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Abstrakt 

Diplomová práca sa zaoberá možnosťou vstupu českej firmy na slovenský trh. Firma 

prevádzkuje výrobu a distribúciu hospodského kvízu. Cieľom práce je posúdiť výhodnosť 

rozšírenia spoločnosti na slovenský trh. Táto možnosť bude posúdená na základe 

komplexného podnikateľského plánu. V teoretickej časti budú charakterizované 

jednotlivé časti podnikateľského plánu. Vlastná práca bude pozostávať z konkrétneho 

podnikateľského plánu. V závere bude vyhodnotenie podnikateľského plánu s 

odporúčaniami a konečným rozhodnutím o jeho realizovaní.  
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Abstract 

This diploma thesis deals with possibility of a Czech company to enter Slovak market. 

The company specializes in production and distribution of pub quizzes. Aim of the thesis 

is to evaluate whether entering Slovak market would be profitable or not. This possibility 

is judged on the basis of a comprehensive business plan. The theoretical part characterizes 

individual parts of a business plan in general. The practical part follows up specific parts 

of the business plan in question. The final part includes evaluation of the business plan 

and provides recommendation together with final decision about its realization. 
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ÚVOD 

V dnešnej dobe ľudia vyhľadávajú rôzne druhy zábav, ktoré by mohli vykonávať 

s priateľmi. Firmy sa snažia tento dopyt vykryť a prichádzajú stále s novými formami 

zábavy.  

Diplomová práca sa zaoberá práve takouto firmou, ktorá sa snaží ponúknuť zákazníkom 

nový druh zábavy. Táto firma sa chce rozšíriť mimo súčasný trh, kedy sa ponúka práve 

Slovensko. Zdá sa, že práve tento cieľový trh sa ešte veľmi nestretol s pojmom pubquiz, 

ktorého výrobou sa firma zaoberá. Rozšírením sa na tento trh by firma mohla dosiahnuť 

významného rastu a zároveň by ukojila dopyt na trhu. 

Cesta expandovania na nový trh býva často únikom pred súčasným, konkurenciou 

nabitým trhom. Niekedy sa naopak jedná len o využitie príležitostí, ktorá sa na trhu 

naskytuje. To je práve príklad firmy, ktorej podnikateľský sa bude riešiť.  

Pubquiz.cz s.r.o. je spoločnosť, ktorá má za sebou po legislatívnej stránke ešte len krátku 

minulosť. Pod samostatným názvom funguje spoločnosť od konca roku 2016, keď 

minulosti pôsobila pod hlavičkou Verybusy s.r.o. Svoj produkt začala spoločnosť 

vytvárať už v roku 2011. Tento projekt sa ukázal ako perspektívny a postupne sa z tohto 

kvízu stal predajný produkt. Dnes patrí spoločnosť medzi top 3 spoločnosti na trhu, ktoré 

sa zameriavajú práve na tento produkt. 

Koncept tejto spoločenskej vedomostnej hry vzišiel v Anglicku a postupne sa rozšíril do 

Holandska, odkiaľ pochádza majiteľ spoločnosti. Tento trend postupne preniesol aj 

k nám, kde sa teší veľkej obľube. 

Cieľom expandovania nie sú len podnikateľské zámery. Rozšírenie na Slovensko bude 

mať úžitok aj pre verejnosť, kedy cesta do krčmy už nebude len cestou za alkoholom, ale 

aj vedomosťami. 
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1 VYMEDZENIE PROBLÉMU A CIELE PRÁCE 

Cieľom práce je zistiť možnosti rozšírenia pôsobnosti firmy na zahraničný trh, a to 

konkrétne na západné Slovensko do troch najväčších miest tejto oblasti, Trnavy, 

Bratislavy a Nitry. Projekt bude posúdený na základe podnikateľského plánu s pomocou 

analýzy budúcich tokov, s využitím finančného manažmentu sa posúdi výhodnosť 

projektu v trvaní jedného roku. Taktiež sa využijú nástroje risk manažmentu pre 

minimalizáciu rizika projektu.  

Cieľom projektu bude uplatnenie znalostí nadobudnutých počas štúdia, primárne 

z predmetov Risk management, Finanční management, Řízení podnikových projektů, 

Znalostní management a Rozboru výkonnosti podniku.  

Sekundárnym cieľom bude zistenie náročnosti rozšírenia pôsobnosti spoločnosti na 

zahraničné trhy. Tvorba tohto podnikateľského plánu môže poskytnúť základ pre 

rozšírenie pôsobenia firmy na iné zahraničné trhy, prípadne na iné oblasti v súčasných 

krajinách.  

Prípravná fáza pozostáva z naštudovania príslušnej literatúry týkajúcej sa predovšetkým 

zostavenia podnikateľského plánu, nástrojov finančného a risk manažmentu. Taktiež je 

nevyhnutné naštudovať si podnikateľské prostredie Slovenskej republiky. Možno 

očakávať, že podmienky budú obdobne demokratické, ale konkrétne legislatívne faktory 

budú rozdielne.  

V teoretickej časti budú popísané jednotlivé body, ktoré obsahuje podnikateľský plán. 

Tento popis bude slúžiť ako základ pre prácu s vybraným podnikom, aby boli zahrnuté 

všetky nástroje a metódy k požadovanému výsledku. 

V prvej časti bude identifikovaný podnikateľský subjekt. Tento oddiel bude obsahovať 

údaje o firme, jeho krátku históriu a súčasné postavenie na trhu. V tejto časti sa taktiež 

zhodnotí možnosť založenia novej spoločnosti na slovenskom trhu v komparácií 

s ponechaním pôsobenia pod súčasnou firmou. Z vnútorného prostredia firmy je potreba 

sa zamerať na organizačnú štruktúru a na jej bližšiu špecifikáciu. Hlavne ohľadom 

postavenia a zastupiteľnosti jednotlivých zamestnancov.  
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V druhej časti bude bližšie špecifikovaný produkt, s ktorým firma v súčasnej dobe 

podniká. Je nutné zohľadniť zmenu produktu, ktorý bude vhodnejší na nový trh. Tým je 

myslená hlavne zmena jazyku otázok a poprípade aj štruktúra kvízu ako takého. 

V tretej časti podnikateľského plánu bude zhodnotená situácia na slovenskom trhu 

a špecifikovaná medzera na tomto trhu v spojením s možnosťou využitia nášho know 

how. Tu bude primárnym cieľom analýza trhu, pomocou PESTE analýzy a nájdenie 

vhodným reštauračných zariadení, a teda zákazníkov. Analýza sa bude týkať západného 

Slovenska. Táto časť bude taktiež zameraná na analýzu konkurencie s využitím 

Porterovej analýzy piatich síl.  

V nasledujúcej časti bude vykonaná SWOT analýza a záverom analytickej časti bude 

prezentácia a analýza dotazníkového prieskumu. Ten súvisí s vykreslením medzery. 

Po analytickej časti nasleduje návrhová časť. Tá bude mať upravenú formu 

podnikateľského plánu k účelu vypracovania tejto práce. Popis produktu a výrobný plán 

bude v skrátenej forme vďaka predchádzajúcej analýze súčasného stavu, ktorá tieto 

oblasti popísala. 

V marketingovom pláne budú nástroje marketingového mixu, kde je najdôležitejším 

faktorom cena. Tá bude vychádzať na základe dotazníkového prieskumu a bude 

základom pre ďalšie návrhy. 

Nasleduje špecifikácie organizačného plánu. Je potreba definovať jednotlivé potreby 

firmy, aby bolo možné docieliť výsledkov. Tieto a nasledujúce časti budú 

implementované do programu MS Project, ktorý by mal výrazne dopomôcť pri riešení 

konfliktov v plánovaní a pri časovom harmonograme projektu. Časový harmonogram 

zoradí jednotlivé činnosti a taktiež priblíži rozdelenie potrebných finančných 

prostriedkov pre ďalšiu časť tejto práce. V tejto kapitole bude taktiež popis jednotlivých 

pracovných pozícií a možností ich obsadenia. 

Skôr než sa prejde k analýze finančných výsledkov, bude vykonaná ešte analýza rizík 

s využitím príslušných nástrojov, aby sa minimalizovalo riziko jednotlivých činností a vo 

všeobecnosti aj celého projektu. 
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Finančný plán už ukáže konkrétne výsledky. V prvej časti sa analyzuje potreba 

finančných prostriedkov na základe predchádzajúcich častí. Stanovia sa náklady 

jednotlivých operácií a položiek a následne sa určia potenciálne príjmy. Potom  budú v 

rámci finančného plánu  predíkované budúce príjmy a výdaje, kde sa na základe výpočtov 

rozhodne o výhodnosti investície. Medzi výpočty sa zaradí hlavne výpočet čistej súčasnej 

hodnoty a určenie hodnoty bodu zvratu. 

Posledné časti budú patriť diskusií a záveru, kde sa zhodnotia celkové dosiahnuté 

výsledky podnikateľského plánu. 
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2 TEORITICKÉ VÝCHODISKA PRÁCE 

V tejto kapitole budú špecifikované pojmy, ktoré budú následne využité v diplomovej 

práci. Tento teoretický prehľad slúži na jednej strane čitateľovi k porozumení textu 

a zároveň mne k lepšiemu pochopeniu témy a náležitému vypracovaniu analytickej 

a návrhovej časti. 

2.1 Podnikanie a podnikateľ 

Podľa zákonníka práce a zákona č 89/2012 Sb. je podnikateľ osobou, ktorá vykonáva na 

vlastný účet a vlastnú zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným 

spôsobom. Táto činnosť je konaná sústavne za účelom zisku.  

Za podnikateľa je považovaná osoba, ktorá je zapísaná v obchodnom registri. Priebeh 

a náležitosti zápisu do obchodného registra stanovuje iný zákon. 

Podnikateľom je považovaná taktiež osoba, ktorá má k podnikaniu živnostenské 

oprávnenie, alebo iné oprávnenie podľa príslušného zákona. 

Na podnikanie okrem zákonníka je možno nájsť niekoľko názorov. Ku príkladu Veber 

(2012) uvádza vo svojej knihe niekoľko rozdelení. Interpretácia môže byť chápaná na 

základe niekoľkých oblastí: 

 Ekonomický pohľad 

 Psychologický pohľad 

 Sociologický pohľad  

 Právnický pohľad 

Ekonomický pohľad rieši hlavne zapojenie zdrojov do podnikania, ktoré následne 

vytvárajú vyššiu hodnotu. Z psychologického hľadiska sa hovorí o jednotlivcovi ako 

o persone, ktorá môže sama podnikať a pomocou neho sa sebarealizovať. 

Makroekonomickú stránku rozoberá v sociologickej časti, kedy podnikanie môže byť 

prínosom pre spoločnosť hlavne pomocou vytvárania pracovných miest. Právnické 

hľadisko v podstate len kopíruje vyhlášku zákona.   

Na pohľad investorov sa zameriava Wupperfeld (2003), ktorý pripomína, že na to, aby 

podnikateľ získal kapitál, je potrebný kvalitný podnikateľský plán. Banky nemajú pri 
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novovznikajúcom podniku moc iných informácií k posúdeniu bonity klienta a rentability 

projektu. 

2.2 Podnikateľský plán 

Podnikateľský plán, je známy taktiež pod slovnými spojeniami ako Business plán alebo 

podnikateľský zámer. Tento plán pomáha podnikateľom k zavedeniu svojho zámeru do 

reálnej podoby (Červený, 2014). 

Podľa Vebera a Srpovej (2012) je podnikateľský plán písomný dokument, ktorý popisuje 

interné a externé faktory. Tieto faktory súvisia so zahájením podnikateľskej činnosti. 

Tento plán na základe týchto analýz stanovuje plán do budúcna a celkové smerovanie 

firmy, ktorým by sa mal podnik riadiť. 

Podnikateľský plán je možno rozdeliť na dve základné oblasti z hľadiska účelu. Jedná sa 

o externé a interné hľadisko (Veber, Srpová, 2012). Interný pohlaď slúži osobám vo 

vnútri spoločnosti. Sledujú jeho napĺňanie a vývoj. Naopak externý pohľad slúži 

externým stranám na zhodnotenie podnikateľského plánu. Jedná sa väčšinou 

o investorov, ktorí posudzujú projekt a zvažujú investíciu do tohto projektu.  

2.2.1 Štruktúra podnikateľského plánu 

Jedným zo základných aspektov úspechu podnikateľského zámeru je jeho štruktúra. Táto 

ustálená forma potom zjednodušuje jeho posudzovanie a napĺňanie. Projekt by mal byť 

taktiež komplexne vypracovaný, no zároveň by mal byť schopný odpovedať na základné 

otázky. Základný výpis otázok uvádzajú vo svojej knihe Koráb, Peterka a Rezňáková 

(2007): 

 Je plán jednoduchý a zároveň zrozumiteľný? 

 Sú ciele konkrétne a merateľné? 

 Je plán stručný a zároveň presný? 

 Je plán čo najviac pravdivý? 

Odpoveďou na tieto otázky a ich zohľadnením v zámere dosiahne podnikateľ 

kvalitnejšieho výsledku. Dôležitá je ale samotná štruktúra práce, ktorá pomáha autorovi 

držať sa postupov, čím sa vyvaruje absencie niektorých analýz a prezentovanie 
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výsledkov. Základnú štruktúru (Koráb, Peterka, Rezňáková, 2007) možno popísať 

desiatimi kapitolami: 

 Titulná stránka, 

 Exekutívny súhrn, 

 Analýza trhu, 

 Popis podniku, 

 Výrobný plán, 

 Marketingový plán, 

 Organizačný plán, 

 Hodnotenie rizík, 

 Finančný plán, 

 Prílohy. 

Táto štruktúra prechádza od úvodu, cez analýzu až k vypracovaniu záverov. Často je 

u ostatných autorov spomínaná obdobná štruktúra, ale spomínajú sa taktiež problémy 

s konkrétnym rozdelením. Niekedy môže nastať problém, že autor nevie, kam má danú 

oblasť zaradiť. Dôležité je, aby práca mala logické a prehľadné prevedenie.  

Táto štruktúra je samozrejme prispôsobené primárne štruktúre diplomovej práce, ktorá je 

rozdelená na Analytickú a návrhovú časť. 

2.2.2 Titulná strana 

Titulná strana by mala obsahovať základné náležitosti o podniku, poprípade grafické 

prvky v podobe loga. Konkrétne sa jedná o názov, sídlo, dátum vzniku, obchodné meno, 

mená majiteľov. Za titulným listom potom nasleduje obsah práce (Koráb, Peterka, 

Rezňáková, 2007). 

2.2.3 Exekutívny súhrn 

Exekutívny súhrn by mal byť chápaný ako úvod ale v širšom pojatí. Mal by podať 

rozširujúce informácie o pláne ale tak, aby zaujal čitateľa. Tento súhrn (Koráb, Peterka, 

Rezňáková, 2007) obsahuje kľúčové osoby , pre ktoré je zámer určený, popis produktov 

alebo služieb, ktorými sa bude spoločnosť zaoberať. Tento popis by mal zaujať a dávať 
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dôraz na jedinečnosť plánu. Nasleduje špecifikácia silných stránok a očakávaných 

finančných prínosov. V závere sa riešia finančné zdroje a to z pohľadu, v akej výške sú 

potrebné a ako budú získané. 

2.2.4 Analýza trhu 

Analýza trhu je základným kameňom k budovaniu kvalitného podnikateľského plánu. Je 

nutné zistiť, či by bol na trhu o produkt/službu záujem na základe analýzy odvetvia 

a segmentácie trhu (Koráb, Peterka, Rezňáková, 2007).  

Kotler (2005) definuje trh na základe osôb, ktoré na základe výrobkov a služieb na trhu 

uspokojujú svoje potreby. Trh je možno chápať rôznymi hľadiskami a literatúra to 

väčšinou špecifikuje ako miesto, kde sa obchoduje (Beránek, 2013), alebo miesto kde sa 

stretáva ponuka s dopytom atp. Dedouchová (2001, s. 17) uvádza, že analýza je základom 

pre budúcu stratégiu. Tá by mala následne využiť ponúkanú príležitosť na trhu. 

Rôzne zdroje uvádzajú niekoľko analýz, ktoré je možno využiť. Medzi základné 

rozdelenie patrí analýza vonkajšieho a vnútorného prostredia. Existujú ale analýzy, ktoré 

vznikajú prienikom týmito prostrediami. Konkrétne sa u vonkajšieho prostredia spomína 

analýza makroprostredia, kde je využívaná PESTE analýza, v rôznych jej formách 

(PEST, SLEPTE atď.) na základe obsahu a skúmaných oblastí. Ďalej to bude SWOT 

analýza, ktorá skúma vonkajšie a vnútorné prostredie na základe pozitívnych 

a negatívnych aspektov. Z pohľadu konkurencie sa potom spomína Porterov model. 

Nesmie byť opomenutá ani priama analýza prostredia na základe dotazníkového šetrenia 

alebo inou obdobnou formou.  

2.2.4.1 PEST analýza 

Táto analýza skúma vonkajšie prostredie, na ktorom sa chce podnik uplatniť. Výsledkom 

tejto analýzy je špecifikovanie trendov, ktoré pôsobia na všetky podniky v danom trhu 

(Mallya, 2007, s. 41-43). Taktiež špecifikuje súčasnú situáciu a ostatné faktory, ktoré 

pôsobia na subjekty. Zároveň ten istý autor (Mallya, 2007, s. 47) vo svojej knihe ďalej 

špecifikuje, na čo konkrétne by mala PESTE analýza odpovedať: 

 Ako sa budú vyvíjať trendy ovplyvňujúce dané segmenty? 

 Ktoré faktory sú iniciátormi zmien a aké sú ich vplyv v budúcnosti? 
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 Aké zmeny nastanú, ako to bude vplývať na podnik? 

 Ako sa dajú tieto zmeny zohľadniť v stratégií firmy? 

Najprijateľnejšia špecifikácia je u tvorby Sákala a Podskľana (2004), ktorý popisujú 

rozdelenie jednotlivých bodov PESTE analýzy. Ako bolo spomenuté, existuje niekoľko 

variácií tejto analýzy, kde základom je to, že každé písmeno špecifikuje iné prostredie. 

 P – Politické a právne faktory 

Tieto faktory skúmajú politické obmedzenia, ktoré vplývajú na každý podnik. Jedná sa 

napríklad o daňové zákony, protimonopolné zákony, regulácie odvetví, ale spadá sem 

napríklad aj legislatívne podložená ochrana životného prostredia. Vzhľadom k lokalite je 

dôležité dbať aj na zákony Európskej únie. Medzi tieto faktory možno zahrnúť aj aktuálne 

politické dianie v prostredí. Patrí sem napríklad upresnenie toho, aká je politická stabilita 

v danej krajine alebo aký je typ politickej moci a či je štát naklonený k nejakému odvetviu 

napríklad formou dotácií (Sedláčková, Buchta, 2006). 

 E – Ekonomické faktory 

Základom je analýza súčasného stavu a budúceho vývoja ekonomiky. Je potrebné 

zohľadňovať výsledky rôznych makroekonomických faktorov, ako je napríklad stav 

hospodárskeho cyklu a jeho dĺžka, fiškálnu a monetárnu politiku štátu atď.  

Lhotský (2010, s. 30) považuje za najdôležitejšie faktory menový kurz, úrokovú mieru, 

mieru inflácie a ukazovateľ hospodárskeho rastu, napríklad HDP. 

Miera inflácie je dôležitá pre vyjadrenie reálnych výsledkov. Inflácia mení nominálne 

hodnoty veličín a tak skresľuje celkové výsledky. Úroková miera je dôležitá hlavne zo 

strany investorov. Tí porovnávajú výnosnosť investície do podnikateľského zámeru 

s alternatívnymi možnosťami investícií. 

 S – Sociálne, demografické a kultúrne faktory 

Do tejto oblasti spadá (Foret, 2012) demografický vývoj spoločnosti, vývoj životnej 

úrovne, úroveň zdravotníctva atď. Medzi konkrétnejšie faktory možno zaradiť pôrodnosť, 

úmrtnosť, migrácia obyvateľstva alebo aj zmeny návykov v stravovaní a v životnom 

štýle. Táto oblasť v podstate zahŕňa všetky sociálne aspekty ich ľudí a zobecňuje ich do 

širších výsledkov. 



 

 

 

18 

 T – Technické a technologické faktory 

Táto oblasť skúma trendy vo svete, vývoj technológií, vynálezy a celkovo stanovuje 

smer, kam sa technológia posúva. Pre mnoho podnikov je tento fakt dôležitý, pokiaľ to 

ovplyvňuje ich zdroje. Podnik sa pomocou sledovania tohto vývoja môže rázne posunúť 

oproti konkurencií, pokiaľ je naklonený tomuto typu zmien a výroba mu to dovoľuje.  

Taktiež bývajú spomínané ekologické faktory, ktoré riešia vo svete aktuálnu otázku 

riešenia odpadov, zachádzanie so surovinami a ekologické problémy. V tejto práci túto 

oblasť nebudem bližšie popisovať. 

2.2.4.2 Porterov model piatich konkurenčných síl 

Tento model sa zaraďuje do mikroprostredia a skúma sily vplývajúce na podnik. Tieto 

sily sú považované za silnejšie ako faktory z PESTE analýzy. Podnik sa preto musí na 

tieto sily zamerať bližšie, aby predišiel v budúcnosti možným hrozbám.  

 

 

Obrázok č. 1: Porterov model piatich hybných síl 

(Zdroj: www.strateg.cz) 
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Porterov model sa delí na 5 základných oblastí (Sedláčkova, Buchta, 2006, s. 48 - 55): 

 rivalita medzi súčasnými podnikmi, 

 hrozba substitučných výrobkov, 

 hrozba vstupu potenciálnych konkurentov, 

 vyjednávacia sila dodávateľov, 

 vyjednávacia sila kupujúcich. 

V prvej časti sa skúma súčasná situácia na trhu. Je tu zohľadňovaná veľkosť konkurentov 

a ich počet. Podľa toho možno určiť akú šancu má podnik presadiť sa na danom trhu. 

Podniky na súčasnom trhu môžu využívať agresívnu stratégiu na trhu, čo zvyšuje bariéry 

vstupu na tento trh. Dôležitým aspektom je aj miera rastu trhu. Pri väčšej miere rastu nie 

je obvykle tak silná konkurencia a vzniká priestor na presadenie sa. Prináša to aj negatíva 

spojené s väčšou odhodlanosťou podnikov udržať krok. Medzi ďalšie faktory spomínanej 

v tejto časti patria fixné náklady, diferenciácia produktov, akvizície slabších produktov 

a výstupné bariéry v odvetví. 

Hrozba substitučných výrobkov špecifikuje alternatívy k cieľovému produktu, respektíve 

k službe. Tento bod býva často prehliadaný, keďže sa pri prvom pohľade nejedná 

a priamu konkurenciu. Hrozba substitútov môže byť vysoká, pretože pomocou 

zhodnotenia ceny a úžitku môže zákazník voliť radšej alternatívny produkt. Preto je 

potreba analyzovať relatívnu silu substitútov, ich odlišnosť (diferenciáciu) od produktov 

a náklady zákazníka na prechod na tento substitút. 

Celkom širokou oblasťou na výskum je hrozba vstupu potenciálnych konkurentov. 

V tejto časti je podstatné skúmať bariéry vstupu na trh. Základom je politické 

a legislatívne prostredie, ktoré môže formou noriem a zákonov zabraňovať vstup novým 

firmám. Z finančného pohľadu je to kapitálová náročnosť vstupu na trh. Z pohľadu 

samotnej firmy je to know-how a absolútne nákladové výhody. Tieto faktory môžu 

prispieť k výraznému úspechu presadenia sa na trhu. Záleží samozrejme aj na samotnom 

trhu, či tu nie je dominantný konkurent, ku ktorému by boli zákazníci lojálny.  

Vyjednávacia sila dodávateľov surovín, energií, technológií a práce je ďalším skúmaným 

faktorom. Pokiaľ je vysoký dopyt po pracovnej sile tak vyjednávacia sila dodávateľov 
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rastie. Obdobný efekt má aj počet dodávateľov na trhu a jedinečnosť vstupov. Pokiaľ je 

náročné pre dodávateľa tento vstup zabezpečiť cena tým samozrejme rastie.  

Vyjednávacia sila kupujúcich má obdobné riešenie ako u dodávateľov, akurát táto 

skupina stojí na opačnej strane reťazca. Vyjednávacia sila rastie s nízkym počtom 

zákazníkov a vysokým množstvom odoberaného množstva. Rovnaký smer sily má aj 

počet podnikov v odvetví a počet alternatív pre zákazníka. Pokiaľ má zákazník väčší 

výber, jeho vyjednávacia sila je vyššia. 

2.2.4.3 SWOT matica 

SWOT analýza podobne ako PESTE analýza je pomenovaná na základe písmen 

pomenúvajúcich jednotlivé oblasti. Červený (2014, s. 135) definuje SWOT analýzu ako 

nástroj, ktorý identifikuje silné a slabé stránky firmy a príležitosti a hrozby vyplývajúce 

z okolia. Základom je, aby SWOT analýza bola vždy relevantná, tzn. aby v nej boli 

zahrnuté len tie oblasti, ktoré priamo súvisia s podnikateľským plánom.  

 

Obrázok č. 2: SWOT matica 

(Zdroj: www.excel-navod.fotopulos.net) 

Názov je vytvorený pomocou prvých písmen anglických slov: 

 S    (Strengths) – silné stránky, 

 W  (Weaknesses) – slabé stránky, 

 O   (Oportunities) – príležitosti, 

 T   (Threats) – hrozby. 
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Pri vypracovaní SWOT analýzy je vhodné rešpektovať niekoľko zásad (Červený, 2014, 

s. 136). Analýza by mala byť zameraná iba na strategické fakty. Podstatný je počet, aby 

príliš mnoho faktov neznižovalo hodnotu výsledkov. Analýza by mala byť dôveryhodná 

a objektívna. Preto je nutné priznať si slabé stránky a nepreháňať to s tými silnými. To 

platí aj pre položky príležitostí a hrozieb. 

Na základe vypracovanej matice sa prechádza k dôležitým záverom v podobe stratégií. 

Pri vzťahu jednotlivých oblastí vnútorného a vonkajšieho prostredie vznikajú 4 stratégie 

(Cimbalníková, 2013, s. 67): 

 SO Stratégia 

Táto stratégie popisuje ako využiť silné stránky v kombinácií s príležitosťami na trhu, ak 

tieto dva faktory v SWOT analýze dominujú. Táto stratégia je ofenzívna a využíva sa pri 

prieniku na nový trh alebo pri inováciách. 

 ST Stratégia 

Pri tejto stratégií sa podnik snaží využiť svojich silných stránok k prekonaniu hrozieb na 

trhu. Stratégia ST nachádza uplatnenie v podniku, u ktorého prevládajú silné stránky, ale 

zároveň pôsobí v nehostinnom prostredí. Príkladom môžu byť strategické aliancie. 

 WO stratégia 

WO stratégia je považovaná za neutrálnu, kedy sa spoločnosť snaží využiť externého 

prostredia na zlepšenie toho interného. Podnik často spojuje sily s inými podnikmi, 

pretože si uvedomuje príležitosti na trhu, ale nemá dostatočnú internú podporu na ich 

uskutočnenie. 

 WT stratégia 

Defenzívna stratégie, ktorá sa s dvoma negatívami: slabé stránky a hrozby. Podnik má za 

cieľ eliminovať tieto negatíva no často je preňho únikom z tejto situácie až prechod na 

iný trh alebo obmedzenie svojej podnikateľskej činnosti.  

2.2.4.4 Dotazníkový prieskum 

Autor podnikateľské plánu môže vykonať analýzu aj na základe primárnych dát. 

Predchádzajúce analýzy sú vykonávané len zo sekundárnych, verejne dostupných dát. 
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Pokiaľ je to relevantné a účelné, autor môže vykonať prieskum trhu. Obvykle je to formou 

dotazníku, v ktorých sa pokladajú respondentom základné otázky. Týmto prieskumom 

autor zisťuje potenciálny dopyt trhu, podklady k segmentácií zákazníkov alebo cenu, 

ktorú by boli zákazníci ochotní zaplatiť.  

Lukasová (1985) popisuje zhlukovú analýzu ako nástroj k nájdeniu podmnožiny, zhlukov 

objektov, tak, aby si členovia boli navzájom podobní. Práve táto analýza bude vhodná 

k segmentácií zákazníkov. Výsledkom by teda malo byť to, že jednotlivé podmnožiny sú 

rozdielne, no vnútri zoskupujú členov, ktorí sú si podobní. K tejto analýze poslúži 

program Statistica. 

2.2.5 Popis podniku 

V tejto časti sa popisuje základy podniku. Jedná sa o popis produktu alebo služby, 

s ktorou sa chce na trhu presadiť. Tento by mal byť popísaný atraktívne a presvedčivo. 

Táto oblasť zahŕňa taktiež organizačnú štruktúru a bližšia špecifikácia personálneho 

obsadenia (Koráb, Peterka, Rezňáková, 2007). 

2.2.6 Výrobný plán 

V nasledujúcej časti sa popisujú všetky procesy spojené s výrobou. Červený (2014, s. 

157) zahŕňa do tejto oblasti všetky procesy, ktoré transformujú vstupy na výstup. 

Konkrétne špecifikuje faktory: 

 organizácia výroby a ľudské zdroje, 

 akosť, riadenie zásob a zabezpečovanie výrobných faktorov, 

 plánovanie, riadenie a usporiadanie výroby, 

 stabilizačné opatrenia, prístup k uspokojovaniu dopytu a základné ciele výroby. 

Je nutné konkrétne špecifikovať dodávateľov a spolupracujúce strany. Následne musí byť 

popísané, z čoho pozostáva produkt a aké stroje a materiály sú k tomu potrebné. 

2.2.7 Marketingový plán 

Táto časť je neoddeliteľnou súčasťou predaja. Bez povedomia o produkte, respektíve 

spoločnosti nie je možné očakávať náležité predaje.  
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Kantorová (2003) v svojej knihe Marketingový mix definuje 4 základné oblasti mixu: 

 Produkt, 

 Cena, 

 Distribúcia, 

 Propagácia (marketingová komunikácia). 

V inej literatúre možno nájsť aj pomenovanie 4P, kde je tento názov odvodený od 

anglických názvov Product, Pirce, Place a Promotion. Jednotlivé zložky sa taktiež 

označujú ako produktový mix, kontraktačný mix, distribučný mix a komunikačný mix. 

 

 

Obrázok č. 3: Grafické vyjadrenie marketingového mixu 

(Zdroj: www.tomaszhalka.cz) 

 

2.2.7.1 Produkt 

V rámci produktu je chápaná aj služba, ktorá je taktiež nástrojom výmeny. Produkt je 

charakterizovaný značkou, menom, symbolom, ochrannou známkou a autorským právom 

z pohľadu politiky značky. Pri skupinovom rozdelení je to šírka, dĺžka, hĺbka 

a konzistencia výrobkového mixu. Výrobkový mix reprezentuje skupiny výrobkov, ktoré 
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sú tvorené rôznymi výrobkami. U výrobku je nutné brať v úvah jeho samotný vzhľad a 

hodnotu, ktorú môže priniesť zákazníkovi. U výrobku je taktiež dôležitý jeho životný 

cyklus (Kantorová, 2003, s. 9 – 40). 

2.2.7.2 Cena 

U ceny je to pomerne jednoduchšie a jedná sa primárne o stanovenie ceny. Tá vychádza 

z cenovej politiky podniku a prezentuje nástroje, ktoré sa využili pri stanovení tejto ceny. 

Tvorba ceny môže vznikať rôznymi cestami a medzi tie najčastejšie patrí stanovenie ceny 

na základe konkurencie, na základe výrobnej ceny produktu alebo na základe prieskumu 

trhu a očakávanej ceny zákazníkov. Pri cene je dôležitá taktiež flexibilita na zmenu cien. 

Záleží na tom, do akej miery je podnik schopný hýbať s cenou, a to hlavne v smere nadol 

s prihliadnutím na variabilné a fixné náklady (Kantorová, 2003, s. 41 – 51). 

2.2.7.3 Distribúcia 

Distribúcia rieši dopravu od výroby k zákazníkovi. Súvisí s tým teda výber distribučného 

kanálu. Tu hrá úlohu primárne cena a kvalita daného kanálu. U jednoduchších produktov 

môže byť tento náklad nulový, pokiaľ sa jedná napríklad o nehmotný produkt. Inde pri 

väčšej hmotnej výrobe so širokým obsadením trhu sú náklady naopak vysoké. Pri 

takýchto firmách vzniká už celé logistické oddelenie alebo sú na to najímané externé 

firmy (Kantorová, 2003, s. 52 – 63) 

2.2.7.4 Propagácia 

V poslednej zo základných oblastí, propagácií, sa podnik zameriava na komunikačný mix 

smerom k zákazníkovi. Tento komunikačný mix obsahuje reklamu, podporu predaja, 

publicitu a osobný predaj. Možností propagácie je ale ďaleko viac (Kantorová, 2003, s. 

64 – 85) 

Reklamu možno deliť nasledujúco: 

 individuálna a kolektívna, 

 výrobková, značková, podniková a inštitucionálna, 

 informatívna, presvedčovacia a pripomienková, 

 priama a nepriama. 

Podpora predaja podľa odhadov vo všeobecnosti činí 40 % celkových nákladov. 

Hlavnými výhodami sú získanie pozornosti, promptnosť a dôraz na hodnotu výrobku. 
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Tento typ propagácie možno rozdeliť podľa stratégie na stratégiu tlaku a ťahu. Stratégia 

Tlaku sa zameriava na distribútorov, aby zvýšili svoj predaj, v prípade priameho 

zamerania na zákazníkov sa využíva stratégia ťahu.  

Publicita sa spojuje s celkovým povedomím o firme, respektíve produktoch. Využívajú 

sa napríklad články v novinách aby sa posilnila dôveryhodnosť u zákazníkov.  

Osobný predaj je najefektívnejšou formou komunikačného mixu. Vzhľadom k priamemu 

kontaktu má predajca väčší vplyv na rozhodovanie zákazníka. Tento nástroj je ale 

finančne náročný a je možný iba u istých typoch produktu. Osobný predaj môže byť 

využívaný v rôznych typoch obchodných článkov: 

 podomoví predavači, 

 ambulantní predaj, 

 regáloví predavači, 

 obchodní zástupcovia, 

 predajní manažéri apod. 

2.2.8 Organizačný plán 

V tejto časti je nutné stanoviť jednotlivé úlohy a organizačné zložky, ktoré sa budú 

podieľať na projekte. Z personálneho hľadiska sa popíšu pracovníci, respektíve náplň 

pracovných miest. Táto časť býva spomínaná aj ako realizačný projektový plán (Srpová, 

2011, s. 27) a zameriava sa primárne na tvorbu harmonogramu. K tomu sa odporúča 

tvorba Ganttovho diagramu, ktorý graficky znázorňuje naplánované činnosti v čase 

pomocou programu MS Project alebo Open Project (Červený, 2014, s. 191 – 195). 

Pomocou týchto nástrojov dosiahne autor prehľadný grafický výstup a dokáže si 

usporiadať jednotlivé činnosti. To by mu malo dopomôcť k tomu, aby nezabudol zahrnúť 

všetky činnosti. 

2.2.9 Hodnotenie rizík 

Hodnotenie rizík slúži k predídeniu negatívnych výsledkov projektu v budúcnosti. 

Väčšinou na základe projektového plánu sa identifikujú riziká, ktoré by mohli projekt 

ohroziť. Tieto riziká sú klasifikované na základne pravdepodobnosti, že nastanú a sily ich 

dopadu. Tieto výsledky sa ohodnotia na vybranej škále, kde 1 značí najbezpečnejšiu 
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hodnotu a 5 opak toho. Násobkom vzniká výsledná hodnota rizika. Na základe tejto 

kalkulácie sa navrhnú opatrenia, ktorými možno zmierniť pravdepodobnosť alebo dopad 

a upravia sa pôvodné výsledky merania. Grafickým výstupom je mapa rizík a pavučinový 

graf (Myšková, 2014). 

 

Obrázok č. 4: Mapa rizík 

(Zdroj: www.oziveni.cz) 

2.2.10 Finančný plán 

Finančný plán je najatraktívnejšou časťou podnikateľského plánu z pohľadu investorov. 

Tento plán by mal plniť funkciu odôvodnenia celej navrhovanej stratégie (Červený, 2014, 

s. 152). Finančný plán obvykle rieši objem a spôsob zaistenia finančných prostriedkov, 

vymedzenie nákladovosti jednotlivých položiek a tvorbu a použitie zisku. 

Valach (1997, s.121-137) popisuje rôzne metódy krátkodobého financovania podniku. 

Tieto zdroje delí v základnom hľadisku na obchodné úvery, krátkodobé úvery a ostatné 

zdroje financovania.  U dlhodobých zdrojov (Valach, s.156-179) hľadáme možnosti 

financovania pomocou leasingu alebo externých zdrojov-ako napríklad podnikateľské 

úvery, kontokorenty. Z interných zdrojov sú to potom odpisy, rozdeľovanie podnikového 

zisku a jeho zdanenie. 

Po určení nákladovej náročnosti jednotlivých položiek a stanovenia očakávaných 

príjmov je možno zostaviť cash flow, ktoré ukazuje časový prehľad finančných tokov. 
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Na jej základe sa vyvodí potreba finančných prostriedkov potrebných k realizácií 

podnikateľského zámeru.  

Súčasťou býva taktiež plán investícií, plán tržieb a bod zlomu, predbežná rozvaha 

a výsledovka  a výkaz peňažných tokov. Záleží na autorovi projektu, ktoré ukazovatele 

si vyberie, ale musí myslieť na to, že sa snaží presvedčiť investora o finančný kapitál 

a ten bude očakávať čo najrozsiahlejší finančný plán. (Červený, 2014, s. 153).  

Investora by mohli zaujímať aj iné ukazovatele, akým je napríklad doba návratnosti 

investície. Tá odpovedá na otázku, kedy bude vložený kapitál splatený pri očakávanej 

výnosnosti? Výpočet vzniká na základe rozdielu diskontovaného cash flow 

a investičných nákladov, ktoré sa rovnajú. V tomto momente nastáva splatenie kapitálu 

a teda určuje dobu návratnosti. Obdobné výsledky pre investora prináša aj vnútorné 

výnosové percento alebo čistá súčasná hodnota ktoré ukazujú na výnosnosť projektu.  

Sůvová (1999, s. 124) popisuje výpočet bodu zvratu takto: 

𝑍 = 𝑇 − 𝑁𝐶 = 𝑝 ∗ 𝑞 − (𝑁𝐹 + 𝑁𝑉) = 𝑝 ∗ 𝑞 − (𝑁𝐹 + 𝑣 ∗ 𝑞), 𝑘𝑑𝑒 

Z = zisk, 

NC = celkové náklady, 

NF = fixné náklady, 

NV = variabilné náklady, 

p = predajná cena za jednotku, 

v = variabilné náklady na jednotku, 

q = množstvo. 

Pri bode zvratu sa tento zisk pokladá rovno nule a následne je možné si odvodiť každú 

premennú zvlášť. 

Sůvová (1999, s. 251-253) porovnáva metódy čistej súčasnej hodnoty (NPV)  

a vnútorného výnosového percenta (IRR). NPV považuje za vhodnejšiu variantu, pretože 

IRR predpokladá, že výnosy budú reinvestované s výnosnosťou dosiahnutého IRR. 

Druhým dôvodom je to, že NPV vyjadruje základný cieľ podniku a tým je maximalizácia 

zisku, zatiaľ čo IRR dáva prednosť relevantnej výnosnosti. 
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NPV teda vyjadruje čiastku, koľko peňazí realizácia investičného projektu prinesie. 

Pokiaľ je teda výsledná hodnota kladná, tak je projekt prípustný. 

Výpočet NPV je stanovený na základe vzorca:  

𝑁𝑃𝑉 = ∑ 𝐷𝐶𝐹

𝑡

0

=  ∑
𝐶𝐹

(1 + 𝑟)𝑡

𝑡

0

 , 𝑘𝑑𝑒  

DCF = diskontované peňažné toky v jednotlivých obdobiach, 

CF = peňažné toky v jednotlivých obdobiach, 

t = doba životnosti projektu, 

r = diskont. 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A SÚČASNEJ SITUÁCIE 

3.1 Popis súčasnej situácie  

V tejto kapitole bude primárne rozobraná súčasná situácie vo firme, pretože veľa 

nástrojov a procesov bude využitých aj po rozšírení trhu, na ktorom nebude tvorený nový 

produkt. Zároveň táto kapitola slúži k ozrejmeniu s firmou a jej produktom. 

3.1.1 História firmy 

Spoločnosť Pubquiz.cz s.r.o. vznikla ešte len v roku 2016, kedy bola dňa 30.11.2016 

zapísaná do obchodného registru. Firma sa teda oddelila od pôvodnej spoločnosti 

Verybusy s.r.o., ktorej bola súčasťou do spomínanej doby. Spoločnosť Verybusy funguje 

od roku 2007 a zaoberala sa pôvodne len hostinskou činnosťou. Postupom času prišiel 

holandský majiteľ firmy, Pieter van de Vijver, s myšlienkou oživiť svoj podnik o ďalší 

druh zábavy. Postupne vytvoril koncept pubquizu, ktorým bol inšpirovaný z Anglicka 

a Holandska, kde má tento druh zábavy dlhú minulosť.  

 

 

Obrázok č. 5: Logo firmy Pubquiz.cz 

(Zdroj: Pubquiz.cz s.r.o.) 

Približne od roku 2011 mala firma dve oblasti podnikateľskej činnosti. Pubquiz pôvodne 

vyrábala a prevádzkovala len vo svojom podniku. Časom vzrástol dopyt z okolia a tak sa 

začal kvíz dodávať aj do okolitých podnikov. Tím ľudí, ktorí sa podieľajú na tvorbe, sa 

postupne rozrastal, tak ako aj počet zákazníkov Pubquizu. Preto sa firma, ako už bolo 

spomenuté, oddelila od pôvodnej firmy Verybusy. Pre tento krok tam bolo hneď niekoľko 

dôvodov, akými sú napríklad odlišný druh podnikateľskej činnosti, nevyhovujúca forma 

platcu DPH, nesamostatné účtovníctvo atp.  
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Firme sa z ekonomických dôvodov neoplatilo podnikať ako platcovi DPH a keďže firma 

Verybusy ním bola, čo bolo pri jej podnikateľskej činnosti nutné, nebola iná možnosť ako 

sa oddeliť. Kvôli prehľadnosti, aby nebolo účtovníctvo len interné a bolo možné sledovať 

ekonomické výsledky a rast oboch firiem, bolo jednoduchšie prejsť na rozdelenie. O rok 

neskôr po vzniku spoločnosti Pubquiz.cz, vznikli ešte 2 ďalšie podniky Pubquiz.cz Brno 

a Pubquiz.cz Praha z obdobných dôvodov. Keďže väčšina klientov pochádza z Brna 

a Prahy, spoločnosť sa rozhodla pre ďalšie rozdelenie, aby sa mohla sledovať každá 

oblasť samostatne. Vo výsledku je to jednoduchšie aj pre zamestnancov firmy, ktorí si 

môžu rozdeliť prácu podľa podnikov a môžu sa zamerať len na jednu vetvu firmy, čo je 

vo finále efektívnejšie a prehľadnejšie.  

3.1.2 Ciele a stratégia spoločnosti 

Pôvodným cieľom bolo priniesť len oživenie do podniku vlastneného majiteľom, 

postupne sa z toho ale vyvinula myšlienka, že by sa s týmto produktom dalo podnikať aj 

ďalej. V súčasnosti firma pôsobí v dvoch najväčších regiónoch Českej republiky a ďalej 

sa rozširuje do menších regiónov. Preto je možno považovať za cieľ firmy to, aby 

vyrábala kvalitný produkt, kde je na prvom mieste spokojnosť zákazníkov. Pri rastúcom 

počte klientov je tento cieľ tvrdým základom pre ďalší úspech. Od toho sa teda odvíja 

ďalší cieľ, ktorým je postupný rast, čo znamená zvyšovanie počtu zákazníkov v ďalších 

regiónoch.  

Ďalším cieľom je v súčasnosti upgrade interného informačného systému, ktorý sa nazýva 

B.E.P. (Back End Pubquiz). Tento systém je pri rastúcom počte zákazníkom nevyhnutný. 

Hlavnou prednosťou tohto informačného systému je lepšia prehľadnosť distribúcie 

produktu k zákazníkovi. Tento systém, by sa mal postupne rozrásť o ďalšie funkcie. 

Jedná sa napríklad o prípravu podkladov s výplatami, spúšťanie kvízov cez informačný 

systém a nie pomocou MS Office, alebo prepojenie s webovou stránkou, ktoré uľahčí 

a zjednotí rezervačný systém. Tento systém je aktuálne v prevádzke len niekoľko 

mesiacov a je vytvorená len základná štruktúra. Celý proces je naplánovaný na niekoľko 

etáp, kde sa po splnení čiastočných cieľov doplňujú ďalšie. Jedná sa teda o dlhodobý 

a možno nekončiaci proces s rozkúskovaním na menšie kroky. 
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Ďalším, ale skôr krátkodobejším cieľom je v súčasnosti posilnenie marketingovej stránky 

spoločnosti. To zahrnuje zmenu loga a budovanie značky s už vytvoreným základom. 

Hlavnou zložkou okrem dizajnových prvkov je komunikácia, kde sa firma zameriava na 

sociálne siete ako je Twitter a Facebook. Taktiež bude prebiehať úprava webových 

stránok, ktorá vychádza zo zmeny celkového dizajnu. Grafickou úpravou prejde aj 

samotný produkt. Celkové prípravy tejto kampane budú prebiehať do konca júna 2018 

a v júly 2018 bude kampaň spustená verejne. Návrh nového loga je možno vidieť na 

obrázku č. 6 a v prvej prílohe potom návrh úvodnej stránky webu. 

 

 

Obrázok č. 6: Návrh nového loga firmy Pubquiz.cz 

(Zdroj: Pubquiz.cz s.r.o.) 

Stratégie firmy je v podstate základná a jednoduchá. Túto stratégiu možno považovať za 

ofenzívnu, čo možno prirovnať k stratégií SO zo SWOT analýzy, pretože firma sa snaží 

posilňovať svoju pozíciu na trhu. Snaží sa toho docieliť hlavne kvalitným produktom 

a nenáročnosťou využívania kvízu pre zákazníkov.  

3.1.3 Organizačná štruktúra 

Spoločnosť budem prezentovať ako jeden celok a nie ako rozdelenie na tri rôzne podniky.  

3.1.3.1 Jednatelia 

Základom organizačnej štruktúry sú dvaja jednatelia spoločnosti, ktorými sú Ing. Pieter 

Gerard van de Vijver (majiteľ) a Mgr. František Zemanec. Títo dvaja jednatelia riešia 
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väčšinou strategické manažérske operácie, kde stanovujú dlhodobé smerovanie 

spoločnosti. Výnimkou nie sú ale ani taktické a operatívne činnosti. Participácia týchto 

dvoch osôb sa v poslednej dobe značne zvýšila, keďže podnik bol dlho v hybernačnej 

fáze, kde sa len udržiaval súčasný stav podniku a ďalej sa nerozvíjal. Grafické 

znázornenie organizačnej štruktúry je na obrázku č. 7.  

 

 

Obrázok č. 7: Organizačná štruktúra firmy Pubquiz.cz 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

3.1.3.2 Pubquiz coordinator a Production manager 

Ďalšou hlavnou funkciou je pubquiz coordinator. Osoba zastávajúca túto pozíciu sa stará 

o hladký priebeh od výroby, cez distribúciu až po reporty o zákazníkov. Je priamou 

podriadenou jednateľov spoločnosti a nadriadenou všetkým ostatným funkciám. 

V súčasnosti táto pozícia zahŕňa aj podradnú pozíciu Production manager, kde je úlohou 

len výroba kvízu. Je tomu z toho dôvodu že osoba zastávajúca pozíciu koordinátora 

povýšila a bola prezmluvnená z DPP na HPP a vďaka väčšiemu časovému fondu jej boli 

pridelené ďalšie úlohy. 
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3.1.3.3 Sales manager 

Neoddeliteľnou súčasťou sú aj Sales managers, ktorí sa hľadajú pre podnik nových 

zákazníkov. Týmy sú primárne reštauračné zariadenia a podobné typy podnikov, ale 

v poslednej dobe sa medzi zákazníkov zaraďujú a jednorazovo firmy z iných oblastí, 

ktoré nás produkt využívajú pre teambuildingové akcie svojich zamestnancov. Úlohou 

pracovníka na tejto pozícií je potom aj sledovanie trendov spokojnosti zákazníka 

a sledovanie návštevnosti na jednotlivých udalostiach. V poslednom kroku je zaučenie 

Account managera pre daný podnik, pokiaľ túto funkciu nezastáva on sám. 

3.1.3.4 Account manager 

Pokiaľ je zákazník zaistený, tak Account manager sa potom stará o zabezpečenie 

produktu pre daný podnik. Firma nezaisťuje len predaj kvízu ako takého, ale dokáže 

zabezpečiť aj všetky ostatné aspekty, aby sa kvíz mohol uskutočniť. Medzi tieto aspekty 

možno zaradiť primárne moderátora, ktorý uvádza daný kvíz, alebo poprípade techniku 

k uskutočneniu cieľov. Preto je potrebné moderátora pre daný podnik nájsť a zaučiť. 

Medzi ostatné úlohy možno zaradiť podporu podniku po marketingovej stránke, 

zastávanie pozície spojky medzi zákazníkom, moderátorom a firmou, alebo napríklad 

riešenie nárazových problémov. Na to aby mohol kvíz prebehnúť, tak Account manager 

plánu v internom systéme aj jednotlivé udalosti pre podniky, aby sa potom kvíz mohol 

distribuovať moderátorom. 

3.1.3.5 Moderator 

Už spomínaný Moderator ma za úlohu moderovanie kvízu ako takého, s ktorým je 

spojená kontrola výsledkov a ich vyhodnotenie. Po skončení udalosti je potom ešte 

povinný vyplniť report o prebehnutej udalosti a pokiaľ zákazník nie je fakturovaný, tak 

aj na základe rámcovej zmluvy zodpovedá ako náš zamestnanec za doručenie peňazí 

s príslušnými dokumentami od zákazníka do firmy.  

3.1.3.6 Public relations 

Ako už bolo spomenuté, firma teraz pracuje na svojej marketingovej stránke a k tomu 

využíva osobu, ktoré je v štruktúre oficiálne pomenovaná ako Public relations. Jedná sa 

o osobu zamestnanú na DPP, ktorá sa stará o komunikáciu na sociálnych sieťach, 

pripravuje grafické návrhy log, ktoré zahrňujú logo zákazníka a logo pubquizu, alebo len 

jednoduchým názvom k logu pubquizu, ako je to vidieť na obrázku nižšie. Príkladom je 
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logo Pubquizu spojená s názvom podniku, v ktorom sa odohráva na obrázku č. 8. Táto 

kombinácia vychádza ešte zo starého grafického návrhu. 

 

Obrázok č. 8: Prepojenie loga Pubquizu a prevádzky 

(Zdroj: Verybusy s.r.o.) 

V súčasnosti Public relations pracuje na návrhu zmeny loga, produktu-samotného kvízu, 

dizajnu stránky, ale taktiež spisuje manuály pre zákazníkov a zamestnancov, aby sa naša 

komunikácia s okolím zjednotila.  

Spoločnosť ešte disponuje zamestnancom, ktorý sa stará vo firme o administratívu. Jeho 

úlohou je príprava podkladov pre externú účtovníčku, vyhotovovanie faktúr a ostatných 

potrebných dokladov, platenie prijatých faktúr, sledovanie cash flow, vedenie interného 

účtovníctva, príprava finančných výsledkov pre vedenie, príprava zmlúv atp. Táto osoba 

má celkom široké pole zamerania a zabezpečuje všetky podporné činnosti vo firme, aby 

sa ostatný pracovníci mohli zamerať na dvoje hlavné úlohy.  

3.1.3.7 Programmer 

Pre splnenie cieľu ohľadom informačné systému je v podniku potrebný IT pracovník. 

Konkrétne sa jedná o zaplnenie pozície s názvom Programmer. Aj keď je táto pozícia vo 

vertikálnej organizačnej štruktúre na jednej z nižších línií, tak túto pozíciu zastáva jeden 

z jednateľov. Vzhľadom k jeho znalosti firemného prostredia a jej potrieb, je táto variante 

ideálna, keďže má zručnosti na to, aby naplnil požadovaný cieľ. Jeho úlohou je teda 

nastavovať architektúru, na základe stanovených požiadavkou, vytváranie programu 

a jeho implementácia do prevádzky spolu s vytvorením manuálu pre užívateľov. 
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3.1.3.8 Writers 

Pre výrobu kvízu je potrebný tím ľudí, ktorý budú vytvárať otázky pre kvízy. 

V organizačnej štruktúre sú nazvaní ako Writers a ich úlohou nie je nič iné ako písať 

otázky pre kvízy v stanovenom termíne.  

3.1.3.9 Language a Quality check 

Na prácu ľudí, ktorý vytvárajú otázky nadväzujú dve kontroly. Sú nimi Language check 

a Quality check. Táto pozícia nevyžaduje žiadnu veľkú časovú náročnosť a tak ju 

zastávajú väčšinou ľudia, ktorý píšu otázky. Riadia sa ale pravidlom, aby bola 

vykonávaná dvojitá kontrola. To znamená, aby svoje otázky nekontroloval ten istý človek 

a aby dve spomínané kontroly boli vykonávané dvomi nezávislými ľuďmi. Úlohou 

pracovníka na language checku je len jazyková kontrola. Druhá spomínaná funkcia to má 

náročnejšie, musí kontrolovať kvalitu otázok, správnosť odpovedí, riešiť nejasné otázky 

a poprípade ich aj prepísať.  

3.1.3.10 Assambler 

Poslednou pozíciou v organizačnej štruktúre je Assambler, ktorého úlohou je po kontrole 

otázok vytvoriť finálny produkt. Jedná sa o poskladanie otázok do kvízu a doplnenie 

ostatných grafických prvkov ako sú videá a obrázky. Následne zasiela hotový kvíz 

koordinátorovi, ktorý ho distribuuje.  

3.1.4 Produkt 

Jadro produktu tvorí samotný kvíz, ktorý pozostáva z 51 vedomostných otázok. Päťdesiat 

otázok je rozdelených do piatich kôl. V každom kole sú potom dve rôzne témy po piatich 

otázkach. Posledná, päťdesiata prvá otázka je bonusová, ktorá je väčšinou tipujúca a 

najbližší tip vyhráva bonusovú cenu. Ako už bolo spomínané, kvíz tvorí len jadro 

produktu, ke kterému sú poskytované aj doplnkové služby. Jedná sa napríklad o techniku, 

moderátora atp.  

Kvíz v tejto klasickej podobe obsahuje dve pevné témy. Prvou sú aktuálne udalosti, ktoré 

sú hneď prvou témou kvízu. V druhom kole je potom druhou témou hudobné kolo, kde 

sa púšťajú úseky z pesničiek a tímy majú za úlohu uhádnuť názov interpreta a názov 

piesne.  
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Čo sa týka kvízov, ktoré neprebiehajú pravidelne a sú len jednorazovou záležitosťou, ako 

napríklad teambuildingové akcie, má kvíz potom odlišnú podobu. Kvíz je vytvorený na 

mieru, čo sa týka počtu otázok alebo ich zamerania. Zákazníci si často žiadajú otázky na 

konkrétne témy. Výsledná cena produktu potom závisí od počtu účastníkov, počtu otázok, 

voľby otázok a v prípade potreby moderátora aj mzdy moderátora a dopravy. 

3.1.4.1 Priebeh kvízu 

Pred začiatkom kvízu si tímy, ktoré sa skladajú obvykle z maximálne 8 členov (záleží na 

dispozičných možnostiach podniku) zarezervujú stôl pomocou udalostí na Facebooku. 

Tímy potom súťažia ako celok a odovzdávajú odpovede za celý tím.  

Kvíz začína vo vybranú hodinu podnikom, väčšinou sa jedná o večernú siedmu hodinu. 

Moderátor si stiahne a pripraví kvíz, rozdá odpovedné hárky a spustí prezentáciu. Privíta 

tímy, upresní pravidlá a začne sa prvým kolom. Po každom kole, ktoré má dve témy po 

piatich otázkach majú tímy minútu na odovzdanie. Po vyzbieraní odpovedí ich moderátor 

opraví a vytvorí priebežné skóre. Celá prestávka trvá približne 10 minút. Pred začiatkom 

ďalšieho kola moderátor znovu prejde otázky z kola predchádzajúceho spolu so 

správnymi odpoveďami a vyhlási priebežné skóre. Tento proces sa opakuje až do konca 

kvízu, kedy sú po piatich kolách oznámené výsledky na základe počtu správnych 

odpovedí. Výnimkou je prestávka medzi tretím a štvrtým kolom, kedy je vyzbierané 

vstupné za kvíz od hráčov. Za výber je zodpovedný podnik, v ktorom sa kvíz uskutočňuje. 

Kvôli zákone o EET, je prevádzka povinná vydať bloček. Preto veľa podnikov rieši výber 

vstupného až na konci kvízu, kedy im vstupné za kvíz pripočíta k útrate. Po vyhlásení 

výsledkov je udelené skóre do sezóny, ktorú hrajú tímy v jednotlivých podnikoch. 

Väčšina podnikov používa zavedené bodovanie, kde najlepší tím dostane 5 bodov do 

sezóny, druhý najlepší 4 atď. Ceny pre víťazov jednotlivých večerov si zabezpečuje 

podnik. Po všetkých 50 otázkach ešte nasleduje bonusová otázka, ktorá je samostatná. 

Jedná sa o najbližší tip, ktorý vyhráva cenu, ktorú zabezpečuje taktiež podnik väčšinou 

vo forme fľašky vína alebo menšej fľašky tvrdého alkoholu.  

Po skončení kvízu moderátor poďakuje hráčom za účasť, pozve ich na ďalší kvíz 

a dokončí prezentáciu spustením promo videa Pubquizu. Tým sa kvíz ako taký končí. 
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3.1.4.2 Cena produktu 

Cena kvízu je počítaná rôznymi metódami. Niektorí zákazníci kupujú kvíz za fixnú 

čiastku, ale väčšina podnikov platí na základe dohodnutej sumy na jedného hráča, ktorý 

sa na kvíze účastní. Celková platená čiastka sa potom odvíja od počtu zákazníkov. Je na 

podniku, či si od hráčov vyberie vyššie vstupné, než má dohodnuté s Pubquizom. Peniaze 

sú potom doručované už spomínaným procesom. 

3.1.4.3 Sezóny 

Tímy hrajú v jednotlivých podnikoch sezóny, ktoré sa obvykle delia na jesennú a jarnú. 

Sezóna sa obvykle kryje so semestrom a trvá približne 16 týždňov. Tímy zbierajú body 

za umiestnenia v kvízoch v danom podniku a hrajú tak o celkové umiestnenie v sezóne. 

Po sezóne sú najlepším tímom odovzdané ceny, ktoré zabezpečuje podnik a sú obvykle 

vo forme poukazov na útratu. Ceny ako pohár pre víťaza alebo medaile zabezpečuje 

Pubquiz. Okrem toho sa na konci každej sezóny vytvorí tabuľka najlepších tímov z Prahy 

a obdobne Brna a hrajú sa mestské finále. Jedná sa o približne 15 až 20 najlepších tímov 

v danom meste. Všetky ceny pre víťazov poskytuje Pubquiz. 

3.1.5 Zákazníci 

Popis zákazníkov bol jemne načrtnutý už v predchádzajúcom texte, ale bližšie budú 

špecifikovaný v tejto kapitole. Zákazníkmi sú podniky, ktoré majú vhodné priestory na 

prevádzkovanie kvízov. Podstatným aspektom je hlavne miestnosť, v ktorej by sa kvízy 

mali konať. V miestnosti by malo byť niekoľko samostatných stolov tak, aby sa mohli 

vytvoriť samostatné tímy. Tieto tímy majú podľa stanov mať veľkosť 3 až 8 členov, ale 

podľa možností podniku sa tieto kritéria môžu líšiť. Taktiež je dôležité, aby v miestnosti 

bol priestor pre moderátora, ktorý má pripojenie k nejakej vizuálne ploche (plátno alebo 

televízia) a je videný všetkými účastníkmi. Plátno alebo televízor sú neoddeliteľnou 

súčasťou kvízu, tak ako audio. V kvíze je mnoho audio alebo video prvkov, a preto by 

bez audiovizuálneho vybavenia kvíz prebehnúť nemohol.  

Zákazníkmi sú teda najčastejšie podniky na večerné posedenie pri pive, alebo reštaurácie 

či kaviarne. Kvíz môže vlastne prebiehať kdekoľvek sú k tomu dispozičné možnosti. 
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3.1.6 Finančná analýza 

Ako už bolo spomenuté, firma ako samostatná jednotka bola založená koncom roku 2016 

a tak má za sebou ešte len jeden kompletný rok 2017. Podľa výkazu, ktorý je uvedený 

v prílohe II je vidieť hospodárenie firmy Pubquiz.cz. V roku 2017 dosiahla tržieb takmer 

800 tis. Kč, z čoho dokázala vygenerovať čistý zisk 90 tisíc. V roku 2018 firma prešla 

značnou expanziou a za prvý kvartál vygenerovali firmy Pubquizu väčšie príjmy, než 

tomu bolo v celom predchádzajúcom roku. Pri súčasnom trende s prihliadnutím na 

investície sa očakáva zisk po zdanení okolo 350 tisíc korún.  

Najväčšou položkou výdajov sú mzdové náklady. Platí podielový systém odmien, kedy 

Moderátor dostane 30 % z vybraného vstupu, Account manager 20 % a Sales manager 5 

%. Aktíva sú tvorené z celej časti obežnými aktívami, kde časť tvoria krátkodobé 

pohľadávky a časť peňažné prostriedky.  

Čo sa týka pasív, tak tam je vložený základný kapitál 5 tisíc korún českých, zbytok tvoria 

z najväčšej časti krátkodobými záväzkami. Jedná sa o záväzky z obchodných vzťahov, 

záväzky k štátu a zamestnancom, alebo záväzky k spoločníkom.  

3.2 PEST analýza 

Vzhľadom k tomu, že cieľom tejto práce je rozšírenie podniku na nový trh, ktorým je 

myslená Slovenská republika, je relevantné vykonávať analýzu prostredia práve na novú 

oblasť. Konkrétne sa jedná o Západné Slovensko zahrňujúce tri najväčšie mestá v oblasti: 

Bratislavu, Trnavu a Nitru. Preto bude špecifikácia niektorých prostredí zameraná 

primárne na túto oblasť. 

3.2.1 Politicko - Legislatívne prostredie 

Slovenská republika je podľa začlenenia parlamentnou republikou demokratického typu. 

Najvyšším legislatívnym orgánom je Národná rada Slovenskej republiky a najvyšším 

predstaviteľom je prezident, ktorý je v podstate len formálnym predstaviteľov. 

Nedisponuje veľkou mocou a medzi jeho najväčšie právomoci možno zaradiť malé veto, 

ktorým môže vrátiť zákon na opätovné posúdenie Národnou radou alebo poverenie 

budúceho premiéra zostavením vlády a jej následné schvaľovanie. Voľby prebiehajú 

demokraticky, kedy občania priamo volia vybraných predstaviteľov. Volebné obdobie 
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prezidenta je 5 rokov a poslancov v Národnej rade sú 4 roky. V posledných rokoch je 

situácia celkom nestála, kedy od roku 2010 prebehli parlamentné voľby až trikrát 

namiesto plánovaných dvoch. Situácia je spojená s častým prejavovaním nedôvery 

politikom alebo rôznymi korupčnými škandálmi. Celková nespokojnosť občanov sa 

prejavila v posilnení extrémistických strán na úkor stredových strán. Tak či tak, tieto boje 

nemajú v celkovom meradlo tak silný dopad na ekonomický rozvoj štátu, ako by sa mohlo 

zdať. Výsledky ekonomického prostredia možno dohľadať v kapitole nižšie.  

Byrokratický index Slovenska, ktorý je modelovaný a kalkulovaný na základe fiktívnej 

firmy nám pomocou príspevkov manažérov, účtovníkov, podnikateľov, či analytikov 

prináša zaujímavý pohľad na legislatívne prostredie na Slovensku. Podľa údajov z webu 

byrokratický index.sk (2018) strávi priemerný podnikateľ ročne 20,5 pracovného dňa 

byrokratickými záležitosťami, musí vykonať 78 rôznych úkonov a stojí ho to okolo 1651 

eur. Okrem toho založenie firmy mu zaberie ďalších 36,5 hodiny, ktoré potrebuje na 

vykonanie 33 úkonov. Ku príkladu v Českej republike je ročne potreba 25 pracovných 

dní na vykonanie 75 úkonov, ktorých finančná náročnosť je v hodnote 1497 eur. Z toho 

možno vyvodiť, že úkony na Slovensku sú síce drahšie, ale úrady pracujú efektívnejšie 

a je teda potrebný kratší čas na ich vybavenie. Rozdiel je 154 eur na ušetrených 35,5 

hodiny, čo predstavuje zvýšenie nákladu 4,33 eura na jednu pracovnú hodinu, čo je 

hodnota, ktorú podnikatelia uprednostnia pred stratou času, ktorý by mohli stráviť nad 

ziskovejším podnikaním. 

Súčasná slovenská legislatíva v posledných rokoch podlieha globalizácií, za ktorú môže 

hlavne participácia Slovenskej republiky v Európskej únií. Európska únia prináša rôzne 

zákony, nariadenia a normy, ktorých sa Slovensko drží a prenáša ich do svojho 

vnútorného prostredia. 

Čo sa týka konkrétne slovenského legislatívneho prostredia, tak to je najviac ovplyvnené 

Obchodným zákonníkom (Zákon č. 513/1991 Zb.), zákonom o živnostenskom podnikaní 

(tzv živnostenský zákon Zákon č. 455/1991 Zb.), Zákonom o dani z príjmov (Zákon č. 

595/2003 Z. z.), Zákonom o účtovníctve (Predpis č.431/2002 Z. z.) a zákonom o Dani 

z pridanej hodnoty (Zákon č. 222/2004 Z. z.). V podstate zde, medzi tie najdôležitejšie 

zákony, patrí aj Zákoník práce (Zákon č. 311/2001 Z. z.) a Zákony o sociálnom 

a zdravotnom poistení (Predpis č. 461/2003 Z. z., resp. Predpis č. 580/2004 Z. z.).  
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Vzhľadom k zameraniu tejto práce nemožno opomenúť zákon č. 289/2008 Z. z. 

(s doplnením zákona Slovenskej republiky rady 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov) 

o elektronických registračných pokladniciach (ERP) a virtuálnych registračných 

pokladniciach. Tento zákon sa týka väčšiny podnikateľov na Slovensku, s menšími 

výnimkami. U osôb podnikajúcimi v reštauračnej a pohostinskej činnosti táto povinnosť 

evidencie tržieb vzniká. Systém je podobný tomu v Českej republike (zákon o evidenci 

tržeb Předpis č. 112/2016 Sb.), kedy je podnikateľ povinný vlastniť registračnú pokladňu, 

pokiaľ prijíma tržby v hotovosti alebo inej elektronickej online variante a vydávať 

účtenky pre zákazníkov. Tieto tržby sa potom evidujú online v systéme, čo zvyšuje 

efektivnosť výberu daní z pohľadu štátu. K zvýšeniu efektívnosti výberu daní mala 

prispieť aj Národná bločková lotéria, kde zákazníci registrujú kódy z prijatých účteniek 

a súťažia tak o výhry. Motivácia zákazníkov z získaniu a následnej registrácií účteniek 

rástla a tým sa znížilo percento čiernych príjmov podnikateľov.  

3.2.2 Sociálne – kultúrne prostredie 

Slovenská republika nie je z pohľadu cestovného ruchu veľmi atraktívnou krajinou. Do 

roku 2014 cestovný ruch upadal, ale po politických konfliktoch v Európe a vo svete sa 

veľa Slovákov rozhodlo pre lokálne poznávanie krajiny. To síce neprinieslo príliv 

zahraničných turistov, ale výsledok v zosilnení cestovného ruchu na Slovensku bol 

rovnaký.  

3.2.2.1 Cestovný ruch 

Poľa Slovenského štatistického úradu (2018) medzi najnavštevovanejšie lokality 

Slovenskej republiky patria Vysoké Tatry a samozrejme hlavné mesto Bratislava. Tá po 

nadviazaní spolupráce s leteckými spoločnosťami zvýšili svoju dostupnosť pre 

zahraničných turistov. To má za následok, že v tejto oblasti, ale aj v celorepublikovom 

meradle narastá hodnota výkonov hotelových a reštauračných zariadení.  

 

3.2.2.2 Obyvateľstvo 

Na základe skúseností podniku Pubquiz.cz je cieľová skupina ľudí navštevujúcich kvíz  

v rozmedzí od 18 do 45 rokov. Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky je 
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v okresoch týchto miest okolo 293 tisíc obyvateľov s trvalým pobytom, čo vyjadruje 

značný potenciál.  

 

Graf č. 1: Počet obyvateľov v regiónoch v roku 2017 

(Vlastné spracovanie, Zdroj: Štatistický úrad SR) 

 

3.2.2.3 Vzdelanie 

Nemožno opomenúť taktiež najmä študentov vysokých škôl, ktorí dlhodobo zdržiavajú 

v týchto mestách po väčšinu týždňa. Celkovo je v Bratislave 12 vysokých škôl, v Nitre 2 

a v Trnave taktiež 2 vysoké školy. Tieto tri mestá teda tvoria až polovičný podiel všetkých 

vysokých škôl na Slovensku. Aj keď v tabuľke č. 1 je vidieť počet študentov jednotlivých 

vysokých škôl, ťažko z toho vyvodiť výsledky. Ťažko určiť, z ktorých oblastí študenti 

pochádzajú a tak aby nedochádzalo k skresľovaniu demografických údajov, budú tieto 

čísla mať čisto informatívny charakter. 

Tabuľka č. 1: Prehľad študentov vysokých škôl vo vybraných mestách 

(Vlastné spracovanie, Zdroj: Štatistický úrad SR,) 
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Mesto Typ VŠ Počet škôl Počet študentov 

Bratislava Verejné 5 42.764 

 
Štátne 2 3.120 

 
Súkromné 5 11.679 

Nitra Verejné 2 14.148 

 
Štátne 0 0 

 
Súkromné 0 0 

Trnava Verejné 2 9.807 

 
Štátne 0 0 

 
Súkromné 0 0 

celkom 81.518 

 

3.2.3 Technologické prostredie 

Analýza tejto oblasti nie je tak dôležitá vzhľadom k riešenej téme. Vzhľadom k tomu, že 

k vývoji interného systému, bežnej kancelárskej činnosti alebo k odohraniu kvízov je 

nutná len základná výpočtová technika, ktorá je bežne dostupná. Ani v blízkej budúcnosti 

nie sú plánované inovácie vo firme, ktoré by vyžadovali neštandardné zariadenia alebo 

technológie. 

V Slovenskej republike sú všetky vo svete dostupné zariadenia taktiež bežnou 

záležitosťou. Nie je problém zaobstarať počítač, notebook, projektor alebo iné obdobné 

zariadenie, ktoré by spĺňalo požiadavky firmy. 
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3.2.4 Ekonomické prostredie 

3.2.4.1 Nezamestnanosť 

Vývoj nezamestnanosti ma dlhodobo klesajúci trend, čo je vidieť v tabuľke nižšie, kedy 

sa za posledných 6 rokov znížila miera nezamestnanosti o takmer 6 percentných bodov. 

K týmto číslam prispieva hlavne nárast počtu vysokoškolsky vzdelaných osôb. Podľa 

analytika Ľubomíra Koršnáka (2017) sa celková nezamestnanosť znížila hlavne kvôli 

cyklickému uživeniu ekonomiky, kde sa v minulosti masívne investovalo do 

modernizácie ekonomiky s cieľom zvýšiť produktivitu práce. V dnešnej dobe sú trendy 

iné a viac sa dbá na nároky a spokojnosť zamestnancov. Problémom na Slovensku je zle 

rozložená nezamestnanosť, kedy sa ponuka nestretáva s dopytom po práci. Tento problém 

je spôsobený geografickými faktormi alebo nekonsolidáciou oborov, v ktorých sa 

pracovná sila ponúka a dopytuje.  

 

Tabuľka č. 2: Miera inflácie na Slovensku 

(Vlastné spracovanie, Zdroj: Štatistický úrad SR) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Miera nezamestnanosti v % 14 14,2 13,2 11,5 9,1 8,1 

 

3.2.4.2 Minimálna mzda 

Vývoj minimálnej mzdy v Slovenskej republike má v posledných rokoch rýchlo rastúci 

trend. V prepočte na české koruny sa minimálna mzda zvýšila za posledných 6 rokov 

o 46,7 %. Tento rast je samozrejme spojený s makroekonomickou situáciou krajiny, ktorá 

je vo fáze rastu.  Na prepočet bol použitý kurz Českej národnej banky k 29.3.2018. 

Tabuľka č. 3: Vývoj minimálnej mzdy na Slovensku v rokoch 2012 až 2018 

(Vlastné spracovanie, Zdroj: www.financie.sk) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

V eurách 327,20 337,70 352,00 380,00 405,00 435,00 480,00 

V českých korunách 8.321 8.588 8.951 9.663 10.299 11.062 12.206 
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Minimálna mzda je často krokom populizmu od politikov a vzhľadom k relatívne 

nestabilnej politickej situácií a častejším voľbám vzniká aj viac prísľubov a teda častejšie 

zvyšovanie minimálnej mzdy. Toto zvyšovanie ale nemusí byť zdravé kvôli 

obmedzovaniu voľného trhu.  

3.2.4.3 Priemerná mzda 

Podobný vývoj sledujeme aj u priemernej mzdy, kde jej nárast už nie je tak prudký. Je to 

samozrejmé, pretože aj keď minimálna mzda rástla prudkým tempom, tak u miezd, ktoré 

neboli na tejto hranici, už nebol nárast tak rýchly. Vývoj priemernej mzdy je možno 

sledovať v tabuľke nižšie. Podľa odhadov, je medián mzdy na úrovni o 70 až 100 eur 

nižšie než priemerná mzda a až 2/3 zárobkovo činných osôb zarába menej, než je 

priemerná mzda.  

Tabuľka č. 4: Vývoj priemernej mzdy na Slovensku v rokoch 2012 až 2017 

(Vlastné spracovanie, Zdroj: www.financie.sk) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

V eurách 805 824 858 883 912 954 

V českých korunách 20.471 20.954 21.819 22.455 23.192 24.260 

 

3.2.4.4 Inflácia 

Rast cien podľa Štatistického úradu sa v poslednej dobe markantne spomalil a aj keď 

v poslednom období kolísalo značné množstvo cien, tak celkový spotrebiteľský kôš 

kolísal minimálne. Po dopadoch krízy, následných výkyvoch a stabilizácií, sa aktuálna 

inflácie pohybuje pod hranicou 1 %. Pred šiestimi rokmi bola inflácia na 4-násobnej 

hodnote a pred 4 rokmi sme naopak boli zastihnutí defláciou. Reálne ceny vo výsledku 

nemajú tak rýchly rast, čo oproti rýchlo rastúcim reálnym mzdám zvyšuje kúpyschopnosť 

obyvateľstva.  

Tabuľka č. 5: Vývoj inflácie na Slovensku v rokoch 2012 až 2017 

(Vlastné spracovanie, Zdroj: Štatistický úrad SR) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Miera inflácie 3,7 1,5 -0,1 1 0,7 0,5 
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3.2.4.5 HDP 

Jedným zo základných ukazovateľov výkonnosti ekonomiky je Hrubý domáci produkt. 

V grafe nižšie je vidieť vývoj domáceho produktu. V posledných rokoch je možné 

sledovať rastúci trend, ktorý je samozrejme spôsobený aj infláciou, ktorá je zahrnutá 

v týchto bežných cenách. Každopádne v grafe je vidieť taktiež vývoj v stálych cenách, 

ktorý je viac vypovedajúci. Medziročný rast sa pohybuje okolo úrovne dvoch percent. 

 

 

Graf č. 2: Porovnanie nominálneho a reálneho HDP v rokoch 2012 až 2017 

(Vlastné spracovanie, Zdroj: Štatistický úrad SR) 

 

3.3 SWOT analýza 

Táto analýza je dôležitým bodom celej analýzy, keďže nám ukazuje bližší pohľad na 

vnútorné a vonkajšie prostredie. Vzhľadom k tomu, že cieľom tejto práce je rozšírenie na 

zahraničný trh, tak v novom prostredí sa môže čerpať zo skúseností súčasného produktu, 

inšpirovať sa vyvarovaním sa hrozieb a využitím príležitostí. 
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3.3.1 Silné stránky 

Medzi silné stránky firmy možno zaradiť finančnú stabilitu. Ako bolo spomenuté 

v kapitole o súčasnej finančnej situácií, tak firma dosahuje zisku a postupne napĺňa svoj 

potenciál na trhu. Firma nemá problém s platobnou morálkou a svoje záväzky plní včas. 

V období rozvoja firma väčšinu svojich voľných finančných prostriedkov investuje do 

rozvoja produktu a interných procesov. K financovaniu aktivít nie sú vyžadované 

investície o tretích strán, čo posilňuje finančnú istotu podniku a znižuje finančné riziko. 

K celkovej finančnej stabilite prispieva hlavne fakt, že väčšina mzdových nákladov 

vzniká na základe provízneho systému. 

Za silnú stránku možno považovať aj sklon vedenia podniku k investíciám, čo značí, že 

chcú podnikanie posunúť na vyššiu úroveň a zvýšiť konkurencieschopnosť firmy na trhu 

s ohľadom na finančnú stabilitu podniku. Nedochádza tak k uspokojeniu sa so súčasným 

výsledkom a zamrazeniu podnikania.  

V organizačnej štruktúre možno vyzdvihnúť lojalitu zamestnancov a ich produktivitu. 

Zamestnanci sú stotožnení s cieľmi a víziou firmy a podľa toho jednajú. Tomuto faktu 

napomáha spokojnosť zamestnancov s pracovnými podmienkami, základom je priateľské 

prostredie, pohyblivá pracovná doba alebo mimopracovné spoločné aktivity. Súčasní 

zamestnanci sú stálym pilierom spoločnosti a väčšina z nich sa prepracovala 

v organizačnej štruktúre z nižších stupňov. Za vyzdvihnutie stoja programovacie znalosti 

jedného zamestnanca, ktoré uľahčujú veľa procesov, aj keď to nie je jeho primárne 

zameranie v spoločnosti. 

Základom celého podnikania je produkt a tu treba upozorniť na know-how. V minulosti 

sa stalo, že konkurenčné spoločnosti vznikli inšpiráciou od firmy Pubquiz. Preto sa viac 

zapracovalo na produkte, inovovali sa technológie, zefektívnili procesy, čím sa produkt 

stále posúva ďalej. V dnešnej dobe je teda možno považovať už know-how za silnú 

stránku. V minulosti nebol produkt ničím výnimočným a bolo veľmi jednoduché ho 

skopírovať. 

Na základe niekoľkoročného neustáleho zdokonaľovania sa z firmy Pubquiz stala 

overené značka, s ktorou sú zákazníci spokojní. Firma si vybudovala u zákazníkov 

pozitívny pohľad na svoju značku a presadzuje sa tak v poli konkurentov. 
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Medzi silnú stránku výrobku možno zaradiť taktiež jeho nízku finančnú náročnosť 

výroby. Produkt je tvorený, už niekoľko krát spomínanými, osobnými nákladmi. Pri 

výrobe jedného produktu je potom možné jeho predaj viacerým zákazníkom v rovnakom 

období. To znamená, že jeden kvíz môže by predaný v priebehu dvoch dní buď jednému 

alebo kľudne tridsiatim zákazníkom a neznevažuje to jeho hodnotu, naopak u firmy sa 

zvyšuje rentabilita tohto produktu.  

3.3.2 Slabé stránky 

Vzhľadom k tomu, že produkt si nevyžaduje žiadne materiálové vybavenie, celá jeho 

výroba závisí na práci (pokiaľ opomenieme ľahko nahraditeľnú výpočtovú technológiu). 

Nahraditeľnosť pracovnej sily na nižších stupňoch organizačnej štruktúry nie je náročná, 

ale s posunom nahoru rastie. Aj keď sa vo firme presadzuje, aby každý proces bol 

kontrolovaný dvomi ľuďmi a aby každý proces vedeli zvládnuť minimálne dvaja ľudia, 

tak obmedzením je skôr časový fond jednotlivých zamestnancov. Aj keď by bol jeden 

zamestnanec schopný nahradiť druhého, nemá k tomu dostatočnú časovú kapacitu.  

S tým je spojená aj relatívne komplikovaná organizačná štruktúra. Vzhľadom k nižšiemu 

počtu stálych zamestnancov je 6 stupňov celkom dosť. Hlavným problémom je 

informovanosť, kde pokyny sa nepresúvajú na konkrétnu osobu, ale vertikálne po 

organizačnej štruktúre. To potom znižuje efektívnosť procesov a spôsobuje 

neinformovanosť.  

Spoločnosť zaostáva v najdôležitejšej činnosti vo vonkajšej oblasti firmy – v marketingu. 

Firma vďaka tomuto nedostatku musí doháňať stratené roky, kedy sa nerozvíjala. 

Hlavným problémom bola nevedomosť zákazníkov o našom produkte. Spoločnosť 

zaostáva na všetkých frontoch marketingu. Táto slabá stránka je postupne premieňaná na 

silnú stránku, ale stále spadá do tejto kategórie.  

V oblasti finančnej možno naliezť slabinu vo veľkom počte zákazníkov. V 90 % sa jedná 

o zákazníkov, ktorý kupujú jednotlivé produkty a platia zaň pri každej objednávke. 

Týchto objednávok môže byť kľudne až 15 mesačne. Pri väčšom počte zákazníkov 

a veľkom počte jednotlivých predajov klesá prehľadnosť o platbách. Často dochádza 

k zbytočným časovým stratám zamestnanca, ktorý sa stará o tieto pohľadávky a musí 

riešiť neuhradené pohľadávky. Situáciu komplikujú aj individuálne požiadavky 
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zákazníkov, kedy niektorí uhrádzajú platby hotovostne a iní bezhotovostne, niektorí 

potom prostredníctvom faktúr. Taktiež sa mení cena u jednotlivých zákazníkov. 

Ako už bolo spomenuté, problém často vzniká v internej komunikácií. Dochádza 

k situáciám, kedy je istý fakt oznámený jednému zamestnancovi a ďalší zamestnanec, 

ktorý by mal touto informáciu disponovať ju nedostane. Či už je tento fakt na strane 

príjemcu alebo doručovateľa, kedy túto informáciu neúmyselne zamlčí a neposunie ju 

ďalej. Problémom s týmto spojeným sú procesy, ako zamestnanci zdieľajú informácie. 

Nie je špecificky stanovený komunikačný kanál, ktoré sú využívané náhodne. Využíva 

sa telefón, mail, Facebook, WhatsApp atď. 

3.3.3 Príležitosti 

Na trhu je enormný rast po nových druhoch zábavy, oproti klasickým spoločenským 

športom ako je napríklad bowling, pribudli akcie ako úniková hra alebo laser game. 

Návrat zažívajú aj stolné spoločenské hry, ale ľudia uprednostňujú zábavu v inom 

prostredí. Kvíz, ktorý ponúkame prináša možnosti uspokojenia potrieb zákazníkom. 

Majitelia reštauračných podnikov a pohostinstiev hľadajú možnosti ako prilákať 

zákazníkov do svojich podnikov. Kvíz ponúka možnosť prevádzkovať túto aktivitu práve 

v takýchto typoch podnikov.  

Firmy čoraz viac dbajú o svojich zamestnancov a starajú sa o ich spokojnosť. Tento 

prozamestnanecký postoj prináša benefity pre zamestnancov vo forme väčšieho počtu dní 

dovolenky, pohyblivej pracovnej doby alebo uvoľneného pracovného prostredia. Na 

stužovanie kolektívu potom slúžia teambuildingové akcie zamestnancov, kde sa 

naskytuje príležitosť pre uplatnenie nášho produktu.  

V dnešnej dobe moderných technológií je niekoľko možností ako osloviť konkrétneho 

zákazníka. Pomocou Facebooku alebo Googlu existuje cielená reklama a firma môže tak 

osloviť sekundárnych zákazníkov. Bola by škoda nevyužiť týchto príležitostí, keďže 

reklama v papierovej podobe sa už stáva zastaranou.  

Všeobecný technologický pokrok nemusí byť súčasťou len marketingu, ale jeho 

uplatnenie môže byť využité aj v samotnom produkte. Dnes je na využívanie kvízu 

využívaný balíček MS Office, ktorého možnosti sú obmedzené. Produkt a celková výroba 
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sa môže premiestniť do systému, ktorý bude zjednodušovať procesy a zvýši hodnotu pre 

koncového zákazníka. Taktiež zdokonalenie informačného systému zjednoduší interné 

procesy, konkrétne napríklad výpočet miezd.  

Rozširovanie sa na nové trhy je čím ďalej tým jednoduchšie. Čo sa týka Slovenska, je 

tento prechod o to jednoduchší, že jazyková bariéra takmer neexistuje. Keďže sa 

v portfóliu produktov vyskytuje aj kvíz v anglickom jazyku, môže byť tento produkt 

ľahko uplatniteľný aj na iných zahraničných trhoch. Vďaka voľnému cezhraničnému 

obchodu v Európe firma môže relatívne jednoducho expandovať, kde najväčšou 

prekážkou je akurát znalosť tuzemskej legislatívy.  

Rozšírenie na nové trhy nemusí byť vykonávané pod našou taktovkou, ale ťažko dostupné 

trhy (hlavne z hľadiska geografického) môže firma Pubquiz nájsť iné príležitosti. 

Konkrétne mám na mysli predaj know-how a interného systému. Celý produkt sa môže 

predať na zahraničný trh, čím nevznikne konkurencia samotnej firme. Vzniká teda 

prijateľný finančný potenciál, ktorým ale musí byť dostatočne chránený právnymi 

podkladmi. 

3.3.4 Hrozby 

Rozšírenie na nový trh so sebou prináša hlavne ekonomické riziko. Tento projekt vo 

forme expandovania je časovo a finančne náročný a potenciál nemusí byť naplnený. 

Krach takéhoto projektu môže mať likvidačný dôsledok aj pre materskú firmu, pokiaľ 

nebude projekt precízne vypracovaný.  

Vzhľadom k otvorenosti trhu, je celkom jednoduché, aby sa na nový trh dostal nový 

konkurent. Na prevádzkovanie kvízu nie je potrebný žiadny patent. Preto je na trhu silný 

boj o každého zákazníka. Ako bolo písané v príležitostiach, tento trend zábavy je 

populárny a dopyt teda naplňuje ponuka. Rast konkurencie je rýchly.  

Ďalším bodom je vyjednávacia sila zákazníka, kde môže jednoducho prejsť na 

konkurenciu. Pokiaľ zákazník nebude spokojný s poskytovaným produktom alebo táto 

spolupráca nespĺňa očakávania, môže sa jednoducho rozhodnúť pre iného dodávateľa. 
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Aj keď sa to nemusí zdať, počet zákazníkov je konečný. Pokiaľ sa zameriavame len na 

reštauračné zariadenia a pohostinstvá, tak nie každá prevádzka ma vhodné priestory na 

uskutočňovanie týchto kvízov.  

Daňové a iné makroekonomické faktory sú veľkou hrozbou pre každého podnikateľa. 

Najčastejším problémom je rast úrokových sadzieb daní a príspevkov na zdravotné 

a sociálne poistenie.  
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Obrázok č. 9: SWOT matica firmy Pubquiz.cz 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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 S-O stratégie 

Táto stratégia využívajúca užitočné faktory na dosiahnutie cieľov a je taktiež známa ako 

MAX-MAX. Z jednotlivých silných stránok sa dá vybrať sklon k investíciám a využiť ho 

na rozbehnutia marketingovej kampane. Know-how, ako silná stránka podniku môže byť 

predané na zahraničný trh. 

 W-O stratégia 

Eliminovanie slabých stránok pomocou príležitostí prináša variantu, kedy pomocou 

moderných technológií bude inovovaný informačný systém, ktorý zjednoduší interné 

procesy a môže zlepšiť aj komunikáciu medzi zamestnancov. Možnosti marketingu na 

trhu eliminujú slabú stránku vo forme slabšieho povedomia u zákazníkov, pokiaľ sa 

správne využijú. 

 S-T stratégie 

Kombinácia MAX-MIN eliminuje alebo oslabuje hrozby pomocou silných stránok. 

Vzhľadom k systému odmeňovania budú všetci zamestnanci, až na stálych pracovníkov, 

evidované ako osoby samostatne zárobkovo činné. Tým sa zníži dopad zmien sadzieb 

poistenia. Pomocou lojálnych a skúsených zamestnancov a dostatočných finančných 

prostriedkov sa vypracuje kvalitný podnikateľský plán, aby sa predišlo jeho zlyhaniu 

a finančnej strate. Vyššia počiatočná investícia môže ušetriť nemalé finančné prostriedky. 

 W-T stratégia 

Táto najnáročnejšia stratégia kombinuje slabé stránky a hrozby. Závislosť na pracovnej 

sile a problém zastupiteľnosti s tým spojený môže byť vyriešený už spomínanými 

dohodami a zmluvami o externej spolupráci. Na týchto pozíciách môže byť viacero osôb, 

ktoré budú v prípade potreby využité a klesá dopad rizika zvyšovania poistných sadzieb. 

Obmedzí sa tým aj komplikovanosť organizačnej štruktúry. V ďalšom bode môžu byť 

vytvorené silnejšie zmluvy so zákazníkmi, ktorý budú fakturovaní na fixnú čiastku za 

produkt. Tým sa zníži náročnosť procesov pri výpočte výplat a posilní sa legislatívny 

vzťah so zákazníkom. 
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3.4 Porterov model konkurenčného prostredia 

Na základe teoretického podkladu tento model popisuje 5 základných faktorov-hybných 

síl. Táto analýza ukáže potenciál trhu, ale hlavne jeho hrozby.  

3.4.1 Riziko vstupu potenciálnych konkurentov 

Ako bolo napísané už v SWOT analýze, konkrétnejšie v časti popisujúce hrozby, tak 

vstup na trh nie je tak komplikovaný. Vzhľadom k minimálnej počiatočnej vybavenosti 

je základom pracovná sila. Tvorba kvízu je časovo náročnejšia, ale dá sa celkom ľahko 

rozložiť medzi viacerých pracovníkov. Celková výroba produktu nie je náročná, problém 

nastáva pri pokuse presadiť sa na trhu. Procesy spojené s hľadaním zákazníkov sú už 

finančne náročnejšie.  

Často sa stáva, že reštauračné podniky a pohostinstvá si vytvárajú tieto kvízy samé. To 

vlastne vypovedá o spomenutom probléme s expandovaním. Produkt je jednoduché 

vytvoriť ale už ťažšie je nás vhodných zákazníkov a zabezpečiť užívanie produktu.  

U podnikateľov sa môže zdať tento trh neperspektívny bez zaujímavej finančnej 

motivácie. Produkt je relatívne lacný a počet zákazníkov nie je tak veľký. Tieto dva 

faktory sú hlavnými bariérami vstupu konkurenta na trh, ktoré ale majú skôr 

psychologický charakter.  

3.4.2 Rivalita medzi stávajúcimi konkurentmi 

Na trhu nie je dominantný konkurent a na Slovensku je už spomínaný trend kvízov, ktoré 

sú robené „na kolene“. Možno spomenúť niekoľko značiek, ktoré väčšinou pôsobia len 

v jednom podniku. 

 Jedná sa napríklad o Rozumbrady, ktorý pôsobí len v jenom podniku s kvízom 

podobného formátu a propagáciu rieši primárne cez Facebook. Tento kvíz je 

prevádzkovaný v Bratislave.  

Ďalším projektom je Turban kvíz, ktorý taktiež pôsobí v Bratislave, konkrétne 

v kníhkupectve Gorila.sk Urban Space. Väčšinou sa jedná o kvízové špeciály zamerané 

na jednu tematiku. 
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Múdry pondelok je ďalší z kvízov, ktorý pôsobí len v jednom podniku a slúži primárne 

k účelnému využitiu priestorov tanečného klubu Nu Spirit Club. Vzhľadom k tomu, že 

kvíz sa uskutočňuje len v jednom bratislavskom podniku, postačuje im na propagáciu 

Facebook. 

Nemožno opomenúť ani jedného z najväčších konkurentov z českého trhu. Je ním Chytrý 

kvíz, ktorý pôsobí aj na Slovensku. Konkrétne v Prievidzi, Bojniciach a v Žiline. Prvé 

dve mesta možno stále považovať za mestá Západného Slovenska, na ktorú je táto práca 

zameraná. Pôsobnosť v dvoch podnikoch v tomto regióne nie je nijak významná, ide skôr 

o potenciál podniku, ktorý si môže preniesť z českého trhu. 

V ostatných častiach Slovenska je už viacero konkurentov, ale väčšinou pôsobiacich len 

na regionálnej úrovni nižších počtom zákazníkov (do 10 podnikov). 

3.4.3 Vyjednávacia sila odberateľov 

Už v predchádzajúcom texte bolo spomenuté, že zákazníci majú relatívne vysokú 

vyjednávaciu silu a prechod na konkurenciu nie je komplikovaný. Podniky nie sú viazané 

a nič im nebráni, aby aj napriek uzavretej zmluve v krátkej dobe ukončili spoluprácu. 

Vzhľadom k tomu, že produkt neplatia priamo oni, ale ich zákazníci, ktorí sa kvízu 

účastina, tak málokedy dochádza k nespokojnosti. Podniky nerozväzujú spoluprácu, 

pokiaľ neprechádzajú ku konkurencií. A to je na Slovensku zásadný problém. Na 

Západnom Slovensku nepôsobí firma s takým pokrytím, aby mohli zvoliť alternatívny 

produkt. Taktiež možno tvrdiť, že pre zákazníkov je jednoduchšie si takýto kvíz objednať 

od špecializovanej firmy, než si ho vyrábať sama len pre svoje účely. 

3.4.4 Vyjednávacia sila dodávateľov 

Vyjednávacia sila dodávateľov je relatívne nulová. Vzhľadom k tomu, že spoločnosť 

vytvára produkt len na základe internej pracovnej sile, tak spoločnosť nie je závislá na 

iných, externých, dodávateľoch. Zamestnanec vytvára celý produkt sám a činí tak v rámci 

svojej pracovnej doby, za ktorú je odmeňovaný fixným platom. Existujú ešte iné 

materiálové položky, ktoré sú potrebné k tvorbe produktu, tie sú ale bežne dostupné na 

trhu. Jedná sa napríklad o notebooky, mobilné telefóny alebo bežné kancelárske 

vybavenie. 
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3.4.5 Hrozba substitučných výrobkov 

V časti, kde som rozoberal vyjednávaciu silu odberateľov som už spomínal, aká je 

náročnosť prechodu ku konkurencií. Pokiaľ ale hľadám substitúty výrobku, tak je to 

celkom náročné. V podstate neexistuje taký substitút ako je napríklad chleba k rožku. Pri 

zameraní sa na trávenie voľného času v pohostinstve a reštaurácií, je hľadaná forma 

zábavy, ktorou by si človek mohol daný večer spríjemniť. Taktiež možno hľadať 

všeobecnú kolektívnu aktivitu, ktorá nezaberá celý čas aktivity, ako napríklad futbal. Za 

substitúty možno teda považovať stolné hry, ktoré nemajú v podstate žiadne obmedzenia 

na hru, pokiaľ ich človek vlastní. Následne možno spomenúť bowling, pri ktorom sa hráči 

striedajú a je to tak kombinácia zábavnej aktivity a kolektívneho posedenia. Táto aktivita 

si ale vyžaduje nejakú fyzickú činnosť, čo môže niektorým členom robiť problémy.  

3.4.6 Záver Porterovej analýzy 

Záverom podľa Porterovej analýzy je, že trh na vstup nových konkurentov je celkom 

otvorený. Vyslovené právne alebo investičné bariéry sú minimálne, ale firmy s týmto 

zameraním nevznikajú skôr z psychologického hľadiska. Typickým javom pre Západné 

Slovensko je, že si jednotlivé podniky vyrábajú svoj vlastný kvíz a na trhu nie je žiadny 

väčší konkurent.  

Vyjednávacia sila odberateľov je vysoká, ale vzhľadom k tomu, že cena produktu pre 

našich primárnych zákazníkov je relatívne nulová a zavedenie produktu im naopak 

prináša rast tržieb v podobe väčšieho počtu zákazníkov, nevznikajú dôvody, aby zákazník 

rozväzoval spoluprácu. Prichádza k tomu iba v prípade hrubých nedostatkov kvízu 

a nespokojnosti hráčov kvízu v podniku alebo pri prechode ku konkurenčnému 

dodávateľovi s lepšími podmienkami. To je ale na danom trhu problém pri absencií 

väčšieho dodávateľa.  

Firma na druhej strane nie je závislá na dodávateľoch, keďže výroba produktu vzniká 

primárne z jedného vstupu, ktorým je práca. Výrobok nemá vyslovene silný substitút 

a medzi tie najsilnejšie možno zaradiť stolné hry alebo bowling.  
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3.5 Dotazníkový prieskum 

V cieľových lokalitách (Bratislava, Nitra a Trnava) bol na základe osobného dopytovania 

a elektronickej komunikácie zisťovaný prieskum trhu. Dotazník zaberal vo výsledku 3 

minúty. V prvom kroku boli základne oboznámený s produktom a následne boli 

pokladané otázky. Celý dotazník je uvedený v prílohe III. Tento dotazník má skôr len 

informatívny charakter pre budovanie stratégie na trhu a nepredstavuje názor 

reprezentatívnej zložky na základe nízkeho počtu účastníkov dopytovania. 

Respondenti odpovedali na základné otázky: 

 Počuli ste už o Pubquize? 

 Zúčastnili (by) ste sa takejto udalosti s priateľmi? 

 Koľko Eur by ste boli ochotný utratiť za vstupné na tento kvíz? 

 Ako často  by ste takúto udalosť navštevovali? 

 Uprednostnili by ste konanie takejto akcie v podniku s teplou kuchyňou? 

Na záver prišlo poďakovanie za vyplnenie. Pre mesto Bratislava bolo vyplnených 147 

dotazníkov, pre Nitru 125 a pre Trnavu 109. Pomocou zhlukovej analýzy boli 

v jednotlivých mestách určené cieľové skupiny zákazníkov 

Pre zhlukovú analýzu boli použité odpovedí na otázky vstupného a periodicity 

návštevnosti. Návštevnosť bola pre účely výpočtu označená hodnotami 1 až 5, kde číslo 

jedna reprezentovalo 1. možnosť a číslo 5 tú piatu možnosť odpovede. 

3.5.1 Bratislava 

Z analýzy dotazníku vyplynulo, že len približne 10 % respondentov už počulo o pubquize 

ale až 98 % by sa takejto akcie zúčastnilo. Respondenti, ktorí by sa nechceli tejto akcie 

zúčastniť neboli zahrnutí do ďalšej analýzy. Z odpovedí taktiež vyplynulo, že respondenti 

by uvítali akciu v podniku s teplou kuchyňou pri 73 % odpovedí. 

Výsledkom analýzy je tabuľka č. 6 zobrazená nižšie. 
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Tabuľka č. 6: Zhluková analýza dát z Bratislavy 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 Zhluk 1 Zhluk 2 Zhluk 4 Zhluk 4 

Periodicita 2,541667 4,000000 3,333333 5,000000 

Čiastka 2,916667 2,979167 1,583333 2,960526 

 

Zhluk číslo 2 mal najväčšie zastúpenie a vyjadruje výsledok, že väčšina respondentov by 

tento kvíz navštevovala 2x týždenne za cenu vstupného 3 Eurá. 

3.5.2 Nitra 

Respondenti z Nitry počuli o kvíze dokonca len v 6 %, ale záujem o účasť bol obdobný 

Bratislave. Čo sa týka teplej kuchyne, tak z 62 % na tom respondentom nezáležalo. Zo 

zhlukovej analýzy som potom vyvodil závery, že ideálne nastavenie ceny bude 2,5 Eura 

a periodicita bude taktiež dvakrát týždenne. Výsledky sú zverejnené v tabuľke č. 7 , kde 

opäť najväčšie zastúpenie až 47 % respondentov mal zhluk 2.  

Tabuľka č. 7: Zhluková analýza dát z Nitry 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 Zhluk 1 Zhluk 2 Zhluk 4 Zhluk 4 

Periodicita 1,333333 3,833333 4,754756 1,000000 

Čiastka 3,235125 2,483333 2,123856 2,454545 

 

3.5.3 Trnava 

V Trnave sa výsledky blížili Nitre, až na to, že najpočetnejší segment nemal jednoznačne 

určenú cenu, ktorá by sa prikláňala k ponúkanej možnosti čo je vidieť v tabuľke č. 8, kde 

bol napočetnejším segmentom zhluk 1. Preto nastavovanie cien bude podliehať iným 

faktorom, ako je napríklad teplá kuchyňa (47 % by uvítalo túto možnosť) alebo atraktivita 

podniku. V Trnave sa povedomie o kvíze pohybovalo na úrovni 5 % a záujem o účasť 
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bol taktiež vysoký a to až 96 %. Hlavný segment respondentov by kvíz navštevoval až 2x 

týždenne. 

Tabuľka č. 8: Zhluková analýza dát z Trnavy 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 Zhluk 1 Zhluk 2 Zhluk 4 Zhluk 4 

Periodicita 3,925368 3,648453 2,016667 3,358216 

Čiastka 2,824711 1,321321 1,916667 3,175766 
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4 VLASTNÉ NÁVRHY RIEŠENIA 

V tejto kapitole prejdem už k realizačnej fáze na základe analytickej časti. Jednotlivé 

kroky budú s približnou časovou postupnosťou, kde celý podklad bude potom prehľadný 

v elektronickej prílohe dokumentu MS Project. 

4.1 Popis produktu a výrobný plán 

Táto časť podnikateľského plánu je už obsiahnutá v kapitole 3.1.4. Produkt. Jeho forma 

sa nemení a bude použitý presne rovnaký typ. Jediný rozdiel nastáva v zmene jazyka 

z češtiny na slovenčinu vzhľadom k tomu, že produkt bude predávaný na Slovensku. Na 

výrobe sa budú zúčastňovať iní pracovníci, ale nebudú musieť vymýšľať vedomostné 

otázky do kvíze. Bude im poskytnutá databáza otázok a postačí len ich preklad. Viac 

informácií o organizačnej štruktúre a rozdelenia práce bude v podkapitole 4.3 

Organizačný plán. 

4.2 Marketingový plán 

V tejto kapitole sa zameriam na 4 základné oblasti marketingového mixu: produkt, cena, 

distribúcia a propagácia. 

4.2.1 Produkt 

O produkte som v tejto práci niekoľkokrát už písal, kde v analýze súčasného stavu je 

tento popis najkomplexnejší. Pre pripomenutie, jedná sa o produkt v nehmotnej podobe. 

Produkt je vo forme kvízu, ktorý je určený po reštaurácií, kaviarní, čajovní, barov atp. 

Jaro produktu tvoria samotné otázky zložené do prezentácie, kde je celkovo 

51 vedomostných otázok z rôznych oblastí. Každé kolo pozostáva z 2 tém, ktoré majú po 

5 otázok. Po skončení tejto základnej časti nasleduje ešte samostatná, spravidla odhadová 

otázka, za ktorú býva obvykle bonusová cena.  

Samotný kvíz je poskladaný do spomínanej prezentácie, ktorá začína úvodným, približne 

minútovým promočným videom vytvoreným na mieru. Po tomto videu nasledujú 

pravidlá, cena vstupného, popis cien, o ktoré sa hrá a zaželanie súťažiacim veľa šťastia. 

Následne sa prechádza k samotnej hre, kedy je najprv zobrazený názov témy, ktorý 

zastrešuje nasledujúcich 5 otázok a nasledujú samotné otázky. Po prvom kole nasleduje 
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obdobne druhé a potom moderátor spustí minútový odpočet na odovzdanie odpovedí. 

Počas prestávky sa premieta reklama. Začiatku ďalšieho kola predchádza rekapitulácia 

otázok spolu so správnymi odpoveďami a moderátor následne, už len ústne, vyhlási 

priebežne výsledky. Po uskutočnení všetkých kôl sa vyhlásia celkové výsledky 

a odovzdajú sa ceny výhercom. Na konci majú súťažiaci získať ešte extra cenu pomocou 

bonusovej otázky. Po jej položení je taktiež spustený odpočet a následne vyhodnotená 

odpovede. Na konci celej prezentácie je znova spustené promočné video a moderátor 

svojim poďakovaním ukončuje udalosť. 

Vzhľadom k tomu, že produkt je nehmotný, tak sa znižujú marketingové možnosti tohto 

produktu. Samotný produkt nemá fyzický obal a je prezentovaný iba vizuálne na 

udalostiach. Základom produktu je teda logo spoločnosti, ktoré je hlavným spojením 

medzi spoločnosťou a zákazníkom. Ďalším nástrojom je promočné video, ktoré je 

súčasťou tohto kvízu a samozrejme celé zostavenie prezentácie. Pridanú hodnotu 

každému produktu potom dodáva jeho akosť, hlavne v absencií gramatických 

a faktických chýb a moderátor, ktorý má osobný prístup k hráčom. 

4.2.2 Cena 

Cena prie priameho zákazníka je variabilná a závisí od počtu účastníkov na kvízu. 

Existujú samozrejme spoločnosti, ktoré sú fakturované na pevnú čiastku, ale v tomto 

podnikateľskom pláne bude cena nastavená variabilne. Cena väčšinou vzniká prostým 

odhadom, kedy je stanovená požadovaná cena na jedného zákazníka firmou Pubquiz 

a podnik si už potom môže stanoviť cenu podľa seba. Vzhľadom k tomu, že v analytickej 

časti som robil zhlukovú analýzu, viem túto cenu stanoviť nie len odhadom. Z výsledkom 

vyplynulo, že pre Bratislavu bude ideálna cena 3 Eura na zákazníka, v Nitre 2,5 

a v Trnave nebola cena jednoznačná. Pohybovala sa medzi 2,5 a 3 Eurami a vzhľadom 

k nejednoznačnej preferencie teplej kuchyne v podnikoch budem voliť cenu 3 Eurá 

v podnikoch, kde sa varí, čo dodáva výslednému produktu pridanú hodnotu. V ostatných 

podnikoch bude stanovená cena 2,5 Eura. V kapitole Organizačný plán budú potom 

konkretizované podniky v jednotlivých mestách. 
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4.2.3 Distribúcia 

Produkt je nehmotný a tak je distribúcia pomerne jednoduchá. Firma disponuje interným 

systémom, kde sú jednotlivé udalosti plánované a reportované. Tento informačný systém 

slúži aj k distribúcií, kedy po zostavení finálneho produktu sa tento kvíz nahrá do 

systému. Tam sa špecifikuje, na ktoré udalosti bude tento produkt zaslaný. Spravidla 

v jeden deň dostavajú podniky ten istý kvíz. K tomu, aby moderátor dostal kvíz je nutné 

aby mu jeho Account manager naplánoval v systéme udalosť. Pokiaľ tak neučiní, 

moderátor nedostane výzvu ku stiahnutiu kvízu a nebude mu sprístupnený. Udalosť by 

mala byť naplánovaná aspoň 12 hodín pred začiatkom udalosti, pretože v tomto čase 

moderátor dostane prvú výzvu k stiahnutiu kvízu. Kvíz si moderátor stiahne pomocou 

kliknutia na odkaz, ktorý mu prišiel na mail, zadaním prihlasovacích údajov a potvrdením 

sťahovania. Ďalšia výzva je moderátorovi doručená hodinu pred udalosťou a 5 minút pred 

ňou. Moderátor kliknutím na odkaz v maile potvrdzuje, že prijal výzvu a že daný večer 

preňho platí. 

Account manager plánuje v systéme prevádzku, kde sa kvíz uskutoční, meno moderátora, 

dátum a hodinu konania udalosti a cenu vstupného. Taktiež sa zadáva aj spôsob úhrady – 

v hotovosti, prevodom na účet, faktúrou. Na výber je aj hraná sezóna, o ktorej prevádzka 

spadá.  

Moderátor po popísaných procesoch sťahovania kvízu a uskutočnení udalosti vyplní 

report. V tomto reporte potvrdí cenu vstupného a doplní počet účinkujúcich respektíve 

celkový príjem. Následne môže zadávat aj výsledky kvízu, ktoré sa ukladajú do vybranej 

sezóny, čím získa prehľadnú tabuľku s priebežnými výsledkami. 

4.2.4 Propagácia 

Oblasť reklamy je možno rozdeliť to niekoľkých oblastí. Postupne tieto oblasti budú 

bližšie špecifikované. 

4.2.4.1 Webová stránka 

V prvej je to už spomínaný produkt. Následne je to internetová stránka, ktorá bude 

rovnaká ako tá česká. Tento návrh bol popísaný pri analýze súčasnej situácie. Nový dizajn 

bude spustený v druhej polovici Júna 2018. Stránka bude obsahovať informácie 
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o Pubquize a o jeho histórií a taktiež informácie pre potenciálnych hráčov, ktorý by si 

radi zahrali, ale nevedia, čo pre to majú spraviť. V tejto časti budú fotky jednotlivých 

prevádzok, spôsob prihlasovania, hracie dni a kontakt na prevádzku. Na webovej stránke 

nájdu kontakty aj firmy, ktoré by radi takýto kvíz usporiadali a spolupracovali 

s Pubquizom. 

4.2.4.2 Podniková reklama 

Na slovenskom trhu bude primárna výrobková a podniková informatívna reklama. 

Pubquiz podľa prieskumu na Slovensku nie je moc známy a tak je potrebné u ľudí 

vyvolať zvedavosť a záujem. Medzi najlacnejšiu cielenú reklamu patrí určite internetová 

reklama. V dnešnej dobe sú bohato využívané sociálne siete, predovšetkým Facebook. 

Práve na tento kanál bude zameraná aj reklama. Nevýhodou ale je systém, na ktorom 

faceboobová reklama funguje. Reklama pracuje na konkurenčnej báze tak, že kto 

ponúkne viac, ten získava zobrazenie u daného zákazníka. Celková posudzovaná reklama 

závisí na peňažnom rozpočte a miere odozvy oslovených osôb. Počiatočný rozpočet bude 

v hodnote 200 Eur a tento rozpočet bude plánovaný na obdobie dvoch týždňov podľa 

časového harmonogramu. Cieľovou kategóriou budú osoby vo veku 20 až 35 rokov, 

poprípade konkrétne študentov VŠ s bydliskom vo vybraných mestách, so záujmom 

v zábavné hry a večerné aktivity. 

4.2.4.3 Propagácia zákazníkov 

Zvolená bola len dvojtýždňová reklama, pretože po tomto období sa spustí propagácia 

konkrétnych podnikov. Tam je stanovený rozpočet na 50 Eur na jeden podnik, čo je vo 

výsledku 750 Eur, pri počte 15 podnikov, ktoré sú konkretizované v ďalšej časti práce. 

Propagácia bude prebiehať obdobne ako v prípade podnikovej reklamy, ale nie celý 

rozpočet padne na Facebook. Táto reklama ale bude viac zacielená na oblasť, v ktorej sa 

podnik nachádza. Reklame bude predchádzať vytvorenie stránok na Facebooku pre každý 

podnik alebo sa udalosti budú vytvárať priamo na stránkach prevádzky. Táto voľba bude 

závisieť na rozhodnutí zákazníka. Na udalostiach a nových stránkach budú použité 

šablóny na zlúčenie loga Pubquizu a prevádzky. Zvyšná časť rozpočtu, podľa odhadov 

20 % z rozpočtu, bude vynaložená na letáky a plagáty, ktoré budú umiestnené do 

prevádzok, aby sa primárne nalákala miestna komunita. Návrh vytvoria zamestnanci 

firmy. 
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4.2.4.4 Pripomienková reklama 

Na Február 2019 je potom plánovaná pripomienková reklama s rozpočtom 30 Eur na 

podnik na základe predchádzajúcej propagácie s ohľadom na jej výsledky. 

4.2.4.5 Obchodné priestory 

Dôležitým bodom propagácie sú aj firemné priestory. Tie musia byť reprezentatívne 

a dizajnovo prispôsobené logu firmy. Základnou farbou je červená, biela a čierna a do 

týchto farieb sa bude zameriavať aj vzhľad kancelárie. Základom je viditeľné logo 

v priestoroch a s celkovou uvoľnenou atmosférou vybavenia.  

4.2.4.6 Zamestnanci 

Počet zákazníkov je nižší a tak bude uprednostňovaný osobný predaj. Ten zo začiatku 

budú zaisťovať pracovníci firmy a neskôr sa o to budú starať obchodní zástupcovia 

v podobe Account managerov a po Júny aj Sales managerov.  

K dôstojnej reprezentácií a profesionalite slúžia aj vizitky, ktorých dizajn sa predpokladá 

len v jednoduchej forme s umiestnením firemného loga, mena, kontaktu a pozície. 

Väčšina foriem použitej reklamy si vyžaduje grafické a textové zručnosti. Preto pri 

hľadaní druhého zamestnanca do firmy sa bude dbať na copywriterské skúsenosti 

a základy počítačovej grafiky. 

4.3 Organizačný plán 

V tejto kapitole sa bude prelínať organizačná štruktúra a časový harmonogram 

jednotlivých činností. Celý výstup je prehľadnejší v elektronickej prílohe dokumentu MS 

Project. Výstup tejto kapitoly bude taktiež vidieť v prílohe IV, kde bude zobrazený 

Ganttov diagram. 

4.3.1 Založenie firmy na Slovensku 

V prvom kroku je potrebné založenie firmy. Táto možnosť na naskytuje ako 

jednoduchšia, ale zároveň výhodnejšia pri pohľade do budúcna. Ako prvá možnosť sa 

naskytovalo, že firma bude pôsobiť zo zahraničia. To so sebou prináša hneď niekoľko 

rizík. Prvým je legislatíva, ktorá by mohla komplikovať niektoré procesy. Môžno sem 

zaradiť napríklad potrebu elektronických pokladníc, problémy s účtovníctvom, kde 
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príjmy by boli zahraničné, ale vyplácané osoby by boli tuzemské atp. Ďalším problémom 

je menový kurz, ktorý má celkom kolísavý charakter. Vzhľadom k tomu, že Slovenská 

republika ako člen Eurozóny už zaviedla euro, no Česká republika stále používa Českú 

korunu. Tieto kolísania by mohli spôsobiť celkom kolísavé príjmy. 

Na základe rôznych prekážok bude vytvorenie novej firmy, kde jednateľ spoločnosti bude 

rovnaký, ako v tej českej. Firma môže fungovať samostatne, čo zvýši prehľadnosť 

a zjednoduší podnikanie hlavne po legislatívnej stránke. Taktiež to odbúra geografické 

rozdiely a zamestnanci môžu byť dostupní nablízku. 

Prvým krokom je teda založenie spoločnosti. Na základe skúseností je výhodnejšie byť 

neplatičom DPH, keďže väčšina nákladov nie je s tým spojená. Ako bolo spomenuté, 

firma bude mať jedného jednateľa a to pôvodného zakladateľa spoločnosti. V prípade 

jednej zakladateľskej osoby je vyžadované spísanie zakladateľskej listiny. Založenie 

prebieha v 12 krokoch, ale vo výsledku je jednoduchšie objednať si spoločnosť na 

vykonanie týchto úkonov. Cena za založenie spoločnosti s ručením obmedzeným je 

podľa portálu delzia.com približne 340 eur. Táto cena je obdobná tomu, keby si 

podnikateľ zakladal firmu svojpomocne, ale musel by tomu vynaložiť ešte svoj čas. 

Dôvodom je to, že poplatok na obchodný register majú tieto firmy s 50% zľavou. Tento 

celý proces trvá približne 3 týždne a pre podnikateľa to predstavuje len niektoré úkony, 

ktoré musí vykonať osobne. Jedná sa na príklad o podpisovanie a dodanie údajov o firme.  

Názov firmy by bol Pubquiz.sk a teda obdobný názov ako v Českej republike. Spoločnosť 

by mala jedného zakladateľa a jednalo by sa o voľnú živnosť. Celé imanie by bolo 

vložené jedným zakladateľom zo svojich osobných finančných prostriedkov 

v minimálnej požadovanej výške 5000 eur. Sídlo spoločnosti by bolo v Nitre, ktorá je 

jednou z cieľových oblastí v prvom kroku projektu, s dobrou dostupnosťou do Trnavy 

a Bratislavy a taktiež na stredné a východné Slovensko pri ďalšom rozvoji.  

Na začiatku je určite výhodnejšie mať kancelárske priestory prenajaté. V Nitre sa 

prenajímajú reprezentatívne kancelárske priestory v hodnote približne 300 eur. Tieto 

kancelárie sú lokalizované v samotnom centre mesta, s dobrou dostupnosťou a o vlastnej 

výmere okolo 60 m2. Náklady na Energie je možné kalkulovať v približnej hodnote 100 

eur na mesiac. 
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Ďalším dôležitým aspektom je zriadenie bankového účtu. Je dobré brať zreteľ na veľkosť 

poplatkov a zároveň na výhodnosť podnikateľských úverov, ktorý bude potrebný. Medzi 

najlepším adeptov sa v tejto oblasti radí Fio banka, mBank a Prima banka. Vedenie účtov 

u prvých dvoch spomínaných bánk je zdarma a u Prima banky je to 5,90 eura mesačne. 

Všetky banky majú v základnom balíku nespoplatnené základné úkony, ako napríklad 

jednorázové a trvalé príkazy, SIPO, výbery z bankomatu atď. Rozhodujúcim faktorom 

bude kritérium poskytovania úverov. Tento úver sa rieši pri zakladaní podniku, aby 

finančné prostriedky boli k dispozícií na začiatku podnikateľskej činnosti, kedy budú 

náklady najvyššie. 

4.3.2 Zabezpečenie základov k podnikaniu 

V tejto fáze je nutné zabezpečiť obchodné priestory. Tento proces začne už pri zakladaní 

spoločnosti, pretože obchodné sídlo je jedným zo základných náležitostí na jej založenie. 

S tým súvisí pracovná sila, ktorou bude pôvodný zamestnanec českej pobočky. Ten sa 

zároveň postará o vybavenie kancelárie, o registráciu vozidla atp. V tomto období bude 

zvyšok času tráviť hľadaním druhého zamestnanca na hlavný pracovný pomer 

a externého účtovníka.  

Po nájdení tohto zamestnanca a jeho zaučení začnú činnosti, ktoré sú už na strane 

výstupu. V prvom kroku, to bude reklama samotnej spoločnosti, aby sa dostala do 

povedomia trhu. Následne sa kontaktujú zákazníci, s ktorými budú prebiehať jednania, 

uzatváranie zmlúv a následne ich propagácia ešte pre spustením kvízov. 

V prvej etape sa zameriam na výber konkrétnych podnikov vo vybraných mestách. Tieto 

podniky spĺňajú predpoklady na to, aby mohli prevádzkovať kvíz. Jednotlivé podniky 

bude bližšie charakterizované, hlavne z pohľadu kapacity a navrhnutého vstupného, ktoré 

vychádza z dotazníkového prieskumu a marketingového plánu. Podniky sú so svojimi 

charakteristikami zobrazené v tabuľke č. 9 a pre predstavu sú v prílohe V uvedené fotky 

jednotlivých prevádzok. 
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Tabuľka č. 9: Prehľad potenciálnych zákazníkov 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Mesto Názov prevádzky Sídlo Kapacita Vstupné Teplá 

kuchyňa 

B
ra

ti
sl

a
v
a

 

Bokovka piváreň 

a reštaurácia 

Sabinovská 7 70 3 ÁNO 

Centrálna klubovňa Krížná 4928/64 80 3 ÁNO 

Petržalská klubovňa Starohájska 2 50 3 ÁNO 

Ružinovská klubovňa 

 

Herlianska 6 60 3 ÁNO 

Ventúrska klubovňa Sídlo: Ventúrska 1 50 3 ÁNO 

Chuťovka Pub & 

Restaurant 

Ružinovská 1/A  50 3 ÁNO 

Urban house Laurinská 14 40 3 ÁNO 

T
rn

a
v
a

 

Bokovka piváreň 

a reštaurácia 

Dolné bašty 1 –City 

aréna 

70 3 ÁNO 

Synagóga café Haulíkova 405/3 40 2,5 NIE 

Forhaus Kapitulská 28 30 2,5 NIE 

Rotunda Spiegelsaal Kalinčiakova 14 30 2,5 NIE 

Thalmeiner Trojičné námestie 4 25 2,5 NIE 

N
it

ra
 

Stará Kotolňa Topoľová 2 a 4 25 2,5 ÁNO 

Čajovňa Epicure Štefánikova tr. 33/57 25 2,5 NIE 

Pulse Nitra Cabajská 4 35 2,5 NIE 

 

Počas kontaktu so zákazníkmi budú zároveň hľadaní pracovníci na pozície Account 

manager a Moderator. Je nutné, aby tieto procesy prebiehali súčasne, pretože ich časová 

náročnosť je veľká a mohlo by dochádzať k zbytočnému oneskoreniu začiatku kvízov. 

To by znamenalo a pokles príjmov v sledovanom období. 
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4.3.3 Zahájenie predaja  

V tejto fáze už bude dochádzať k predaju produktu. Zákazníci budú zazmluvnení a ich 

podniky spropagované. Taktiež budú obsadené pracovné pozície, aby kvízy mohli byť 

spustené. V tomto štádiu už zamestnanci vykonávajú bežné, rutinné činnosti, do ktorých 

spadá napríklad výroba kvízu, administratíva, ekonomické činnosti komunikácia so 

zákazníkmi a marketing. Zahájenie kvízov sa plánuje k 1.10.2018. Kvízy budú prebiehať 

dvakrát týždenne v menovaných podnikoch. S tým je spojený aj príjem, ktorý sa očakáva 

na konci týždňa, v ktorom sa dané kvízy uskutočnili a výplata potom za dva týždne po 

ich uskutočnení. Viac o príjmoch a výdajoch rozoberiem vo finančnom pláne. 

V podnikoch sa bude kalkulovať s realistickou variantov, kde budem očakávať zo 

začiatku len jej 50% naplnenie. Návštevnosť sa bude postupne zvyšovať každé dva týždne 

o 10 p.b. 

4.3.4 Ukončenie prvej fáze  

Prvá fáza projektu je plánovaná do konca Júna 2019. Týmto dátumom  Projekt bude trvať 

teda necelých 11 mesiacov. Po toto obdobie bude vykonaný aj finančný plán. 

Každopádne projekt bude pokračovať ďalej, pokiaľ na to bude mať potenciál. Toto 

obdobie ešte nesie so sebou isté ojedinelé udalosti, ktorými je napríklad periodická 

reklama. Tá je plánovaná na začiatok februára, aby boli podniky priebežne propagované 

kvôli potenciálnym zákazníkom. V júni je potom plánované odovzdávanie cien najlepším 

tímom z jednotlivých podnikov. Ostatné činnosti sú bežné rutinné. 

V budúcnosti sa plánuje ďalšie rozšírenie zákazníkov, s čím je spojený aj rast pracovného 

tímu a reinvestovanie zisku. 

4.3.5 Organizačná štruktúra 

Organizačná štruktúra firmy na Slovensku je celkom jednoduchá, náročnejšie bude 

rozdelenie kompetencií jednotlivým pracovníkom. Ako je zobrazená štruktúra na obrázku 

č. 10, tak čele firmy je jednateľ (taktiež možno označiť ako owner), pod ktorým sú dvaja 

pracovníci na hlavný pracovný pomer. Pod nimi so spoločným vedením sa 

nachádzajú Account managers a pod nimi moderators. Na úrovni pracovníkov na HPP, 
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ktorých pozíciu možno nazvať ako Pubquiz coordinators, sa nachádza ešte externý 

účtovník.  

Obrázok č. 10: Organizačná štruktúra novej firmy 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Vzhľadom k tomu, že na Slovensku je iný princíp uzatvárania zmluvných dohôd so 

zamestnancami, je nutné dbať na to, aby všetci pracovníci v organizačnej štruktúre boli 

osoby samostatne zárobkovo činné. V podstate ide len o to, aby si tieto osoby fakturovali 

za svoje služby. Tým sa predíde zbytočným finančným výdajom za dane a poistenie, 

ktorých bremeno zostane na strane dodávateľov. Dohody o pracovnej činnosti a dohoda 

o vykonaní práce majú na Slovensku ďaleko väčšie obmedzenia. Pri tomto type zmlúv je 

zamestnávateľ poskytovať minimálnu mzdu a odvádzať 10 % zo mzdy ešte za zdravotné 

poistenie a 22,8 až 25,2 % za sociálne poistenie. Zamestnanec zároveň môže odpracovať 

maximálne 10 hodín týždenne a v druhom prípade 350 hodín ročne. Výdavky na 

zdravotné a sociálne poistenie sú relatívne zbytočných výdajom, ktorému sa dá predísť. 

Najvýhodnejším typom je Dohoda o brigádnickej práci študentov. Zamestnanec musí byť 

študent, musí mu byť poskytnuté aspoň minimálna mzda, môže odpracovať až 20 hodín 

týždenne (pri dlhšom trvaní dohody aj 40 hodín) a pokiaľ jeho príjem nepresiahne 200 

Eur, nemusia byť zaň odvádzané žiadne odvody.  
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4.3.6 Náplň práce 

4.3.6.1 Account manager, Moderator 

Pokiaľ začnem špecifikáciu náplne práce, tak u najnižších vrstiev sa povinnosti 

zamestnancov nemenia. Ich úlohou je zabezpečiť chod produktu v jednotlivých 

podnikoch vrátane moderovania. Počet týchto pracovných jednotiek je závislí na počte 

primárnych zákazníkov. V pláne je 15 podnikov, čo znamená 15 moderátorov. Na každé 

mesto je potom potrebný jeden Account manager, ktorý môže byť zároveň moderátorom. 

V závislosti na situácií je na zabezpečenie chodu kvízov celkovo 15 až 18 ľudí v tejto 

fáze projektu.  

4.3.6.2 Účtovník 

Externý účtovník, ktorý je v úzkom spojení s firmou, no dá sa povedať, že nepôsobí v jej 

jadre. Jeho úlohou je spracovanie dokladov, ich evidencia, komunikácie s príslušnými 

orgánmi, odosielanie hlásení a činnosti spojené s daňovým priznaním. Čo sa týka 

zamestnancov, tak je to ich registrácia a zaúčtovanie výplat na základe podkladov od 

interného zamestnanca. Sú to práve interný zamestnanci, ktorí pripravujú podklady pre 

vyplácanie miezd a následne tieto mzdy aj zasielajú. Účtovník nemá prístup k bankovému 

účtu, ale vidí samozrejme pohyby a má prehľad o financiách. 

4.3.6.3 Majiteľ 

Úlohou majiteľa (jednateľa) bude primárne povolenie k rozbehnutiu tohto projektu 

a zložení základného kapitálu vo výške 5.000 Eur. Na začiatku sa postará o legislatívne 

záležitosti pri založení spoločnosti, o ktoré sa vo výsledku postará externá firma. Medzi 

ďalšie jeho náležitosti bude patriť poverenie zamestnanca na prechod na slovenskú firmu 

a jednanie o základných strategických bodoch. Po zaistení financií pomocou úveru 

z banky jeho práca dočasne vo firme končí. Do najbližších strategických rozhodnutí 

o investíciách sa účastní len ako pasívny pozorovateľ, ktorému sú zasielané priebežné 

informácie o chode podniku. 

4.3.6.4 Pubquiz coordinator 

Na tejto pozícií budú pôsobiť dvaja zamestnanci. Jeden bude z pôvodnej českej 

spoločnosti, kde sa s ním vypovie zmluva a bude zamestnaný v slovenskej firme. Tohto 

pôvodného zamestnanca nazvem vymysleným menom „Martin“, aby som mohol v texte 
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jednoduchšie rozlišovať daných pracovníkov. Druhým pracovníkom bude napríklad 

„Anna“, ktorá bude zamestnaná do firmy neskôr. 

 Martin 

Pokiaľ budem postupovať podľa časovej osi, tak jeho prvou úlohou bude zabezpečenie 

kancelárie a jej vybavenie. Do tejto kategórie spadajú aj administratívne záležitosti ako 

napríklad prihlásenie auta k podnikateľským účelom a nákup zariadení. V rovnakom 

termíne bude mať na starosti nájdenie tej správnej Anny a účtovníka. V septembri bude 

taktiež jeho úlohou rozbeh propagácie spoločnosti ako takej.  

Jeho bežnou úlohou po úvodných procesoch bude primárne výroba kvízu. Martin bude 

zodpovedný za procesy spadajúce do vyhotovenia konečného výrobku. Bude mať 

k dispozícií databázu otázok, kde bude nutný ich preklad a následne zostavenie 

prezentácie finálneho produktu. 

Martin sa bude taktiež starať o ekonomickú oblasť firmy. To zahŕňa množstvo úloh. 

Martin bude komunikovať s účtovníčkou a bude pre ňu chystať podklady. Jeho úlohou 

bude kalkulácia výplat na základe uskutočnených kvízov. Aj keď väčšina, ak nie všetci 

pracovníci, budú fakturanti, tak je potreba kontrola vyfakturovaných položiek. Taktiež 

bude zodpovedný za kontrolu príjmov a prípadné vymáhanie pohľadávok. Tieto všetky 

úlohy budú ústiť do tvorby interných prehľadov o aktivite podnikania a budú 

poskytované majiteľovi k nahliadnutiu. Martin by mal mať dohľad na všetkými 

finančnými operáciami vo firme, preto bude pod jeho správou sledovanie elektronických 

a hotovostných tokov.  

 Anna 

Anna bude na strane distribúcie hotového kvízu, o ktorého výrobu sa postará Martin. To 

zahŕňa komunikáciu s odberateľmi a so spolupracujúcimi stranami, ktoré sa starajú 

o chod kvízu v jednotlivých podnikoch. 

Ďalšou oblasťou, ktorú bude mať Anna na starosti je administratíva. Do nej spadá 

vytváranie zmlúv a zabezpečenie ich uzatváranie, zakladanie dokumentov a starostlivosť 

o vybavenie kancelárie v bežnom chode. Anna bude taktiež primárnym kontaktom 

s okolím. 
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Mimo administratívy bude mať na starosti aj marketingovú časť. Na úvod pomôže 

Martinovi s kampaňou, vytvorí Facebookové stránky, zabezpečí tlač materiálov pre 

podniky atp. Okrem úvodnej pomoci sa bude aj do budúcna starať o marketingovú 

podporu podnikov, ktorá v júny zahŕňa nákup cien pre hráčov z jednotlivých podnikov.  

 Spoločne 

Na úvod sa Martin a Anna postarajú o rozbeh marketingovej kampane a nadviazanie 

kontaktu so zákazníkmi. Jednanie so zákazníkmi budú vykonávať spoločne. S tým je 

spojené aj hľadanie pracovníkov na pozície Account manager a Moderator. 

Komunikácia, pohovory a výber pracovníkov bude pod spoločnou taktovkou. 

Podniky bude potreba podporiť taktiež po marketingovej stránke. Táto prvá propagácia 

bude prebiehať v spolupráci oboch. 

Taktiež budú spoločne vykonávať strategické a taktické rozhodnutia a rozširovať podnik 

v podobe zvyšovania počtu zákazníkov a s tým súvisiacim hľadaním spolupracovníkov. 

V tabuľke č. 10 sú v jednoduchosti rozpísané jednotlivé aktivity manažérov. 

Tabuľka č. 10: Prehľad aktivít zamestnancov 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Činnosti Majiteľ Martin Anna Anna + Martin 

Z
a
h

a
jo

v
a
ci

e 

 Založenie 

spoločnosti 

 Zloženie 

základného 

kapitálu 

 Zabezpečenie 

priestorov 

a vybavenia 

 Nájdenie 

pracovníka  

a účtovníka 

  Výber 

pracovníkov 

 Komunikácia 

so zákazníkmi 

 Marketingová 

podpora 

zákazníkov 

P
ri

eb
ež

n
é
 

 Kontrola fin. 

výsledkov 

 Strategické 

rozhodovanie 

 Výroba kvízu 

 Ekonomické 

činnosti 

 Komunikácia 

 Marketing 

 Administratíva 

 Strategické 

a taktické 

rozhodovanie 

 Rozširovanie 

podnikania 
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4.4  Hodnotenie rizík 

V každom projekte existuje množstvo rizík, ktoré je dobré analyzovať a podniknúť také 

kroky, aby tieto rizika nenastali alebo aby sa znížilo riziko, že nastanú. Pri takto 

rozsiahlom projekte je množstvo rizík, ktoré môžu projekt potopiť. Preto sa snažím 

vybrať z každej oblasti to najzávažnejšie riziko.  

4.4.1 Nedodržanie časového harmonogramu 

Tento problém môže nastať celkom jednoducho, pretože ho ovplyvňuje mnoho faktorov. 

Týmito faktormi môžu byť: nezabezpečenie obchodných priestorov, predĺženie doby 

hľadania zamestnanca, predĺženie jednaní so zákazníkmi atp. Tieto faktúry odsúvajú 

začiatok predaja produktov a to môže spôsobiť ďalšie finančné problémy. 

4.4.2 Výber zlého zamestnanca 

Výber zamestnanca je kľúčový. Vo firme budú pôsobiť len dvaja stály zamestnanci a 

výber jedného nesprávneho by malo veľký dopad na ďalší vývoj projektu.  

4.4.3 Neočakávané výdaje 

Tak ako u časového harmonogramu, tak aj v tomto bode môže byť mnoho faktorov. 

Riziko je tu veľké, tak ako dopad. 

4.4.4 Problém s inkasovaním pohľadávok 

Príjem z kvízov je jediným príjmom a preto si treba dať záležať na tom, aby boli 

pohľadávky inkasované správne a včas. 

4.4.5 Neefektívna reklama 

Cieľovanie reklamy je celkom náročný proces a môže sa stať, že vyložené financie prídu 

nazmar. Tento fakt by mohol skresať príjem. 

4.4.6 Hodnota rizika 

Na základe pravdepodobnosti, ktoré hodnotíme na škále 1 (takmer vylúčené) až 5 (takmer 

isté) a hodnotenia veľkosti dopadu na škále 1 (bezvýznamné) až 5 (kritické) vypočítame 

kvalitatívnou metódou rizika celkové riziko súčinov týchto dvoch faktorov. 
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Tabuľka č. 11: Ohodnotenie rizika 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 Riziko Pravdepodobnosť Dopad RPN 

R1 Nedodržanie časového harmonogramu 2 2 4 

R2 Výber zlého zamestnanca 2 4 8 

R3 Neočakávané výdaje 4 3 12 

R4 Inkasovanie pohľadávok 4 4 16 

R5 Neefektívna reklama 3 3 9 

4.4.7 Mapa rizík 

Mapa rizík je grafickým znázornením prechádzajúcej tabuľky, kde na ose x je vyjadrená 

pravdepodobnosť a na ose y potom dopad. Čím vzdialenejší je bod od počiatku sústavy, 

tým predstavuje väčšie nebezpečenstvo. 

D
o
p
ad

 

   

R2 

   

R4 

   

 

   

R5 

 

R3 

      

  R1    

      

      

 Pravdepodobnosť 

Obrázok č. 11: Mapa rizík 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Z mapy je čitateľné, že najkritickejšie body sú R3, R4 a R5. Každopádne sa navrhnú 

kroky, aby sa minimalizovalo riziko u všetkých bodov. 

4.4.8 Opatrenia voči riziku 

U nedodržaní časového harmonogramu možno navrhnúť riešenie, kedy sa aj majiteľ 

zapojí do dôslednej prípravy. Tak bude plán stanovený presnejšie a ponechajú sa v ňom 

isté časové rezervy. 

S výberom zamestnanca môže taktiež pomôcť majiteľ, hlavne pri špecifikácií pracovného 

miesta. Zúčastňovať sa bude aj pohovorov a tak výber bude objektívnejší. Na tento výber 

je rezerva 2 týždňov, ale nie pri plnom pracovnom vyťažení. 

Neočakávané výdaje sa predvídajú ťažko, no ich dôsledok sa môže zmierniť a do 

dostatočnou finančnou rezervou. Finančný plán ale slúži k tomu, asi sa zohľadnili všetky 

položky a najlepšie ich skutočná výška, aby nedochádzalo k prekvapivým nákladom. 

Inkasovanie pohľadávok môže byť ochránené pomocou Account managerov, ktorí majú 

túto činnosť z časti na starosť. Stanoví sa podmienka, že Account manager nedostane 

podiel z výnosov, pokiaľ nebudú zinkasované pohľadávky.  

Efektívnosť reklamy závisí na správnej špecifikácií cieľovej skupiny. Tejto analýze sa 

musí venovať dostatočný čas, tak ako naštudovaniu fungovania reklamy na Facebooku. 

Toto opatrenie môže znížiť riziko. 

Tabuľka č. 12: Ohodnotenie rizika po opatreniach 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 Riziko Pravdepodobnosť Dopad RPN 

R1 Nedodržanie časového harmonogramu 1 2 2 

R2 Výber zlého zamestnanca 1 4 4 

R3 Neočakávané výdaje 2 3 6 

R4 Inkasovanie pohľadávok 2 4 8 

R5 Neefektívna reklama 2 3 6 
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4.4.9 Pavučinový graf 

Pavučinový graf nám následne znázorní zmenu, ktorá nastala pri uplatnení opatrení. Dva 

útvary znázorňujú situáciu pred a po opatrení. Najväčšiu zmenu pozorujeme o rizika R4, 

ktorým je inkasovanie pohľadávok. Celková hodnota rizík a ich dopadov sa opatreniami 

podstatne znížila, no je potreba dbať na stanovené opatrenia. 

 

  

Graf č. 3: Pavučinový graf rizík 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

4.5 Finančný plán 

4.5.1 Príjmy 

Na základe časového harmonogramu a stanovených nákladov a príjmov budú stanovené 

3 varianty, ktorými budú optimistická, realistická a pesimistická. Celkový potenciál 

príjmov bude kalkulovaný na základe celkovej kapacity vybraných podnikov. Pre lepší 

prehľad je tabuľka nižšie, ktorej počítame s konaním kvízu 2x týždenne. 
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Tabuľka č. 13: Optimistická, realistická a pesimistická varianta príjmov 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Bratislava 400 3 3.200 9.600 2.080 6.240 640 1.920 

Nitra 85 2,5 680 1.700 442 1.105 136 340 

Trnava 125 2,5 1.000 2.500 650 1.625 200 500 

 70 3 560 1.680 364 1.095 112 336 

celkom 680  5.840 16.680 3.796 10.065 1.168 3.096 

  

Tieto výpočty nám ukazujú výsledku pre pesimistickú, realistickú a optimistickú 

variantu. Optimistická varianta počítá s úplným naplnením kapacity a ďalšie varianty 

s naplnením už len zo 65 a 20 percent. Celkové príjmy u jednotlivých variant sú od 

najoptimistickejšej 16.680 eur, 10.065 eur a 3.096 eur. U pesimistickej varianty vidíme, 

že príjmy ledva pokryjú fixné náklady, čiže bude dôležité, aby sa podnikli kroky 

k predídeniu tejto varianty. 

4.5.2 Materiálové vybavenie 

Firma sa nezaobíde bez výpočtovej techniky, kde bude potreba nákup notebookov 

v hodnote 300 eur za kus. Tieto notebooky musia mať len základné vybavenie, čomu 

odpovedá aj rozpočet na ich kúpu. Následne bude potreba taktiež kúpa dvoch mobilných 

telefónov, na ktoré je rozpočet 120 eur na jeden kus. Za túto cenu sa dá kúpiť základný 

telefón s dotykovým displejom, fotoaparátom, prístupom na internet a dostatočnou 

výdržou a internou pamäťou. Následne je potreba kancelárske vybavenie, kde 

opomenieme nábytok, ktorý je súčasťou vybavenia kancelárie v cene nájmu. Do týchto 
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počiatočných investícií možno zahrnúť multifunkčné zariadenie, samostatný fotoaparát 

určený k propagácií a ostatné kancelárske vybavenie (pečiatky, server, formuláre, 

papiere, písacie potreby atp.). Rozpočet na jednotlivé veci je 100 eur, 250 eur a 200 eur. 

Nutnou súčasťou je taktiež firemný automobil, ktorého hodnota bude na základe 

znaleckého posudku približne 2500 eur. 

Tabuľka č. 14: Počiatočné náklady 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Náklad Hodnota v eurách 

Založenie spoločnosti 340 

Notebooky 600 

Mobilné telefóny 240 

Multifunkčné zariadenie 100 

Fotoaparát 250 

Kancelárske potreby 200 

Automobil 2.500 

 

Celkovo je teda potrebný kapitál v hodnote 4270 eur, na čo postačí financovanie 

z interných zdrojov a teda z vlastného kapitálu. 

4.5.3 Fixné náklady 

Za fixné náklady možno považovať tie, ktoré sa neodvíjajú od zmeny výkonov. Patrí sem 

už spomínaný nájom s energiami. Následne bude potreba zavedenie internetu 

o kancelárie a zjednanie telefónneho paušálu. Mesačné náklady budú vo výške 20 eur, 

respektíve 50 eur. Na bežne kancelárske vybavenie sa mesačne minie približne 30 eur. 

Náklady na doménu pre internetovú stránku činia približne euro mesačne.  

Nemožno zabudnú na dopravný prostriedok, ktorý si vyžaduje platenie cestnej dane, 

diaľničnú známku, poistenie a nákup pohonných hmôt. Pohonné hmoty sú variabilným 

nákladom, ale pri odhadovanom priemernom množstve najazdených kilometrov bude 
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jednoduchšie uvažovať tento náklad za fixný. Pri potrebe návštevy miest Trnava 

a Bratislava v intervaloch 1 až 2 krát týždenne je približná mesačná kilometrová 

náročnosť 1200 km, čo pri približnej cene 1,26 eura za liter a odhadovanej spotrebe 

vozidla 7 litrov na 100 km činí 105 eur. Povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie 

stojí približne 180 eur ročne, čo činí mesačný náklad 15 eur. Ročná diaľničná známka 

stojí 50 eur, čo predstavuje 4 eurá na mesiac. Ročný náklad na cestnú daň vzhľadom 

k veku vozidla bude činiť približne 120 eur, čo mesačne predstavuje 10 eur mesačne.  

Nemožno opomenúť najvyšší náklad, ktorým sú osobné náklady. Rozpočet na 

zamestnanca bude 1000 eur na mesiac v hrubej mzde, čo pre firmu činí náklad 1350 eur 

v superhrubej mzde. Celkový náklad na stálych zamestnancov bude 2700 eur.  

Na podporu účtovníctva bude nadviazaná spolupráca s externou účtovníčkou, kde sa 

očakáva mesačný náklad v hodnote 120 eur. Celkový prehľad je v tabuľke č. 15. 

Tabuľka č. 15: Fixné náklady 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Nákladová položka Mesačný náklad v eurách 

Internet 20 

Telefónny paušál 50 

Doména 1 

Kancelárske vybavenie 30 

Pohonné hmoty 105 

Diaľničná známka + poistenie + cestná daň 29 

zamestnanci 2.700 

účtovníctvo 120 

nájom 300 

 

Celkové mesačné fixné náklady sú v hodnote 3355 eur.  
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4.5.4 Variabilné náklady 

Systém odmeňovania bude obdobný súčasnému systému v Českej republike, až na jednu 

výnimku. Vzhľadom k tomu, že firma bude mať dvoch zamestnancov, nebude sa 

vyplácať podiel pre Sales managera, pretože zákazníkov aj tak budú kontaktovať 

a zazmluvňovať títo stáli zamestnanci.  Pre pripomenutie, Sales manager inkasoval 5 % 

zo vstupného, Account 20 % a Moderátor 30 %.  

4.5.5 Marketingové náklady 

Marketingové náklady sú dôležitou súčasťou celkových nákladov. Fixné náklady až na 

osobné náklady slúžia len k prevádzkovej činnosti, ale práca a marketingové výdaje sú 

nákladmi, ktoré pomáhajú vytvárať hodnotu. Náklady na jednotlivé marketingové kroky 

sú vyjadrené v tabuľke č. 16. Je tu vidieť, že v prvej fáze bude vynaložený náklad 200 

Eur na propagáciu firmy ako takej. Následne je stanovený rozpočet vo výške 50 Eur na 

každý podnik. Tento náklad bude uskutočnený v septembri na propagáciu podnikov. 

S vynaložením teda z pohľadu finančných tokov budem počítať na začiatku septembra 

2018. V ďalšom kroku počítame ešte s bežnou propagáciou podnikov v polovici projektu 

a teda vo februári 2019. Tam sa kalkuluje s nákladom 30 Eur na podnik. V záverečnej 

fáze dostanú podniky rozpočet na nákup pohárov a cien do podnikov na ukončenie sezóny 

v hodnote 40 Eur. 

Tabuľka č. 16: Marketingové náklady 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Obdobie Položka Rozpočet na podnik  Počet podnikov Celkovo  

September 

2018 

Propagácia 

spoločnosti 

200 1 200 

September 

2018 

Propagácia 

zákazníkov 

50 15 750 

Február 2019 Pripomienková 

reklama 

30 15 450 

Jún 2019 Ceny pre víťazov 40 15 600 

 2.000 Eur 
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4.5.6 Analýza Cash flow 

V tejto podkapitole bude rozobraný postupný tok financií. Primárnym cieľom je zistenie 

výšky potrebného úveru, ktorý bude potrebný pre dofinancovanie rozbehu podnikania. 

Pri výbere podnikateľského účtu sa zúžil výber na 3 banky, z ktorých bude vybraná jedna 

banka na základe úverových kritérií.  

Ďalším prínosom je samozrejme pohľad na prosperitu podniku, kde je vidieť tok peňazí 

v podniku. Na základe tejto analýzy je možno vykonať isté kroky k stabilite, pokiaľ budú 

nastávať vysoké výkyvy vo financiách.  

Výsledkom bude nastavenie splátkového kalendára úveru, spätná implementácia týchto 

splátok do Cash flow a následne bude vypočítaná návratnosť investície spolu 

s kalkuláciou očakávaného zisku za určité obdobie.  

Na počiatku bol do podniku vložený základný kapitál v hodnote 5000 eur. Tieto financie 

je nutné chápať ako investíciu, aj keď internú. Preto bude pri výpočte doby návratnosti 

kalkulovaná táto čiastka ako investícia. Prvotné investície materiálového vybavenia budú 

ešte pokryté zo základného kapitálu, ale následné výdaje musia už byť kryté úverom. 

Medzi začiatkom podnikania a prvými príjmami je niekoľkotýždňová priepasť, ktorú je 

potreba vykryť. Kalkuláciu je vidieť v prílohe VI.  

Celý projekt začne dopytom po externej firmy so založením firmy jednateľom spoločnosti 

a zložením základným kapitálom. Následne sa do projektu začlení zamestnanec, ktorý 

bude „pretiahnutý“ z českej pobočky a na začiatku sa postará o prenajatie kancelárie, jej 

vybavenie a zároveň bude mať tieto dva týždne aj na to, aby našiel druhého zamestnanca 

do firmy.  

Prvé príjmy budú až k 7.10.2018 a teda na konci týždňa po uskutočnení prvých kvízov. 

Úhrady faktúr budú prebiehať za dva týždne od prijatých finančných prostriedkov, čo je 

zákonná doba na splatnosť faktúr. Uvažujeme teda, že prostriedky budú preplácané 

v najneskorší možný termín od vystavenia faktúry, pokiaľ faktúry budú vystavené 

okamžite. 

Ďalším bodom sú výplaty, ktoré prebiehajú k 15. dňu za uplynulý mesiac. V úvah 

berieme super hrubú mzdu. Tieto výplaty sú najprv platené pomerovo, pretože prvý 
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zamestnanec bude pracovať len v časti augusta a druhý zamestnanec zas len v časti 

septembra. Potom je im vyplácaná už plná mzda. V pravidelných intervaloch je počítané 

aj s platbou mesačných fixných nákladov, ktoré boli spomenuté v podkapitole Fixné 

náklady. Ich celková výška je 3355 eur, ale sú tam započítané aj mzdy, preto sa započítava 

o týchto nákladov iba zostávajúca časť, ktorá činí 655 eur. Vybrané dátum bolo ku konci 

mesiaca ako úhrady na ďalší mesiac.  

Čo sa týka príjmov, tak tam je kalkulované s prvým príjmom k 7.10.2018 a jedná sa 

o hodnotu 50 percent realistickej varianty. Kalkulujem tak preto, pretože nemožno 

očakávať naplnenie potenciálu hneď od úvodu. V intervaloch po dvoch týždňoch 

dochádza k postupnému navyšovaniu o 10 percentných bodov realistickej varianty, kedy 

16.12. bude dosiahnutých 100 % návštevnosti tejto varianty. S tým, že na prelome rokov 

bude kvízová prestávka medzi 23.12.2018 a 6.1.2019, čo znamená nulové príjmy, ale na 

druhú stranu nemenné náklady na toto obdobie. Je tomu tak, pretože faktúry sú splácané 

po dvoch týždňoch po inkasovaní.  

Celé Cash flow je predpovedané do júna 2019. V tabuľke č. 17 je vidieť zjednodušenú 

formu na mesačnom základe so zostatkami ku koncu mesiacov. 

V septembri sa podnik dostáva do mínusovej a zároveň najnižšej hodnoty stavu 

finančných tokov. Pokiaľ uvažujem, že z bezpečnostných dôvodom musí byť minimálna 

finančná rezerva 2 mesiacov, tak započítavam hodnotu dvoch mesačných fixných 

nákladov s pripočítaním hodnoty potrebnej pre vykrytie záporného cash flow.  

Ú𝑣𝑒𝑟 = 2 ∗ 3355 + 1428 = 8138 

Bude teda potrebný úver vo výške približne 8.200 eur. Pri jednoduchom delení a splácaní 

na mesačnej báze po dobu 10 mesiacov (od septembra 2018 do júna 2019), bude sa 

splácať 862 eur bez prihliadnutia na úroky. Až na rozdiel medzi 11. a 12. mesiacom rastú 

finančné prostriedky vždy rýchlejšie než je táto splácaná hodnota. To znamená, že nebude 

dochádzať k poklesu voľného cash flow. 
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Tabuľka č. 17: Analýza cash flow pre účely úveru 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podnikateľský kontokorent od Fio banky sa javí ako najlepšia možnosť s prihliadnutím 

na faktory: úrok, RPSN, byrokratická náročnosť. Fio banka ponúka úver do výšky 10.000 

Eur s úrokovou sadzbou 9,9 % p.a., kde RPSN je 11 % p.a. (0,92 % p.m.). S touto 

hodnotou budem kalkulovať. Úver bude zjednaný k 1.9.2018, kedy budú pripísané 

finančné prostriedky na účet a splácaný bude mesačne k poslednému dňu mesiaca. Prvá 

splátka bude k 31.9.2018 a posledná k 31.6.2019. Výpočet anuity je na základe vzorca: 

 

𝑆 = 𝑈 ∗
𝑞𝑛 ∗ (𝑞 − 1)

𝑞𝑛 − 1
 

Obrázok č. 12: Vzorec pre výpočet anuitnej splátky 

(Vlastné spracovanie, zdroj: Koráb, Peterka a Rezňáková, 2007) 

Dátum Zostatok v eurách Mesačný rozdiel 

6.8.2018 5.000  

27.8.2018 4.360 -640 

30.9.2018 -1.428 -5.788 

31.10.2018 -168 1.596 

30.11.2018 754 922 

31.12.2018 1.449 695 

31.1.2019 2.707 1.258 

28.2.2019 3.707 1.000 

31.3.2019 5.156 1.449 

30.4.2019 8.684 3.528 

31.5.2019 10.763 2.079 

30.6.2019 11.612 849 
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Kde: 

S = anuitná splátka 

U = výška úroku 

q = 1 + úroková miera za obdobie 

n = počet období 

Po dosadení do vzorca vychádza mesačná splátka 862 Eur. Táto čiastka bude splácaná 

v 10 mesiacoch vždy na jeho konci. V tabuľke č. 18 je znázornený splátkový kalendár 

s údajmi o úroku, úmore počiatočnom a konečnom stave dlhu v danom období. 

 

Tabuľka č. 18: Splátkový kalendár 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Obdobie Stav dlhu Úrok Úmor Splátka Konečný stav 

1 8.200 75 787 862 7.413 

2 7.413 68 794 862 6.619 

3 6.619 61 801 862 5.818 

4 5.818 53 809 862 5.009 

5 5.009 46 816 862 4.193 

6 4.193 38 824 862 3.369 

7 3.369 31 831 862 2.538 

8 2.538 23 839 862 1.700 

9 1.700 16 846 862 853 

10 853 9 853 862 0 

 

Tento splátkový kalendár je potrebné premietnuť do nového cash flow. Kontrola 

správnosti spočíva v tom, že rozdiel medzi stavom finančných prostriedkov pred 

čerpaním úveru a po jeho splatení by sa mal znížiť len o výšku úrokov. Ich výška je 

420 eur. Celkom firma teda za požičaných 8.200 Eur zaplatí 8.620 Eur.  

Upravený prehľad finančných tokov je v prílohe VII. Odtiaľ možno spraviť kontrolu 

výpočtu, kde stav peňažných tokov ku konci meraného obdobia pred úpravou je 

11.612 Eur a po úprave o úver 11.192 Eur. Rozdiel činí spomínaných 420 Eur.  
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4.5.7 Analýza finančných výsledkov 

V tejto podkapitole budú konečné a vypovedajúce výsledky predchádzajúcich 

finančných analýz. Výsledky budú prezentované na základe bodu zvratu a doby 

návratnosti investície. 

4.5.7.1 Bod zvratu 

Tento výpočet kalkuluje s príjmami, variabilnými a fixnými nákladmi. Tento ukazovateľ 

bude len orientačný a nezohľadňuje jednorazové investície. Taktiež je potreba upraviť 

jednotlivé položky výpočtu, aby bolo možné dospieť k záveru.  

Fixné náklady boli stanovené na čiastku 3355 Eur mesačne. Vzhľadom k tomu, že 

náklady na marketing jednotlivý podnikov sa považujú za pravidelné, možno túto čiastku 

pripočítať k fixným nákladom. Pripomienková reklama je v hodnote 450 Eur a ceny pre 

víťazov v hodnote 600 Eur. S týmito nákladmi sa kalkuluje dvakrát ročne, takže mesačne 

náklady sú vo výške 175 Eur. Celkovo sú teda mesačné fixné náklady v hodnote 3530 

Eur. 

Variabilné sú na základe odmeňovacej politiky firmy, kedy 50 % zo vstupu je 

vyplatených vo forme provízií, preto uvažujem variabilné náklady v hodnote 0,5 násobku 

ceny. 

Cenu je taktiež potrebné dopočítať, pretože každý podnik má nastavenú predajnú cenu 

individuálne. Cena kalkulovaná vo výpočte bude stanovená na základe váženého 

priemeru. Kapacita ľudí v podnikoch kde je vstup 3 Eura, je 470 ľudí a podnikoch so 

vstupným 2,5 Eura je 210 zákazníkov. Z týchto hodnôt stanovujem priemernú cenu za 

zákazníka na 2,85 Eura na osobu. 

Výsledný výpočet počtu zákazníkov, od ktorého začne podnik dosahovať zisk je 

nasledujúci: 

𝑞∗ =
𝑁𝐹

(𝑝 − 𝑣)
 

𝑞∗ =
3530

(2,85 − 0,5)
 

𝑞∗ = 1503 𝑧á𝑘𝑎𝑧𝑛í𝑘𝑜𝑣 
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Výsledkom je, že je potrebná mesačná návštevnosť 1503 zákazníkov, aby sa podnik 

dostal na nulu, čo je graficky znázornená v grafe č. 4  prienikom žltej a šedej priamky 

s prenesením na osu x. Pri každom ďalšom zákazníkovi začína firma generovať zisk. 

V porovnaní s realistickou variantov, kde bol odhadovaný mesačný počet zákazníkov 

3796, je táto hodnota ďaleko nižšia a je tam dostatočná rezerva. Tento rozdiel by mohol 

spôsobiť, že investovaný kapitál, ktorý nie je zahrnutý v tomto výpočte by mohol byť 

splatený v relatívne krátkej dobe. 

 

 

Graf č. 4: Bod zvratu 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

4.5.7.2 Čistá súčasná hodnota 

V kapitole analýzy CF je uvedená tabuľka, kde boli uvedené mesačné peňažné pohyby. 

Tieto hodnoty bez zohľadnenia splácania úveru budú základom pre výpočet NPV. 

Očakávané výnosnosti budú zohľadnené pri výpočte vážených nákladov na kapitál. 
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V tejto tabuľke je rovno uvedená diskontovaná miera CF pre daný mesiac. Preto prvým 

krokom bude stanovenie diskontu na základe WACC. 

U bankového úveru som už úrokovú mieru spomínal, tá ma hodnotu 0,92 % p.m. Budeme 

uvažovať, že majiteľ očakáva zhodnotenie vkladu o 1 p.b. vyššie, než je investor externý. 

To znaméná, že pri 12 % p.a. je výška mesačného úroku na základe jednoduchého 

úročenia 1 %. 

Ďalším údajom, ktorý potrebujeme k výpočtu je výška dane z príjmu právnických osôb. 

Tento údaj potrebujeme kvôli tomu, pretože úroky z úver je daňovo uznateľným 

nákladom. Táto základná sadzba dane pre rok 2018 činí 21 %.  

Poslednými premennými je výška vlastného a cudzieho kapitálu. Vlastný kapitál má 

hodnotu 5.000 Eur a cudzí 8.200 Eur. 

Po dosadení do vzorca môžem vypočítať vážené náklady na kapitál: 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
∗ 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑉𝐾 +

𝐶𝑢𝑑𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
∗ 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝐶𝐾 ∗ (1 − 𝑑𝑎ň) 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =
5000

5000 + 8200
∗ 0,01 +

8200

5000 + 8200
∗ 0,0092 ∗ (1 − 0,21) 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =0,803 % 

 

Následná tabuľka č. 19 v druhom stĺpci vyjadruje hodnoty CF v nominálnych hodnotách. 

V treťom stĺpci sú potom hodnoty denominované s tým, že v prvom mesiaci už počítam 

s denominovaním jedného obdobia, keďže výsledky sú ku koncu mesiaca. 

Vo výsledku je teda hodnota Čistej súčasnej hodnoty 6.249 Eur. Táto hodnota je relatívne 

vysoká, ale je tomu tak hlavne z toho dôvodu, že len minimum finančných prostriedkov 

je investovaných do dlhodobých aktív. Hodnotu vytvárajú hlavne zamestnanci, kde nie 

sú žiadne umŕtvené financie. Projekt je vo výsledku prijateľný pre investorov so 

zohľadnením na ich očakávanú mieru výnosnosti.  
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Tabuľka č. 19: Čistá súčasná hodnota 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Obdobie Nominálne cash flow Denominované cash flow 

August 2018 -640 -634,730 

September 2018 -5.788 -5.693,070 

Október 2018 1.596 1.556,897 

November 2018 922 892,0043 

December 2018 695 666,8526 

Január 2019 1.258 1.197,112 

Február 2019 1.000 943,7632 

Marec 2019 1.449 1.356,252 

Apríl 2019 3.528 3.274,987 

Máj 2019 2.079 1.914,012 

Jún 2019 849 775,1875 

celkom 6.249 Eur 
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ZÁVER 

Cieľom práce bolo zostaviť podnikateľský plán, tak aby sa firma na slovenskom trhu 

dostala medzi troch najlepších dodávateľov do obdobia jedného roku. 

Napĺňanie tohto cieľa začalo úvodnou kapitolou, kde sú bližšie špecifikovaná a určena 

metodika práce. Tá dopomohla k jednoduchšiemu vypracovaniu práce tak, aby mala 

logický charakter.  

V teoretických základom bola primárna štruktúra podnikateľského plánu. V jednotlivých 

bodoch tohto zámeru je potom bližšie špecifikoval jednotlivé metódy, ktoré boli 

podstatné pre vypracovanie celého projektu. 

Základom analýzy bol popis súčasnej situácie podniku. V tejto časti bola bližšie popísaná 

história a súčasnosť podniku, jej ciele a organizačná štruktúra.  Následne bol bližšie 

rozobraný produkt, s ktorým boli spojení aj zákazníci. Záverom som spomenul finančnú 

situáciu podniku s odkazom na rozvahu a výkaz zisku a straty.  

Táto kapitola ďalej pokračovala PEST analýzou, SWOT analýzou a Porterovým 

modelom konkurenčného prostredia. Týmito nástrojmi bola celkom jasne vytvorená 

predstava o súčasnom slovenskom trhu a firme ako takej. Analýza bola zakončená 

dotazníkovým prieskumom, ktorým boli získané výsledky, ktoré boli pomocou 

predchádzajúcich analýz nemohol dosiahnuť.  

Z celkovej analýzy bol vyvodený záver, že slovenský trh na rozšírenie súčasnej českej 

firmy sa javí ako veľmi prívetivý. Na Západnom Slovensku nie je žiadny významný 

konkurent a zameranie sa na tento trh má veľký potenciál. O tejto diere na trhu sa 

vyjadrili aj respondenti v dotazníku, kde o kvíze počul v priemere len jeden respondent 

z dvadsiatich. Dotazník taktiež pomohol k tvorbe ceny, kde som výsledky odpovedí 

z dotazníkov podrobil zhlukovej analýze. Výsledky boli následne použité 

v marketingovom a finančnom pláne. Firma má v súčasnosti dobrý základ na 

expandovanie, no najväčším problém bol videný v marketingovej časti. V tejto oblasti 

firma zaostáva, ale prísľubom zlepšenia je aktuálny marketingový projekt s návrhom 

nového dizajnu, na ktorom firma pracuje. 

V návrhovej časti som sa už držal štruktúry podnikateľského plánu. Popis produktu 

a výrobný plán som opomenul, pretože ten bol už spomenutý v analytickej časti. 

V marketingovom pláne som sa zameral hlavne na spomínanú cenu a propagáciu. Cena 

bola vyvodená z konkrétneho výberu zákazníkov a z už spomínaného dotazníkového 
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prieskumu. V propagácií sa potom riešili možnosti reklamy, aby sa firma, zákazníci 

a produkt dostal do povedomia trhu. Základom bude reklama na Facebooku. 

V organizačnom pláne bola identifikovaná potreba pracovníkov a upresnené pracovné 

pozície. Počet pracovníkov bol konkrétne stanovený a boli im priradené úlohy na 

začiatku projektu a potom v bežnej prevádzke. Celý harmonogram bol zhruba rozdelený 

na prípravnú časť, zahájenie predaja a ukončenie prvej fáze projektu a trvá približne 

jedenásť mesiacov. Všetky tieto podklady boli premietnuté do programu MS Project, 

ktorý je elektronickou prílohou. Tu boli jednotlivé činnosti zoradené do časovej 

postupnosti a priradené jednotlivým pracovníkom. Výsledkom bol Ganttov diagram. 

Pri hodnotení rizík najprv boli vybrané najväčšie riziká projektu a potom bola určená ich 

pravdepodobnosť a možný dopad. Po ich ohodnotení boli stanovené rôzne opatrenia, 

ktoré vy mohli znížiť hodnotu výsledného rizika a výsledky som premietol v mape rizík 

a pavučinovom grafe. V podstate jednoduchými zásadami sa dajú tieto riziká 

minimalizovať a môže sa tak jednoduchšie docieliť očakávaného výsledku. 

Poslednou časťou návrhovej časti bol finančný plán. Ten už ukazuje výsledky 

jednotlivých analýz v konkrétnych číslach. Pre analýzu cash flow sa najprv ocenili 

jednotlivé náklady. Tieto náklady je možné rozdeliť do štyroch základných oblastí: 

materiálové vybavenie, fixné náklady, variabilné náklady a marketingové náklady. Po 

zostavení cash flow sa následne určila potreba dodatočného financovania, ktoré bolo 

v hodnote 8.200 Eur. Tento úver bude splácaný po dobu desiatich mesiacov. Ďalším 

zdrojom financovania je základný kapitál vložený majiteľom v hodnote 5.000 Eur. Na 

základe výpočtu čistej súčasnej hodnoty, sa ukázalo, že projekt má finančný potenciál 

a mal by byť ziskový. Výsledok bodu zvratu, ktorý vychádzal z príjmov a nákladov 

bežnej prevádzky sa ukázalo, že je potreba mesačná návštevnosť kvízov v počte 1.503 

ľudí. Tento výsledok vnímam pozitívne, pretože realistický variant, ktorý je počítaná ako 

65 % z optimistickej varianty (maximálneho potenciálu) predikuje návštevnosť 3.796 

hráčov na kvízoch mesačne.  

Celkovo by cieľ rozšírenia trhu mohol byť spojený. Vzhľadom k absencií výrazného 

konkurenta by sa firma mala stať lídrom tohto trhu do jedného roka. Finančná analýza 

sľubuje zaujímavú investičnú príležitosť. Firma by sa mala rozhodne chopiť tejto 

príležitosti. 

Tento projekt, ktorý je plánovaný do júna 2019 môže bez problémov pokračovať ďalej. 

Ponúkajú sa možnosti rozšírenia počtu zákazníkov na súčasnom trhu alebo rozšírenie 
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aktivít na Stredné a Východné Slovensko. To bude so sebou niesť ďalšie investičné 

náklady, tie ale môžu byť pokryté z už nadobudnutého zisku. Celkovo možno odhadovať, 

že rozšírenie do týchto oblastí zaberie minimálne ďalšie dva roky. Nemožno očakávať 

tak rýchly vstup na zvyšné oblasti Slovenska. Pri väčšej podnikateľskej aktivite rastú aj 

celkové rizika a je potreba dodatočných pracovníkov a možnosti kontroly s rastúcou 

geografickou pôsobnosťou klesajú. Firma by sa mohla taktiež zamerať na jednorazové 

kvízy na teambuildingových akciách. Na českom trhu si firmy kvízy obľúbili a počet 

záujemcov o tieto akcie stúpa. Obdobne by tomu mohlo byť aj na slovenskom trhu. 
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I. Rozvaha, VZZ Pubquiz.cz 2017 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

II. Dotazník 

Dobrý deň, 

venujte prosím 2 minúty svojho času na vyplnenie dotazníku o povedomí Pubquizu. 

Pubquiz je vedomostná tímová hra ktorá sa obvykle koná v reštauračných podnikoch, kaviarňach alebo 

pohostinstvách. Kvíz pozostáva z vedomostných 51 otázok rozdelených do 10 okruhov tak, aby si každý 

prišiel na svoje. Po každom kole (dvoch okruhoch) je plánovaná prestávka na občerstvenie a spočítanie 

výsledkov moderátorom, ktorý vás bude celým kvízovým večerom prevádzať. Celá udalosť trvá 2 až 3 

hodiny a na jej konci sú ocenené najúspešnejšie tímy. 

1. Počuli ste už o Pubquize? 

         ÁNO 

         NIE 

2. Zúčastnili by ste sa takéhoto kvízu s priateľmi aj vo vašom meste? 

         ÁNO 

         NIE 

3. Koľko Eur by ste boli ochotný utratiť za vstupné na tento kvíz? 

         1,5  

         2 

         2,5 

         3 

         3,5 

4. Ako často by ste takúto udalosť navštevovali? 

           1x za mesiac 

          2x za mesiac 

          1x za týždeň 

          2x za týždeň 

          3x za týždeň 

5. Uprednostnili by ste konanie takejto akcie v podniku s teplou kuchyňou? 

         ÁNO 

         Nezáleží mi na tom 

Ďakujem za Váš čas! 

  



 

 

 

 

III. Ganttov diagram 

 

 
  



 

 

 

 

IV. Fotografie prevádzok 

 

Bokovka piváreň a reštaurácia (zdroj: www.pivarenbokovka.sk/ ) 

 

Centrálna klubovňa (zdroj: www.nasaklubovna.sk/sk/klubovna/centralna/) 

 

 Petržalská klubovňa (zdroj: www.nasaklubovna.sk/sk/klubovna/petrzalska/) 



 

 

 

 

 

Ružinovská klubovňa (zdroj: www.nasaklubovna.sk/sk/klubovna/ruzinovska/) 

 

Ventúrska klubovňa (zdroj: www.nasaklubovna.sk/sk/galeria/venturska/interier/interier-venturska/) 

 

 Chuťovka Pub & Restaurant (zdroj: www.ruzinovskachutovka.sk/) 

 

 



 

 

 

 

 

Urban house  (zdroj: www.urbanhouse.sk/ ) 

 

 

 Bokovka piváreň a reštaurácia  (zdroj: www.pivarenbokovka.sk/tt) 

 

 

 Synagóga café  (zdroj: www.synagogacafe.sk/) 



 

 

 

 

 

 Forhaus (zdroj: http://forhaus.sk/) 

  

 Rotunda Spiegelsaal (zdroj: www.spiegelsaal.sk/) 

 

 Thalmeiner (zdroj: http://trnka.sk/thalmeiner) 



 

 

 

 

 

 Stará Kotolňa (zdroj: www.starakotolna.sk/index.php) 

 

 Čajovňa Epicure (zdroj: www.cajovnaepicure.sk/) 

  

Pulse Nitra (zdroj: www.facebook.com/pulsenitra/) 



 

 

 

 

V. Cash flow pred bankovým úverom 

Dátum Činnosť Príjmy Výdaje Zostatok 

6.8. Základný kapitál 
  

5000 

6.8.-2.9. zakladanie firmy 
 

340 4660 

od 27.8. Obchodné priestory 
 

300 4360 

1.9. Propagácia firmy 
 

200 4160 

1.9. Propagácia zákazníkov 
 

750 3410 

3.9.-16.9. Počiatočné materiálové vybavenie 
 

3890 -480 

14.9. Výplata 1. zamestnanec august 
 

293 -773 

30.9. Úhrada mesačných nákladov 
 

655 -1428 

7.10. Príjem (50 % realistickej varianty) 1258 
 

-170 

14.10. Príjem (50 % realistickej varianty) 1258 
 

1088 

15.10. Výplaty zamestnanci 
 

2363 -1275 

21.10. Príjem (60 % realistickej varianty) 1510 
 

235 

21.10. Úhrada faktúr do 7.10. 
 

629 -394 

28.10. Príjem (60 % realistickej varianty) 1510 
 

1116 

28.10. Úhrada faktúr do 14.10. 
 

629 487 

31.10. Úhrada mesačných nákladov 
 

655 -168 

4.11. Príjem (70 % realistickej varianty) 1761 
 

1593 

4.11. Úhrada faktúr do 21.10. 
 

755 838 

11.11. Príjem (70 % realistickej varianty) 1761 
 

2600 

11.11. Úhrada faktúr do 28.10. 
 

755 1845 

15.11. Výplaty zamestnanci 
 

2700 -855 

18.11. Príjem (80 % realistickej varianty) 2013 
 

1158 

18.11. Úhrada faktúr do 4.11. 
 

881 277 

25.11. Príjem (80 % realistickej varianty) 2013 
 

2290 

25.11. Úhrada faktúr do 11.11. 
 

881 1409 

30.11. Úhrada mesačných nákladov 
 

655 754 

2.12. Príjem (90 % realistickej varianty) 2265 
 

3019 

2.12. Úhrada faktúr do 18.11. 
 

881 2138 

9.12. Príjem (90 % realistickej varianty) 2265 
 

4403 

9.12. Úhrada faktúr do 25.11. 
 

881 3522 

15.12. Výplaty zamestnanci 
 

2700 822 

16.12. Príjem (100 % realistickej varianty) 2516 
 

3338 

16.12. Úhrada faktúr do 2.12. 
 

1132 2206 

23.12. Príjem (100 % realistickej varianty) 2516 
 

4722 

23.12. Úhrada faktúr do 9.12. 
 

1132 3590 

30.12. Úhrada faktúr do 16.12. 
 

1258 2332 

31.12. Úhrada mesačných nákladov 
 

883 1449 

2019 
    

6.1. Úhrada faktúr do 23.12. 
 

1258 191 

13.1. Príjem (100 % realistickej varianty) 2516 
 

2707 



 

 

 

 

15.1. Výplaty zamestnanci 
 

2700 7 

20.1. Príjem (100 % realistickej varianty) 2516 
 

2523 

27.1. Príjem (100 % realistickej varianty) 2516 
 

5040 

27.1. Úhrada faktúr do 13.1. 
 

1258 3781 

31.1. Príjem (100 % realistickej varianty) 2516 
 

6298 

31.1. Úhrada faktúr do 20.1. 
 

1258 5040 

31.1. Úhrada mesačných nákladov 
 

883 4157 

1.2. Pripomienková reklama 
 

450 3707 

28.2. Čistý príjem (8 kvízov) 1450 
 

5156 

31.3. Čistý príjem (8 kvízov) 1450 
 

6606 

30.4. Čistý príjem (9 kvízov) 2079 
 

8684 

31.5. Čistý príjem (9 kvízov) 2079 
 

10763 

1.6. Ceny víťazom 
 

600 10163 

30.6. Čistý príjem (8 kvízov) 1450 
 

11612 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VI. Cash flow vrátane bankového úveru 

Dátum Činnosť Príjmy Výdaje Zostatok 

6.8. Základný kapitál 
  

5000 

6.8.-2.9. zakladanie firmy 
 

340 4660 

od 27.8. Obchodné priestory 
 

300 4360 

1.9. Úver 8200 
 

12560 

1.9. Propagácia firmy 
 

200 12360 

1.9. Propagácia zákazníkov 
 

750 11610 

3.9.-16.9. Pociatočné materiálové vybavenie 3890 7720 

14.9. Výplata 1. zamestnanec august 293 7427 

30.9. Úhrada mesačných nákladov 655 6772 

30.9. Splátka úveru 
 

862 5910 

7.10. Príjem (50 % realistickej varianty) 1258 
 

7168 

14.10. Príjem (50 % realistickej varianty) 1258 
 

8426 

15.10. Výplaty zamestnanci 
 

2363 6063 

21.10. Príjem (60 % realistickej varianty) 1510 
 

7573 

21.10. Úhrada faktúr do 7.10. 
 

629 6944 

28.10. Príjem (60 % realistickej varianty) 1510 
 

8454 

28.10. Úhrada faktúr do 14.10. 
 

629 7825 

31.10. Úhrada mesačných nákladov 655 7170 

31.10. Splátka úveru 
 

862 6308 

4.11. Príjem (70 % realistickej varianty) 1761 
 

8069 

4.11. Úhrada faktúr do 21.10. 
 

755 7314 

11.11. Príjem (70 % realistickej varianty) 1761 
 

9076 

11.11. Úhrada faktúr do 28.10. 
 

755 8321 

15.11. Výplaty zamestnanci 
 

2700 5621 

18.11. Príjem (80 % realistickej varianty) 2013 
 

7634 

18.11. Úhrada faktúr do 4.11. 
 

881 6753 

25.11. Príjem (80 % realistickej varianty) 2013 
 

8766 

25.11. Úhrada faktúr do 11.11. 
 

881 7885 

30.11. Úhrada mesačných nákladov 655 7230 

30.11. Splátka úveru 
 

862 6368 

2.12. Príjem (90 % realistickej varianty) 2265 
 

8633 

2.12. Úhrada faktúr do 18.11. 
 

881 7752 

9.12. Príjem (90 % realistickej varianty) 2265 
 

10017 

9.12. Úhrada faktúr do 25.11. 
 

881 9136 

15.12. Výplaty zamestnanci 
 

2700 6436 

16.12. Príjem (100 % realistickej varianty) 2516 
 

8952 

16.12. Úhrada faktúr do 2.12. 
 

1132 7820 

23.12. Príjem (100 % realistickej varianty) 2516 
 

10336 

23.12. Úhrada faktúr do 9.12. 
 

1132 9204 

30.12. Úhrada faktúr do 16.12. 
 

1258 7946 



 

 

 

 

31.12. Úhrada mesačných nákladov 883 7063 

31.12. Splátka úveru 
 

862 6201 

2019 
    

6.1. Úhrada faktúr do 23.12. 
 

1258 4943 

13.1. Príjem (100 % realistickej varianty) 2516 
 

7459 

15.1. Výplaty zamestnanci 
 

2700 4759 

20.1. Príjem (100 % realistickej varianty) 2516 
 

7275 

27.1. Príjem (100 % realistickej varianty) 2516 
 

9792 

27.1. Úhrada faktúr do 13.1. 
 

1258 8533 

31.1. Príjem (100 % realistickej varianty) 2516 
 

11050 

31.1. Úhrada faktúr do 20.1. 
 

1258 9792 

31.1. Úhrada mesačných nákladov 883 8909 

31.1. Splátka úveru 
 

862 8047 

1.2. Pripomienková reklama 
 

450 7597 

28.2. Čistý príjem (8 kvízov) 1450 
 

9046 

28.2. Splátka úveru 
 

862 8184 

31.3. Čistý príjem (8 kvízov) 1450 
 

9634 

31.3. Splátka úveru 
 

862 8772 

30.4. Čistý príjem (9 kvízov) 2079 
 

10850 

30.4. Splátka úveru 
 

862 9988 

31.5. Čistý príjem (9 kvízov) 2079 
 

12067 

31.5. Splátka úveru 
 

862 11205 

1.6. Ceny víťazom 
 

600 10605 

30.6. Čistý príjem (8 kvízov) 1450 
 

12054 

30.6. Splátka úveru 
 

862 11192 
 

  



 

 

 

 

VII. MS Project – elektronická príloha (CD) 


