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Abstrakt 

Moja bakalárska práca sa zaoberá celkovým priebehom zákazky v danom podniku. Táto 

práca je rozdelená na niekoľko častí. V prvej časti sa budem venovať teoretickým 

východiskám v oblasti manaţmentu procesov v podniku. V ďalšej časti predstavím 

firmu TECHNOS a.s. v ktorej budem túto prácu spracovávať. Neskôr sa budem 

venovať analýze súčasného stavu v spoločnosti. Na záver ponúknem riešenia nájdených 

nedostatkov ktoré by mali viesť k zlepšeniu súčasného stavu. 

 

Abstract 

My work deals with the overall course of the contract in the enterprise. This work is 

divided into several parts. The first part will be devoted to theoretical basis in the field 

of process management in the enterprise. The following represent the company Technos 

a.s. where I'll handle this job. Later, I will discuss the analysis of current situation in the 

company. Finally, offer solutions found shortcomings which should lead to an 

improvement in the current stage. 
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ÚVOD 

V dnešnej dobe veľkej konkurencie a kvality ponúkaných produktov sa čoraz častejšie 

dáva väčší dôraz na starostlivosť o zákazníka a na získavanie nových zákazníkov.  

Ďalším bodom veľkej pozornosti vo výrobe je jej efektivita. Kaţdá spoločnosť sa snaţí 

vyrábať svoje produkty najvýhodnejšie ako môţe, ale zároveň sa snaţí čím najviac 

vyhovieť zákazníkovi či uţ je to v oblasti kvality dodávaných produktov alebo 

v ústretovosti a presnosti dodacích lehôt. Práve táto skutočnosť bola najväčším 

faktorom prečo som sa rozhodol pre spracovanie bakalárskej práce na tému priebehu 

zákazky v podniku. 

Túto tému som sa rozhodol spracovať v spoločnosti TECHNOS a.s. ktorá sídli v obci 

Hronec neďaleko Brezna a ktorú vám bliţšie predstavím  neskôr. V tejto spoločnosti mi 

boli poskytnuté všetky potrebné informácie a materiáli potrebné k spracovaniu mojej 

bakalárskej práce.  

Moja práca sa bude skladať z dvoch hlavných častí. V prvej časti si spracujeme 

teoretické východiská práce, popíšem metódy ktoré budem pouţívať v tejto práci a 

stanovím si ciele ktoré chcem dosiahnuť. V druhej časti vám predstavím spoločnosť 

TECHNOS a.s. a budem sa venovať analýze priebehu zákazky v tomto podniku a ďalej  

navrhnem vhodné riešenia ktoré by mohli skvalitniť proces vybavovania 

zákaziek, zlepšiť situáciu spoločnosti na trhu a zabezpečiť rast spoločnosti. 
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1 CIEĽ PRÁCE 

Za hlavný cieľ bakalárskej práce povaţujem zefektívnenie procesu priebehu zákaziek 

v spoločnosti TECHNOS a.s. a zlepšenie jej postavenia na trhu. Na dosiahnutie tohto 

cieľa budem potrebná podrobná analýza aktuálnych procesov, ktoré sa na priebehu 

zákazky podieľajú tak isto ako aj komplexná analýza súčasného stavu spoločnosti. Na 

základe tejto analýzy budem môcť prezentovať svoje návrhy na zlepšenie. 

 

Ďalšie ciele: 

 vymedzenie problematiky priebehu zákazky, 

 analýza priebehu zákazky, 

 analýza súčasného stavu spoločnosti, 

 nájdenie nedostatkov, 

 predstavenie metód na odstránenie nájdených nedostatkov, 

 posúdenie prínosu navrhovaných metód pre spoločnosť. 
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2 TEORETICKÉ VÝCHODISKA PRÁCE 

V tejto časti práce sa budem snaţiť vymedziť niektoré dôleţité pojmy, ktoré budem 

v tejto práci pouţívať. Ďalej popíšem metódy hodnotenia procesov, ktoré budem 

pouţívať v analýze súčasného stavu . 

 

2.1 Logistika 

Logistiku môţeme povaţovať za tok zboţia, peňazí ale aj informácií. Prebieha nielen 

medzi dodávateľmi a odberateľmi ale aj vo vnútri firmy. Je veľmi dôleţité aby tieto 

toky či uţ vo vnútri firmy alebo medzi zákazníkom a dodávateľom boli efektívne 

a predstavovali tak najniţšie moţné náklady (1). 

 

2.1.1 Ciele logistiky 

Na to aby sme dosiahli dobre fungujúcu logistiku v podniku si musíme uvedomiť to ţe 

logistika v podniku by mal spĺňať dve základné funkcie, mala by pomáhať k splneniu 

vnútropodnikových cieľov a samozrejme splňovať aj poţiadavky zákazníkov. Toto 

plnenie poţiadaviek či uţ vo vnútri podniku alebo vo vzťahu k zákazníkom by malo byť 

zabezpečené za čo najlepších podmienok a tak aby celkové náklady na realizáciu boli 

minimálne (2). 

Hlavné kritérium na delenie cieľov logistiky sú miesto jej pôsobenia alebo spôsoby 

merania ktoré pouţijeme.  
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Obr. 1: Ciele podnikovej logistiky (2, s. 53) 

Ako vidíme na obrázku ciele v logistike delíme na dve základné skupiny prioritné 

a sekundárne. 

 Medzi prioritné ciele patria vonkajšie ciele a výkonová zloţka. Vonkajšie ciele sú 

orientované na zákazníka na udrţiavanie rozsahu ponúkaných sluţieb alebo na ich 

rozšírenie. Takisto sem patri aj rozširovanie pôsobenia a podielu na trhu a skracovanie 

dodacích lehôt. Výkonová zloţka zahŕňa splňovanie presných poţiadaviek zákazníka na 

presné mnoţstvo v správnom čase na správnom mieste (2).   

Medzi sekundárne ciele patria vnútorné ciele podniku a ekonomická zloţka. Vnútorné 

ciele podniku sa orientujú hlavne na zniţovanie nákladov vo firme čo sa dosahuje 

zniţovaním nákladov na prepravu, skladovanie, manipuláciu a výrobu. Ekonomická 

zloţka má za úlohu zabezpečovať sluţby pri dodrţaní optimálnych nákladov. 

O optimálnych nákladoch hovoríme preto lebo zvýšením úrovne  je šanca na väčší 

odber zo strany zákazníka ale vedie to k zvýšeniu nákladov čo môţe mať 

kontraproduktívny efekt. Optimálne náklady by mali zodpovedať cene ktorú je ochotný 

zákazník zaplatiť za určitú kvalitu (2). 

 

2.1.2 Výrobná logistika 

Pod pojmom výrobná logistika sú zahrnuté všetky logistické činnosti ktoré sú potrebné 

na prípravu a priebeh výrobnej činnosti. Zahŕňa to všetky činnosti spojené s presunom 
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materiálov, a pomocných materiálov k výrobe rovnako ako aj presun polotovarov zo 

skladu polotovarov cez jednotlivé procesy výroby a medzisklady aţ po sklad hotových 

výrobkov.  

Medzi základné funkcie logistiky patrí okrem dopravy a skladovania aj vytváranie 

výrobnej štruktúry v podniku ktorá pracuje na systéme plánovania a riadenia výrobného 

procesu a a hmotných tokov (3). 

 

2.1.3 Logistické náklady 

V logistike by sme sa nemali zameriavať na jednotlivé náklady. Je lepšie keď sa 

pozeráme na celkové náklady na logistické procesy preto lebo zníţenie nákladov 

v niektorom z procesov môţe spôsobiť zvýšenie celkových logistických nákladov (4). 

Logistické náklady môţeme deliť na: 

 náklady na riadenie systému, 

 náklady na skladovanie, 

 náklady na zásoby, 

 náklady na manipuláciu, 

 náklady na dopravu (5). 

 

2.1.4 Logistické sluţby 

Logistické sluţby sa skladajú z rôznych prvkov ktoré vnímajú zákazníci.  

Sú to hlavne: 

 dodací čas, 

 dodacia kvalita,  

 dodacia spoľahlivosť, 

 dodacia pruţnosť (5). 
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2.1.5 Faktory ovplyvňujúce logistiku 

Pri implementácii plánovaných logistických koncepcií je nutné uvaţovať aj o faktoroch 

ktoré obmedzujú naše pole pôsobnosti.  

Medzi tieto faktory môţeme zaradiť: 

 poţiadavky trhu, 

 výrobný program spoločnosti, 

 moţný spôsob dopravy, 

 technologické faktory, 

 právne podmienky ktoré obmedzujú logistiku (5). 

 

2.2 Proces 

Proces je vec s ktorou sa v beţnom ţivote stretávame dosť často. Mnoho krát si ani 

neuvedomujeme ţe sme súčasťou procesu. Proces v podniku má viaceré definície 

z ktorých vám ponúkam nasledujúce. 

 „Podnikový proces je druhom činností, transformujúcich súhrn vstupov do súhrnu 

výstupov (zbožia alebo služieb) pre iných ľudí alebo procesy, používajúce k tomu ľudí a 

nástroje.“ (6, s. 15) 

 

 

Obr. 2: Proces v podniku (6, s.15) 
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„Podnikovým procesom spravidla rozumieme objektívne prirodzenú postupnosť 

činností, konaných s úmyslom dosiahnutia daného cieľa v objektívne daných 

podmienkach.“ (7, s.15) 

 

2.2.1 Procesné riadenie 

Riadenie procesov v podniku je veľmi dôleţitou a náročnou súčasťou jeho fungovania. 

Predstavuje všetky systémy a postupy ktoré sa v procesoch podieľajú. Úlohou 

procesného riadenia je zabezpečiť správny a ekonomicky výhodný priebeh procesu. To 

znamená, ţe proces bude vykonaný čo najrýchlejšie, vstupy do výroby budú 

minimalizované a to všetko by sa malo podariť pri zachovaní poţadovanej kvality 

konečného produktu. Paradoxom v tomto obore je fakt, ţe aj keď je riadenie procesov 

v podnikoch extrémne dôleţité veľké percento pokusov o jeho zavádzanie končí 

neúspechom (8). 

„Cílem procesního řízení je rozvíjet a optimalizovat chod organizace tak, aby efektivně, 

účelně a hospodárně reagovala na požadavky zákazníka.“ (9, s. 42) 

 

2.2.2 Mapa procesov 

Keď hovoríme o mape procesov väčšinou máme na mysli rozdelenie procesov 

spoločnosti na základné skupiny ktoré maţme ďalej rozdeľovať na podskupiny. 

„Mapa procesov je prehľadné členenie všetkých procesov a činností v organizácii. 

Mapy procesov členia zvyčajne procesy podľa pridanej hodnoty v organizácii na hlavné 

procesy riadiace procesy a podporné procesy.“ (10) 
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2.2.3 Hlavné procesy 

Medzi hlavné procesy organizácie sa zaraďujú procesy ktoré vyrábajú tovar alebo 

poskytujú sluţbu zákazníkom. Tieto procesy vytvárajú v podniku zisk a tak zabezpečujú 

jeho financovanie (10). 

 

2.2.4 Riadiace procesy 

Tieto procesy predstavujú hlavné aktivity spoločnosti potrebné na udrţanie jej 

plynulého a stabilného chodu.  Tieto procesy sami o sebe neprodukujú pre spoločnosť 

zisk (10). 

 

2.2.5 Podporné procesy 

Za podporné procesy sa povaţujú všetky procesy ktoré majú v podniku  iba jeden účel a 

to je zaisťovanie funkcie hlavných procesov a chodu podniku (10). 

Medzi tieto procesy patria: 

 riadenie ľudských zdrojov, 

 riadenie financií, 

 správa budov a majetku, 

 IT procesy, 

 procesy nákupu zdrojov, 

 procesy riadenia dodavok, 

 prevádzkové procesy, 

 procesy riadenia rizík, 
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 procesy riadenia bezpečnosti, 

 procesy riadenia kvality, 

 vonkajšie vzťahy (10). 

 

2.3 Výroba 

Výrobný proces je súhrn rôznych iných procesov medzi ktoré zahŕňame najme 

technologické a pracovné procesy, ale taktieţ medzi ne patria aj procesy prírodné. 

Pomocou týchto procesov môţe dôjsť k zmene tvaru, spojeniu viacerých prvkov alebo 

k zmene akosti pričom sa nadobúda úţitková hodnota spracovaného prvku. Za začiatok 

výrobného procesu môţeme povaţovať moment kedy vloţíme materiál do výroby a ako 

koniec označujeme moment kedy je spracovaný materiál vo forme hotového výrobku 

odoslaný spotrebiteľovi (11). 

 

2.3.1 Typy výroby 

Pod týmto pojmom rozumieme charakterizovanú organizačnú formu výroby. Táto 

zloţka sa skladá zo súhrnu technologických znakov ktoré vyplývajú z technologicko-

hospodárskej funkcie výrobkov a ich charakteristických čŕt. Základným kritériom pre 

vymedzenie typov výroby je miera opakovateľnosti. Podľa tejto miery rozdeľujeme 

výrobu do troch základných skupín (12). 

O hromadnej výrobe hovoríme vtedy keď v podniku prevláda výroba malého počtu 

výrobkov vo veľkom mnoţstve alebo keď v podniku prevláda výroba veľkého mnoţstva 

výrobkov jedného druhu. Takéto podniky sa vyznačujú vysokým stupňom stálosti 

výrobného programu a pouţívaním špecializovaných zariadení určených len pre jeden 

druh výroby (12).  

Pre tento druh výroby sú ďalej charakteristické tieto znaky: 



21 

 

 ,,dokonalá a podstatná deľba práce, ktorá sa odzrkadľuje vo vysokej 

špecializácii robotníkov, 

 vysoká úroveň technickej prípravy výroby a jej podrobné spracovanie, 

 vysoká úroveň organizácie práce a výroby, 

 vysoký stupeň mechanizácie a automatizácie výroby, čo vytvára predpoklady pre 

uplatnenie progresívnych technológií a zavedenie prúdovej výroby.”(12) 

So sériovou výrobou sa v podniku stretávame najčastejšie. Jej hlavným znakom je 

zhotovovanie viacerých výrobkov v istom počte ktorému hovoríme séria. Táto výroba 

môţe prebiehať na rovnakých ale aj rôznych zariadeniach. Organizačné a technicko-

ekonomické predpoklady tohto typy výroby zodpovedajú výrobkom pri ktorých hlavnú 

úlohu zohráva: 

 ,,rozsiahla štandardizácia výrobkov, stavebnicových prvkov, uzlov a súčiastok 

ako aj použitie štandardizovaných výrobných postupov, 

 exaktná príprava výroby, 

 preukázateľný ekonomický efekt výroby, 

 určenie hospodárnej sériovosti alebo určenie veľkosti výroby.”(12) 

O kusovej výrobe sa bavíme vtedy keď sa kaţdý kus výroby líši od druhého (12). 

,,Osobitosti kusovej výroby: 

 každý kusový výrobok sa od seba odlišuje, 

 každý výrobok si vyžaduje samostatnú prípravu, ktorá je veľmi náročná, 

rozsiahla a nákladná, 

 častá obmena a prestavovanie pracovísk či úprava strojov kladú zvýšené nároky 

na spotrebu času a prerušenie práce, 

 vysoký stupeň kvalifikácie pracovníkov, 
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 najnižšia technická úroveň výroby, 

 vysoké náklady spojené so skladovaním, 

 nerovnorodé využívanie výrobných zariadení.“(12) 

2.3.2 Riadenie výroby 

Pojem výrobný systém v sebe obsahuje všetky činitele ktoré sú súčasťou samotného 

výrobného procesu. Medzi tieto činitele zaraďujeme: pracovníkov, energie, informácie, 

suroviny, polotovary, zriadenie atd. Úlohou riadenia je v tomto prípade vytvorenie 

koordinácie medzi všetkými činiteľmi ktoré sa zúčastňujú na výrobnom procese alebo 

ho nejakým spôsobom ovplyvňujú (13).   

Material Requirement Planing MRP I 

Tento koncept pochádza zo 60. rokov z USA. Zameriava sa viac na plánovanie spotreby 

materiálu, ako na plánovanie samotnej výroby.  Spočíva v tom ţe na základe 

objednávok alebo predpovedi dopytu sa vytvorí hrubý rozvrh výroby. Tento rozvrh je 

východiskový pre výpočet plánu potreby materiálu. Pri aplikácii tohoto systému 

dochádza takmer vţdy k zníţeniu nákladov na zaobstaranie a udrţanie zásob, včom 

spočíva aj jeho hlavná výhoda. Nevýhodou je ţe plán spotreby sa odvýja iba od hrubého 

plánu výroby, a neberie do úvahy skutočný priebeh výroby (13).  
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Obr. 3: Štruktúra MRP I (13, s.58) 

Manufacturing Resource Planing MRP II 

Tento systém vznikol v 70. rokoch a je zdokonalením systému MRP I. Pri pouţití 

tohoto systému dochádza k zníţeniu nákladov na základe zníţenia obeţných 

prostriedkov. Tento systém je súčasťou väčšiny softwérov pre riadenie výroby na našom 

trhu. Keď ţe vychádza z MRP I tak môţme povedať aj to ţe sa v podstate jedná 

doplnenie podrobnejšieho plánovania výroby a kapacitné procesy s väzbou na riadenie 

predaja (13).   
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Obr. 4: Štruktúra MRP II(13, s.59) 

Just in time 

Tento systém vznikol v Japonsku v 70. Rokoch. Výhodou tohto systému je hlavne 

eliminácia strát spôsobených nadprodukciou, udrţovaním zásob, čakaním, strát 

spôsobených dopravou a nekvalitou výroby. V tomto systéme ide hlavne o výrobu 

nevyhnutných poloţiek pri zachovaní kvality, v nevyhnutnom mnoţstve a tak aby boli 

dodané čo najneskôr (13). 

Kanban 

Tento systém je v podstate variantom systému Just in time. Jeho základom sú kanbany 

ktoré reprezentujú objednávky. V prípade ţe na jedno pracovisku dochádza zásoba 

určitého druhu vystaví sa kanban ktorý sa pošle na pracovisko ktoré túto zásobu vyrába 

spolu s prázdnym kontajnerom. Toto pracovisko musí objednávku splniť 

v poţadovanom mnoţstve a čase a doručiť objednávateľovi. V prípade ţe sa na 
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pracovisku stretne viac objednávok tak platí pravidlo ţe prvá objednávka odchádza tá 

ktorá prvá prišla (13). 

 

2.3.3 Zabezpečenie chodu výrobného procesu 

Výrobný proces v podniku má zabezpečený chod len vtedy, keď je dobre zabezpečená 

predvýrobná a odbytová časť chodu podniku (14). 

Predvýrobná etapa 

Tento proces zahŕňa výskum a vývoj produktu, zabezpečenie potrebného mnoţstva 

materiálov, priestorov a pracovnej sily (14). 

Do tejto etapy patrí aj technická príprava na výrobu. Je to skupina súvisiacich aktivít 

ktorých úlohou je z technického ale aj ekonomického hľadiska vytvoriť produkt 

a postup jeho výroby tak aby bola jeho produkcia efektívna. Počas technickej prípravy 

vznikajú potrebné materiáli pre kalkulácie. Z týchto materiálov sa odvíja plánovanie 

všetkých procesov a ich umiestnenie ale aj tvorba cien a mzdy zamestnancov. 

Technická príprava môţe prebiehať pred zavedením nového výrobku, ale môţe 

prebiehať aj počas výroby pri zlepšovaní a pri vykonávaní zmien v produkte výroby. 

Technická príprava ma vplyv nielen na výrobu ale aj na uplatnenie na trhu, 

spolupracujúce podniky ale aj na expanziu spoločnosti. Jedná sa o zloţitý proces ktorý 

sa delí na tri základné časti: 

 konštrukčná príprava, 

 technologická príprava, 

 organizačná príprava (15). 

Konštrukčná etapa – v tejto časti sa pripravujú výkresy kompletného výrobku ale aj jeho 

jednotlivých častí. Jedná sa o konštrukčne rozpisky, ktoré zobrazujú rozklad konečného 

produktu na zostavy, pod zostavy a nakoniec aj na jednotlivé diely. Zloţitosť 

konštrukčnej dokumentácie je vo väčšine prípadov priamoúmerná zloţitosti produktu 

(15).  
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Technologická príprava výroby – táto fáza má za úlohu vyhodnotiť materiálovú, 

pracovnú a kapacitnú náročnosť produktu. Tieto faktory vo veľkej miere ovplyvňujú 

ekonomiku produkcie. Do tejto fázy patrí aj kompletná dokumentácia premien počas 

ktorých sa počiatočný materiál mení na konečný produkt. Výsledkom tohto procesu je 

súhrn technologických postupov ktoré môţeme rozdeliť na dve časti (15). 

 Výkonová časť – táto časť obsahuje poradie a popis všetkých operácií, čas 

potrebný na ich prevedenie, čas potrebný na prípravu a na dokončenie 

predpokladanej dávky. Nachádza sa tu aj označenie pracoviska a označenie 

súčasti. 

 Materiálová časť – v tejto časti nájdeme poţiadavky na materiál potrebný na 

vykonanie daného technologického postupu (15). 

Organizačná štruktúra výroby – v tejto časti sa navrhne optimálne usporiadanie procesu. 

Rozmiestnia sa jednotlivé pracoviská, zabezpečí sa plynuli tok materiálov a vyuţitie 

potrebných pomocných prostriedkov a zariadení (15).  

Rozmiestnenie jednotlivých pracovísk sa povaţuje za veľmi dôleţité pre dosahovanie 

optimálnych výsledkov. Takéto usporiadanie má za úlohu zabezpečiť efektívnosť 

výroby, jednoduché riadenie, minimálnu dĺţku prepravy medzi operáciami, dodrţanie 

všetkých bezpečnostných predpisov, hygienu a v neposlednom rade aj šetrenie 

pracovného priestoru (16). 

Výrobná etapa 

V tomto procese prebieha samotná transformácia všetkých vstupov na konečný produkt 

tak, aby spĺňal všetky poţiadavky ktoré boli stanovené v predvýrobnom procese (14). 

Odbytová etapa 

V tejto časti sa produkt distribuuje k predajcom, alebo ku konečnému zákazníkovi (14). 
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3 ANALÝZA PRIEBEHU ZÁKAZKY V PODNIKU 

 

3.1 Predstavenie spoločnosti 

Na to aby som mohol spracovať bakalársku prácu na tému štúdie priebehu zákazky 

v podniku mi bol poskytnutý priestor v spoločnosti TECHNOS a.s. Pre túto spoločnosť 

vypracujem analýzu súčasného stavu priebehu zákazky a na základe tejto analýzy 

budem prezentovať návrhy na zlepšenie procesu priebehu zákazky. 

 

 

Obr. 5: Budova TECHNOS a.s. (22) 

Spoločnosť TECHNOS a.s. je slovenská spoločnosť ktorá vznikla v roku 1992 ako 

zámočnícka firma TECHNOS – Štefan Kabát a v roku 1999 bola pretransformovaná na 

akciovú spoločnosť. Táto spoločnosť od svojho vzniku stabilne rastie. Momentálne 
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zamestnáva viac ako 90 zamestnancov a disponuje ročným obratom viac ako sedem 

miliónov eur (22). 

 

Spoločnosť TECHNOS a.s. momentálne vykonáva všetky činnosti spojené s realizáciou 

prípravy projektov, konštrukčného spracovania, technologických postupov výroby, 

výrobou a montáţou. Tak isto zabezpečuje aj predkomplexné vyskúšanie, komplexné 

vyskúšanie a servis strojno – technologických častí pre rôzne oblasti priemyslu (22). 

Technický personál, výrobný potenciál, výrobné a montáţne technológie sú prevaţne 

zamerané na spracovanie nerezových materiálov ktoré tvoria pribliţne 80% produkcie 

spoločnosti (22).  

3.2 Údaje z obchodného registra  

Vybrané údaje z obchodného registra slovenskej republiky.  

Obchodné 

meno:  
TECHNO a.s.    

 

Sídlo:  Švermova 464  

Hronec 976 45  

   

 

IČO:  36 037 605     
 

Deň zápisu:  10.09.1999     
 

Právna forma:  Akciová spoločnosť  
 

Štatutárny 

orgán:  

predstavenstvo  

Ing. Jozef Mikula - predseda     

Ing. Jozef Štulrajter - člen     

Ing. Gabriela Kofírová - člen  
 

Základné 

imanie:  
839 816 EUR Rozsah splatenia: 839 816 EUR 

 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Mikula&MENO=Jozef&SID=0&T=f0&R=1
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=%C5%A0tulrajter&MENO=Jozef&SID=0&T=f0&R=1
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Kof%C3%ADrov%C3%A1&MENO=Gabriela&SID=0&T=f0&R=1


29 

 

Akcie:  Počet: 130  

Druh: kmeňové  

Podoba: listinné  

Forma: akcie na meno  

Menovitá hodnota: 332 EUR  

 

Počet: 24  

Druh: kmeňové  

Podoba: listinné  

Forma: akcie na meno  

Menovitá hodnota: 33 94 EUR 
 

Akcionár:  Ján Kán  
 

Dozorná rada:  Jaroslav Hruška    

Ing. Ladislav Poór   

Ján Kán. (23)  

 
 

 

3.3 Certifikáty, osvedčenia a oprávnenia 

Certifikáty, osvedčenia a oprávnenia sú dôleţitou súčasťou kaţdej spoločnosť. O to 

väčší dôraz sa na ne kladie ak sa spoločnosť zaoberá výrobou, montáţou a servisom 

zariadení ktoré môţu ohroziť ţivot alebo zdravie človeka prípadne spôsobiť značné 

škody na majetku. Keďţe spoločnosť TECHNOS a.s. sa vo veľkej miere zaoberá 

výrobou takýchto zariadení kladie sa na certifikáciu veľký dôraz pretoţe ich výroba, 

montáţ a servis nie je bez nich legálne moţná. 

Všetky aktivity v spoločnosti sú postavené na certifikovanom systéme kvality ISO 

9001:2008 

Ďalej spoločnosť disponuje radou oprávnení na výrobu a údrţbu rôznych druhov 

zariadení. Medzi takéto oprávnenia patria: 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Hru%C5%A1ka&MENO=Jaroslav&SID=0&T=f0&R=1
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Po%C3%B3r&MENO=Ladislav&SID=0&T=f0&R=1
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=K%C3%A1n&MENO=J%C3%A1n&SID=0&T=f0&R=1
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 Oprávnenie č. 009 IBB 2000 na výrobu, montáţ, rekonštrukciu, opravu a 

údrţbu, odborné prehliadky a odborné skúšky, označovanie tlakových zariadení. 

 Oprávnenie č. 276/4/2011 na odborné prehliadky, odborné skúšky a opravu 

vyhradených technických zariadení tlakových v prevádzke. 

 Oprávnenie č. 277/4/2011 na opravu, údrţbu, rekonštrukciu a montáţ 

vyhradených technických zariadení tlakových a potrubných systémov 

obsahujúcich rádioaktívne látky. 

 Oprávnenie č. 278/4/2011 na výrobu a označovanie technických zariadení 

tlakových skupiny A a B obsahujúcich nebezpečné plyny, kvapaliny a vodné 

pary. 

 Oprávnenie č. 279/4/2011 na výrobu a označovanie technických zariadení 

tlakových skupiny A obsahujúcich rádioaktívne látky (24). 

 

Okrem týchto certifikátov disponuje spoločnosť aj certifikátmi ktoré sú vystavené na 

zamestnancov.  

Medzi takéto certifikáty patria:  

 Certifikát zváračského technológa. 

 Certifikát európskeho zváračského technológa. 

 Certifikát medzinárodného zváračského technológa. 

 Osvedčenie na činnosť: Odborný pracovník vyhradených technických zariadení 

tlakových na výkon stavebných a prvých tlakových skúšok a na výkon 

odborných prehliadok a odborných skúšok v prevádzke. 

 Osvedčenie na činnosť: Riadiť práce pri opravách alebo samostatne opravovať 

vyhradené technické zariadenie plynové. 
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 Osvedčenie na činnosť: Riadiť práce pri opravách alebo samostatne opravovať 

vyhradené technické zariadenie tlakové. 

 Certifikát na skúšanie vizuálnymi metódami. 

 Certifikát na skúšanie kapilárnymi metódami (24).  
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3.4 Organizačná štruktúra spoločnosti 

Organizačná štruktúra spoločnosti nám presne vymedzuje pozície a právomoci 

jednotlivých zamestnancov spoločnosti. Táto štruktúra je jednoduchá ale zároveň 

účinná. 

 

Obr. 6: Organizačná štruktúra spoločnosti (24) 

Koordinácia zvárania  - PPP 102

Správca  sietí - PPP 104

Majster výroby - PPP 310

Výdaj náradia - PPP 320

Doprava - PPP 330

Šofér - PPP 331

Ved. zámočník - PPP 340

Zámočník  - PPP 341

Zvárač - PPP 342

OTK - PPP 251 Delenie materiálu - PPP 343

NDT - PPP 252 Obrábač kovov - PPP 344

Technológ - PPP 260 Elektrikár - PPP 345

Maliar OK - PPP 346

Pomocné práce - PPP 347

Vrátnik - PPP 350

MTZ - PPP 230 Maliar OK - PPP 346

Manažér zákazky  - PPP 240 Pomocné práce -  PPP 347

Vedúci  TNK - PPP 250

Konštruktér - PPP 212 Skladník - PPP 430 Delenie materiálu - PPP 343

Technický pracovník - PPP 213 Výdaj stravy a upratovanie  PPP440 Elektrikár - PPP 345

Manažér projektu - PPP 210 Mzdy a personalistika PPP 410 vedúci montážnik - PPP 510

Projektant - PPP 211 Účtovník - PPP 420 Montážnik - PPP 511

Riaditeľ organizácie - PPP 100

Manažér kvality - PPP 101

Sekretariát - PPP 103

Manažér obchodu - PPP 105

Rozpočtár - PPP 106

itechnický riaditeľ - PPP  200 vedúci výroby - PPP 300 ekonomický riaditeľ - PPP 400 vedúci montáže - PPP 500

Technik BOZP a PO- PPP 
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Ako môţeme vidieť na obrázku táto štruktúra nám rozdeľuje zamestnancov do piatich 

základných častí. Prvá časť zabezpečuje vedenie spoločnosti, prijímanie a naceňovanie 

zákaziek, BOZP a správu sieti. Druhá časť sa zaoberá technickou dokumentáciou, 

projektovaním a testovaním výrobkov. Tretia časť sa zaoberá samotnou výrobou 

zariadení. Štvrtá časť má na starosti mzdy, starostlivosť o zamestnancov, sklady, 

účtovníctvo, výdaj stravy a upratovanie. Piata časť zabezpečuje montáţ výrobkov 

pomocné práce. 

3.5 Ponúkané sluţby 

Spoločnosť TECHNOS a.s. ponúka svojím zákazníkom široké portfólio sluţieb ktoré 

môţeme rozdeliť do piatich základných skupín.  

3.5.1 Projekčná činnosť 

Spoločnosť TECHNOS a.s. ponúka projekčné sluţby v štyroch oblastiach.   

 

Obr. 7: Montáţ mostu (24) 
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Statika zahŕňa statické posudky stavieb, statické výpočty a projekty nosných 

konštrukcií statické posudky stávajúcich konštrukcií a pevnostné výpočty tlakových 

nádob.  

Projektovanie, inţinierske konštrukcie a mosty zahŕňa projektovanie priemyselných 

budov, konštrukcií ţeriavových dráh, mostov, výťahov, pásových dopravníkov, veţí, 

stoţiarov, športového zariadenia a horolezeckých stien. 

Technologické zariadenia čo zahŕňa navrhovanie potrubných, tlakových 

a čerpadlových systémov, zariadení komunálnej a priemyselnej energetiky, dopravných 

a zdvíhacích zariadení, odmasťovacích zariadení a zariadení pre chemický 

a farmaceutický priemysel.  

Konštrukčná činnosť sa zameriava na výrobnú dokumentáciu oceľových konštrukcií, 

technologických zariadení, jednoúčelových zariadení a zariadení pouţitých 

v technologických linkách, ako aj zhotovovaním 3D modelov v programoch Invertor 

a SolidWorks. 

3.5.2 Výrobná činnosť 

V oblasti jadrovej energetiky sa firma zaoberá spracovaním kvapalného rádioaktívneho 

odpadu metódou cementácie a bitumenácie, dekontamináciou rádioaktívneho odpadu, 

vyrába špeciálne tlakové a beztlakové nádoby a potrubné systémy. Ďalej vyrába 

dopravné, monitorovacie, čerpacie a manipulačné systémy zamerané na rádioaktívny 

odpad, vzduchotechnické a vetracie systémy, olovené tienenia rádioaktívnych látok. 

V oblasti komunálnej a priemyselnej energetiky firma vyrába oceľové konštrukcie, 

expanzné nádoby, ohrievače vody, výmenníky tepla, beztlakové nádoby a strojno – 

technologické časti vodných elektrární. 
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Obr. 8: Zariadenie na cementáciu RAO (24) 

Pre chemický a farmaceutický priemysel výstavbu a rekonštrukcie energetických 

a technologických blokov, výrobu miešacích, meracích a regulačných zariadení, 

sterilizačných nádob, šnekových dopravníkov a potrubných systémov na dopravu 

tuhých a kvapalných látok 

Pre potravinársky priemysel poskytuje tlakové a beztlakové nádoby, potrubné a čerpacie 

systémy, vzduchotechnické systémy a rôzne druhy dopravníkov. 

3.5.3 Rezanie vodným lúčom 

Spoločnosť TECHNOS a.s. ponúka pre svojich zákazníkov aj moţnosť rezania rôznych 

druhov materiálu za pomoci vodného lúča. Jedná sa o vysoko presnú a univerzálnu 

metódu delenia materiálov. Umoţňuje delenie všetkých druhov materiálov či uţ 

prírodného alebo umelého pôvodu za podmienky ţe ich nepoškodzuje kontakt s vodou. 
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 Tento spôsob delenia materiálu sa povaţuje za vysoko kvalitný preto ţe pri takomto 

spôsobe delenia materiálu nedochádza k prehrievaniu materiálu a je vyvinutý 

minimálny tlak na materiál. Tak isto sa táto forma delenia materiálu povaţuje za vysoko 

ekologickú keď ţe sa pri je nej spotrebováva len voda. 

 

Obr. 9: Zariadenie na rezanie vodným lúčom (24) 

Na túto činnosť sa pouţíva CNC zariadenie Micro Step Aqua Cut 6001.20 Wr. Toto 

zariadenie umoţňuje deliť materiál do hrúbky 250mm v závislosti od druhu materiálu 

s presnosťou ± 0,02mm a šírkou vodného lúča 0,8 – 1,2 mm. Spoločnosť TECHNOS 

a.s. disponuje najväčšou pracovnou plochou na rezanie vodným lúčom na Slovensku 

a to plochou o rozmere 2000x6000 mm.    
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3.5.4 Montáţna činnosť 

Firma TECHNOS a.s. poskytuje montáţ technologických celkov, oceľových 

konštrukcií, predkomplexné a komplexné skúšky, zaškolenie obsluhy, elektromontáţ 

a meranie a reguláciu riadiaceho mechanizmu.  

 

Obr. 10: Montáţ strešnej konštrukcie (24) 
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3.5.5 Servisná činnosť 

Spoločnosť poskytuje kvalitný komplexný servis strojno – technologických zariadení 

ako aj ich záručný a pozáručný servis. 

 

Obr. 11: Servis (24) 

3.6 Zákazníci 

Najdôleţitejšou súčasťou zákazkovej výroby sú zákazníci a preto povaţujem za dôleţité 

predstaviť tak ako spoločnosť TECHNOS a.s. tak aj jej zákazníkov. 

Spoločnosť TECHNOS a.s. si za dobu svojho pôsobenia na trhu v oblasti projektovania, 

výroby a montáţe technických zariadení vybudovala stabilné postavenie na trhu a stala 

sa tak významným dodávateľom pre rôzne hospodárske odvetvia. Medzi 

najvýznamnejších odberateľov patria hlavne spoločnosti z oblastí chemického, 

energetického, farmaceutického a potravinárskeho priemyslu. 
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Za najvýznamnejších zákazníkov spoločnosti môţeme povaţovať Spoločnosti VUJE 

a.s. Trnava, Evonik Fermas s.r.o. Slovenské elektrárne a.s. Johns Manville Slovakia a.s. 

Krosglass S.A. - Poľsko a SVP š.p. Táto skupina zákazníkov momentálne vyuţíva 

väčšinu výrobných kapacít spoločnosti. Z tejto skupiny je momentálne najvýznamnejší 

zákazník spoločnosť Slovenské elektrárne a.s. pre ktorú dodáva spoločnosť TECHNOS 

a.s. zariadenia rôznych druhov, medzi ktoré patria aj zariadenia na spracovanie 

radioaktívneho materiálu. 
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3.7 Popis priebehu konkrétnej zákazky 

Napriek tomu ţe spoločnosť sa venuje zákazkovej výrobe a ku kaţdému zákazníkovi 

pristupuje individuálne z čoho vyplýva ţe  kaţdá zákazka je svojím spôsobom 

špecifická  je moţné vypracovať zoznam okruhov činností ktoré sa podieľajú na 

priebehu kaţdej zákazky no obsah ich konkrétnych činností sa môţe medzi jednotlivými 

zákazkami líšiť. 

 

Dopyt 
• Prijatie dopytu 

Vypracovanie ponuky 
• výpracovanie cenovej ponuky 

Objednávka 
• prijatie záväznej objednávky 

Štartovacia 
dokumentácia 

• vytvorenie štartovacej dokumentácie 

Realizačná 
dokumentácia 

• vytvorenie realizačnej dokumentácie potrebnej k 
začatiu výroby 

Materiálovo technické 
zabezpecenie 

• zabezpečenie materiálu a technických prostriedkov k 
zahájeniu výroby 

TNK 
• Kontrola prijateho materiálu 

Sklad 
• Príjem a výdaj materiálu 

Kooperácia 
• spolupráca s externími firmami 

Výroba 
• Delenie, zváranie, povrchová uprava 

Skúšky, Detektoskopia, 
OTK 

• Vizuálne skúšky, defektoskopia, tlakové skúšky 

Zákazková doprava 
• doprava produktu k zákazníkovi 

Montáţ 
• konečná montáţ technických zariadení 

  Obr. 12: Popis priebehu zákazky (Vlastné spracovanie podľa 24) 
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3.7.1 Dopyt 

Kaţdá zákazka začína zaznamenaním dopytu.  Dopyt je prijímané formou e-mailovej 

správy na sekretariáte spoločnosti. Jeho kópie sekretariát ďalej posunie riaditeľovi 

spoločnosti, manaţérovi kvality, technickému riaditeľovi a originál dostane rozpočtár. 

3.7.2 Vypracovanie ponuky 

Po tom ako rozpočtár obdrţí originál dopytu zaeviduje zákazku. Po tom rozpočtár 

porovná dopyt so sluţbami a moţnosťami spoločnosti.  

Po posúdení zákazky rozpočtárom a schválení zákazky riaditeľom spoločnosti alebo 

výrobným riaditeľom spoločnosti sa znovu objednávka vracia rozpočtárovi ktorý má za 

úlohu vypracovať kalkuláciu nákladov na túto zákazku a vytvoriť cenovú ponuku. V 

tomto procese rozpočtár čo najpresnejšie nacení jednotlivé úkony spojené s realizáciou 

zákazky, cenu a mnoţstvo materiálu ktorý bude potrebný na realizáciu, náklady na 

kooperáciu, náklady na dopravu a montáţ produktu, tak isto ako aj reţijne náklady a 

hodnotu zisku pre spoločnosť. Z týchto údajov zostaví kalkulačnú tabuľku ktorá sa v 

zaradí do informačného systému spoločnosti. V tejto tabuľke sú presne rozpísané úkony 

a na ne nadväzujúce náklady tak ako aj mnoţstvo materiálu a jeho jednotková cena. V 

kalkulačnej tabuľke sa uvádza aj celková cena na jeden kilogram spracovaného 

materiálu, táto cena je významná pre spoločnosť preto ţe sa podľa nej určuje podiel 

zisku ako aj výška prípadných zliav ak je to potrebné. 

Zjednodušená kalkulácia je potom podpísaná riaditeľom spoločnosti alebo technickým 

riaditeľom a odoslaná vo forme cenovej ponuky k zákazníkovi. Rozpočtár túto cenovú 

ponuku zaeviduje do evidencie ponúk. 

3.7.3 Objednávka 

V prípade ţe zákazník ponuku prijme odošle záväznú objednávku spoločnosti. Túto 

objednávku obdrţí manaţér kvality ktorý ju zaeviduje do knihy objednávok a zabezpečí 

distribúciu jej kópií riaditeľovi spoločnosti, technickému riaditeľovi a rozpočtárovi. 
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3.7.4 Štartovacia dokumentácia zákazky 

V tomto kroku sa zákazke pridelí číslo v informačnom systéme spoločnosti, vypracuje 

sa harmonogram prác a určia sa zamestnanci ktorý ich budú realizovať. Tento 

harmonogram sa ďalej distribuuje všetkym zamestnancom z oddelenia konštrukcie, 

výroby, TNK, materiálovo technického zabezpečenia a montáţi. 

3.7.5 Realizačná dokumentácia zákazky 

V tejto časti technický riaditeľ vytvorí technickú dokumentáciu k výrobku, kusovník 

nástrihové plány, potrebné výpočty, passporty a dokumentáciu na TI. Ďalej prebehne 

verifikácia vlastnej a externej výrobnej dokumentácie pracovnou skupinou ktorá sa 

skladá z projektanta, technológa a vedúceho výroby.  

Po verifikácii je potrebná dokumentácia distribuovaná na oddelenie materiálovo 

technického zabezpečenia, sklad, TNK, oddelenie výroby a IT.  

Ďalej vypracuje koordinátor zvárania všetky potrebné technologické  postupy pre 

výrobu. Tieto dokumenty sú ďalej pre poslané k výrobe a k OTK. 

3.7.6 Materiálovo technické zabezpečenie 

V tomto kroku sú objednané materiály a technické prvky potrebné na výrobu. Tento 

proces má na starosti zásobovač. jeho úlohou je nájsť vhodných dodávateľov ktorý sú 

schopný dodať potrebné materiáli a technické prvky v poţadovanej kvalite, cene a 

samozrejme v poţadovanom časte a mnoţstve tak aby nebolo obmedzená výroba v 

spoločnosti. Tento proces prebieha štandardnou formou kde zásobovač odošle dopyty 

na rôzne firmy od ktorých obdrţí ponuky. 

Z týchto ponúk  následne vyberie dodávateľov a vypracuje objednávky. Materiály ktoré 

sú často pouţívané k výrobe sú poväčšine dodávané stabilnými dodávateľmi ktorých 

sieť si spoločnosť TECHNOS a.s. vybudovala za dlhé roky svojho pôsobenia. Medzi 

takéto materiály patria najmä rôzne druhy hutného materiálu. 
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Objednávky sú následne predloţené riaditeľovi spoločnosti alebo technickému 

riaditeľovi na schválenie. Po ich schválení sú objednávky materiálu odoslané 

dodávateľom. Na kaţdej jednej objednávke môţe byť uvedené iba jedno číslo zákazky. 

 Materiál je následne dodaný na sklad. Spolu s materiálom spoločnosť obdrţí aj dodacie 

listy na ktorých nesmú chýbať ceny jednotlivých poloţiek. 

3.7.7 Technická kontrola prijateho materiálu 

Po obdrţaní materiálu na sklad je vykonaná jeho kontrola podľa kusovníka, dodacieho 

listu a podľa atestov. V prípade potreby sú poznačené čísla tavieb na dodaný materiál. 

Túto kontrolu a značenie tavieb vykonáva manaţér kvality ktorý následne potvrdí 

dodací list a skladovú kartu. Dodací list po kontrole odovzdá späť do skladu. V prípade 

ţe doručený materiál je dodaný bez dodacieho listu alebo atestu je materiál odmietnutý 

skladníkom z dôvodu ţe nie je moţná jeho následná identifikácia a kontrola. 

V prípade ţe nastala nezhoda sa vypracuje zápis o nezhode. Vypracovanie takéhoto 

zápisu vykoná skladník. 

3.7.8 Sklad 

Po tom ako bol materiál prijatý na sklad a skontrolovaní manaţérom kvality skladník 

vypíše skladové karty a vypíše a rozdelí príjemky podľa jednotlivých zákaziek. Dodaný 

materiál je následne vyznačený do výrobného kusovníka kde sa zaznamená číslo tavby 

a číslo atestu materiálu. 

Skladník ma na starosti aj výdaj a evidenciu výdaja materiálu k výrobe. Evidencia 

spočíva vo vypísaní výdajky ku všetkému vydanému materiálu. 

3.7.9 Kooperácia 

Kooperácia ako uţ zo samotného názvu vyplýva je časť výroby ktorá sa realizuje mimo 

spoločnosti TECHNOS a.s. Výber spoločnosti ktorá sa bude podieľať na výrobe formou 

kooperácie má na starosti zamestnanec ktorý má na to oprávnenie. Tento zamestnanec 

zmapuje firmy ktoré sú schopné potrebné úkony splniť a vyberie z nich na základe 

rôznych kritérií tú najvhodnejšiu pre konkrétnu zákazku. 
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Potom  je potrebné zvolenej firme dodať technickú špecifikáciu poţadovaného výrobku 

alebo jeho časti a dodať materiál v prípade ţe si ho kooperačná firma nedokáţe 

zabezpečiť v potrebnom mnoţstve, kvalite alebo za ekonomicky výhodnú cenu. Ďalej je 

potrebné túto kooperáciu vyznačiť v informačnom systéme spoločnosti a v prípade ţe 

sme dodávali materiál tak isto zaznamenať túto zmenu v informačnom systéme. 

Tento proces je vo výrobnom procese zaradený z rôznych dôvodov ako napríklad 

nedostatok vlastných kapacít, nedostatok technického zabezpečenia spoločnosti alebo aj 

ekonomické dôvody v prípade ţe je výroba formou kooperácie výhodnejšia. 

3.7.10 Výroba 

V tomto procese prebieha samotná výroba komponentov podľa realizačnej 

dokumentácie. Výroba začína výberom materiálu zo skladu. Za tento proces 

zodpovedajú jednotlivý majstri. Ďalej výroba pokračuje delením materiálu na potrebné 

kusy ktoré budú ďalej opracované podľa technických postupov ktoré boli zadané v 

realizačnej dokumentácii. Takto podelené a opracované materiály sú následne zvárané, 

a znovu opracované do potrebných celkov. 

 

Obr. 13: Zváranie (24) 
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Po zhotovení konkrétnych celkov prebehne na pracovisku aj montáţ kompletného 

technického zariadenia. V tejto časti výrobného procesu sú zhotovené celky 

zmontované do hotového výrobku v takom stave v akom bude pouţívaný zákazníkom.  

Ďalšou časťou výrobného procesu je povrchová úprava. V tomto procese sa na 

jednotlivé diely nanášajú potrebné farby, impregnačné chemické prostriedky, moridlá 

a kovy tak aby táto povrchová úprava vyhovovala či uţ estetickým alebo funkčným 

poţiadavkám zákazníka.  

 

3.7.11 Skúška 

Táto časť výrobného procesu je extrémne dôleţitá. Keďţe spoločnosť TECHNOS a.s. 

vyrába veľké mnoţstvo tlakových nádob, potrubí a zariadení ktoré sa pouţívajú na 

spracovanie rádioaktívneho odpadu ktoré v prípade poruchy môţu spôsobiť veľké 

škody alebo zranenia. Fáza testovania prebieha vo viacerých formách z ktorých niektoré 

prebiehajú uţ počas výroby.  

Ako prvá sa vykonáva vizuálna skúška. Tento typ skúšky je najjednoduchší keďţe sa 

jedná len o vizuálnu kontrolu produktu pričom sa kladie dôraz na kvalitu opracovania 

zvarov a pohyblivých častí tak isto ako aj celkový vzhľad výrobku.  

Ďalej nasleduje defektoskopia. Tu prebiehajú rôzne druhy testov z kategórie 

nedeštruktívnych testov. Takéto testy sa zameriavajú hlavne na chyby materiálov ktoré 

moţno rozdeliť na rozmerové chyby, zámeny pouţitých materiálov, štrukturálnu 

a chemickú nehomogenitu a vnútorné prípadne povrchové chyby celistvosti.   

V tejto časti prebiehajú aj tlakové a záťaţové skúšky a označovanie zariadení 

potrebnými značkami. Tak isto prebieha aj testovanie zariadenia na splnenie potrebných 

bezpečnostných a kvalitatívnych noriem ktorých splnenie je neodmysliteľnou 

podmienkou na odovzdanie zariadenia zákazníkovi. 
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3.7.12 Zákazková doprava 

V tomto procese sa zvolia vhodné prostriedky ktoré budú na bezpečnú prepravu 

produktu vhodné a potom sa konečný produkt dopraví k zákazníkovi. Doprava prebieha 

nasledujúcim spôsobom ktorý môţeme rozdeliť do troch základných častí. 

Ak sa jedná o rozmerovo menšie výrobky alebo výrobky ktoré z rôznych dôvodov nie je 

moţné rozobrať na menšie časti a znovu poskladať na mieste ich finálneho pouţitia tak 

sa výrobky naloţia na vhodný dopravný prostriedok za pomoci ţeriavov alebo 

vysokozdviţných vozíkov. Naloţený tovar je následne bezpečne upevnený tak aby sa 

pri samotnom presune nepoškodil a aby nespôsobil škodu na inom majetku alebo ujmu 

na zdravý. 

V ďalšom kroku prebieha samotný presun výrobku na miesto dodania.  

Po doručení výrobku prebieha jeho vykládka na mieste určenom zákazníkom. Postupne 

sa uvoľnia viazacie prostriedky ktoré boli pouţité na jeho upevnenie a následne je tovar 

vyloţený na konkrétne miesto kde bude nasledovať jeho finálna montáţ. 

3.7.13 Montáţ 

Po tom ako je výrobok prepravený na miesto dodania nasleduje jeho montáţ. V tomto 

procese sa výrobok poskladá a uvedie do prevádzky priamo na mieste pre ktoré bol 

navrhnutý. Táto fáza je poslednou časťou v procese priebehu zákazky.  

3.8 Analýza silných a slabých stránok spoločnosti 

V tejto časti prace sa budem venovať analýze faktorov ktoré tvoria silné a slabé stránky 

podniku, tieto faktory rozdeľujeme na  vnútorné a vonkajšie faktory. Pôjde o analýzu 

SWOT čo je skratka pre silné stránky (Strengths), slabé stránky (Weaknesses), 

príleţitosti (Opportunities) a hrozby (Threads). 

Vnútorné faktory vytvárajú takzvanú vnútornú hodnotu podniku a to tak ţe silné faktory 

vnútornú hodnotu podniku zvyšujú a slabé faktory naopak túto hodnotu zniţujú a 

predstavujú tak vnútorné hrozby pre spoločnosť. 
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Vonkajšie faktory sa nám prezentujú v podobe príleţitostí a hrozieb. Tieto faktory 

nedokáţe samotný podnik ovplyvňovať. V prípade príleţitostí ich môţe podnik v čas 

identifikovať a dokázať na ne pruţne a v čas reagovať čím môţe získať veľkú 

konkurenčnú výhodu. V prípade hrozieb ide tak isto o ich včasné rozpoznanie a ďalej o 

zabezpečenie potrebných opatrení k ich eliminácii alebo zmierneniu ich dopadu na chod 

spoločnosti. 

Tab. 1: SWOT analýza (Vlastné spracovanie) 

Vnútorné prostredie 

Silné stránky 

Strengths 

Slabé stránky 

Weaknesses 

Technické zabezpečenie 

Meno spoločnosti 

Kvalita výrobkov 

Stabilný tým zamestnancov 

Know How 

Vysoké kapitálové 

zaťaţenie 

Marketing, propagácia 

Dlhá doba obratu kapitálu 

Dlhá doba priebehu 

zákazky 

Vonkajšie prostredie 

Príleţitosti 

Opportunities 

Hrozby 

Threads 

Získanie zahraničných 

klientov 

Navrhnutie a výroba 

vlastného produktu 

Vlastná výroba dielov 

Nedostatok 

kvalifikovaných 

pracovníkov 

Vstup zahraničnej 

konkurencie na trh 

Blíţiaci sa koniec 

dlhodobých zákaziek  

Spoločnosť TECHNOS a.s. sa na trhu pohybuje uţ dlhú dobu čo jej zabezpečilo bohaté 

skúsenosti a silné postavenie najmä na slovenskom trhu kde ju môţeme zaradiť medzi 

špičku vo svojom obore. Spoločnosť sa skladá z kvalitných zamestnancov na výrobných 

pozíciách, ako aj na pozíciách vedúcich. Za veľkú konkurenčnú výhodu tak isto 

povaţujem aj technické vybavenie spoločnosti, okrem rôznych druhov fréz, ohýbacích 

zariadení, zváracích zariadení a ďalšej kovoobrábačskej techniky spoločnosť disponuje 

aj zariadením na rezanie rôznych druhov materiálu pomocou vodného lúča. Toto 
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zariadenie má najväčšiu pracovnú plochu na Slovensku. Za najväčšie nedostatky 

spoločnosti povaţujem absenciu oddelenia zameraného na marketing a propágáciu 

spoločnosti na trhu a dlhé trvanie priebehu zákazky ktoré je sôsobené hlavne 

obmedzeními kapacitami spoločnosti a nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily. 

3.9 SLEPT analýza 

Analýza sociálnych, legislatívnych, ekonomických, politických a technických faktorov 

ktoré ovplyvňujú spoločnosť. 

3.9.1 Sociálne faktory 

Spoločnosť TECHNOS a.s. sídli v Bansko Bystrickom kraji kde podľa štatistiky k 

dátumu 31.12.2013 ţije 656 813 obyvateľov. 

Nezamestnanosť v Banskobystrickom kraji bola ku koncu februára 2017 na úrovni 

12,57% z čoho vyplýva ţe v prípade ţe sa spoločnosť rozhodne rásť nemala by mať 

problém nájsť nových zamestnancov. 

Vzhľadom na to ţe v tomto kraji je vysoká nezamestnanosť sú ľudia s niţším vzdelaním 

ochotný pracovať na niţších pozíciách za niţšiu mzdu. Naopak ľudia s vysokoškolským 

vzdelaním majú tendenciu odchádzať do regiónov s lepšími platovými podmienkami čo 

môţe predstavovať nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily na vedúce a manaţérske 

pozície. 

V Bansko Bystrickom kraji sa nachádza viacero stredných odborných učilišti so 

zameraním na obrábanie kovov a zámočníctvo no napriek tomu záujem o tieto profesie 

klesá. 

3.9.2 Legislatívne faktory 

Legislatívne faktory ktoré ovplyvňujú spoločnosť sú zamerané hlavne na spĺňanie 

výrobných a bezpečnostných noriem vyrábaných zariadení a na ochranu zdravia 

zamestnancov. Pri výrobe tlakových zariadení musia byť splnené všetky bezpečnostné 

tlakové normy. Zamestnávateľ je povinný pravidelne vykonávať školenia BOZP pre 
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svojich zamestnancov. Zamestnanci sú povinný pouţívať bezpečnostné prvky na 

pracovisku a dodrţiavať všetky bezpečnostné predpisy. 

3.9.3 Ekonomické faktory 

Medzi ekonomické faktory ktoré ovplyvňujú spoločnosť môţeme určite zaradiť mieru 

inflácie. Miera inflácie za rok 2016 dosiahla hodnotu 0,7%. 

Medzi ďalší ekonomický faktor ktorý ovplyvňuje chod spoločnosti patrí aj fakt ţe v 

Bansko Bystrickom kraji je sústredené veľké mnoţstvo firiem na spracovávanie kovov 

čo pre spoločnosť zabezpečuje v prípade potreby dostatok hutného materiálu z 

lokálnych zdrojov čím sa z veľkej časti eliminujú náklady na dopravu. 

Slovensko je súčasťou európskej únie a tak isto prijalo aj menu euro z čoho vyplýva ţe 

pri obchodovaní s väčšinou krajín Európy má rovnakú menu. Na druhej strane väčšina 

štátov ktoré priamo susedia so Slovenskou republikou si ponechala vlastnú menu. V 

prípade výroby pre tieto krajiny zohráva svoju rolu kurz zmeny vybranej meny voči 

euru, ktorý môţe predstavovať konkurenčnú výhodu ale aj nevýhodu závisiac od jeho 

hodnoty. 

3.9.4 Politické faktory 

Politická situácia na Slovensku je momentálne stabilná. Na Slovensku máme 

demokraciu čo znamená ţe ľudia sa podieľajú na vláde krajiny prostredníctvom 

politických zástupcov ktorých si zvolia v demokratických voľbách. 

Vlada v Slovenskej republike je momentálne stabilná. Vládnuca strana je vo vláde uţ 

tretie volebné obdobie po sebe takţe uţ vo veľkej miere vieme odhadnúť akým smerom 

sa politika uberá. 

Jediná oblasť v ktorej môţe politická situácia ovplyvniť spoločnosť je oblasť štátnych 

zákaziek kde by v prípade zmeny vlády alebo zmeny kritérií mohlo dôjsť k zmene 

dodávateľov v budúcnosti a spoločnosť TECHNOS a.s. by mohla o tieto štátne zákazky 

prísť. 
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Z dôvodov ktoré som uviedol mi vyplýva záver ţe z politického hľadiska nehrozí 

spoločnosti TECHNOS a.s. ţiadne reálne nebezpečenstvo a ani výrazný prínos. 

3.9.5 Technologické faktory 

Po technologickej stránke je spoločnosť veľmi dobre zabezpečená. Disponuje 

potrebným vybavením s vysokou úrovňou kvality. Spoločnosť disponuje veľkým Know 

How a tak isto aj zásobou skúseností v svojom obore ktoré mala moţnosť nazbierať za 

dobu svojho pôsobenia na trhu. 

Spoločnosť sa dokáţe dostatočne rýchlo prispôsobovať zmenám, odborným a 

technickým poţiadavkám zákazníkov. 
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4 Vlastné návrhy riešenia 

V tejto kapitole budem nadväzovať na analýzu spoločnosti TECHNOS a.s. ktorú som 

vypracoval v predchádzajúcej časti práce. Jej obsahom bude zhrnutie nedostatkov ktoré  

som odhalil počas priebehu analýzy a prezentovanie vlastných návrhov ktoré budú viesť 

k zlepšeniu momentálneho stavu. Tieto návrhy budú zamerané nie len na zlepšenie 

procesu priebehu zákazky ale aj na zlepšenie celkového postavenia spoločnosti 

TECHNOS a.s. na trhu. 

4.1 Návrh zmeny v organizačnej štruktúre 

V tejto časti navrhnem a zdôvodním zmenu v organizačnej štruktúre spoločnosti ktorú 

povaţujem za potrebnú pre zlepšenie jej situácie na trhu a pre získanie nových 

zákazníkov. 

4.1.1 Nízka úroveň marketingu a propagácie spoločnosti na trhu 

Z analýzy ktorú som vykonal v predchádzajúcej časti prace mi vyplynulo ţe v zloţke 

manaţmentu spoločnosti TECHNOS a.s. absentuje pozícia alebo oddelenie zameraná na 

marketing a propagáciu spoločnosti. Túto pozíciu čiastočne zastupujú obchodný 

manaţér a riaditeľ spoločnosti ktorý sa však nedokáţu jej potrebám plnohodnotne 

venovať z dôvodu pracovného zaťaţenia ktoré z ich pozícií vyplýva. V oblasti 

propagácie a marketingu je spoločnosť z veľkej časti odkázaná na svoje dobé meno 

a referencie zákazníkov. 

4.1.2 Návrh vytvorenia novej pracovnej pozície 

Vzhľadom na to ţe spoločnosť TECHNOS a.s. má vysoký potenciál rastu by bolo 

vhodné keby zlepšila úroveň marketingu a propagácie na trhu. Pre túto zmenu by bolo 

vhodné vytvorenie novej pracovnej pozície v organizačnej štruktúre spoločnosti. 

Návrhom tejto pozície by bola pozícia marketingového manaţéra. Jeho úlohou by bolo 

vytvorenie komplexnej marketingovej stratégie spoločnosti zameranej na získavanie 

nových zákazníkov a prilákanie nových zamestnancov. 
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Obr. 14: Upravená oraganizačná štruktúra (Vlastné spracovanie podľa 24) 
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4.1.3 Prínosy novej pozície pre spoločnosť  

Keď ţe v doterajšej štruktúre spoločnosti nebola vytvorená samostatná pozícia pre 

marketing a úlohy spojené s marketingovou činnosťou boli čiastočne rozdelené medzi 

obchodného manaţéra a riaditeľa spoločnosti, tak za prvý prínos vytvorenia novej 

pozície a prijatia marketingového manaţéra povaţujem delegovanie činností spojených 

s marketingom z pozície riaditeľa spoločnosti a obchodného manaţéra na pozíciu 

marketingového manaţéra.  

Ďalším prínosom bude vytvorenie komplexnej marketingovej stratégie ktorá bude 

zameraná na získavanie nových zákazníkov, udrţanie doterajších dlhodobých 

zákazníkov a prilákanie nových zamestnancov. Tieto prínosy povaţujem za kritické pre 

udrţanie stáleho rastu spoločnosti. 

4.1.4 Náklady na vytvorenie novej pracovnej pozície 

V tejto časti vyčíslim pribliţné mesačné náklady spojené z vytvorením novej pracovnej 

pozície marketingového manaţéra. Tieto náklady sú rozpísané v niţšie uvedenej 

tabuľke. Hodnota mesačných nákladov pracuje s predpokladom ţe po zaškolení a po 

skončení skúšobnej lehoty sa tieto náklady budú zvyšovať. Do úvahy však treba zobrať 

aj jedno rázové náklady ktoré budú spojené s vytvorením tejto novej pozície. Medzi 

tieto náklady zahrniem náklady na zakúpenie potrebného vybavenia a zariadenie 

kancelárie alebo vyhradeného miesta v spoločnosti. Tieto náklady takisto rozčlením 

v tabuľke. 

Tab. 2: Mzdové náklady na marketingového manaţéra (Vlastné spracovanie) 

Poloţka Náklady 

Hrubá mzda 1200 

Odvody zamestnávateľa 422,4 

-odvody do sociálnej poisťovne (25,2%) 302,4 

-odvody do zdravotnej poisťovne (10%) 120 

Celkové náklady 1622,4 
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Tab. 3: Jednorázové náklady na marketingového manaţéra (vlastné spracovanie) 

Poloţka Náklady 

Zariadenie kancelárie 450 

Pracovný notebook 405 

Celkové náklady 855 

 

4.2 Návrh zmien na zrýchlenie priebehu zákazku v spoločnosti 

Na základe analýzy ktorú som vykonal som skonštatoval ţe v spoločnosti TECHNOS 

a.s. by bolo potrebné zamestnať ďalších zamestnancov na rôzne pozície. Prijatie týchto 

zamestnancov povaţujem za kritické k tomu aby sa skrátil čas od prijatia objednávky po 

odovzdanie hotového produktu zákazníkovi. 

4.2.1 Nedostatok zamestnancov na vybraných pozíciách 

Spoločnosť v súčasnosti disponuje viac ako deväťdesiatimi zamestnancami na rôznych 

pozíciách. Tento stav nie je však z dôvodu vysokého vyťaţenia spoločnosti ideálny 

a má negatívny vplyv na dobu priebehu zákazky v podniku. Spoločnosť tento stav 

zohľadňuje pri uzatváraní zmlúv o diele a snaţí sa zaväzovať sa k takým termínom aby 

ich splnenie bolo reálne. Toto povaţujem za korektné ale určite nie za ideálne riešenie 

problému ktorý by bol odstránený prijatím nových zamestnancov. 

4.2.2 Postupné prijímanie nových zamestnancov 

Ako riešenie problému predlţujúcej sa doby priebehu zákaziek navrhujem postupné 

prijímanie nových zamestnancov na rôzne pozície. Spoločnosť zatiaľ disponuje 

dostatočným technickým a priestorovým zázemím na to aby si mohla dovoliť prijať 

nových zamestnancov. Za pozície ktoré sú z dôsledku veľkého počtu zákaziek najviac 

preťaţované v tejto spoločnosti povaţujem pozície konštruktérov, zváračov 

a zámočníkov. V tomto bode povaţujem za vhodné spomenúť aj fakt ţe spoločnosť 

TECHNOS a.s. preferuje z dôvodu udrţania kvality výroby zamestnávanie 
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zamestnancov s praxou v danom obore. Tu sa stretávame s nedostatkom kvalifikovanej 

pracovnej sily na trhu práce v danom regióne. 

Veľký dôraz pri prijímaní nových zamestnancov na spomenuté pozície kladiem na to 

aby tento proces bol vykonávaný postupne. Prijatie väčšieho mnoţstva zamestnancov na 

raz by mohlo mať negatívny dopad na kvalitu výroby a mohlo by krátkodobo spôsobiť 

ešte väčšie predĺţenie doby trvania priebehu zákazky a nesplnenie dodacích termínov čo 

by mohlo poškodiť dobré meno spoločnosti.  

4.2.3 Prínosy postupného prijímania nových zamestnancov 

Ako hlavný prínos postupného prijímania nových zamestnancov vidím postupné 

rozdeľovanie pracovného zaťaţenia na viaceré osoby na rovnakých pozíciách. Toto 

rozdelenie bude viesť k zrýchleniu vykonávaných prác za udrţania rovnakej úrovni 

kvality. Môţe ti viesť aj k zvýšeniu kvality výroby keď ţe tlak na zamestnancov sa zníţi 

a bude im poskytnuté dostatočné mnoţstvo času na to aby vykonávali svoju prácu v čo 

najvyššej kvalite.  

V neposlednom rade povaţujem za prínos prijatia ďalších zamestnancov aj moţnosť 

rozšírenia prevádzky spoločnosti. 

4.2.4 Náklady spojené s prijatím nových zamestnancov na jednotlivé pozície 

V tejto časti v tabuľkách vyčíslim náklady na jednotlivé pracovné pozície na ktoré budú 

prijatý nový zamestnanci. Náklady budú uvedené na jedného zamestnanca a ich výška 

sa môţe časom meniť. 

Tab. 4: Náklady na konštruktéra (Vlastné spracovanie podľa 24) 

Poloţka Náklady 

Hrubá mzda 1000 

Odvody zamestnávateľa 352 

-odvody do sociálnej poisťovne (25,2%) 252 

-odvody do zdravotnej poisťovne (10%) 100 

Celkové náklady 1352 
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Tab. 5: Náklady na zvárača (Vlastné spracovanie podľa 24) 

Poloţka Náklady 

Hrubá mzda 900 

Odvody zamestnávateľa 316,8 

-odvody do sociálnej poisťovne (25,2%) 226,8 

-odvody do zdravotnej poisťovne (10%) 90 

Celkové náklady 1216,8 

 

Tab. 6: Náklady na zámočníka (Vlastné spracovanie podľa 24) 

Poloţka Náklady 

Hrubá mzda 800 

Odvody zamestnávateľa 281,6 

-odvody do sociálnej poisťovne (25,2%) 201,6 

-odvody do zdravotnej poisťovne (10%) 80 

Celkové náklady 1081,6 

 

4.3 Návrhy na získanie nových zákazníkov a spropagovanie 

spoločnosti 

Ako som uţ uviedol v predstavení zákazníkov spoločnosti TECHNOS a.s. výroba za 

posledné roky je z veľkej časti naviazaná na piatich významných zákazníkov. Tieto 

zákazky sú dlhodobé ale veľké percento z nich sa blíţi k dokončeniu čo bude 

predstavovať značný pokles v pracovnom vyťaţení spoločnosti čo bude samozrejme  

spôsobovať na klesajúce príjmy čo môţe v konečnom dôsledku viesť aţ k ohrozeniu 

existencie spoločnosti. Bolo by teda vhodné aby sa spoločnosť vo väčšej miere 
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zamerala aj na získavanie nových zákazníkov a tým si zabezpečila stabilitu 

v budúcnosti. 

4.3.1 Návrh novej internetovej stránky 

Pre lepšie prezentovanie spoločnosti a tak aj jednoduchšie získavanie nových 

zákazníkov by bolo vhodné venovať väčšiu pozornosť komunikácii so zákazníkmi 

prostredníctvom internetu. Spoločnosť aktuálne disponuje internetovou stránkou ktorá 

je však neaktuálna a neobsahuje všetky dôleţité informácie ktoré by potenciálny 

zákazník mohol zohľadniť pri svojom výbere dodávateľskej spoločnosti.  

Nová internetová stránka by mala byť graficky navrhnutá tak aby ako základ pouţívala 

farby spoločnosti. Po obsahovej stránke by mala obsahovať stručnú históriu spoločnosti, 

popis ponúkaných sluţieb vo všetkých oblastiach pôsobenia a popis technického ale aj 

personálneho vybavenia spoločnosti. Tieto informácie by bolo vhodné doplniť 

fotodokumentáciou priestorov a strojov ktorými spoločnosť momentálne disponuje.  

Ďalej by internetová stránka mala obsahovať referencie od zákazníkov 

a fotodokumentáciu výrobkov a technických zariadení ktoré boli dodávané v minulosti. 

Na oddelenej strane by mali byť uvedené kontaktné údaje spoločnosti ako sú adresa, 

emailová adresa prípadne telefonický kontakt.  

V neposlednom rade by som venoval priestor na stránke aj moţnostiam zamestnania sa 

v spoločnosti čo by mohlo pomôcť riešeniu problému nedostatku kvalifikovaných 

pracovníkov v spoločnosti. V tejto časti by som zverejnil všetky pozície ktoré sú 

aktuálne otvorené aj so stručným popisom práce a poţiadavkami na vzdelanie, zručnosti 

a skúsenosti ktoré sú potrebné na prijatie. 

Celá internetová stránka by mala byť dostupná aspoň v troch jazykoch. V tomto prípade 

by som navrhoval slovenčinu, nemčinu a angličtinu. 

4.3.2 Prínosy novej internetovej stánky  

Hlavným prínosom novej internetovej stránky bude nová a kvalitnejšia forma oslovenia 

potenciálnych zákazníkov, zvýšenie povedomia o spoločnosti a o sluţbách ktoré 

ponúka, tak isto aj oslovenie potenciálnych zamestnancov. To by mala viesť k väčšiemu 
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záujmu o spoločnosť zo strany zákazníkov čoho následkom by mal byť väčší objem 

zákaziek v budúcnosti.  

4.3.3 Náklady na realizáciu novej internetovej stránky 

V tejto časti vyčíslim náklady spojené s realizáciou internetovej stránky externou 

firmou. Tieto náklady budú obsahovať kompletné náklady na navrhnutie a realizáciu 

grafického spracovania stránky, navrhnutie dynamickej formy stránky, navrhnutie 

rôznych galérií, záloţiek a rozloţenia textu na stránke ako aj jednoduché prepínanie 

medzi poskytovanými jazykovými variantmi stránky. 

V týchto nákladoch budú zahrnuté aj náklady na samotný preklad stránky do 

nemeckého a do anglického jazyka.  

Tab. 7: Náklady na tvorbu internetovej stránky (Vlastné spracovanie podľa 25) 

Poloţka Náklady 

Tvorba internetovej stránky 1400 

Grafický návrh 1300 

Celkové náklady 2700 

 

4.4 Podmienky realizácie návrhov 

Na to aby v spoločnosti mohli uskutočniť mnou navrhnuté zmeny musia byť splnené 

určité podmienky. Tieto podmienky a úroveň do akej ich spoločnosť spĺňa popíšem 

v tejto časti 

V prípade zmeny v organizačnej štruktúry spoločnosti a vytvorenia novej pozície 

marketingového manaţéra je v prvom rade potrebné zostaviť zoznam kritérií 

a poţiadaviek ktoré by mala osoba marketingového manaţéra pre túto spoločnosť 

spĺňať. Tento zoznam by malo vypracovať vedenie spoločnosti. Za ďalšiu podmienku 

povaţujem vytvorenie priestorov a ich zariadenie potrebnou technikou pre prácu 

marketingového manaţéra. Tieto podmienky v spoločnosti momentálne splnené nie su 

ale z časového hľadiska by ich splnenie bolo moţné do doby jedného mesiaca.  
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Podmienky pre prijatie nových zamestnancov na pozície zvárača, zámočníka 

a konštruktéra sú hlavne technické a priestorové vybavenie spoločnosti. Spoločnosť na 

to aby prijala nových zamestnancov musí disponovať dostatočným objemom priestorov 

a takisto aj mnoţstvom zariadení potrebných k výkonu ich práce. Z mojej analýzy 

vyplýva ţe všetky tieto podmienky spoločnosť momentálne spĺňa a je tak pripravená na 

prijatie nových zamestnancov. 

Realizácia novej internetovej stránky by prebiehala v externej spoločnosti. Z toho 

dôvodu je jedinou podmienkou pre jej zahájenie nájdenie vhodnej spoločnosti ktorá by 

bola schopná internetovú stránku navrhnúť po obsahovej ale aj grafickej stránke.  

4.5 Zhrnutie celkových nákladov na navrhované zmeny 

V nasledujúcich tabuľkách vyčíslim celkové náklady na navrhované zmeny. Tieto 

náklady sa priebehom času môţu meniť formou nárastu mzdy po uplynutí skúšobnej 

lehoty alebo formou zmien na trhu pri nákupe jednotlivých poloţiek alebo sluţieb. 

Náklady so rozdelil do dvoch skupín, a to na náklady jedno rázové a náklady mesačné. 

Tab. 8: Celkové mesačné náklady na navrhované zmeny (Vlastné spracovanie) 

Poloţka Náklady 

Marketingový manaţér 1622,4 

Zvárač 1216,8 

Konštruktér 1352 

Zámočník 1081,6 

Celkové náklady 5272,8 

 

Tab. 9: Celkové jednorázové náklady na navrhované zmeny (Vlastné spracovanie) 

Poloţka Náklady 

Zariadenie kancelárie 855 

Tvorba internetovej stránky 2700 

Celkové náklady 3555 
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ZÁVER  

Táto bakalárska práca sa zaoberala priebehom zákazky v spoločnosti TECHNOS a.s. 

ktorej sídlo sa nachádza v obci Hronec na strednom Slovensku. Spoločnosť TECHNOS 

a.s. je inţiniersko dodávateľská spoločnosť ktorá sa zaoberá projekčnou, montáţnou, 

výrobnou a servisnou činnosťou. Väčšina výrobných kapacít tejto spoločnosti je 

zameraná na spracovávanie nerezovej ocele. 

V prvej časti práce som sa pokúsil o vysvetlenie teoretických pojmov ktoré súvisia 

s procesom priebehu zákazky v podniku. Jedná sa o priebeh zákazky vo výrobnej 

spoločnosti takţe teoretické východiská sú zamerané na problematiku výroby, 

výrobného procesu a logistiky. V nasledujúcej časti som na základe zistených 

informácií popísal súčasnú situáciu v spoločnosti a priebeh zákazky od momentu 

prijatia dopytu aţ po finálnu montáţ produktu na mieste doručenia k zákazníkovi. 

Súčasťou tohto popisu je sú aj popisy všetkých procesov ktoré sa podieľajú na priebehu 

zákazky. Na analýzu súčasného stavu spoločnosti som pouţil analýzu silných a slabých 

stránok podniku a príleţitostí a hrozieb ktorú nazývame SWOT. Ako druhú analýzu 

som pouţil analýzu sociálnych, legislatívnych, ekonomických, politických 

a technologických faktorov ktoré ovplyvňujú spoločnosť. Touto časťou povaţujem za 

splnené prvé štyri čiastkové ciele tejto práce. 

Hlavným cieľom tejto práce bolo na základe analýzy a nájdených nedostatkov 

predstaviť riešenia ktoré budú viesť k zefektívneniu priebehu zákazky a zlepšeniu 

postavenia spoločnosti na trhu.. Ako vyplýva zo SWOT analýzy medzi nedostatky 

v podniku patrí najmä dlhá doba priebehu zákazky v podniku od jej prijatia aţ po 

odovzdanie a absencia marketingu a propagácie podniku na trhu. Pri analýze výrobného 

procesu som prišiel na to ţe k predlţovaniu a tým aj vytváraniu nadmerných nákladov 

pre zákazníka dochádza pri samotnej výrobe. Tento jav je spôsobený nedostatkom 

kvalifikovanej pracovnej sily v spoločnosti. Ako riešenie tohto problému som 

prezentoval postupné prijímanie nových zamestnancov na vybrané pozície. Pozície 

ktoré som vybral boli tie ktoré boli vo výrobnom procese najviac preťaţované, jedná sa 

o pozície konštruktéra, zvárača a zámočníka. Po prijatí zamestnancov na tieto pozície 

by malo dôjsť k skráteniu času priebehu zákazky v podniku. 
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Ako riešenie problému absencie marketingu a propagácie spoločnosti na trhu som 

prezentoval vytvorenie novej pozície v organizačnej štruktúre spoločnosti. Jedná sa 

o pozíciu marketingového manaţéra ktorého úlohou by bolo vytvoriť ucelenú 

marketingovú stratégiu spoločnosti a starať sa o reklamu a zvýšenie povedomia 

o spoločnosti na trhu. Ako ďalší návrh na zlepšenie propagácie spoločnosti na trhu som 

uviedol vytvorenie novej internetovej stránky. Táto stránka by mala obsahovať všetky 

potrebné informácie, referencie, galériu výrobkov a kontaktné údaje spoločnosti. Jej 

spustenie by malo viesť k zvýšeniu objemu zákaziek a tak aj k rastu spoločnosti. 

 Na koniec som zhodnotil celkové náklady a podmienky realizácie zmien ktoré by mali 

viesť k zlepšeniu postavenia na trhu a k zrýchleniu priebehu zákazky. Po predstavení 

týchto zmien a niektorých úpravách sa začala ich realizácia ktorá v súčasnej dobe 

postupne prebieha. 
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