné stránky Slabé stránky 

- dobrá pozícia na trhu 

- strategická lokalita predajne 

- dobrá komunikácia zamestnancov 

so zákazníkmi 

- kvalitný sortiment ponúkaných 

výrobkov 

- nekvalitné a neprehľadné webové 

stránky 

- chýbajúce prepojenie webových 

stránok a informačného systému 

- neznalosť zamestnancov v IT 

oblasti 

- nedostatočné využívanie 

marketingu 

Príležitosti Hrozby 

- nové kvalitnejšie webové stránky 

- IT školenia zamestnancov 

- vstup na nový trh a s tým spojené 

získanie nových zákazníkov 

- zlepšenie marketingu firmy 

- výpadok systému a strata dát 

- vstup novej konkurencie na trh 

- legislatívne zmeny 

- zvýšenie cien dodávateľov 

- strata dodávateľa a neschopnosť 

okamžite ho nahradiť 

 

3.6 Analýza IS pomocou metódy HOS8 

Viac o metóde HOS8 v podkapitole 2.9. 

Pre posúdenie efektívnosti a vyváženosti systému Money S3 som použila túto 

metódu. Najskôr som s vedením firmy vyplnila otázky z dotazníku o IS.  
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Následne boli tieto odpovede použité na stránke www.zefis.cz pre vyhodnotenie 

efektívnosti jednotlivých častí a aj celého informačného systému.  Posudzuje stav IS z 

21. januára 2016. Hodnoty jednotlivých častí sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

Tabuľka 4: Hodnotenie jednotlivých častí IS pomocou metódy HOS8 (Zdroj: 20, vlastné spracovanie) 

Oblasť Číselné hodnotenie Slovné hodnotenie 

Hardware 3 skôr dobrá úroveň 

Software 3 skôr dobrá úroveň 

Orgware 3 skôr dobrá úroveň 

Peopleware 2 skôr zlá úroveň 

Dataware 3 skôr dobrá úroveň 

Customers 2 skôr zlá úroveň 

Suppliers 2 skôr zlá úroveň 

Management IS 3 skôr dobrá úroveň 

 

Keďže metóda HOS8 vychádza z predpokladu, že informačný systém je tak silný, 

ako jeho najslabšia časť, celkové hodnotenie informačného systému firmy je 2 – skôr zlá 

úroveň. Systém môžeme teda označiť za nevyvážený. Najhoršie dopadli časti 

peopleware, customers a suppliers a firma by preto mala zapracovať na zlepšení 

predovšetkým týchto troch častí. Nízka úroveň peopleware môže byť spôsobená 

nedostatočne vyškolenými pracovníkmi a tak ich neznalosti práce so systémom. Úroveň 

oblasti dataware môže byť spôsobená vypĺňaním dotazníku osobou, ktorá sa tejto oblasti 

veľmi nerozumie a uviedla nepresné odpovede na otázky. 



43 

 

 

Graf 6: Zobrazenie vyhodnotenia stavu IS metódou HOS8 (Zdroj: 20, vlastné spracovanie) 

Celková úroveň systému je znázornená žltou farbou, úrovne jednotlivých častí 

oranžovou farbou. Zelený osemuholník je doporučená úroveň systému, ktorá by mala byť 

na úrovni 3 – skôr dobrá úroveň a znamená, že informačný systém je pre firmu dôležitý 

a zaobišla by sa bez neho len čiastočne a s veľkými ťažkosťami. 

 

Graf 7: Úroveň bezpečnosti IS podľa metódy HOS8 (Zdroj: 20, vlastné spracovanie) 
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Na grafe 7 môžeme vidieť úroveň bezpečnosti systému, ktorá je na rovnakej úrovni 

ako celý informačný systém. Pri vylepšení troch problematických oblastí by firma mala 

zvážiť aj zlepšenie bezpečnosti. 

 

3.6.1 Doporučenie na zlepšenie stavu jednotlivých oblastí 

Stratégia rozvoja 

Túto stratégiu by som zvolila pre oblasti na úrovni 2 – peopleware, customers, 

suppliers a security. Ich zlepšenie bude vyžadovať nemalú finančnú investíciu, a preto je 

potrebné ju dobre zvážiť. 

Stratégia udržania 

Táto stratégia je vhodná pre zvyšné oblasti – hardware, software, management IS, 

orgware a dataware. Jej cieľom je udržať súčasný stav oblasti. 

Stratégia útlmu 

Používa sa v prípade, ak je oblasť na veľmi vysokej úrovni, dokonca vyššej ako je 

odporúčaná celková úroveň systému. V tomto prípade nie je potrebné ju využit. 

 

3.7 Analýza webových stránok 

V tejto časti sa budem zaoberať súčasnými webovými stránkami firmy. Už na prvý 

pohľad sú stránky veľmi tmavé a neatraktívne pre zákazníka. Na stránke som nenašla 

meno autora, ani jeho kontakt. Od vedenia firmy viem, že stránky boli vytvorené 

brigádnikom a firma si ich spravuje vo vlastnej réžii. 

Webové stránky fungujú ako elektronický obchod, kde sa zákazník môže najskôr 

zaregistrovať, prihlásiť a potom vybrať požadovaný tovar a množstvo. Vytvorí sa 

objednávka, o ktorej firma vie. Systém Money S3 podporuje aj obchodovanie na 
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internete, avšak je nefunkčné, pretože nie je prepojený s webovými stránkami. Všetky 

objednávky musí zamestnanec za to zodpovedný ručne vyplniť a zadať so systému. 

 

Obr. 8: Webové stránky firmy Sobras Weld, s. r. o. (Zdroj: 17) 

Stránky pôsobia veľmi tmavo, neprehľadne a neatraktívne. Menu sa zbytočne 

opakuje dvakrát, v hlavičke a vľavo ako menu, ale obsahuje tie isté podstránky a 

informácie. Ďalším nie veľmi atraktívnym prvkom je logo firmy, ktoré pôsobí akosi 

rušivo. Pre firmu je dôležitý obsah, ale mala by samozrejme dbať aj na vzhľad stránok, 

ktoré ju určitým spôsobom reprezentujú. 

K zisteniu atraktívnosti a prehľadnosti som si vytvorila dotazník s rôznymi 

otázkami ku stránke (6). 
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Graf 8: Anketa o súčasných webových stránkach firmy (Zdroj: 21) 

 

 

Graf 9: Anketa o súčasných webových stránkach firmy (Zdroj: 21) 

Viac ako polovica respondentov sa vyjadrila, že sa im súčasný vzhľad webových 

stránok nepáči. Podľa obrázku vzhľadu, ktorý bol uvedený v ankete, by ich 33 % 
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nenavštívilo. Ďalej si všimli aj rôzne diakritické a gramatické chyby, ktoré sa na stránke 

opakovali. 

 

3.8 Zhodnotenie analýz 

Po vykonaní SLEPTE a Porterovej analýzy som zistila, že sa ekonomika v 

Slovenskej republike zlepšila oproti predchádzajúcemu roku, čo je pozitívne aj pre firmu. 

Inflácia a nezamestnanosť tiež klesla, v okrese Trnava, v ktorom má firma sídlo, je 

výrazne nižšia ako celoštátna a patrí medzi okresy s najnižšou nezamestnanosťou. Ich 

lokalita je tiež výhodou, pretože si v budúcnosti môžu vyberať z množstva mladých ľudí 

vzdelaných v odbore, keďže je v meste veľa vysokých škôl. Nevýhodou je, že sa na 

Slovensku nachádza pomerne veľa veľkoobchodov s rovnakým predmetom podnikania, 

teda predajom zváracej techniky. Firma preto musí čeliť vysokej konkurencii. Avšak v 

okrese je jednou z najvyhľadávanejších. Jej zákazníkmi sú prevažne iné veľkoobchody a 

tovar nakupuje od viacerých zahraničných dodávateľov. 

Zo SWOT analýzy som zistila, že medzi najsilnejšie stránky firmy patrí kvalitný 

tovar a dobré vzťahy so zákazníkmi, medzi slabé stránky hlavne nevzdelanosť 

zamestnancov v oblasti IT a neprehľadnosť webových stránok, čo môže častokrát 

odstrašiť zákazníka. Medzi príležitosti, ktoré by firma mohla využiť som zaradila 

školenia zamestnancov a kvalitnejšie webové stránky. Ako hrozbu vidím výpadok 

systému, stratu dát, zvýšenie cien dodávateľov alebo stratu dodávateľa. 

Z analýzy HOS8 vyplynulo, že niektoré časti sú samozrejme slabšie ako iné. 

Úroveň 2- skôr zlú úroveň dosiahli suppliers, customers a peopleware. Na úrovni 3 – skôr 

dobrej úrovni skončilo zvyšných 5 oblastí, a to hardware, software, orgware, management 

IS a dataware. Celková úroveň systému je 2 – skôr zlá úroveň. Bezpečnosť dosiahla 

úroveň 2 ako celý informačný systém. Odporúčaná úroveň pre informačný systém je 3, 

preto by firma mala zapracovať na vylepšení slabších oblastí vrátane bezpečnosti. 

Pre analýzu webových stránok som si vytvorila dotazník s otázkami o vzhľade a 

prehľadnosti. Väčšine respondentov prišli stránky neprehľadné, tmavé a s rôznymi 

chybami. Ďalšou slabou stránkou je, že tieto stránky nie sú prepojené so systémom, a 
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preto musia zamestnanci zadávať tieto informácie do systému ručne. Tento nedostatok by 

mal byť odstránený, aby uľahčil a urýchlil zamestnancom prácu. 
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4 VLASTNÉ NÁVRHY RIEŠENIA 

V tejto časti práce sa budem venovať návrhom na zlepšenie alebo odstránenie 

nedostatkov v informačnom systéme, ktoré som zistila rôznymi analýzami vo firme 

SOBRAS WELD, s. r. o. v predchádzajúcej kapitole. Na záver kapitoly bude aj 

ekonomické zhodnotenie jednotlivých návrhov. 

 

4.1 Alternatívy riešenia 

Existuje niekoľko možností, ktoré môže firma využiť na riešenie nedostatkov 

v informačnom systéme. Sú to: 

 doplnenie potrebných funkcií do súčasného IS, resp. odstránenie 

nedostatkov v súčasnom IS, 

 vývoj nového IS, 

 nákup hotového riešenia,  

 outsourcing IT. 

 

4.1.1 Rozvoj súčasného IS 

Jednou alternatívou riešenia je rozvoj súčasného informačného systému, ktorý 

firma používa. V tomto prípade sa zachová súčasný IS a odstránili by sa nedostatky 

zistené analýzami a doplnili moduly, ktoré v súčasnom IS chýbajú. Ide o ekonomicky 

výhodnejšiu alternatívu, keďže nie kupovaný vcelku nový IS.  

Výhody: 

 ekonomicky prijateľnejšie riešenie a maximálne využitie už vynaložených 

finančných prostriedkov, 

 zanechanie súčasného IS a možnosť úpravy podľa vlastných požiadaviek. 
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Nevýhody: 

 prípadná neschopnosť upraviť súčasný systém do požadovaného stavu. 

Vedenie firmy sa rozhodlo pre riešenie nedostatkov touto alternatívou. Hlavným 

dôvodom sú už vynaložené finančné prostriedky na súčasný IS a schopnosť v ňom 

pracovať.  

 

4.1.2 Vývoj nového IS 

Druhou alternatívou riešenia je vývoj nového informačného systému vo vlastnej 

réžií. K tejto možnosti sú potrební skúsení a šikovní programátori, ktorí by túto úlohu 

zvládli. 

Výhody: 

 prispôsobenie IS vlastným konkrétnym požiadavkám, 

 nezávislosť na dodávateľovi. 

Nevýhody: 

 vyššia cena, 

 potrebný dlhší čas na vývoj, 

 potrebný kvalifikovaný personál vo firme. 

Vo firme sa nenachádza žiadny programátor, ktorý by mohol daný IS navrhnúť 

a vytvoriť, preto vedenie firmy túto alternatívu zamietlo. Mohli by ju využiť iba v prípade 

príchodu nového programátora, čo je však náročný proces. 
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4.1.3 Nákup hotového riešenia 

Treťou možnosťou je zakúpenie už hotového riešenia. Tento spôsob je 

najjednoduchší a najčastejší, pretože nevyžaduje IT špecialistu vo firme a dlhé časové 

obdobie na vytvorenie IS. 

Výhody: 

 rýchle zavedenie systému, 

 záruka funkčnosti, 

 z dlhodobého hľadiska finančne menej náročné ako tvorba IS na mieru. 

Nevýhody: 

 nesplnenie všetkých požiadaviek firmy na IS, 

 nadbytočné moduly, 

 potreba školení zamestnancov. 

Pre firmu by táto možnosť bola tiež možnou alternatívou, avšak pre vyššie náklady 

sa rozhodli túto možnosť zamietnuť. 

 

4.1.4 Outsourcing IT 

Poslednou možnosťou je outsourcing IT, čo znamená, že firma si vyčlení určité 

procesy a činnosti a ich správu zverí cudzej spoločnosti, ktorá sa na tieto činnosti 

špecializuje. Všetko je zmluvne dohodnuté. Toto riešenie je vhodné pre firmy, ktoré 

nemajú dostatočné finančné prostriedky na zakúpenie/vývoj IS a sú ochotné zveriť svoje 

dáta tretej osobe. 

Výhody: 

 nižšia finančná náročnosť, 

 menšia záťaž zamestnancov firmy. 
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Nevýhody: 

 v prípade výpadku internetového pripojenia je tento IS nepoužiteľný. 

Táto alternatíva pre firmu nepripadá do úvahy, pretože nechce zveriť svoje dáta 

tretej osobe. 

 

4.2   Rozvoj súčasného IS 

Jedným z riešení, ktoré by boli pre firmu výhodné, je rozvoj súčasného 

informačného systému. V tejto alternatíve navrhnem riešenia k problémom, ktoré som 

zistila analýzami v predchádzajúcej kapitole. 

 

4.2.1 Školenia zamestnancov 

Jedným z problémov bolo, že zamestnanci nie sú dostatočne vyškolení na prácu so 

súčasným informačným systémom, a preto ho používajú len niektorí zamestnanci. 

Vyškolenie zamestnancov by znamenalo uľahčenie práce tým, ktorí už so systémom 

pracujú. Keďže firma má stálych zamestnancov a v poslednom období nezamestnala 

nikoho nového, nie sú potrebné vstupné školenia a najvýhodnejšie by boli len školenia 

pre súčasných zamestnancov. V minulosti boli pre potrebu práce s informačným 

systémom vyškolení iba zamestnanci, ktorí s týmto systémom pracujú, čiže dvaja, ostatní 

zamestnanci nie.  

Firma CÍGLER SOFTWARE ponúka širokú škálu školení zamerané na jednotlivé 

informačné systémy, ktoré si možno od firmy zakúpiť. Každé školenie má určený stupeň 

obtiažnosti. Pre informačný systém Money S3 je v súčasnosti v ponuke 7 kurzov. Ich 

zoznam a obtiažnosť udávam v nasledujúcej tabuľke. 
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Tabuľka 5: Ponuka školení účtovného programu Money S3 (Zdroj: 22, vlastné spracovanie) 

Názov kurzu Obtiažnosť 

Začíname v Money S3 Začiatočníci 

Podvojné účtovníctvo I. Začiatočníci/mierne pokročilí 

Podvojné účtovníctvo II. Pokročilí 

Jednoduché účtovníctvo Začiatočníci/mierne pokročilí 

Sklady, fakturácia a servis Mierne pokročilí 

Efektívne s Money S3 Mierne pokročilí 

Money S3 – Mzdy a personalistika Mierne pokročilí 

 

Pre zamestnancov, ktorí so systémom bežne nepracujú sú najvhodnejšie školenia 

pre začiatočníkov, konkrétne teda „Začíname v Money S3“, jednoduché a podvojné 

účtovníctvo. Po týchto troch školeniach by som im odporučila kurz zameraný na sklady 

a fakturáciu, keďže je vo firme jedno z najdôležitejších skladové hospodárstvo. 

Nevýhodou skupinových kurzov je miesto konania, pretože by zamestnanci museli 

dochádzať do Bratislavy alebo iného mesta, v ktorom sa školenie koná. 

Ďalšími v ponuke sú individuálne školenia alebo konzultácie, ktoré vedie 

lektor/konzultant priamo z CÍGLER SOFTWARE. Výhodou je, že sa tieto školenia môžu 

konať aj v sídle firmy, čiže zamestnanci by nemuseli nikam cestovať. Toto školenie by 

som odporučila všetkých zamestnancom. 

 

4.2.2 Zakúpenie nového modulu do súčasného IS 

V súčasnosti je objednávkový proces vo firme trochu zložitejší, ako by mal byť. 

Ako som uviedla v analýze, informačný systém a webové stránky nie sú prepojené. To 

znamená, že keď si niekto objedná tovar cez webovú stránku, zamestnanci ju prijmú, ale 

nepremietne sa automaticky v IS. Každú takúto objednávku preto musia zamestnanci 

zadať ručne do IS. A tak im takýto proces zaberie viac času a námahy, ako by mal. Taktiež 
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musia ručne aktualizovať dostupnosť a počet kusov tovaru na webových stránkach. 

Nasledujúci diagram zobrazuje daný proces objednávky vo firme. 

 

Obr. 9: EPC diagram objednávkového procesu (vlastné spracovanie) 
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Uvedený diagram zjednodušene zobrazuje objednávkový proces vo firme. Proces 

nie je v súčasnosti zautomatizovaný, čo znamená, že všetky funkcie uvedené v diagrame 

vykonávajú zamestnanci ručne. Na odstránenie tohto problému existuje v Money S3 

možnosť prepojenia systému s webovými stránkami, ktoré musia obsahovať e-shop. 

Umožňuje to osobitný modul s názvom E-shop konektor, ktorý si k programu môžu 

firmy zakúpiť.  

Popis modulu E-shop konektor 

Najskôr je potrebné jednorazovo prepojiť e-shop s informačným systémom, 

nastaviť prístupové adresy a heslá. Tento modul ponúka aj usporiadanie tovaru, ktoré 

firma predáva, do konkrétnych skupín a potom to exportuje do e-shopu. Všetky údaje 

o tovare zo skladu ako popis, cena, fotky, sa odošlú do e-shopu. Ak si zákazník objedná 

nejaký tovar, z webovej stránky sa odošle objednávka a uloží sa do objednávok v Money 

S3. Zároveň môže zákazník na e-shope sledovať stav svojej objednávky – či bola prijatá, 

vybavená alebo či bol tovar odoslaný. Firma si môže nastaviť, aké dáta chce prijímať do 

IS a posielať na webové stránky. Dáta sa posielajú vo formáte XML, ktorý musí e-shop 

podporovať. Preto je k modulu k dispozícií aj vývojárska dokumentácia, ktorú  

programátori webovej stránky môžu využiť (22). 

 

Obr. 10: Nastavenie výmeny dát pri prepojení s e-shopom (Zdroj: 22) 
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Po zakúpení tohto modulu sa výrazne zjednoduší práca zamestnancov. Zobrazuje 

to nasledujúci diagram. 

 

Obr. 11: EPC diagram objednávkového procesu po zavedení modulu (vlastné spracovanie) 
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Na EPC diagrame vidieť, ako sa celý proces zjednoduší. Zamestnanci už nebudú 

musieť zadávať objednávky ručne do systému a aktualizovať stav tovaru na webových 

stránkach. Všetko prebehne automaticky. 

 

4.2.3 Web dizajn a funkčnosť webových stránok 

Ďalším návrhom na zlepšenie je nový dizajn webových stránok. Ako bolo 

spomenuté v predchádzajúcej kapitole, súčasné webové stránky pôsobia veľmi 

pochmúrne a neprofesionálne, čo môže mať za následok odohnanie potenciálnych 

zákazníkov. 

Dizajn by mal firmu reprezentovať, slúžiť ako marketingový nástroj, ktorým priláka 

nových zákazníkov a motivuje ich ku kúpe tovaru. Existuje mnoho výhod, ktoré by lepší 

dizajn stránky priniesol. Stal by sa súčasťou firemnej identity, webové stránky by lepšie 

vyjadrovali charakter webu i firmy. Kvalitné spracovanie stránok vyvoláva dôveru 

u zákazníkov a už spomenutý záujem o tovar. Ďalším pozitívom je lepšie a logickejšie 

usporiadanie stránok, ktoré je v súčasnosti veľmi chaotické a duplikované. 

Existuje veľa firiem, ktoré sa zameriavajú na tvorbu a dizajn webových stránok. 

Firma by však najradšej zverila túto úlohu študentovi IT odboru, ktorý sa tomu rozumie 

a má už nejaké skúsenosti. V porovnaní s profesionálnou grafickou firmou je to finančne 

výhodnejšie. 

Čo sa týka funkčnosti webových stránok má firma na výber niekoľko možností.  

Jednou z nich je tvorba stránok vo vlastnej réžii. Bolo by to finančne 

najvýhodnejšie a aj najjednoduchšie riešenie, avšak v prípade tejto firmy to nie je možné, 

pretože nezamestnáva žiadneho IT odborníka či programátora. 

Druhou možnosťou sú stránky s redakčným systémom. Je to ďalšia variant 

webových stránok zadarmo. Medzi najznámejšie redakčné systémy patrí WordPress, 

Joomla a Drupal. Toto riešenie ponúka mnoho výhod, ako napr. výber z rôznych 

grafických šablón, ktoré je možné upravovať, ďalej prepojenie na sociálne siete 

(Facebook, Twitter, Google+, atď.), zákaznícku podporu a e-mailovú schránku na 
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vlastnej doméne. Vyššie verzie tiež podporujú vytvorenie mobilnej verzie stránok. 

Nevýhodou však je, že pre použitie tohto systému je nutná SQL databáza a podpora PHP 

jazyka. Je potrebné najskôr nainštalovať daný redakčný systém a vybrať všetky 

nastavenia (napr. jazyka, databázy, atď.). Ďalšou nevýhodou týchto systémov je, že je 

zväčša potrebná aspoň základná znalosť vývoja webu a programovania (úroveň sa líši 

u jednotlivých systémov). 

Posledným riešením je platené. Princíp spočíva v tom, že si najme inú firmu alebo 

osobu, ktorá má s tvorbou určité skúsenosti a vyzná sa v tom. Základom tejto možnosti 

je dohoda oboch strán, firma má určité požiadavky, ktoré by zhotoviteľ mal splniť. 

Vytvorí určitý návrh a po konzultácií s firmou sa buď upravia alebo implementujú. 

Výhodou tohto riešenia je, že zamestnanci firmy, ktorá si ho objednáva, nemusia mať 

žiadne znalosti tvorby webových stránok. Ďalšou výhodou je, že špecializovaná firma 

vytvorí kvalitné stránky podľa predstáv zákazníka a ponúka aj servis vytvorených 

stránok. Nevýhodou je vyššia cena, ktorá častokrát môže byť aj v stovkách až tisícoch 

eur.  

Ako však už bolo spomenuté, firma by rada na úpravu a servis webstránok najala 

študenta, ktorý ich vytvorí a bude v budúcnosti aj spravovať. 

 

4.2.4 Bezpečnosť informačného systému a firmy 

V súčasnosti bezpečnosť vo firme nie je na veľmi dobrej úrovni. K jej zlepšeniu je 

potrebné si bezpečnosť rozdeliť do určitých kategórií – fyzická bezpečnosť, záložný zdroj 

energie, antivírus, firewall a prístupové práva (11). 

Fyzická bezpečnosť je vo firme zabezpečená pomocou alarmu. Zamestnanci 

pracujú v priestoroch, ktoré slúžia aj ako kamenný obchod. Prístup tam majú nielen 

zamestnanci, ale aj zákazníci, čím sa zvyšuje riziko zneužitia informačných technológií. 

K zlepšeniu fyzickej bezpečnosti by som navrhla kúpu nového alarmu a kamier, ktoré 

tiež poslúžia priamo v kamennom obchode a predídu tak možnému odcudzeniu. Ďalej je 

potrebné zriadiť tzv. tím riešenia bezpečnostných incidentov, ktorý by mal byť zložený 

zo skúsených odborníkov a dôveryhodných zamestnancov firmy. Keďže sa vo firme takí 
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zamestnanci nenachádzajú, navrhujem zamestnať nového pracovníka, ktorý by sa staral 

o tieto bezpečnostné incidenty. Firma by tiež mala zaviesť bezpečnostné postupy 

a zlepšiť bezpečnostnú politiku. 

V prípade výpadku elektriny by bolo pre firmu výhodné investovať do záložného 

zdroja energie, ktorý udrží počítače v prevádzke. Tým sa zabráni strate dôležitých dát. 

Firma sa môže rozhodnúť medzi generátorom, ktorý musí zamestnanec zapnúť sám 

a generátorom, ktorý je pripojený do siete a sám sa spustí po zaregistrovaní výpadku 

prúdu. 

Ďalšou možnosťou zlepšenia bezpečnosti by mohlo byť priradenie konkrétnych 

právomocí zamestnancom a tiež oprávnenia prístupu do informačného systému, 

prístupové mená a heslá. Dôležité je používať zložité heslá alebo prístupové frázy, ktoré 

by mali mať dĺžku aspoň 8 znakov, neobsahovať meno používateľa, firmy, ani celé slovo. 

Každé heslo by malo obsahovať znaky z každej z nasledujúcich kategórií: 

 malé písmená, 

 veľké písmená, 

 číslice, 

 znaky (? : ; ! < > ^ & ´ @ a iné). 

Firma by na svojich počítačoch mala používať najnovšie a pravidelne 

aktualizované antivírusové produkty, ktoré ochránia informačné technológie od 

vírusov. 

Zneužitiu dát možno predísť správnym zálohovaním. Je potrebné zvoliť vhodné 

médium (CD, DVD, disky), miesto uloženia záloh (nemali by sa nachádzať na rovnakom 

mieste) a plán zálohovania (pravidelnosť zálohovania). Firma by mala zabezpečiť aj 

fyzickú ochranu záloh a pravidelnejšie zálohovanie (každý deň po skončení pracovnej 

doby alebo cez noc). 

Ľudský faktor je jedným z najčastejších príčin zlyhania. Preto by zamestnanci 

nemali používať v pracovnej dobe a ani mimo nej firemné technológie na osobné účely, 

nemali by svojvoľne inštalovať software, ale vždy konzultovať s majiteľom firmy alebo 

zamestnancom tímu pre riadenie rizík, či a ako môže daný software ohroziť systém 
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a bezpečnosť dát a firmy. Ďalším spôsobom ako predísť zlyhaniu zamestnancov je 

návšteva a využívanie len bezpečných stránok. 

 

4.3 Ekonomické zhodnotenie 

V tejto podkapitole sa zamieram na náklady spojené s odstránením nedostatkov 

informačného systému a ich prínosov pre firmu, vrátane predpokladanej návratnosti 

investície. 

 

4.3.1 Náklady 

Náklady je potrebné rozdeliť na jednorazové a paušálne. Medzi tie jednorazové by 

som zaradila náklady na školenia zamestnancov. Cena sa bude odvíjať od toho, pre ktoré 

školenia sa firma rozhodne – skupinové či individuálne. Zo skupinových som odporučila 

3 školenia pre tých, ktorí so systémom nerobia, čo sú 3 zamestnanci. Cena jedného 

školenia je 49 €/osobu. V individuálnom školení je tiež potrebné brať do úvahy, koľko 

zamestnancov sa školenia zúčastní, od toho sa odvíja aj cena. Keďže som odporučila 

všetkých 5, cena je 49,50 €/hodinu. Predpokladaná dĺžka školenia je asi 2 dni po 8 hodín. 

K tomu je potrebné prirátať aj cestovné náklady, ktoré činia 0,50 €/km. Zo sídla firmy 

CÍGLER SOFTWARE v Bratislave do firmy Sobras Weld, s. r. o. je to 56,9 km. Výsledné 

náklady za školenia uvádzam v nasledujúcej tabuľke. 

Tabuľka 6: Náklady na školenia zamestnancov (Zdroj: 22, vlastné spracovanie) 

Školenie Suma v EUR 

Skupinové 441,- 

Individuálne + cestovné náklady 792 + 28,45 = 820,45 € 

 

Po vyčíslení vidno, že skupinové školenia by boli finančne výhodnejšie pre firmu 

ako individuálne. 
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Ďalšími nákladmi pre firmu by boli náklady na modul E-shop konektor. Cena za 

tento modul je 195 € (22). 

Ďalšími nákladmi je web dizajn. Špecializované firmy si pýtajú približne 500-700 

€, študent asi 200-250 €. Celkové obstaranie nových webových stránok sa pohybuje okolo 

1 000 €. K tomuto riešeniu je nutné prirátať aj webhosting a servis webových stránok, 

ktorého cena je zväčša určená po dohode.  

K nákladom treba prirátať aj mzdu nového zamestnanca tímu riešenia 

bezpečnostných incidentov. Treba vyrátať jeho mesačnú hrubú mzdu, odvody, ktoré 

zaňho firma musí odviesť a celkovú sumu vynásobiť 12, pretože firma potrebuje vedieť 

ročné mzdové náklady. 

Vyčíslenie paušálnych, jednorazových, mzdových a celkových nákladov je 

uvedené v nasledujúcich tabuľkách. 

Tabuľka 7: Mzdové náklady na nového zamestnanca IT bezpečnosti (Zdroj: vlastné spracovanie) 

Položka Suma v EUR 

Hrubá mzda 1 200,- 

Odvody (35,2 % z hrubej mzdy) 422,40 

Celkové mzdové náklady za mesiac 1 622,40 

Celkové mzdové náklady za mesiac 19 468,80 

 

Tabuľka 8: Paušálne náklady (Zdroj: vlastné spracovanie) 

Položka Suma v EUR/rok 

Webhosting 10,- 

Doména .sk 12,30 

Servis a údržba dohodou 

Mzdové náklady na nového zamestnanca 19 468,80 

Spolu 19 491,10 
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Tabuľka 9: Jednorazové náklady (Zdroj: vlastné spracovanie) 

Položka Suma v EUR 

Skupinové školenie 441,- 

Modul E-shop konektor 195,- 

Nový dizajn webstránok 250,- 

Webové stránky 600,- 

Generátor prúdu 125,- 

Kamerový systém 249,- 

Alarm 80,- 

Spolu 1 940,- 

 

Tabuľka 10: Celkové náklady (Zdroj: vlastné spracovanie) 

Položka Suma v EUR 

Paušálne náklady 19 491,10 

Jednorazové náklady 1 940,- 

Celkové náklady 21 431,10 

 

Po vyčíslení všetkých nákladov by firmu zmeny a ich implementácia stáli po 

zaokrúhlení približne 21 400 €. 

 

4.3.2 Prínosy 

Navrhované zmeny prinesú firme veľa prínosov. V porovnaní s inými alternatívami 

zlepšenia IS je jednou z menej nákladných práve vybraná možnosť. Medzi tie 

najhlavnejšie prínosy by som zaradila nasledovné: 

 ponechanie súčasného IS, 

 zefektívnenie práce zamestnancov 

 zjednodušenie procesov, 

 lepšia funkčnosť webových stránok, 
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 lepší dizajn webstránok, 

 previazanosť IS a webových stránok, 

 vyššia bezpečnosť, 

 zníženie administratívy a jej nákladov, 

 zvýšenie kvalifikácie zamestnancov, 

 získanie nových kvalifikovaných zamestnancov, 

 rovnomernejšie rozdelenie práce, 

 zlepšenie predaja a tým zvýšenie výnosov, 

 získanie nových zákazníkov a iné. 

 

4.4 Návratnosť investície 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 (𝑅𝑂𝐼) =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡í𝑐𝑖𝑎
=  

10 346

21 400
  =  0,48 

K výpočtu návratnosti investície som použila údaje zo súvahy a výkazu ziskov 

a strát za rok 2014, pretože firma ešte nemá zverejnenú účtovnú závierku za rok 2015. 

Bežný výsledok návratnosti investície firiem sa pohybuje v rozmedzí 0,12-0,15. 
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ZÁVER 

V tejto bakalárskej práci som analyzovala informačný systém firmy Sobras Weld, 

s. r. o. Jej cieľom bolo posúdiť súčasný systém a navrhnúť zmeny.  

Ako prvé som si vymedzila ciele tejto práce. V druhej kapitole som uviedla 

základnú teóriu súvisiacu s informačným systémom a analýzami, ktoré som použila 

v druhej časti. 

Ako ďalšie som analyzovala informačný systém firmy, aj jej prostredie pomocou 

viacerých analýz – SWOT analýza, Porterova analýza piatich konkurenčných síl, 

SLEPTE analýza a HOS8 analýza. Taktiež som analyzovala stav súčasných webových 

stránok, k čomu som si vytvorila aj príslušný dotazník pre návštevníkov. Poslednou 

časťou tejto kapitoly bol súhrn všetkých analýz. 

V poslednej časti som navrhla zmeny, ktoré by viedli k zefektívneniu práce s IS. 

Rozpísala som možnosti zlepšenia systému. Medzi návrhy som uviedla školenia 

zamestnancov, zakúpenie nového modulu do súčasného systému, zlepšenie chodu 

a dizajnu webstránok a zlepšenie bezpečnosti. Súčasťou tejto kapitoly bolo aj 

ekonomické zhodnotenie a prínosy, ktoré tieto návrhy priniesli. Záleží len na firme, či sa 

rozhodne navrhované zmeny a zlepšenia využiť. 
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