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Abstrakt 

Diplomová práca je zameraná na riadenie rizík v oblasti marketingovej komunikácie 

v spoločnosti Prvý piešťanský pivovar, s. r. o., ktorej cieľom je na základe teoretických 

východísk a prevedených analýz súčasného stavu a rizík navrhnúť zmenu súčasného 

komunikačného mixu.   

Abstract 

The master´s thesis is focused on risk management in the area of marketing communication in 

Prvý piešťanský pivovar, s. r. o., which aim is to propose a change of the current communication 

mix based on the theoretical knowledge and analysis of the current state and risks.  
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ÚVOD 

Podnikanie v dnešnej dobe so sebou prináša množstvo turbulentných zmien, ktorým 

musí čeliť nejeden podnikateľ. Nato, aby sa s takýmito tržnými a spoločenskými zmenami 

vyrovnal, je potrebná jeho flexibilná a okamžitá reakcia. Nakoľko je v súčasnosti kladený 

veľký dôraz na splnenie požiadaviek zákazníka, je pre úspešné podnikanie nevyhnutné 

vynakladať dostatočné úsilie marketingovým aktivitám. Tie sú dôležité nielen pre identifikáciu 

skutočných potrieb zákazníka, ale predovšetkým, aby zabezpečili dostatočnú podporu predaja.  

Preto sa diplomová práca zaoberá analýzou rizík marketingového prostredia spoločnosti 

Prvý piešťanský pivovar, s. r. o., ktorý sa venuje výrobe remeselného piva s názvom Žiwell. 

Nakoľko spoločnosť nemá bohatú históriu a pôsobí na trhu len tretím rokom, väčšina aktivít 

pivovaru je zameraná na výrobu kvalitného remeselného piva. Naopak marketingovým 

aktivitám nebola doposiaľ venovaná dostatočná pozornosť. 

Z toho dôvodu sa táto diplomová práca zameriava na podporu marketingovej činnosti 

pivovaru. Na základe podrobných analýz sú identifikované, zhodnotené a eliminované riziká 

ohrozujúce fungovanie a ďalší rozvoj spoločnosti. Eliminácia rizík spočíva v návrhu opatrení 

v podobe nového komunikačného mixu, ktorého aplikáciou do praxe sa zabezpečí efektívnejšia 

propagácia. 
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1 CIELE PRÁCE, METÓDY A POSTUPY SPRACOVANIA 

Cieľom diplomovej práce je na základe teoretických východísk a prevedených analýz 

súčasného stavu a rizík navrhnúť zmenu súčasného komunikačného mixu.  

Zmena spočíva v návrhu nového komunikačného mixu, ktorého zámerom je na jednej 

strane eliminácia súčasných rizík a na strane druhej zefektívnenie propagácie spoločnosti.  

Pre správne navrhnutie nového komunikačného mixu je nevyhnutné využitie 

niekoľkých metód analýzy marketingového prostredia a rizík. K takýmto metódam patrí 

analýza SLEPT, Porterov päťfaktorový model či Model 7S a v neposlednom rade finálny 

prieskum prostredníctvom SWOT analýzy. Pre účely diplomovej práce je vypracovaný tiež 

marketingový mix a komunikačný mix spoločnosti, z ktorého vychádza samotný návrh 

riešenia.  Po analýze marketingového prostredia nasleduje analýza rizík, pre ktorú je použitá 

metóda RIPRAN™.  

Pri vypracovávaní jednotlivých metód a postupov je vychádzané z detailných dialógov 

a diskusii s kompetentnými osobami. Získané informácie sú ďalej premietnuté do samotného 

návrhu riešenia. 
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2 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE 

Teoretické poznatky obsiahnuté v tejto kapitole predstavujú východiská, z ktorých bude 

táto diplomová práca čerpať. Základom problematiky je detailné vysvetlenie základného 

významu slova marketing a analýz, ktoré budú vypracované pre ďalšie účely práce. Ide 

o analýzy prostredia ako SLEPT analýza, Porterov päťfaktorový model konkurenčného 

prostredia či analýza Model 7S. Ďalšími vymedzenými pojmami sú SWOT analýza, 

marketingový a komunikačný mix a následne analýza rizík. 

2.1 MARKETING 

Pri vyslovení slova marketing si väčšina predstaví klasickú reklamu, no v skutočnosti je 

to oveľa viac. Toto vnímanie marketingu je príliš úzke, nakoľko pojem marketing okrem 

reklamy, ktorá je tiež veľmi dôležitá, zahŕňa  všetko od kultúry spoločnosti, cez prieskum trhu, 

je dôležitý i pri zavádzaní nového produktu či pri rozvoji produktu, spája sa s PR (verejnými 

vzťahmi) a mnoho iného (1). 

Marketing v súčasnosti teda nemožno vnímať len vo význame schopností predať, ale 

jeho úlohou je predovšetkým uspokojiť potreby zákazníka. Z toho vyplýva, že marketing je 

súčasťou už prvotnej fázy projektovania a prípravy, kedy sa určujú potreby trhu, ďalej je 

prítomný počas celej životnosti produktu, kde je jeho zámerom udržať si súčasných a stálych 

zákazníkov a taktiež získať nových (2).  

Peter Drucker, ktorý patrí k zakladateľom moderného marketingu vyjadril definíciu 

marketingu takto: „ Cieľom marketingu je urobiť akt predaja nadbytočným“ (3, s. 64–65).   

To znamená správne definovať potreby zákazníka, na základe ktorých je vytvorený 

produkt poskytujúci vysokú hodnotu. Ten bude efektívne distribuovaný a propagovaný a bude 

sa teda aj dobre predávať (2).  

Marketing nie je len náhoda, ide o neustále plánovanie, skúmanie a nachádzanie 

novodobých technik, nástrojov či riešení. A preto sa v súčasnej dobe stáva marketing nielen 

vedou, ale i umením (4). 
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2.1.1 Základné princípy marketingu 

Základné princípy marketingu je možné zhrnúť do nasledujúcich piatich bodov: 

1. zákazník stojí v centre pozornosti diania spoločnosti, z čoho vyplýva nutnosť neustáleho 

výskumu priania a potrieb zákazníka, na základe ktorého vie spoločnosť zákazníka 

uspokojiť, 

2. zákazník v skutočnosti nenakupuje výrobok, ale kupuje to, čo je pre neho užitočné 

a predstavuje určitú hodnotu. Zákazníka zaujíma predovšetkým úžitok, ktorý mu daný 

výrobok môže priniesť, 

3. marketing je v spoločnosti natoľko dôležitý, že je realizovaný na všetkých oddeleniach, 

nielen na marketingovom (ak oddelenie má spoločnosť vytvorené), ktorých činnosti sa 

týkajú kontaktu so zákazníkom a ovplyvňuje jeho spokojnosť, 

4. trh je rôznorodý teda heterogénny, z čo vyplýva nutnosť segmentácie. Tá vyplýva z toho, 

že každý zákazník má rôzne potreby, priania a záujmy. Samotný segment trhu teda tvorí 

skupina zákazníkov, ktorý majú podobné potreby a požiadavky, takže majú zákazníci 

relatívne rovnaké charakteristiky a preferencie. Práve to ich odlišuje od iného segmentu 

zákazníkov, 

5. zákazník a trh podliehajú nepretržitej zmene, čo je spôsobené novými ponukami, 

inováciami a tiež možnosťami ako vyhovieť novým potrebám a prianiam zákazníkov (5). 

2.1.2 Základné marketingové koncepty 

Na správne pochopenie toho ako má marketing v praxi slúžiť, je potrebné oboznámiť sa 

s jeho základnými ôsmimi konceptami (2). 

Potreby, priania a dopyt 

Ľudské potreby možno definovať ako stav pociťovaného nedostatku. Medzi základné 

ľudské potreby patrí napríklad strava, oblečenie, bývanie. Z takýchto potrieb vznikajú priania, 

ak sú zamerané na špecifické predmety, ktoré dokážu danú potrebu uspokojiť. Priania sú teda 

vytvárané spoločnosťou. Následne dopyt predstavuje také prianie po produkte, za ktoré je 

zákazník je ochotný zaplatiť (2).  
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Cieľové trhy, positioning a segmentácia 

Tržné prostredie je heterogénne teda také, kde sa nevyskytujú dvaja zákazníci s úplne 

rovnakými prianiami či potrebami. Z tohto dôvodu je nutné rozdelenie na tržné segmenty. 

Takéto odlišné skupiny zákazníkov s podobnými preferenciami vznikajú práve segmentáciou 

trhu. Po rozdelení trhu na niekoľko tržných segmentov sa identifikuje jeden alebo viac 

segmentov prinášajúci najväčšie príležitosti. Takéto trhy sú potom považované za cieľové. Ak 

si spoločnosť vyberie viac cieľových trhov, musí vytvoriť tržnú ponuku pre každý jeden, ktorou 

daný trh osloví. Preto pre cieľového zákazníka musí daná ponuka poskytovať určitú výhodu. 

Vytvorenie takejto ponuky pre konkrétny cieľový trh sa nazýva positioning (2). 

Ponuka a značky 

Reakciou spoločnosti na zákaznícke potreby je ponuka určitej hodnotovej propozície, 

čiže súboru benefitov uspokojujúcich tieto potreby. Značka predstavuje ponuku od známeho 

zdroja evokujúca u zákazníka mnoho asociácii, ktoré spoločne tvoria jej imidž (2). 

Hodnota a uspokojenia  

Zákazník si volí predovšetkým také ponuky, u ktorých dochádza k presvedčeniu, že 

majú pre neho najvyššiu hodnotu. Hodnota je kombinácia kvality, služby a ceny a predstavuje 

určitú triádu hodnoty pre zákazníka. Tá vzrastá s kvalitou a úrovňou služieb a naopak 

s nárastom ceny sa znižuje. Uspokojenie vyjadruje ako zákazník vníma a hodnotí výkon 

zakúpeného produktu, ktorý porovnáva s očakávaniami pred jeho zakúpením. Ak tento výkon 

nespĺňa očakávania, zákazník nie je spokojný (2).  

Marketingové kanály  

Pre zaujatie cieľového zákazníka sa používajú marketingové kanály, ktoré možno 

rozdeliť na tri druhy a to komunikačný, distribučný a podporný. Komunikačné kanály 

zabezpečujú prenos správ k cieľovému zákazníkovi a späť. Medzi takéto kanály zaraďujeme 

napríklad internet, rádio, telefón, televízia či noviny. Preferované sú predovšetkým obojsmerné 

kanály (emaily, blogy) pred jednosmernými, nakoľko poskytujú spätnú väzbu od zákazníka. 

Distribučný kanál slúži k vystaveniu, predaju a dodaniu výrobkov či služieb zákazníkovi. Môže 

byť buď priamy (internet, pošta) alebo nepriamy prostredníctvom veľkoobchodov, 

maloobchodov či distribútorov. Podporné kanály sa využívajú pri realizácii transakcie medzi 

spoločnosťou a zákazníkom. K takýmto podporným kanálom zaraďujeme poistenie, 

skladovanie či prepravu (2).  
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Dodávateľský reťazec 

Dodávateľský reťazec predstavuje ďalší z kanálov, ktorý začína dodaním materiálov, 

surovín cez komponenty, zostavy až po finálne produkty určené pre konečných užívateľov. 

Tento reťazec môže tvoriť niekoľko spoločností, z ktorých si každá stanoví určité percento 

z celkovej hodnoty, ktorú reťazec vytvoril (2). 

Konkurencia 

Konkurencia predstavuje súčasných i budúcich konkurentov a tiež substitúty, ktoré by 

zákazník mohol uprednostniť pred ponukou danej spoločnosti a sú pre ňu určitou hrozbou (2). 

Marketingové prostredia 

Marketingové prostredie sa rozdeľuje na prostredie širšie a prostredie činné. K činnému 

prostrediu patrí spoločnosť, jej dodávatelia  či odberatelia, ktorými sú distribútori, dealeri 

a koneční zákazníci. Širšie prostredie je tvorené zo šiestich častí a to demografické, ekologické, 

spoločensko-kultúrne, prírodné, technologické a politicko-právne. Je nevyhnutné sledovať ich 

neustály vývoj a pretrvávajúce trendy, ktorým treba prispôsobovať marketingovú stratégie (2). 

2.2 MARKETINGOVÉ PROSTREDIE 

Marketingové prostredie nemožno považovať za statické a nemenné, naopak 

v poslednom období  je možné pozorovať čoraz častejších zmien prostredia. Týmto zmenám 

prostredia sa musí spoločnosť prispôsobiť a teda i zmeniť jeho prístup k trhu, preto musí 

spoločnosť dôkladne poznať sily prostredia a jeho aktérov (6). 

2.2.1 SLEPT analýza 

Marketingové prostredie je zo širšieho hľadiska tvorené vonkajšími faktormi 

ovplyvňujúcimi realizáciu a rozvoj marketingových aktivít zameraných na cieľového 

zákazníka. Tieto faktory sú neovplyvniteľné danou spoločnosťou a skúmané prostredníctvom 

analýzy SLEPT. Analýzu tvorí päť faktorov, a to faktory sociálne, legislatívne, ekonomické, 

politické a technologické (6). 
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Definícia jednotlivých faktorov je vysvetlená v tabuľke 1. 

Tab. č.  1 – SLEPT analýza (vlastné spracovanie podľa 7) 

S L E P T 

Demografické 

charakteristiky 

Obchodné 

právo a daňové 

zákony 

Miera inflácie 

Hodnotenie 

politickej 

stability 

Podpora vlády 

v oblasti 

výskumu 

Makroekonomické 

charakteristiky 

trhu práce 

Právna úprava 

pracovných 

podmienok 

Úroková miera Politický postoj 
Výška výdajov 

na výskum 

Dostupnosť 

pracovnej sily 

Regulačné 

opatrenia 

a legislatívne 

obmedzenia 

Obchodný 

a rozpočtový 

deficit či 

prebytok 

Hodnotenie 

externých 

vzťahov 

Rýchlosť 

realizácie 

nových 

technológii 

Mobilita  Výška HDP 
Politický vplyv 

rôznych skupín 

Rýchlosť 

morálneho 

zastarania 

Úroveň vzdelania  
Menová 

stabilita 
Pracovné právo 

Rýchlosť 

morálneho 

zastarania 

2.2.2 Porterov päťfaktorový model konkurenčného prostredia 

Marketingové prostredie spoločnosti tiež možno analyzovať prostredníctvom 

Porterovho päťfaktorového modelu konkurenčného prostredia. Toto prostredie tvorené 

konkurenciou, dodávateľmi, odberateľmi je ovplyvniteľné spoločnosťou a naopak. Porterov 

model sa teda skladá z päť základných častí:  

 konkurencia v odvetví – predstavuje vzájomnú rivalitu medzi konkurentami, ktorí pôsobia 

v rovnakom odvetví. Konkurenčný boj je tým väčší, čím je trh stálejší, odvetvie novšie, 

produkty sú menej odlišné a tiež čím viac má odvetvie konkurentov, 

 hrozba vstupu nových konkurentov – konkurenti sú podnikateľské subjekty, ktoré 

plánujú vstúpiť alebo už sú súčasťou trhu, kde daná spoločnosť pôsobí. Obor podnikania je 

pre konkurenta tým menej atraktívnejší, čím sú väčšie náklady pri vstupe do odvetvia, čím 

majú výrobky vyšší stupeň odlišnosti, čím zložitejšie je vytvorenie si distribučnej siete  a 

čím viac je odvetvie regulované, 

 vyjednávacia sila dodávateľov – je riziko, ktoré by sa odberateľ rozhodol podstúpiť a kedy 

by si na vlastné náklady a vlastnými silami zadovážil produkty dodávané danou 

spoločnosťou. Vyjednávacia sila dodávateľov je vyššia, čím významnejší je dodávateľ, čím 

menší je ich počet alebo čím diferencovanejšie sú dopytované produkty,   
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 vyjednávacia sila odberateľov – je také riziko, kedy by dodávateľ rozšíril svoju 

podnikateľskú aktivitu tak, že z neho vznikne nová konkurencia doterajšieho odberateľa. Je 

väčšia, čím významnejší distribútor je zákazník, čím ľahšie sa dokáže zákazník dostať ku 

konkurencii, čím je ľahšie dostupný substitút a čím menej vníma zákazník kvalitu 

produktov,  

 hrozba substitútov – predstavuje riziko ohrozenia predaja našich výrobkov na trhu 

konkurenčnými výrobkami, ktoré by mohli nahradiť produkty danej spoločnosti. Je tým 

vyššia, čím má výrobok viac príbuzných substitútov, čím má substitút nižšie náklady, alebo 

ak je cena pre zákazníka menej výhodná (8). 

2.2.3 Model 7S 

Pri analýze okolia spoločnosti sú dôležité tiež interné teda vnútorné faktory. K danej 

analýze vnútorného okolia sa používa nástroj označovaný ako Model 7S. Model sa skladá zo 

siedmich vzájomne pôsobiacich  faktorov, ktoré spolu tvoria danú spoločnosť: 

 stratégia – stratégiu spoločnosti tvorí určitá štruktúra vytvárajúca hierarchiu, v ktorej 

jednotlivé stratégie sa vzájomne ovplyvňujú. Vrcholovú stratégiu predstavuje podniková 

stratégia, ktorá vytvára určitý smer podnikania vyplývajúci z poslania, vízie či misia 

spoločnosti. Na túto stratégiu nadväzuje stratégia obchodná resp. marketingová stratégia, 

ktorá skúma samotný tržné prostredie a konkurenčné aktivity. Ďalšou stratégiou je funkčná 

stratégia, ktorá svojou činnosťou zabezpečuje plnenie obchodnej stratégie. Ide hlavne o 

dostupnosť potrebných zdrojov a aplikáciu vhodnej technológie, 

 štruktúra – jedná sa o vytýčenie vzťahov z pohľadu nadriadenosti či podriadenosti medzi 

jednotlivými účastníkmi v spoločnosti,  

 systémy – ide o podporu, ktorá napomáha pri riadení či kontrole aktivít, procesov v danej 

spoločnosti. Patrí sem implementácia rôznych systémov od manažérskych, komunikačných, 

informačných, kontrolných až po tie inovačné, 

 spolupracovníci – sú zdrojom ľudského kapitálu,  kde je potrebné neustále rozvíjanie 

vzťahov, školenia, vštepovanie firemnej kultúry či samotná motivácia, 

 schopnosti – pre dosiahnutie efektivity v spoločnosti sú potrebné schopnosti na 

profesionálnej úrovni,  kde patria hlavne znalosti a kompetencie. Dôležitým faktorom pre 

nadobudnutie takýchto schopností  je vhodné prostredie na vzdelávanie a ďalší rozvoj, 
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 štýl – je to postoj manažmentu k samotnému riadeniu spoločnosti či riešeniu určitých 

situácii. Dôležité je rozdeľovať riadenie formálne od riadenia neformálneho a taktiež náplň 

organizačných smerníc od reálnej práce manažmentu,  

 zdieľané hodnoty – ide o dosiahnutie určitého spoločného úspechu prostredníctvom 

skutočností, hodnôt či princípov, ktoré sú rešpektované účastníkmi.  Pre dosiahnutie 

pozitívnej zmeny je nevyhnutné pochopiť a nasledovať zdieľané hodnoty spoločnosti (9).  

Model 7S je znázornený na obrázku 1: 

2.3 MARKETINGOVÝ MIX 

Marketingový mix predstavuje najdôležitejší nástroj marketingového riadenia, ktorý 

slúži spoločnosti k dosiahnutiu stanovených marketingových cieľov. Tvorí ho súbor taktických 

marketingových nástrojov, ktorým spoločnosť dokáže zmeniť svoju ponuku pre daný cieľový 

trh. Rovnako slúži na ovplyvnenie dopytu po výrobkoch spoločnosti. Zahrňuje štyri základné 

prvky, ktoré medzi sebou vytvárajú vzájomné väzby (10). 

  

Zdieľané 
hodnoty

Štruktúra

Systémy

Štýl

Spolupra
covníci

Schopnos
ti

Stratégia

Obr. č.  1 – Schéma Model 7S (vlastné spracovanie podľa 9) 
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2.3.1 Produkt 

Je najdôležitejšou zložkou marketingového mixu. Samotný produkt predstavuje niečo, 

čím sa dajú uspokojiť ľudské potreby, priania a čo sa dá ponúknuť k samotnej zmene. Za 

produkt sa považujú ako hmotné predmety, tak tiež produkty nehmotné teda nehmatateľné sú 

to napríklad služby, nápad či vynález. V marketingovej oblasti sa rozlišujú tri úrovne 

samotného produktu, a to: 

 jadro produktu – predstavuje prospešnosť, užitočnosť či hodnotu, ktorú je produkt 

schopný poskytnúť spotrebiteľovi, 

 reálny produkt – patrí sem kvalita, dizajn či obal produktu, 

 rozšírený produkt –  v súčasnej dobe je veľmi dôležitý, ide o tzv. doplňujúce faktory, 

vďaka ktorým zákazník vníma výhodu daného produktu spoločnosti a napomáha 

zákazníkovi sa rozhodnúť práve pre daný produkt. Patria sem doplnkové služby, ktoré 

ponúka daný produkt po zakúpení ako napríklad inštalácia, servis, distribúcia, poradenstvo, 

záruka (10). 

 Grafické prevedenie jednotlivých zložiek produktu zachytáva obrázok 2. 

2.3.2 Cena 

Cena predstavuje čiastku, ktorú zaplatia kupujúci za daný výrobok. Samotná cena 

predstavuje výnosy a má existenčný význam pre spoločnosť. Zvyšné nástroje marketingového 

mixu by mali korešpondovať s cenou. Cenotvorba produktu nie je vôbec ľahkou záležitosťou 

pre spoločnosť (11).  

jadro

reálny produkt 

rozšírený produkt

Obr. č.  2 – Základné zložky produktu (vlastné spracovanie podľa 10) 
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Ak sa spoločnosť rozhodne znížiť cenu produktu, je zrejmé, že to danom výrobku 

narastie dopyt a opačne. Tu je veľmi dôležitý tzv. Veblenov efekt, ktorý hovorí, že pri 

lukratívnych statkoch nízka cena predstavuje pre zákazníka pocit podozrenia, že daný produkt 

neodpovedá kvalite alebo exkluzivite výrobku. Veľké množstvo ľudí je presvedčených o tom, 

že drahšie výrobky majú lepšiu kvalitu ako lacnejšie. Preto je dôležité, aby spoločnosť správne 

stanovila cenu produktu, kedy je nutné pochopiť spojenie medzi kvalitou a cenou produktu 

(12). 

Stanovenie ceny  

Cena je veľmi flexibilnou časťou marketingového mixu, je možné ju zmeniť takmer 

okamžite. K hlavným spôsobom určeniu ceny patrí: 

 cena založená na nákladoch – tiež nazývaná ako nákladovo orientovaná cena. Tento 

spôsob je pri stanovený ceny používaný najčastejšie. Na základe kalkulačných postupov sa 

určia náklady na samotný výrobu a distribúciu výrobku. Tento spôsob stanovenia ceny sa 

vyznačuje jednoduchosťou a potrebné údaje sú ľahko dostupné, 

 cena na základe dopytu – nazývaná ako dopytovo orientovaná cena. Ide o to aký vplyv 

má zmena ceny na dopyt produktu, 

 cena na základe ceny konkurencie – označovaná ako konkurenčne orientovaná cena. Ak 

sú produkty danej spoločnosti podobné ako výrobky konkurenta, spoločnosť musí zvážiť 

podobné ceny ako má konkurenčná spoločnosť. Tento druh stanovenia ceny sa používa 

najmä pri vstupe spoločnosti na nový zahraničný trh, 

 cena podľa marketingových cieľov spoločnosti – tu sa stanovuje cena produktu podľa 

toho, čo chce spoločnosť na trhu dosiahnuť či bude maximalizovať objem predaja a  podiel 

na trhu (vtedy stanoví nižšiu cenu), či chce maximalizovať zisk (zvýši ceny), alebo či jej 

zámerom je posilniť imidž jak spoločnosti, tak produktu (v tomto prípade je cena vysoká 

resp. prestížna), 

 cena podľa vnímanej hodnoty produktu zákazníkom – ide o hodnotu, ktorú pripisuje 

zákazník výrobku. Cena sa určite tak, aby zodpovedala tej hodnote, ktorú zákazník vníma. 

Tu ide hlavne o uspokojenie zákazníka a jeho potrieb (12). 

2.3.3 Distribúcia 

Predstavuje dodanie produktu ku výrobcovi či ku konečnému zákazníkovi. Úlohou je, 

aby daný produktu bol dostupný pre zákazníka, tam kde si to vyžaduje (13). 
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Distribúcia je teda dodanie výrobku ku spotrebiteľovi tak, aby bola zvolená najlepšia 

distribučné cesta a aby výrobok bol schopný sa na trhu uplatniť (14). 

Distribučnú sieť môžu tvoriť až tri subjekty, ktorými sú: 

 výrobcovia – prvovýrobcovia, spracovatelia, 

 distribútori – veľkoobchod, maloobchod alebo agenti, 

 podporné organizácie – reklamné agentúry, banky, poisťovne (10).  

Na začiatku každej distribučnej cesty je výrobca produktu a na konci tohto reťazca je 

konečný zákazník alebo spotrebiteľ. V strede tejto cesty sa môžu vyskytovať 

sprostredkovatelia, ktorí sú medzi zákazníkom a producentom, preto sa samotná distribúcia delí 

na distribúciu priamu a distribúciu nepriamu. Pri priamej distribúcii, ktorá je zobrazená na 

obrázku 3, sa nevyskytuje žiadny medzičlánok medzi výrobcom a zákazníkom čím dochádza 

k ich vzájomnej komunikácii (10). 

 

Obr. č.  3 – Priama distribúcia (10) 

Za veľkú výhodu tohto druhu distribúcie je považovaná priama komunikácia so 

zákazníkom, taktiež možnosť neustálej kontroly produktu až po okamih predaja zákazníkovi 

a samozrejme nižšie náklady. Za nevýhodu sa berie to, že priamou distribúciou spoločnosť 

nepokryje rozsiahly trh, tu pomáha nepriama distribúcia (10). 

Nepriama distribúcia, zobrazená na obrázku 4, môže obsahovať jeden, dva či dokonca 

niekoľko medzičlánkov. Vtedy sa táto distribúcia nazýva jednoúrovňová, dvojúrovňová až 

viacúrovňová. Ak sa spoločnosť rozhodne využívať nepriamu distribúciu, nastáva okamih, 

kedy nemá priamy kontakt so zákazníkom, nevie skontrolovať v akom „stave“ konečný 

zákazník dostane produkt. V tejto chvíli sa spoločnosť stáva závislá na distribútorovi (10). 

 

Obr. č.  4 – Nepriama distribúcia (9) 
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2.3.4 Propagácia 

Poslednou zložkou marketingového mixu je propagácia. Vďaka propagácii informuje 

spoločnosť stakeholderov o produktoch, o ich cenách či miestach predaja. Nejde len o samotnú 

reklamu produktu ako si každý predstaví pri slove propagácia. Samotná propagácia pozostáva 

z niekoľkých základných postupov – reklama, priamy marketing, osobný predaj, podpora 

predaja či public relations (10). 

2.4 KOMUNIKAČNÝ MIX 

Samotné ponúkanie výrobkov a služieb už nie je v dnešnej dobe postačujúce. 

Spoločnosti musia oboznámiť zákazníkov o prednostiach ponúkaných produktov či služieb. A 

práve k tomu slúži  komunikačný mix, ktorý sa skladá z niekoľkých častí, a to reklama, podpora 

predaja, public relations, osobný predaj či priamy marketing (2). 

2.4.1 Reklama 

Reklama je najpoužívanejším prostriedkom komunikačného mixu. Je potrebné si 

uvedomiť, že nejde o najdôležitejší nástroj marketingovej komunikácie. Reklama by mala byť 

prepojená so všetkými využívanými nástrojmi komunikačného mixu v spoločnosti. Jej 

zámerom je prilákať nových a udržať si súčasných zákazníkov. Ide o platenú formu prezentácie 

produktu či služby vďaka médiám ako sú napríklad televízia, rádio, noviny (6). 

Stanovenie cieľov reklamy 

Ak spoločnosť uvažuje o reklame, je potrebné si určiť jej cieľ ako aj hovorí Philip Kotler 

jednej z jeho kníh: „Ciele by mali vychádzať z rozhodnutia o cieľovom trhu, positioningu 

a marketingového mixu, ktoré určia čo musí reklama v rámci celkového marketingového 

programu dosiahnuť“ (2, s. 856).  

Každá reklama by mala mať nejaký účel či cieľ a to buď informatívny, presvedčovací 

či pripomínajúci (2). 
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Jednotlivé druhy cieľov sú rozpísané v tabuľke 2. 

Tab. č.  2 – Druhy cieľov reklamy (2) 

Informatívna reklama Presvedčovacia reklama Pripomínajúca reklama 

Upozorniť trh na produkt Získať preferencie pre značku 
Pripomenúť, že produkt môže byť 

neskôr potrebný 

Upozorniť trh na zmenu ceny Presvedčiť zákazníka o kúpe 
Udržať produkt v mysli zákazníka 

i mimo sezóny 

Popísať ponúkané služby 
Zmeniť spôsoby ako zákazník 

vníma produkt 

Pripomenúť, kde je možné produkt 

zakúpiť 

Vybudovať imidž spoločnosti 
Presvedčiť zákazníka, aby prijal 

návštevu či telefonát predajcu 

Udržať povedomie o výrobku či 

službe 

2.4.2 Podpora predaja 

Podpora predaja predstavuje výhodu pre zákazníka pri kúpe produktu či služby. Jej 

úlohou je, aby predaj vzrástol a aby sa produkt či služba stala pre zákazníka zaujímavejšia či 

dostupnejšia. Samozrejme ide o finančne nákladnú metódy komunikačného mixu, ale na druhej 

strane v súčasnosti patrí k najdôležitejším (10). 

Reklama ponúka dôvod či príčinu ku kúpe výrobku či služby, zatiaľ čo podpora predaja 

sú nástroje či techniky, ktoré podnecujú zákazníka k skoršiemu či väčšiemu nákupu 

ponúkaného tovaru či služby (4).  

Podpora predaja sa skladá z niekoľkých nástrojov: 

 podpory spotrebiteľov – vzorky, zľavy, kupóny, odmeny či záruky, 

 podpory predajných kanálov – marketingové fondy, tovar zdarma, zľavy),  

 podpory spoločností a predajných síl – reklamačné predmety, veľtrhy, kongresy (4). 

2.4.3 Public relations 

Public relations alebo tiež vzťah s verejnosťou predstavuje budovanie vzťahov so 

stakeholdermi spoločnosti či budovanie si mena a povesti na trhu. Väčšie spoločnosti majú 

oddelenia, ktoré sa zaoberajú public relations a zároveň zamestnávajú hovorcu spoločnosti. 

Medzi najčastejšie využívané prostriedky patrí publikovanie výročných správ, usporiadanie 

akcii spojených s prezentáciou výrobku, podnikové noviny, akcie pre miestnych obyvateľov, 

akcie, ktoré podporujú zlepšenie životného prostredia a podobne (10). 

Vzťahy s verejnosťou sa rozdeľujú do dvoch základných skupín: 

 komunikácia s interným prostredím spoločnosti, 

 komunikácia s externým prostredím (10). 
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Zámerom komunikácie s interným teda vnútorným prostredím je, aby zamestnanci 

spoločnosti mali k nej pozitívny vzťah, boli stotožnení s hodnotami spoločnosti a aby hovorili 

o nej vždy len kladne (10). 

Prostredníctvom komunikácie s externým teda vonkajším prostredím sa snaží 

spoločnosť udržiavať pozitívne vzťahy s vonkajším okolím, s obyvateľmi, s orgánmi, ale tiež 

s médiami. Patria sem napríklad tlačové konferencie, sponzoring kultúrnych, charitatívnych či 

športových udalostí a podobne (10). 

2.4.4 Osobný predaj 

Jeho úlohou je vybudovanie silnejších vzťahov so zákazníkom. Ide o osobný kontakt so 

zákazníkom, kedy spoločnosť môže sledovať reakcie zákazníka na produkt a ľahko získať 

spätnú väzbu. Aby bol osobný predaj efektívny, je veľmi dôležitá osobnosť predajcu, jeho 

oboznámenosť s produktom, jeho profesionalita, chovanie a psychologické pôsobenie na 

zákazníka (10). 

Samotný proces predaja má niekoľko bodov: 

 kontaktovanie zákazníka, 

 zistenie jeho požiadaviek, 

 predvedenie výrobku, 

 uzatvorenie predaja, 

 popredajná fáza (6). 

Každá z týchto fáz má svoje postupy, aby sa celý proces predaja stal efektívnym. Za 

najdôležitejšiu fázu sa považuje posledná popredajná fáza, kedy je nutné, aby spoločnosť 

presvedčila zákazníka, že si vybral dobre (6). 

2.4.5 Priamy marketing 

Priamy marketing sa často nazýva aj ako direct marketing. Prostredníctvom priameho 

marketingu sa neoslovuje taká široká verejnosť ako pri reklame, ale sú oslovení len zákazníci, 

pre ktorých je daný produkt atraktívny. Priamy marketing zahŕňa vhadzovanie letákov do 

poštových schránok, direct emaily, teleshopping, ale tiež rozhlasové či televízne relácie. V 

rámci priameho marketingu rozlišujeme dva druhy a to adresný priamy marketing (ponuka 

je určená konkrétnemu zákazníkovi) a neadresný priamy marketing (ponuka je určená 

určitému segmentu, ale nie menovito) (10). 
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2.5 SWOT ANALÝZA 

Z výsledkov analýz marketingového prostredia sa zostavuje výsledná analýza SWOT, 

ktorá predstavuje východisko pri zostavovaní marketingovej stratégie. Slúži na identifikáciu 

silných a slabých stránok spoločnosti a porovnáva ich s potenciálnymi príležitosťami či 

hrozbami. Úlohou analýzy nie je len ich vytýčenie, ale najmä vyhodnotenie vplyvu tržného 

prostredia a odhad trendu budúceho vývoja (15).  

Graficky možno jednotlivé faktory znázorniť na obrázku 5. 

Príležitosti a hrozby 

Dôležité je určiť hlavné hrozby a príležitosti spoločnosti. Spoločnosť musí počítať 

s jednotlivými trendami, ktoré môžu mať veľký dopad na spoločnosť. Každá hrozba spoločnosti 

si vyžaduje rovnakú pozornosť.  Treba určiť pravdepodobnosť jednotlivých hrozieb a aké škody 

by mohli spôsobiť. Je potrebné sa zamerať na tie najrizikovejšie a následne podstúpiť kroky 

ako sa s nimi vysporiadať. Príležitosti možno vyhľadať tam, kde spoločnosť vďaka svojím silný 

stránkam  môže využiť zmeny prostredia vo svoj prospech. Využitie takej príležitosti môže so 

sebou niesť i určité riziká, preto je nevyhnutné rozhodnúť či budúce prínosy dostatočne 

prevyšujú tieto riziká (2). 

Silné a slabé stánky 

SWOT analýza zahŕňa len tie silné a slabé  stránky, ktoré majú vzťah k kritickým 

faktorom úspechu, majú najsilnejší vplyv na úspech organizácie. Pri ich meraní vychádzame 

v porovnaní s konkurenciou. Silné i slabé stránky taktiež musia byť založené na podložených 

faktoch (2).  

Silné stránky

Strenght

Slabé stránky

Weakness

Príležitosti

Opportunities

Hrozby

Threat

Obr. č.  5 – Matica SWOT analýzy (vlastné spracovanie podľa 15) 
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Postup pri zhotovení SWOT analýzy 

Základný postup zhotovenia SWOT analýzy je obsiahnutý v nasledujúcich šiestich 

bodoch: 

1. identifikácia významných silných, slabých stránok a zároveň určenie príležitostí a hlavných 

hrozieb pre spoločnosť, 

2. odporúča sa rovnaký počet v každej kategórii, aby zostavená matica bola symetrická, 

3. pridelenie váh v rozmedzí 0,00 – 1,00 ku každej položke, ktorá určuje dôležitosť každého 

faktoru v každej kategórii. Celkový súčet v každej kategórii sa musí rovnať jednej. Riadi sa 

pravidlom, čím je hodnota váhy určitej položky väčšia, tým je daná položka dôležitejšia 

a opačne, 

4. ohodnotiť jednotlivé položky na základe ich vplyvu na strategický zámer, 

5. vynásobiť váhu a stupeň vplyvu pri každej položke, čím sa určí vážené ohodnotenie 

jednotlivých faktorov, 

6. určenie celkového váženého ohodnotenia. Ide o súčet vážených ohodnotení jednotlivých 

položiek (16). 

Hodnotenie faktorov internej analýzy – matica IFE (Internal Forces Evaluation)  

Každá silná stránka S a slabá stránka W je ohodnotená podľa stupnice, ktorá je 

v rozmedzí 1 až 5, kde hodnota 1 vyjadruje najnižšiu spokojnosť a hodnota 5 predstavuje 

najvyššiu spokojnosť pri silných stránkach. U slabých stránkach je hodnota 1 najnižšia 

nespokojnosť a hodnota 5 zase nespokojnosť najvyššia (16). 

Hodnotenie faktorov externej analýzy – matica EFE ( External Forces Evaluation) 

Tu sa tiež hodnotia jednotlivé položky a to príležitosti O a hrozby T, kedy sa postupuje 

podľa rovnakej škály. Pri hrozbách hodnota 1 predstavuje najnižšiu nespokojnosť na druhej 

strane hodnota 5 vyjadruje najvyššiu nespokojnosť. Naopak pri príležitostiach hodnota 1 určuje 

najnižšiu spokojnosť a hodnota 5 najvyššiu spokojnosť s daným prvkom (16). 

Ako náhle sú známe hodnoty je potrebné zistiť súčet interných a externých faktorov. 

Interné faktory predstavujú súčet  súm silných a slabých stránok a naopak externé faktory súčet 

súm príležitostí a hrozieb. Konečná hodnota SWOT analýzy je opäť súčet sčítaných súm 

interných a externých faktorov. Na základe výsledku sa volí stratégia pre spoločnosť (16). 
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Existujú štyri možné stratégie, ktoré sa odvodzujú na základe SWOT analýzy: 

 maxi – maxi (SO) – ide o uplatnenie identifikovaných silných stránok S pri využití 

príležitostí O. Dôležité je brať do úvahy vplyv slabých stánok W a zistené hrozby T musia 

byť odstránené, 

 mini – maxi (WO) – zámerom je zdokonaliť slabé stránky spoločnosti a pritom využiť 

zistené príležitosti O, 

 maxi – mini (ST) – stratégia sa zameriava na využitie zistených silných stránok S a zároveň 

na vyhnutie sa či redukovanie hrozieb T, 

 mini – mini (WT) – orientuje sa na elimináciu slabých stránok spoločnosti W a vyhnutie 

sa hrozbám T (16). 

2.6 ANALÝZA RIZÍK 

Pred samotnou analýzou rizík je nutné definovať pojem riziko, pretože riziko je 

základnom v rámci analýzy rizík. Každý proces v podniku je zdrojom rizík. Riziká sa môžu 

uplatňovať nepriamo či priamo ako hrozba pre okolie, ľudí či prostredie.  Pre samotný termín 

riziko neexistuje konkrétna definícia a preto je sa používa v rôznych významoch (17). 

Riziko je teda možnosť, že sa nastane s nejakou pravdepodobnosťou určitá udalosť, 

ktorá narúša dokonca až môže negatívne ovplyvniť  plynulý chod budúceho vývoja podnikania. 

Je známe, že pre definovanie, čo je to riziko neexistuje presne stanovená definícia. Riziko je 

napríklad charakterizované ako: 

 pravdepodobnosť či možnosť vzniku straty, 

 odchýlenie skutočných výsledkov od očakávaných, 

 nebezpečie chybného rozhodnutia, 

 možnosť vzniku straty alebo tiež zisku – špekulatívne riziko, 

 nebezpečie negatívnej odchýlky od cieľa – čisté riziko, 

 neurčitosť spojená s vývojom hodnoty aktíva – investičné riziko (18). 

Každý proces v spoločnosti nesie so sebou určité riziká. Proces je úspešný vtedy, keď 

je schopný dosiahnuť vytýčených cieľov. Práve preto je potrebné riziká, ktoré by mohli ohroziť 

tieto procesy, analyzovať. Samotná analýza rizika je jedným z hlavných prvkov rizikového 

inžinierstva (19). 
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Pred samotným procesom znižovania rizík je nevyhnutné vykonať analýzu rizík. Tá je 

tiež považovaná za proces, pri ktorom sa definujú hrozby, pravdepodobnosti ich uskutočnenia 

ich dopadu na aktíva, čoho výsledkom je stanovenie rizík a ich závažnosti (18). 

2.6.1 Základné pojmy analýzy rizík 

Aktívum predstavuje všetko to, čo má pre daný produkt hodnotu a ktorá sa môže 

zmenšiť pôsobením hrozby. Delíme ich na aktíva hmotné (nehnuteľnosti, cenné papiere) 

a aktíva nehmotné (informácie, autorské práva). Hlavnou črtou aktíva je jeho hodnota. Tá je 

založená na objektívnom vyjadrení vnímanej ceny alebo tiež na subjektívnom ocenení 

dôležitosti aktíva pre subjekt (18).  

Hrozba je čokoľvek (udalosť, osoba či sila), ktorá má nepriaznivý vplyv na dané aktíva 

alebo je schopná vyvolať škodu. Daná hrozba môže byť zapríčinená prírodou alebo ľudskou 

činnosťou a tiež môže byť úmyselná či náhodná. Škoda, ktorá je spôsobená danou hrozbou sa 

nazýva ako dopad hrozby. Samotná hrozba má niekoľko úrovní, ktoré sa hodnotia podľa 

určitých faktov ako nebezpečnosť – schopnosť danej hrozby spôsobiť škodu, prístup – 

pravdepodobnosť, že sa hrozba jej pôsobením dostane k aktívu a samotná motivácia – záujem 

podnietiť hrozbu voči aktívu (18). 

Scenár predstavuje obrazy prípadne popisy budúcnosti. Scenáre nie sú prognózami, ale 

slúžia k pochopeniu existujúcich, prípadne potencionálnych trendov vývoja faktorov 

v podnikateľskom prostredí a ich väzieb. Tieto scenáre sa môžu rozdeľovať na kvalitatívne či 

kvantitatívne (20). 

Zraniteľnosť znamená nedostatok , ktorý môže spomínaná hrozba použiť na uplatnenie 

svojho nežiadúceho vplyvu. Zraniteľnosť vyjadruje ako veľmi je aktívum citlivé na danú 

hrozbu. Vyskytuje sa všade, kde je spojenie medzi aktívom a hrozbou. Hlavnou črtou 

zraniteľnosti je jej úroveň, ktorá sa hodnotí podľa citlivosti – náchylnosť aktíva byť poškodené 

hrozbou a podľa kritickosti – dôležitosť aktíva pre analyzovaný subjekt (18). 

Protiopatrenie je všetko to, čo bolo navrhnuté pre zmiernenie pôsobenia hrozby, 

zníženie zraniteľnosti či dopadu hrozby. Jeho cieľom je predísť vzniku škody. Protiopatrenie je 

určené efektivitou – ako protiopatrenie zníži účinok hrozby a nákladmi – náklady na 

poriadenie, zavedenie a prevádzkovanie protiopatrení (18).  

Riziko vzniká pri vzájomnom pôsobení hrozby a aktíva. Úroveň rizika je stanovená 

hodnotou daného aktíva, zraniteľnosťou a úrovňou jej hrozby. Tieto fakty navyšujú úroveň 
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daného rizika. Možnosťou ako znížiť úroveň rizika je správny výber protiopatrenia. Referenčná 

úroveň je miera rizika (určená hodnota veľkosti rizika), ktorá rozhoduje či je dané riziko 

zvyškové, kedy samotná veľkosť rizika prevyšuje referenčnú úroveň. Na základe tohto faktu sa 

rozhodne či je pre dané riziko potrebné alebo nie, podniknúť určité protiopatrenia (18). 

2.6.2 Metódy analýzy rizík 

Pre prieskum a posúdenie rizík slúžia určité základné metódy. Ide 

o kvalitatívne, kvantitatívne a kombinované metódy. Kvalitatívne metódy sa pokladajú za 

jednoduchšie a naopak kvantitatívne sú  zložitejšie, ale na druhej strane i exaktnejšie: 

 kvalitatívne metódy – založené na popise závažnosti dopadu rizika a na pravdepodobnosti, 

že sa riziko vyskytne. Rozsah rizika je pri týchto metódach vyjadrený slovne (veľké, 

stredné, malé) alebo pomocou bodovej stupnice (0,1; 1–10). Výhodou tejto metódy je 

jednoduchosť a preto sú aj rýchlejšie na vyhodnotenie. Slúžia na spresnenie postupu pri 

analýze rizík. Naopak sú subjektívnejšie, preto sa občas stávajú zdrojom problému pri 

riadení rizík. Patrí sem napríklad brainstorming, analýza predpokladov, metóda Delpi, 

kontrolné zoznamy, 

 kvantitatívne metódy – tieto metódy sú založené na matematickom výpočte rizika. Ten je 

daný frekvenciou, s akou sa daná hrozba vyskytuje a veľkosťou jej dopadu. 

Pravdepodobnosť vzniku i dopadu určitého rizika je určená číselne. Práve preto sú tieto 

metódy presnejšie na rozdiel od kvalitatívnych, čo je ich výhoda. Negatívnou stránkou je 

ich časová náročnosť a  príliš formalizovaný prístup, ktorý sa nie vždy orientuje na 

podstatné oblasti. Sem za zaraďujú napríklad rozhodovacie stromy, simulácia (Monte 

Carlo), analýza citlivosti, analýza scenárov či metóda PERT, 

 kombinované metódy – tieto metódy vychádzajú z číselných skutočností. Ich cieľom je sa 

viac priblížiť k realite pomocou kvalitatívneho hodnotenia. Dôležitým faktom je, že je 

potrebné si uvedomiť, že informácie či údaje nemusia vždy exaktne popisovať 

pravdepodobnosť udalosti či výšku jej dopadu. Hlavným dôvodom je skreslenie použitej 

stupnice (18). 

2.6.3 Metóda RIPRAN™ 

Metóda RIPRAN™ (RIPRAN™ je ochranná známka, registrovaná v Úřade 

průmyslového vlastnictví Praha pod registračným číslom 283536) je skratka anglického názvu 

RIsk PRoject ANalysis. Zaraďuje sa medzi empirické metódy analýzy rizík daných projektov. 

Samotnú analýzu rizík poníma ako postupnosť procesov, kde každý krok má určené vstupy, 
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výstupy a stanovená činnosti procesu, transformujúce vstupy na výstupy s určitým cieľom. Ide 

o jednotlivé činnosti, ktoré sú chápané ako procesy a ktoré na seba navzájom nadväzujú (21). 

Je orientovaná na vypracovanie analýzy rizík projektu, ktorú je potrebné ešte pred 

zavedením daného projektu. Samozrejme s rizikami je potrebné pracovať i vo všetkých krokoch 

celého projektu, ale v prvotnej fázy zavádzania projektu je veľmi dôležité dané riziká 

obnovovať, vylúčiť neplatné a dopĺňať novo zistené riziká. Samotná metóda sa skladá 

z nasledujúcich fáz: 

 príprava analýzy rizika, 

 identifikácia rizika, 

 kvantifikácia rizika, 

 odozva na riziko, 

 celkové zhodnotenie rizika (21). 

Príprava analýzy rizika 

Zámerom tejto fáze je zabezpečiť všetko to, čo je potrebné k vypracovaniu analýzy rizík 

na základe danej metódy. Ide o samotný popis metódy, potrebné formuláre a podklady, rôzne 

inštrukcie, informácie vzťahujúce sa k analýze. Výsledkom tejto fázy je časový plán analýzy, 

zostavenie tímu, rozhodnutie o použitých stupniciach, tabuľkách či kontrolných zoznamoch 

(21). 

Identifikácia rizika 

V nasledujúcom kroku tejto metódy sa identifikujú dané hrozby a prislúchajúce scenáre 

a zostavuje sa ich zoznam vo forme tabuľky. Základnými vstupmi pre túto fázu sú popis 

projektu, predpovede možných vonkajších vplyvov, predpovede možných vnútorných vplyvov 

a samotné skúsenosti. Zámerom tejto fáze je vytvorenie páru hrozba – scenár prípadne doplnené 

o stručné poznámky (21). 

Tu je dôležité hľadať odpoveď na otázku: Čo nepriaznivého sa môže prihodiť v danom 

projekte, keď...? Teda spôsob, kedy ku danej hrozbe hľadať možné následky (22).  

Inou možnosťou je aj postupovať opačným postupom a teda získať odpoveď na otázku: 

Čo môže byť príčinou, že niečo nepriaznivého v danom projekte nastane? Tu sa hľadá ku 

konkrétnemu scenáru jeho príčina (22). 
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Kvantifikácia rizika 

V tejto fáze sa tabuľka zostavená v prvom kroku rozšíri o ďalšie tri stĺpce, ktorým je 

pravdepodobnosť výskytu daného scenára, hodnota dopadu tohto scenára na príslušný projekt 

a výsledná hodnota rizika. pri jej výpočte  násobíme pravdepodobnosť scenára s hodnotou 

dopadu (22). 

Hodnoty pravdepodobnosti scenára a hodnotu jeho dopadu odporúčajú jednotliví 

členovia tímu a do tabuľky sú vložené tie hodnoty, na ktorých sa daní členovia zhodnú. Zápis 

môže mať formu číselného vyjadrenia prípadne formu verbálnych hodnôt. Z finálneho zoznamu 

sa následne zhotovia tri dokumenty a to: 

 zoznam tých prípadov, u ktorých je pravdepodobnosť scenára a strata vysoká a to tlačí 

k doplneniu týchto prípadov do plánu projektu, pretože sú tak významné, že sa  nemôžu 

opomenúť, ale musia sa stať súčasťou daného projektu, 

 zoznam tých prípadov, ktoré majú nízku pravdepodobnosť a stratu a preto je možné ich 

ponechať na operatívne zásahy v priebehu zavádzania projektu, 

 a ostatné prípady, ktoré zostali pre následné vypracovanie návrhov na zníženie rizika (21). 

Znižovanie rizika 

V tejto fáze sa navrhujú opatrenia, ktoré majú viesť k zníženiu hodnoty rizika na 

prijateľnú úroveň. Zhotovená tabuľka potom vystupuje ako ,, Register rizík“ pre sledovanie 

rizík počas celého projektu. Po zostavení daného zoznamu resp. tabuľky je potrebné preveriť 

návrhy na opatrenia z nasledujúcich aspektov: 

 realizovateľnosť, 

 potrebných nákladov na danú realizáciu, 

 potrebných organizačných opatrení, 

 účinnosť (21). 

Zhodnotenie rizika 

Výsledkom tohto kroku je vyhodnotenie skúmaných rizík daného projektu. V prípade, 

že ešte aj v tejto fáze hodnota rizika i po navrhnutí opatrenia je stále katastrofická, je nutné 

posúdiť návrh na zastavenie daného projektu prípadne posunúť problém na vyššiu úroveň 

riadenia. Eskalovanie na vyššie riadenie sa často prevádza i v prípade schvaľovania pri 

vysokých hodnotách rizika (21).  
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A SÚČASNEJ SITUÁCIE 

Analýza súčasnej situácie spoločnosti predstavuje nevyhnutný základ, z ktorého 

vychádza nasledujúca kapitola zaoberajúca sa samotným návrhom riešenia. Preto je dôležité, 

aby jednotlivé prieskumy boli dôkladne zanalyzované. Táto kapitola sa zameriava na rôzne 

faktory, ktoré pôsobia na spoločnosť ako z vonka, tak i z vnútra. Zámerom je teda nielen interné 

zhodnotenie samotnej spoločnosti, ale tiež preskúmanie, v akom tržnom prostredí spoločnosť 

pôsobí. To zahŕňa predovšetkým odhalenie príležitostí, ktoré by mohla spoločnosť využiť vo 

svoj prospech, ale na druhej strane tiež identifikáciu hrozieb, ktoré môžu negatívne ovplyvniť 

jej budúce pôsobenie. Pred samotným prieskumom okolia spoločnosti je však nevyhnuté 

predstavenie analyzovanej spoločnosti. 

3.1 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI 

Základné informácie o spoločnosti Prvý piešťanský pivovar, s. r. o. sú zobrazené 

v tabuľke 3. 

Tab. č.  3 – Základné informácie o spoločnosti (vlastné spracovanie podľa 24,25) 

Základné informácie 

Názov spoločnosti Prvý piešťanský pivovar, s. r. o. 

Sídlo spoločnosti Piešťany, Slovenská republika 

Založenie spoločnosti 2015 

Logo spoločnosti 

 

Právna forma spoločnosti spoločnosť s ručením obmedzeným 

Predmet podnikania výroba piva a sladu 

 

  



  

  33 

Spoločnosť Prvý piešťanský pivovar, s. r. o. pôsobí na trhu len tretí rok a bola založená 

štyrmi milovníkmi piva. Jej hlavným zámerom je výroba kvalitného remeselného piva bez 

pridaných aditív s názvom Žiwell. Myšlienka pivovaru je postavená rodinnom a hlavne 

športovom koncepte, preto sa i jeho sídlo nachádza  práve v rekreačnej oblasti, pri 

vyhľadávanom cyklistickom okruhu prepojeným s centrom Piešťan, ktoré sa tiež  nazývajú ako 

mesto bicyklov. Preto názov samotného piva Žiwell i jeho logo, v ktorom sa nachádza ozubené 

koleso bicykla, sa nesie v tomto duchu (23).  

3.2 ANALÝZA MARKETINGOVÉHO PROSTREDIA 

Na prieskum marketingového prostredia je použitá analýza SLEPT, Päťfaktorový 

Porterov model a Model 7S. Každej so spomenutých analýz je venovaná samostatná 

podkapitola.  

3.2.1 SLEPT analýza 

Analýza SLEPT sa zaoberá prieskumom marketingového prostredia a obsahuje päť 

faktorov a hoci tieto faktory spoločnosť nedokáže ovplyvniť, je nemožné ich prehliadnuť. 

Naopak, je nevyhnutné sa nimi zaoberať a predovšetkým správne odhadnúť ich budúce 

smerovanie, teda predpoklad ich nasledujúceho vývoja. 

Výsledky prieskumu každého z piatich faktorov sú vymedzené v nasledujúcom 

rozdelení: 

 sociálne faktory 

Keďže spoločnosť pôsobí predovšetkým na lokálnom trhu, skúmané faktory sa vzťahujú 

na okres Piešťany. K tým najdôležitejším, ktorými nemožno opomenúť patrí vývoj počtu 

obyvateľov a nezamestnanosť. 

Z grafu 1 vyplýva, že najväčšie zastúpenie obyvateľov v okrese Piešťany tvoria 

obyvatelia, ktorí majú produktívny vek. Táto najpočetnejšie zastúpená skupina obyvateľov 

predstavuje pre pivovar príležitosť, nakoľko sa jedná  o potencionálnych zákazníkov.  
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Graf č. 1 – Zloženie obyvateľstva v okrese Piešťany (vlastné spracovanie podľa 26) 

Ďalším sociálnym faktorom, ktorý značne ovplyvňuje spoločnosť je nezamestnanosť. 

Miera nezamestnanosti udáva percento dobrovoľne nezamestnaného obyvateľstva. Graf 2  

porovnáva vývoj miery nezamestnanosti na Slovensku a v okrese Piešťany za obdobie 

posledných piatich rokov. Z porovnania vyplýva, že okres Piešťany dosahuje o tretinu nižšiu 

mieru nezamestnanosti ako je priemer v Slovenskej republike. Pozitívny je teda nielen trend 

klesajúceho vývoja, ale tiež najnižšia dosiahnutá hodnota za sledovanú periódu. Za príčinu 

poklesu miery nezamestnanosti možno považovať predovšetkým otvorenie nových 

automobilových závodov v okolí Piešťan, ktoré zamestnávajú množstvo domáceho 

obyvateľstva. 
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Graf č. 2 – Vývoj nezamestnanosti na Slovensku a v Piešťanoch (vlastné spracovanie podľa 

27) 

Legislatívne podmienky 

Nakoľko Prvý piešťanský pivovar má sídlo v Slovenskej republike  je nutné pri výrobe 

a prevádzke pivovaru dodržiavať určité zákony a vyhlášky určené vládou Slovenskej republiky 

a nimi sú: 

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene 

potravín, 

 Nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa 

ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, 

 Nariadenie Komisie (ES) č. 1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú 

maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách, 

 Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/ 679, 

 Smernica Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/680, 

 Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, 

 Zákon č. 119/2010 Z.z. o obaloch, 

 Zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, 

 Zákon č. 152/1995 Z .z. o potravinách, 

 Zákon č. 47/1992 občiansky zákonník § 626 – záručná doba, 

 Zákon č. 361/2013, o používaní elektronickej registračnej pokladnice, 

 Vyhláška č. 30/2014 Z. z. Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky o požiadavkách na nápoje, 
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 Vyhláška MV SR č. 322/2001 Z. z. o inšpekčných knihách, 

 Vyhláška MF SR č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronikou 

registračnou pokladnicou v znení neskorších predpisov (28). 

Na prevádzkovanie pivovaru je potrebné živnostenské oprávnenie t. j. remeselná 

živnosť, kde je vyžadované odborné vzdelanie v odbore pivovarníctvo. V prípade pivovaru je 

splnené toto nariadenie vo forme výučného listu sládka. Ďalej je potrebné povolenie na 

prevádzkovanie pivovaru zo Stavebného úradu, požiarne posúdenie stavby z Hasičského úradu, 

súhlas s výrobou piva a EIA (Environmental Impact Assessment) z Mestského úradu. V rámci 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva sú to nariadenia ako dodržovanie základných 

hygienických návykov v prevádzke, ako sú napríklad umiestnenie umývadla, oddelená 

a odvetrávaná toaleta, výrobné zariadenia zodpovedajúce potravinárskej výrobe, rozbor vody, 

odpad, hĺbková štúdia výrobných priestorov, ktoré by mali byť umývateľné a vypracované 

podľa nariadenia HACCP. V rámci Daňového úradu ide o nariadenia registrácie na daň 

z príjmov, daň z pridanej hodnoty a taktiež registrácia na spotrebnú daň. Do legislatívnych 

faktorov treba nezabudnúť spĺňať i nariadenia Colného úradu a to povolenie na predaj 

spotrebiteľského balenia liehu, čo sa týka hlavne tvrdého alkoholu pivovica, ktorý si pivovar 

tiež sám produkuje (23). 

Ekonomické faktory 

Ekonomické faktory zachytávajú hospodárenie štátu a to prostredníctvom veličín ako 

sú hrubý domáci produkt, inflácia či mzdy. Z hľadiska HDP a taktiež inflácie dosahuje 

Slovenská republika pozitívny vývoj, nakoľko HDP zaznamenáva každoročný nárast a inflácia 

kulminuje okolo nulovej hodnoty, ktorá je aj hodnotou žiadanou, keďže pri tejto hodnote 

nedochádza k znehodnotenie finančných prostriedkov.  
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Horšie na tom je však Slovenská republika s priemernou mzdou, nakoľko sa nachádza 

hlboko pod priemerom mzdy v EU. Ako možno vidieť z grafu 3, okres Piešťany teda 

nedosahuje ani hodnôt priemernej mesačnej mzdy na Slovensku. Negatívny je taktiež vplyv na 

kúpnu silu obyvateľstva, ktorá kvôli nedostatočnému nárastu mzdy taktiež oslabuje. 

 

Graf č. 3 – Porovnanie priemernej mzdy v SR a v okrese Piešťany (vlastné spracovanie podľa 

29) 

Politické faktory 

Razantnejší vplyv na činnosť malých a stredných podnikateľov však majú súčasné 

platné zákony a prísne nariadenia či regulácie, ktoré podnikatelia mnohokrát veľmi ťažko 

získajú či spĺňajú. O podpore podnikania teda vôbec nemôže byť reč, práve naopak, vytvorené 

podnikateľské prostredie prináša so sebou mnoho bariér, ktoré bránia pôsobeniu na trhu. V tejto 

oblasti má Slovenská republika značné rezervy, ktoré sa musí snažiť odstrániť, ak chce 

dosiahnuť ďalšie napredovanie a hospodársky rast. No predovšetkým sa vyhnúť hroziacej sa 

stagnácií či úpadku pôsobenia malých a stredných podnikateľov na trhu. 

Technologické faktory 

K technologickým faktorom, ktoré v dnešnej dobe najviac rezonujúce patria 

predovšetkým inovácie technológii a skracovanie životného cyklu výrobku. Spoločnosti sa 

snažia o zavádzanie a využívanie moderných technológií so zámerom zvýšenia efektivity 

výroby či kvality výrobkov. To je prípad i pivovaru, ktorý na začiatku výroby používal 

základnú výbavu pozostávajúcu z päťsto litrovej varne, neskôr nakúpil prvé tanky 

s poloautomatickým ovládaním a dnes disponuje tankami s objemom dvetisíc, tisíc a päťsto 

litrov, kde zreje kvalitné pivo a však technológia, ktorá je moderná v dnešnej dobe sa vplyvom 
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neustále skracujúceho inovačného cyklu môže stať čoskoro zastaranou. Pivovar sa teda snaží 

napredovať zavádzaním takýchto inovácii. 

Nový trendom v obore pivovarníctva z hľadiska technologických faktorov sú kočovné 

pivovary. Takéto pivovary fungujú na princípe prenájmu technológie a varia svoje pivo u iných 

remeselných pivovarov. Týmto spôsobom dokážu produkovať vlastné produkty bez nutnosti 

zaobstarania potrebných zariadení a technológie.  

Využitie výsledkov SLEPT analýzy  

Z výsledkov SLEPT analýzy sú pre analýzu SWOT využité predovšetkým legislatívne 

faktory, ktoré predstavujú pre spoločnosť hrozbu. Pivovar musí spĺňať náročné legislatívne 

podmienky, najmä čo sa týka hygieny. Taktiež musí dodržiavať a sledovať neustále sa meniace 

zákony a vyhlášky súvisiace s prevádzkou pivovaru. Už samotné dodržiavanie legislatívnych 

podmienok kladie na pivovar veľkú nielen časovú, ale i finančnú záťaž a v prípade nesplnenia 

by hrozili spoločnosti vysoké sankcie, ktoré by mohli vyústiť až do zatvorenia prevádzky. 

Príležitosť vyplývajúca z analýzy SLEPT je prenájom technológie kočovným pivovarom, ktoré 

v súčasnej dobe zaznamenávajú veľký rozmach. 

3.2.2 Porterov päťfaktorový model konkurenčného prostredia 

Ako už hovorí samotný názov tohto modelu, je to nástroj, pomocou ktoré je 

zanalyzované najbližšie okolie, v ktorom spoločnosť pôsobí. Toto mikroprostredie tvorí päť 

základných faktorov, ktorými sú: 

 konkurencia na trhu 

Nakoľko Slovenská republika zažíva v dnešnej dobe obrovský boom v oblasti rozvoja 

pivovarov, a to predovšetkým remeselných, nie je možné odhadúť ich presný počet. Na obrázku 

6 je mapa, ktorá zachytáva všetky súčasne registrované pivovary. Momentálne pôsobí na trhu 

takmer 60 remeselných pivovarov, označených modrou farbou a tiež takmer 30 pripravovaných 

pivovarov, ktorých projekty sú v realizačnej fáze, uvedené žltou farbou. Celkovo teda možno 

odhadovať, že ich počet čoskoro prekročí hranicu sto remeselných pivovarov na Slovensku. Na 

mape sú pre úplnosť tiež veľké pivovarnícke giganty ako Heineken, Topvar či Steiger označené 

zelenou, ktoré do konkurenčného boja medzi domácimi remeselnými pivovarmi síce nepatria, 

avšak patrí im veľká časť tržného podielu. 
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Obr. č.  6 – Mapa pivovarov na Slovensku (vlastné spracovanie podľa 30) 

Spomedzi konkurenčných remeselných pivovarov, ktoré sa snažia preraziť nielen 

lokálne, ale tiež rozšíriť svoje pokrytie patria predovšetkým pivovar Wywar z Holíča, Hellstork 

z Myjavy,  Stupavar zo Stupavy či Unorthodox z Bratislavy. Spomenuté remeselné pivovary 

venujú dostatočné úsilie ich marketingovej činnosti a preto mnohé druhy možno zakúpiť na 

rôznych miestach Slovenska, či už v supermarketoch alebo špecializovaných predajniach. 

Kým vyššie menované pivovary predstavujú konkurenciu piešťanskému pivovaru na 

úrovni republiky, na lokálnej úrovni existuje len jeden miestny pivovar Simeon. Pivovar začal 

svoju vlastnú produkciu piva len nedávno a vznikol rozšírením lokálnej sódovkárne 

o technológiu na varenie piva. Spoločnosť však nemá v súčasnej lokalite z kapacitného 

hľadiska možnosť prevádzkovať vlastné výčapné priestory. Zákazník si teda nemôže vychutnať 

čapované pivo priamo v pivovare. Odber je možný len v podobe sudov či fliaš. Zopár 

prevádzok v meste už má zaradených niekoľko druhov tejto značky vo svojej ponuke, takže 

svoj predajný kanál zameral tento pivovar na reštaurácie a bary. Pivná škála pivovaru Simeon 

zahŕňa doposiaľ päť rôznych druhov pív a ich cena je porovnateľná s ponukou piešťanského 

pivovaru.  

 hrozba vstupu nových konkurentov 

Remeselné pivovary zažívajú v súčasnej dobe obrovský rozmach, a preto faktor hrozby 

vstupu ďalších konkurentov do odvetvia je alarmujúci. Na druhej strane sa počíta s tým, že 

mapa pivovarov na Slovensku sa ešte viac rozrastie, keďže je o poctivé domáce pivo zo strany 

spotrebiteľa veľký záujem.  
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Hrozbou novej konkurencie však môžu byť i miestni domovariči tzv. homebrewering, 

ak ich vášeň vo varení piva v domácnosti vyústi až do založenia podnikania. Nakoľko 

výsledkom miestnych homebrewarskych súťaží boli kvalitne navarené pivné špeciály, môže sa 

očakávať buď spolupráca s už existujúcimi pivovarmi alebo vznik novej značky piva na trhu. 

Na druhej strane spolupráca sa môže vytvoriť i s piešťanským pivovarom. V tomto prípade 

nejde už o hrozbu, ale novú príležitosť pre pivovar.  

Avšak pred vstupom na trh stoja určité bariéry, nakoľko založeniu pivovaru predchádza 

vynaloženie nemalej finančnej čiastky na zaobstaranie technológie. Pre priemerne veľký 

remeselný pivovar vychádza finančné zaťaženie okolo 200 tisíc eur, čo predstavuje značné 

kapitálové bariéry vstupu na trh pivovarníckeho remesla (23). 

 dodávatelia a ich vyjednávacia sila 

Piešťanský pivovar ako výrobca domáceho remeselného piva, musí zabezpečiť kvalitný 

výber surovín na jeho výrobu. Keďže svoj produkt považuje svojim vyvážením za originálny, 

pre zachovanie know how spoločnosti,  dodávatelia nebudú spomenutí konkrétne. Na výrobu 

remeselného piva sú nutné štyri základné suroviny, a to slad, chmeľ, kvas a voda. Miestnu vodu 

čerpá pivovar priamo zo svojej prevádzky, nakoľko pred jej použitím prechádza intenzívnou 

filtráciou. Na pravidelné zásobovanie jačmenným či pšeničným sladom a tiež rôznych druhov 

čerstvých chmeľov má spoločnosť viacerých dodávateľov. Cenovo sa ich ponuka výrazne 

nelíši, rozhoduje však dostupnosť a doba dodania požadovanej suroviny, ktorú je nutné 

zaobstarať. Na základe toho volí medzi slovenským a českým dodávateľom. V poslednom 

období spoločnosť zaznamenáva u niektorých slovenských dodávateľov problém s dobou 

dodania a tiež sa už vyskytla znížená kvalita dodaných surovín. Je teda potrebné, aby sa 

zamerala na vyhľadávanie nových spoľahlivých dodávateľov surovín, nakoľko oneskorené 

dodanie  a taktiež nedostatočná kvalita predstavuje pre spoločnosť riziko (23). 

Keďže okrem vlastných pív pivovar ponúka denne na výčape tiež jeden produkt 

z konkurenčných remeselných pivovarov, spolupracuje s distribučnou spoločnosťou, ktorá 

zabezpečuje pivovaru tieto produkty. Tohto dodávateľa spoločnosť považuje za spoľahlivého 

a flexibilného (23). 

Vyjednávacia sila dodávateľov je považovaná za silnú, nakoľko pivovar nedokáže 

ovplyvniť kvalitu surovín či požadované doručenie a musí sa teda prispôsobiť podmienkam 

svojich dodávateľov. 
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 vyjednávacia sila odberateľov 

Odberateľov piešťanského pivovaru možno rozdeliť do dvoch skupín. Prvou skupinou 

zákazníkov sú samotní návštevníci pivovaru, pre ktorých sú stanovené maloobchodné ceny. Ich 

vyjednávacia sila je slabá, nakoľko spoločnosť je jediný remeselný pivovar s vlastnou 

prevádzkou v Piešťanoch a stanovené ceny musí zákazník akceptovať. Taktiež ich odber je 

nepravidelný, čo sa prejavuje na výkyvoch v odbyte počas roka. Zatiaľ čo pivovar zaznamenáva 

v letných mesiacoch zvýšený počet návštevníkov, v zime ich počet rapídne klesá (23). 

Druhú skupinu tvoria zmluvní zákazníci, ktorí majú pravidelný odber za veľkoobchodné 

ceny. Doposiaľ k nim patria jeden bar a dve reštaurácie sídliace v okrese Piešťany a taktiež 

spomínaná distribučná spoločnosť, ktorá zároveň odberá produkty pivovaru. Nákupné ceny boli 

stanovené na základe uzatvorenej zmluvy a sú nemenné počas celej doby jej platnosti. Samotné 

riziko, že by sa niektorý zo zmluvných odberateľov rozhodol vyrábať pivo svojpomocne, nie je 

pravdepodobné, nakoľko nielenže investícia do technológie je veľmi nákladná, taktiež je nutné 

získať určité know how pre správne varenie piva a prevádzku pivovaru. Napriek tomu ich 

vyjednávacia sila je silná, keďže pivovar musí zabezpečovať objednávky podľa ich požiadaviek 

a tým rastie tlak na znižovanie cien (23). 

Okrem zazmluvnených odberateľov má pivovar jedného partnera, ktorý vystupuje 

v pozícii dodávateľa i odberateľa. Ide o internetový obchod, ktorý od pivovaru pravidelne 

odberá sudové i fľaškové produkty. Na druhej strane sa z tohto obchodu zásobuje i pivovar 

a predáva tieto produkty ako hosťujúce pivo. V tomto prípade je vyjednávacia sila vyrovnaná 

(23). 

 hrozba substitútov 

Ak si chce zákazník vychutnať v Piešťanoch čapované remeselné pivo, musí navštíviť 

jedine pivovar alebo jednu z troch prevádzok, ktoré pivovar zásobuje. Z tohto hľadiska teda 

nemá pivovar v Piešťanoch momentálne nahraditeľný substitút. Ak sa však už jedná o pivo 

fľaškové, spotrebiteľ si môže voliť produkty jediného konkurenta v okrese, ktorým je pivovar 

Simeon. Pokiaľ sa ale zákazník sústredí namiesto kvality na cenu, možností substitúcie je 

mnoho, nakoľko vynaložené náklady na europivo sú v porovnaní s pivom remeselným menej 

ako polovičné. Ak teda nastane veľký pokles kúpnej sily spotrebiteľov, hrozí veľmi 

pravdepodobná substitúcia za lacnejší avšak kvalitovo horší produkt.  
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Na druhej strane substitúcia predstavuje pre pivovar tiež príležitosť, nakoľko veľké 

množstvo substitútov na trhu núti pivovar odlíšiť sa od konkurencie rozšírením svojho portfólia. 

Tým sa stane pre zákazníka atraktívnejším a môže mu ponúknuť širší výber. Preto aj narastá 

trend medzi remeselnými pivovarmi vo varení pivných špeciálov. 

Využitie výsledkov z Porterovho modelu 

Porterov model zachytáva príležitosti i hrozby každého z jeho piatich faktorov. Čo sa 

týka konkurencie, remeselné pivovary zažívajú v súčasnosti masívny rozmach, čo predstavuje 

hrozbu v prílive nových konkurentov a pokrytí časti tržného podielu. Na druhej strane 

narastajúci trend remeselného piva láka svojou kvalitou a chuťou i konzumentov europiva 

k prechodu.  

Príležitosť zo strany dodávateľov spočíva v ich veľkom množstvo na území Slovenskej 

a Českej republiky. Preto sa pivovar v prípade nespokojnosti so súčasným dodávateľom môže 

jednoducho obrátiť na nového dodávateľa. Na druhej strane hrozbou je nespoľahlivosť 

dodávateľa, ktorá sa môže prejaviť v nekvalite surovín, ich nedostupnosti či neskorej dodacej 

lehote, a to u súčasných, tak i nových dodávateľov, nakoľko sa s nimi pivovar stretáva 

i súčasnosti.  

Naopak príležitosťou, čo sa týka odberateľov je množstvo potenciálnych zákazníkov 

v Piešťanoch a okolí. Hrozbou je fluktujúca návštevnosť, ktorá je nedostatočná v zimnom 

období a je príčinou nízkeho odbytu. 

Ďalšou hrozbou je veľké množstvo dostupných substitútov na trhu. Na druhej strane je 

tu i príležitosť, kedy pivovar v snahe o uspokojenie požiadaviek zákazníka a tiež jeho udržanie 

rozšíri svoje portfólio vďaka pivným špeciálom.  

3.2.3 Model 7S 

Čo sa týka marketingového mikroprostredia, okrem najbližšieho okolia spoločnosti je 

nevyhnutné tiež preskúmať jej interné prostredie. Pomocou nástroja Model 7S je 

zanalyzovaných 7 faktorov, medzi ktorými prebieha vzájomná interakcia. Medzi tieto faktory 

patrí: 

 stratégia  

Stratégia spoločnosti je definovaná hierarchicky na troch úrovniach, a to podniková, 

obchodná a funkčná. Podniková stratégia vychádza z vízie a misie spoločnosti. Víziou je 

dosahovanie dlhodobej prosperity postupným rozšírením výroby a preniknutím aj na 
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zahraničný trh v časovom horizonte piatich rokov. Misiou je vedenie spoločnosti založenej na 

rodinnom a športovom koncepte a tiež variť remeselné pivo, ktoré si získa priazeň konzumenta 

svojou kvalitou. Na podnikovú stratégiu teda nadväzuje stratégia obchodná. Obchodná stratégia 

vyplýva z myšlienky, že spoločnosť je historicky prvým pivovarom, ktorý ponúka remeselné 

pivo v Piešťanoch. Hoci nie je jeho história bohatá, svojím prvenstvom sa snaží získať 

povedomie o lokálnej značke. Samostatnou produkciou, odbytom či portfóliom sa zaoberá 

funkčná stratégia. V oblasti výroby sú stanovené presné postupy a výrobné procesy, vďaka 

ktorým je zachovaná vysoká kvalita piva. V kombinácií s použitou technológiou je 

zabezpečená efektívna výroba (23).  

 štruktúra  

Vedenie pivovaru pozostáva z troch konateľov, z ktorých jeden je hlavným sládkom, 

druhý konateľ má na starosti finančnú stránku i IT zabezpečenie a tretí konateľ sa zaoberá 

organizovaním akcií v pivovare prípadne marketingom. V oblasti samotnej výroby má teda nad 

výrobným procesom dohľad vždy vedenie spoločnosti. Pomocný pracovník je nutný ako 

výpomoc pri výrobe piva a je delegovaný sládkom. Spoločnosť zamestnáva dvoch 

prevádzkarov, ktorí dohliadajú na správne fungovanie a hygienu pivovaru. Organizujú prácu 

čašníkom a zamestnancom pri výčape. V pivovare tiež vypomáhajú cez víkendy a počas hlavnej 

sezóny kvôli zvýšenému nárastu návštevníkov brigádnici. Nutné tiež zdôrazniť, že samotná 

výroba, prevádzka i sklady sú pod jednou strechou, čo vytvára jednotný komplex. Pivovar má 

tiež externého zamestnanca, ktorý sa zaoberá účtovníctvom (23).   
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Organizačná štruktúra spoločnosti je znázornená na obrázku 7. 

 

Obr. č.  7 – Organizačná štruktúra v pivovare (vlastné spracovanie podľa 23) 

 systémy  

Keďže piešťanský pivovar sa zaraďuje medzi malé spoločnosti, teda malé pivovary 

s nízkou výrobnou kapacitou, nie je potreba, aby spoločnosť disponovala komplikovaným 

systémovým vybavením. A predsa samotná pivovarnícka technológia predstavuje určitý 

poloautomatizovaný systém, ktorý riadi a reguluje výrobu piva, samozrejme, za účasti sládka. 

Ďalší systém, ktorý spoločnosť využíva pre svoju činnosť je ekonomický systém, ktorý prepája 

skladovú a predajnú činnosť. Systém teda slúži predovšetkým na evidenciu, ale tiež 

vyhodnocovanie rôznych dát. Hoci boli sládkovia pivovaru zaučení do varenia piva 

a obsluhovania technológie odborníkmi a v súčasnosti prebieha varenie piva výlučne pod 

dozorom hlavného sládka, môže nastať situácia, že pri varení piva dôjde k nesprávnemu 

nastaveniu poloautomatizovaného systému (23). 
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 spolupracovníci  

Ľudský kapitál tvoria zamestnanci spoločnosti, ktorí svojou činnosťou vytvárajú 

pracovné prostredie. Preto, aby vládla v spoločnosti pozitívna pracovná klíma, vedenie  sa 

usiluje o ich neustálu motiváciu. Rovnako dôležitá je vzájomná komunikácia, ktorá sa často 

medzi pracovníkmi vytráca. Následne dochádza k nedostatočnej informovanosti, čo vedie 

k narúšaniu spolupráce (23).  

 schopnosti 

Každá pracovná pozícia si vyžaduje, aby mal pracovník dostatočné schopnosti na jej 

zvládnutie a vykonávanie. Vedenie má za úlohu predovšetkým dohľad nad pivovarom 

a zastupovanie v obchodnej činnosti. Dôležitou schopnosťou je zvládnutie prípravy a výroby 

remeselného piva. Hlavný sládok má v tomto odbore i vysokoškolské vzdelanie. A preto aj 

najdôležitejším faktom, ktorý nemožno opomenúť je vlastné know how, ktoré sa sládok naučil 

sám postupným zdokonaľovaním sa vo varení piva, čím vytvoril originálne receptúry (23).  

Po výrobe piva je tiež dôležitý jeho správny výčap. Avšak zaučenie a zaškolenie 

pracovníkov, ako správne čapovať, nie je momentálne dostačujúce. Spoločnosť sa stretáva 

s negatívnymi ohlasmi zákazníkov. Taktiež obsluha nie je dostatočne informovaná o pivách, 

ktoré sa čapujú, nepozná ich základné zloženie, zaradenie či proces výroby.   

 štýl  

Štýl vedenia spoločnosti je založený na vzájomnej lojalite. Zamestnanci majú priestor 

na vyjadrenie svojich názorov a pripomienok, ktoré môžu viesť k vylepšeniu súčasnej situácie. 

Tým sa vytvára v spoločnosti priateľská atmosféra, nakoľko i vedenie spoločnosti je súčasťou 

každodenných aktivít v pivovare. Vedenie teda na jednej strane naslúcha a snaží sa uspokojiť 

potreby svojich zamestnancov, na druhej strane od nich vyžaduje poctivo vykonanú prácu. Na 

základe tejto kombinácie vedenie zabezpečuje a udržuje dobré pracovné nasadenie (23). 

 zdieľané hodnoty 

Keďže pivovar je postavený na rodinnom koncepte, zamestnancom sú vštepované 

hodnoty ako súdržnosť a pracovitosť. Tiež sa zdôrazňuje športový duch a láska k pivu (23). 
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Využitie výsledkov Modelu 7S 

Pre ďalšie spracovanie analýzy SWOT je nevyhnutných niekoľko faktorov Modelu 7S. 

K silným stránkam patrí fakt vyplývajúci zo stratégie spoločnosti a to, že spoločnosť je prvým 

pivovarom v Piešťanoch a okolí. Na čom spoločnosť buduje svoje meno a značku. Taktiež 

k silným stránkam patrí postavenie pivovaru na rodinnom a športovom koncepte. Tým 

nadobúda pridanú hodnotu a stáva sa obľúbeným a atraktívnym miestom nie len pre milovníkov 

piva. Rovnako za silnú stránku je považované vlastné know-how, vďaka ktorému si sládok 

pivovaru dokáže vyrobiť originálny produkt s originálnou vôňou i chuťou podľa vlastnej 

receptúry.  

Na druhej strane slabou stránkou je krátke pôsobenie na trhu, nízka výrobná kapacita, 

ktorá nemusí byť pri navýšení odberu dostačujúca, a tiež nezaškolený personál, ktorý sa často 

stretáva s výhradami od návštevníkov pivovaru, na čom je nevyhnutné určite zapracovať. 

3.3 MARKETINGOVÝ MIX 

Analýzou súčasného marketingového mixu sú zhodnotené jeho nasledujúce štyri 

základné prvky: 

 produkt 

Nie je prekvapením, že produktom pivovaru je pivo. Avšak nie je pivo ako pivo. Na 

tejto myšlienke je postavený zámer spoločnosti premietnutý do varenia poctivého remeselného 

piva. Receptúra je založená výhradne na základných surovinách, a tými sú slad, chmeľ, 

kvasnice a voda. Ich kvalitný výber v kombinácií s použitou technológiou predurčujú výrobu 

kvalitného piva, ktoré je plné vitamínov a minerálov. Tie si zachovávajú predovšetkým preto, 

že všetky pivá vyprodukované v pivovare sú nefiltrované a nepasterizované. Ako vidieť na 

obrázku 8 načapované pivo nie je číre ako europivo, naopak vyznačuje sa mierne zakalenou 

farbou. Na každý druh piva sa používa iný typ pohárov a krígľov, vyrobených výlučne pre 

pivovar. Na obrázku 8 je zachytená ukážka načapovaného malého piva typu APA, pre ktorý sa 

používa zvonový pohárik na stopke (23). 
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Obr. č.  8 – Základný produkt pivovaru (25) 

Hodnotu piva a tiež konkurenčnú výhodu teda prináša jeho kvalita. Kombináciou 

základných surovín ponúka pivovar zákazníkovi pomerne širokú škálu remeselných pív. 

Ponuku pivovaru tvoria samozrejme ležiaky, tiež pivo tmavé, pšeničné či pivá štýlu ALE, ako 

sú IPA a APA. Na výčape je teda pravidelne narazených päť či šesť rôznych pív. Ponukou piva 

sa snaží pivovar prispôsobiť každému konzumentovi. Obrázok 9 zachytáva základnú ponuku 

na výčape v pivovare (23). 

 

Obr. č.  9 – Základná ponuka pivovaru (25) 
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 cena 

Pri stanovení cien jednotlivých produktov spoločnosť vychádza z konkurenčných cien 

remeselných pivovarov. Je teda zrejmé, že cena nebude porovnateľná s cenou europiva, ale 

naopak, konzumenti si budú musieť za kvalitu domáceho piva značne priplatiť. Nakoľko dnešná 

doba zažíva boom remeselných pivovarov, zákazníci vyššiu cenu za domáce piva aj očakávajú. 

Cenový rámec za pollitrové čapované pivo vyrobené v piešťanskom pivovare sa pohybuje od 

1,80 € až po 2,50 €. Jednotlivé druhy pív sú tiež vo fľaškovej a sudovej podobe za rovnako 

pevne stanovené ceny. So zmluvnými odberateľmi je však cena stanovená na základe 

vzájomnej dohody. Vo vyšších cenách sa však tiež premietajú nielen náklady na nákup surovín 

a na výrobu, ale tiež snaha spoločnosti o návratnosť investície do finančne nákladnej 

technológie (23).  

 miesto/distribúcia  

Lokalita pivovaru je v rekreačnej oblasti na okraji mesta, ktorá je vyhľadávaná hlavne 

počas teplých mesiacov pre športové účely. Naopak v zimnom období návštevnosť prudko 

klesá, čo má za následok násobne nižší odbyt v porovnaní s obdobím letným. Čo sa týka 

umiestnenia výroby a prevádzky, sú v spoločných priestoroch. Je to veľkou výhodou, hlavne 

čo sa týka zásobovania. Taktiež pre samotných zákazníkov je týmto priestor atraktívnejší, 

nakoľko môžu absolvovať priamo pri ich návšteve prehliadku pivovaru (23). 

Čo sa týka distribúcie, pivovar predáva svoje produkty formou priamej i nepriamej 

distribúcie. Predovšetkým sa jedná o priamu distribúciu na mieste, teda odber produktov je 

možný v samotnom pivovare v čapovanej, fľaškovej či sudovej forme. Okrem predaja priamo 

na mieste, pivovar zabezpečuje tiež zásobovanie svojím zmluvným partnerom, kedy na základe 

objednávok organizuje rozvoz vlastným vozidlom. Odberných partnerov je v súčasnosti však 

len malý počet, preto sa pivovar musí do budúcnosti zamerať na zlepšenie odberateľských 

vzťahov a ich rozšírenie v blízkom okolí. Na nepriamu distribúciu má zazmluvnený 

veľkoobchod, ktorý sa zameriava na predaj remeselných pív po Slovenskej republike, od 

ktorého odoberá hosťujúce pivá (23).  

 propagácia 

Propagácia sa skladá z niekoľkých častí ako reklama, podpora predaja, práca 

s verejnosťou, osobný predaj či priamy marketing, ktoré budú podrobne vypracované v kapitole 

komunikačný mix. 
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Využitie výsledkov marketingového mixu 

Pre vypracovanie SWOT analýzy sú z výsledkov marketingového mixu využité silné 

stránky ako výroba kvalitného remeselného piva a výrobňa spojená spolu s prevádzkou. Na 

druhej strane slabá stránka vyplývajúca z marketingového mixu je vyššia cena produktov 

pivovaru. 

3.4 KOMUNIKAČNÝ MIX 

Prvý piešťanský pivovar je mladá spoločnosť, ktorá pôsobí na trhu od roku 2015. Od 

svojho založenie sa sústredila predovšetkým na skvalitnenie a zefektívnenie výroby piva. Treba 

priznať, že aktivity zamerané na propagáciu pivovaru stáli v úzadí a súčasnému 

komunikačnému mixu nebola venovaná dostatočná pozornosť. 

 reklama 

V tabuľke 4 sú vypísané jednotlivé formy reklamy, ktoré v súčasnej dobe spoločnosť 

realizuje.  

Tab. č.  4 – Súčasná reklama v pivovare (vlastné spracovanie podľa 23) 

Súčasná reklama v pivovare 

1. Facebook 

2. web stránka 

3. príležitostná publikácia v miestnych novinách 

V súčasnej dobe má pivovar reklamu vo forme facebookovej a webovej stránky. Na 

Facebooku pivovar propaguje základné informácie ako novinky o pive či o akciách, ktoré 

realizuje alebo sa na nich zúčastňuje. Na webovej stránke pivovaru majú zákazníci možnosť 

zistiť podrobné informácie o výrobe piva, používaných surovinách, môžu si rezervovať stôl či 

navštíviť e-shop. Webová stránka momentálne nepotrebuje žiadne ďalšie úpravy, nakoľko 

nedávno prešla rekonštrukciou a zákazník tam nájde všetko, čo pivovar ponúka. Webová 

stránka však postráda zabezpečenie ochrany citlivých údajov, ktorú by mala zvážiť pri 

prevádzkovaní e-shopu. Pred organizovaním akcii v pivovare spoločnosť informuje verejnosť 

prostredníctvom miestnych médií, ktorými sú lokálne noviny Piešťanský týždenník a online 

magazín pnky.sk (23). 
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 podpora predaja 

 V tabuľke 5 sú uvedené formy podpory predaja, ktoré v súčasnosti využíva piešťanský 

pivovar. 

Tab. č.  5 – Súčasná podpora predaja (vlastné spracovanie podľa 23) 

Súčasná podpora predaja v pivovare 

1. možnosť degustácie 

2. účasť na pivných podujatiach 

3. prehliadka pivovaru 

4. príležitostné zľavy 

5. varenie vlastného piva 

Pivovar ponúka svojim návštevníkom možnosť ochutnávky svojich pív, na tzv. 

drevenom lopáriku, na ktorom zákazník môže vyskúšať všetky momentálne čapované pivá 

v malom množstve. Podporiť predaj sa pivovar usiluje tiež každoročnou účasťou na Salóne 

piva. Ide o najväčšie pivné podujatie na Slovensku organizované v hlavnom meste, kde sa 

stretáva väčšina remeselných pivovarov zo Slovenska, Čiech i zo zahraničia a zákazník má 

možnosť porovnať kvalitu i chuť piešťanského piva s ostatnými. Taktiež sa zúčastňuje na 

rôznych pivných festivaloch ako je SeptemberFest a podobne. Zákazník má pri návšteve 

pivovaru možnosť absolvovať jeho prehliadku, kde sa o odborný výklad stará priamo sládok. 

Prostredníctvom e-shopu ponúka pivovar možnosť navarenia si vlastného piva. Čo sa týka zliav 

spoločnosť ich poskytuje iba v prípade významných príležitostí ako sú narodeniny pivovaru, 

sviatok MDŽ (23). 

Veľkú rezervu pri podpore predaja má pivovar pri organizovaní súťaží, zľavených 

kupónoch či zvýhodnených baleniach, ktoré momentálne pri podpore svojho predaja 

nerealizuje.  
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 práca s verejnosťou 

Súčasné formy práci s verejnosťou, ktoré využíva Prvý piešťanský pivovar, sa 

nachádzajú v tabuľke 6. 

Tab. č.  6 – Súčasná práca s verejnosťou v pivovare (vlastné spracovanie podľa 23) 

Súčasná práca s verejnosťou 

1. organizovanie Legovne 

2. zbierky pre charitatívne organizácie 

3. spoločenské podujatia 

Keďže je pivovar postavený na rodinnom koncepte, má vo svojich priestoroch 

vyhradený detský kútik a tiež organizuje akciu určenú pre deti a ich rodičov. Ide o akciu s 

názvom Legovňa, kde majú deti počas celého poobedia k dispozícii veľké množstvo lego 

stavebníc. Taktiež pivovar organizuje charitatívne akcie ako sú rôzne zbierky či už oblečenie, 

hračiek alebo rôznych vecí pre deti z detského domova alebo pre rodiny v ťažkých životných 

situáciách. Okrem spomínaných akcii usporadúva i spoločenské akcie ako je QuizTime večer, 

kde súťažiaci vyhrávajú produkty pivovaru, zábavno-spoločenské podujatie v podobe stand-up 

vystúpení, folklórnych večerov či  stretnutí domovaričov (23). 

 osobný predaj 

V rámci osobného predaja má pivovar značné nedostatky, nakoľko doposiaľ 

spolupracuje len s jedným barom a dvoma reštauráciami v piešťanskom okrese. Takýto nízky 

počet zmluvných partnerov je nedostatočný a je zapríčinený predovšetkým tým, že pivovar 

nemá vo svojom kolektíve vyčlenenú osobu, ktorá by sa takýmito obchodnými aktivitami 

zaoberala. Osobný predaj je momentálne v rukách konateľov spoločnosti. Nakoľko sa tiež 

podieľajú i na chode prevádzky a výrobe piva v tejto aktivite sa príliš neangažujú (23). 

 priamy marketing 

V čase otvorenia pivovaru spoločnosť realizovala neadresný priamy marketing, kedy 

formou informačných letákov, ktoré boli vhadzované do poštových schránok obyvateľom 

Piešťan, propagovala otvorenie prvého remeselného pivovaru v Piešťanoch. V súčasnej dobe 

žiadny druh priameho marketingu spoločnosť nerealizuje (23).  

Využitie výsledkov komunikačného mixu  

Z výsledkov komunikačného mixu vyplýva slabá stránka pivovaru vo forme slabého 

zamerania na marketingové aktivity, hlavne čo sa týka podpory predaja. 
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3.5 SWOT ANALÝZA 

Analýza SWOT ako finálna analýza na obrázku 10 hodnotí výsledky predošlých analýz 

marketingového prostredia.  

Za silnú stránku spoločnosti je považovaný fakt, že pivovar vznikol ako prvý remeselný 

pivovar v piešťanskom okrese. Založený na rodinnom koncepte si počas trojročného pôsobenia 

na trhu získal priazeň a obľubu medzi obyvateľmi, čím sa stal navštevovaný nielen milovníkmi 

piva, ale aj rodinami s deťmi. Taktiež ich hlavnou filozofiou je šport, preto sa i samotný pivovar 

nachádza v rekreačnej oblasti, kde sa nachádza cyklistický okruh. Na výrobu samotného piva 

uplatňuje spoločnosť svoje know how, a to spojením modernej pivovarníckej technológie, 

výrobných postupov a kvalitne vybraných surovín. Vyrábané je teda poctivé remeselné pivo, 

ktoré je v porovnaní s europivom nutrične násobne výživnejšie. Pozitívnou stránkou je tiež 

združenie výroby spolu s prevádzkou, vďaka čomu je zabezpečené nepretržité zásobovanie 

a taktiež návštevníci prevádzky môžu absolvovať prehliadku výrobných priestorov.  

Slabou stránkou spoločnosti je krátke pôsobenie na trhu, preto si nemôže zakladať na 

svojej histórii a je potrebné postupne si vybudovať postavenie na trhu. Ďalej je to vyššia cena 

piva, ktorá je zapríčinená nielen nákupom kvalitných surovín, ale tiež nižšou výrobnou 

kapacitou. Okrem toho, že nižšia výrobná kapacita zvyšuje cenu remeselného piva, taktiež pri 

Silné stránky

- prvý remeselný pivovar v Piešťanoch 

- založený na rodinnom a športovom koncepte

- vlastné know how

- remeselné pivo z kvalitných surovín

- výroba spojená s prevádzkou

Slabé stránky

- krátke pôsobenie na trhu

- nižšia výrobná kapacita

- nezaškolený personál

- vyššia cena piva

- slabé zameranie na marketingové aktivity

Príležitosti

- prenájom technológie kočovným pivovarom

- narastajúci trend remeselného piva

- množtvo dodávateľských možností

- množstvo  potencionálnych zákazníkov

- trend pivných špeciálov

-

Hrozby

- legislatívne podmienky

- nový konkurent na trhu

- nespoľahlivý dodávateľ

- nízky odber v zimnom období

- substitúcia za konkurenčný produkt

SWOT

Obr. č.  10 – Matica SWOT analýzy (vlastné spracovanie) 



  

  53 

náraste dopytu nedokáže pivovar pružne zareagovať a pivo sa stáva nedostupné do dozretia 

ďalšej várky. Pivovar sa taktiež často stretáva s negatívnym ohlasom svojich návštevníkom 

voči personálu, ktorý je nedostatočne zaškolený, čo znižuje kvalitu poskytovaných služieb 

pivovaru. Slabou stránkou pivovaru sú tiež marketingové aktivity, najmä čo sa týka propagácie 

produktov.  

Príležitosťou pre pivovar je narastajúci trend v zakladaní kočovných pivovarov. 

Takýmto pivovarom dokáže spoločnosť prenajať svoje technológie, čo predstavuje pre 

spoločnosť zaujímavý finančný prínos. Ďalšou príležitosťou je momentálny veľký boom po 

remeselnom pive, kedy zákazníci vyhľadávajú najmä kvalitu, preto je nutné aby si pivovar 

udržal minimálne svoju súčasnú úroveň. Príležitosťou je taktiež veľké množstvo dodávateľov 

na trhu, čo  môže priniesť spoločnosti nielen zníženie nákladov na nakupované suroviny, ale 

predovšetkým zvýšiť kvalitu surovín či zefektívniť dodávkový cyklus. Potencionálni zákazníci 

na trhu sú ďalšou príležitosťou pre pivovar, čo predstavuje nielen zvýšenie odbytu, ale 

i povedomia medzi verejnosťou. V neposlednom rade príležitosť je i vo forme pivných 

špeciálov, nakoľko trh tlačí pivovary odlíšiť sa od konkurencie. Tie si takýmto spôsobom 

rozširujú svoje portfóliá.  

Samozrejme veľkou hrozbou pre takto malý remeselný pivovar sú legislatívne 

podmienky, ktoré predstavujú pre spoločnosť nemalé finančné náklady. S narastajúcim 

trendom po remeselnom pive taktiež rastie hrozba vstupu nového konkurenta na trh. Ďalšou 

hrozbou pre pivovar je prípadná nespoľahlivosť dodávateľa surovín, čo by mohlo spôsobiť 

pivovaru problémy so zásobovaním. Významnou hrozbou je i nízky odber produktov pivovaru 

v zimnom období zapríčiňujúci pokles tržieb. Hrozbou sú tiež substitúty, kedy zákazník 

uprednostní konkurenčný produkt.  

V tabuľke 7 je vypracovaná SWOT analýza pre piešťanský pivovar. Jednotlivým 

častiam zo SWOT analýzy sú pridelené váhy a hodnotenia, na základe vedených rozhovorov 

s kompetentnými osobami.  
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Tab. č.  7 – Vypracovanie SWOT analýzy pivovaru (vlastné spracovanie) 

 Popis Váha Hodnotenie Súčin Suma 

S1 prvý remeselný pivovar v Piešťanoch 0,15 4 0,60 

4,35 

S2 
založený na rodinnom a športovom 

koncepte 
0,10 2 0,20 

S3 vlastné know how 0,25 5 1,25 

S4 remeselné pivo z kvalitných surovín 0,30 5 1,50 

S5 výroba spojená s prevádzkou 0,20 4 0,80 

W1 krátke pôsobenie na trhu 0,05 2 0,10 

3,70 

W2 nižšia výrobná kapacita 0,15 3 0,45 

W3 nezaškolený personál 0,25 4 1,00 

W4 vyššia cena 0,20 2 0,40 

W5 
slabé zameranie na marketingové 

aktivity 
0,35 5 1,75 

O1 
prenájom technológie kočovným 

pivovarom 
0,10 2 0,20 

3,75 

O2 narastajúci trend po remeselnom pive 0,30 5 1,50 

O3 množstvo dodávateľských možností 0,20 3 0,60 

O4 
množstvo potencionálnych 

zákazníkov 
0,25 4 1,00 

O5 trend pivných špeciálov 0,15 3 0,45 

T1 legislatívne podmienky 0,25 4 1,00 

3,85 

T2 nový konkurent na trhu 0,20 3 0,60 

T3 nespoľahlivý dodávateľ 0,10 2 0,20 

T4 nízky odber v zimnom období 0,25 5 1,25 

T5 substitúcia za konkurenčný produkt 0,20 4 0,80 

Ako náhle sú známe súčty jednotlivých kategórii je potrebné vykonať súčty pre interné 

a externé faktory: 

 interné faktory (IFE) => 4,35 + 3,70 = 8,05 

 externé faktory (EFE) => 3,75 + 3,85 = 7,60 

Ďalším krokom je zistenie výslednej bilancie medzi internými a externými faktormi: 

Bilancia => interné faktory - externé faktory => 8,05 – 7,60 = 0,45 
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Vypracovaním analýzy SWOT bol zistený výsledok, ktorý sa rovná 0,45. Na základe 

toho je vhodné sa upriamiť na interné faktory, hlavne teda na silné stránky, nakoľko silné 

stránky dosiahli vyššiu hodnotu ako slabé stránky. Na druhej strane je potrebné sa tiež zamerať 

na minimalizáciu hrozieb, ktorých výsledná hodnota je vyššia ako výsledná hodnota príležitostí. 

Preto na základe zistených hodnôt je zvolená výsledná stratégia maxi – mini (ST). 

Podstatou stratégie maxi – mini je na základe silných stránok eliminovať hrozby. Preto 

v prípade nového konkurenta na trhu, za ktorý sa tiež považuje nedávno založený pivovar 

Simeon, je jeho vplyv eliminovaný silnou stránkou piešťanského pivovaru, a to využitím know 

how na vytvorenie odlišných druhov pív, aké má v ponuke pivovar Simeon. Minimalizovať 

hrozbu tohto konkurenta, ktorý vystupuje len ako výrobca bez vlastnej prevádzky, je tiež možné 

maximálnym využitím výrobných a prevádzkových priestorov piešťanského pivovaru, kde 

okrem prehliadky pivovaru a možnosti navarenia si vlastného piva, si môže zákazník posedieť 

pri načapovanom pive. Taktiež keďže sa pivovar nesie v športovom a rodinnom duchu, prináša 

jeho návštevníkom určitú pridanú hodnotu. To vytvára hlavnú konkurenčnú výhodu 

v porovnaní s týmto pivovarom. Produkciou rozmanitých druhov remeselných pív pivovar tiež 

eliminuje možnosti substitúcie za konkurenčný produkt, nakoľko sú vyrábané použitím 

najkvalitnejších surovín. Hrozba nízkeho odbytu pív počas zimných mesiacov sa dá 

minimalizovať vďaka silnej stránke pivovaru a to jeho vlastným know how. Keďže v zime 

klesá záujem o studené nápoje a naopak preferujú sa teplejšie ako varené víno, čaje či grog, 

sládok pivovaru na základe svojho know how dokáže vyrobiť varené teplé pivo,  ktoré by bolo 

vhodnou substitúciou v tomto období.  

3.6 ANALÝZA RIZÍK POMOCOU METÓDY RIPRAN™ 

Analýza rizík sa prevádza na základe metódy RIPRAN™, ktoré sa skladá z niekoľkých 

základných bodov, ktorými sú príprava analýzy rizika, identifikácia rizika, kvantifikácia rizika, 

odozva na riziko, celkové zhodnotenie rizika. Jednotlivé body sú vypracované v nasledujúcich 

podkapitolách. 

3.6.1 Príprava analýzy rizika 

Zámerom prípravnej fázy je predovšetkým zostavenie tímu podieľajúceho sa na riešení 

analýzy rizík. Tento tím tvoria traja konatelia spoločnosti a samozrejme samotný autor práce, 

ktorý s nimi prostredníctvom rozsiahlych diskusií konzultuje a na základe zvolenej metódy 

postupne vypracováva jednotlivé fázy analýzy rizík.  
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3.6.2 Identifikácia rizík 

Fáza identifikácia rizík slúži na vymedzenie hrozieb a ich scenárov alebo aj stromu 

rizík, kedy ma hrozba viac možných scenárov. Predtým je však nevyhnutné skompletizovať 

riziká z jednotlivých analýz a tiež rozdeliť ich do dvoch skupín, a to ovplyvniteľné 

a neovplyvniteľné rizika. Pre účely tejto analýzy je dôležitá skupina tých rizík, ktoré sú 

ovplyvniteľné.  

 riziká SLEPT analýzy 

Z vypracovanej SLEPT analýzy vyplývajú pre pivovar určité riziká, ktoré sú uvedené 

v tabuľke 8. Všetky riziká patria medzi neovplyvniteľné riziká. 

Tab. č.  8 – Riziká vyplývajúce zo SLEPT analýzy (vlastné spracovanie) 

Riziko Ovplyvniteľné Neovplyvniteľné 

Aplikácia prísnejších legislatívnych regúl  N 

Pokles kúpnej sily obyvateľstva  N 

Ohrozenie politickej stability  N 

Zastarávanie technológií  N 

 riziká z Porterovho modelu 

Na základe vypracovania Porterovho päťfaktorového modelu sú zistené riziká uvedené 

v tabuľke 9. 

Tab. č.  9 – Riziká plynúce z Porterovej analýzy (vlastné spracovanie) 

Riziko Ovplyvniteľné Neovplyvniteľné 

Masívny príliv nových remeselných pivovarov  N 

Rozšírenie konkurencie v okolí  N 

Nespoľahlivá spolupráca s dodávateľmi surovín O  

Rozviazanie odberateľských vzťahov O  

Nahradenie produktov iným substitútom O  
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 riziká z Modelu 7S 

Z vypracovania Modelu 7S vyplývajú pre pivovar určite riziká, ktoré sú uvedené 

v tabuľke 10. Všetky riziká patria k rizikám ovplyvniteľným. 

Tab. č.  10 – Riziká vyplývajúce z Modelu 7S (vlastné spracovanie) 

Riziko Ovplyvniteľné Neovplyvniteľné 

Nesprávne nastavenie systému O  

Nedostatočná výrobná kapacita O  

Nedostatočné zaškolenie personálu O  

 riziká z marketingového a komunikačného mixu 

Z vypracovaného marketingového a komunikačného mixu vyplývajú  riziká zobrazené 

v tabuľke 11. 

Tab. č.  11 – Riziká marketingového a komunikačného mixu (vlastné spracovanie) 

Riziko Ovplyvniteľné Neovplyvniteľné 

Nedostatočné povedomie o pivovare O  

Nedostatočná ochrana údajov pri nákupe v 

e-shop 
O 

 

Nedostatočná podpora predaja O  

Nedostatok odberných miest a partnerov O  

Nedostatočná spätná väzba od zákazníkov O  

 riziká zo SWOT analýzy 

Na základe vypracovanie SWOT analýzy bola zvolená stratégia maxi mini. V tabuľke 

12 sú zobrazené riziká vyplývajúce z tejto stratégie. 

Tab. č.  12 – Riziká plynúce zo SWOT analýzy (vlastné spracovanie) 

Riziko Ovplyvniteľné Neovplyvniteľné 

Nízka predajnosť nových druhov pív O  

Zlá várka piva  N 

Porucha výroby obmedzujúca prevádzku  N 

 



  

                                                                                                                  58 

 Z jednotlivých analýz boli vymedzené a rozdelené rizika do dvoch skupín. Skupina ovplyvniteľných je ďalej využitá na stanovenie hrozieb 

a ich scenárov. Tie zachytáva tabuľka 13. 

Tab. č.  13 – Hrozby a scenáre (vlastné spracovanie) 

 Hrozba Scenár 

1. Nespoľahlivá spolupráca s dodávateľmi Nedostupnosť surovín a oneskorené dodanie 

2. Rozviazanie odberateľských vzťahov Pokles tržieb 

3. Nahradenie produktov iným substitútom Pokles predajnosti 

4. Nesprávne nastavenie systému Zníženie kvality produkcie / Pokles efektivity výroby 

5. Nedostatočná výrobná kapacita Neuspokojenie zákazníka nedostupnosťou produktu 

6. Nedostatočné zaškolenie a informovanosť zamestnancov Zníženie spokojnosti zákazníkov a kvality obsluhy 

7. Nedostatočné povedomie kvôli neefektívnemu marketingu Nedostatok odberných miest, partnerov a zákazníkov 

8. Nedostatočná ochrana údajov pri nákupe v e-shope Únik citlivých informácii / Nedôvera zákazníkov 

9. Nedostatočná podpora predaja Neinklinovanie zákazníka k opakovaným alebo častým nákupom 

10. Nedostatok odberných miest a partnerov Nízka predajnosť 

11. Nedostatočná spätná väzba od zákazníkov Nerealizovanie návrhov zákazníkov na zlepšenie spoločnosti 

12. Nízka predajnosť nových druhov pív Slabé ovplyvnenie postavenia konkurenčného pivovaru 
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3.6.3 Klasifikácia rizík 

Kvantifikácia rizík vychádza z priradenia hodnoty pravdepodobnosti výskytu a tiež 

dopadu jednotlivých rizík identifikovaných v predchádzajúcom kroku. Najskôr je však 

nevyhnutné definovať rozpätie, z ktorého vychádza samotná hodnota rizika. Rozdelenie do 

piatich úrovní je zobrazené v tabuľke 14. 

Tab. č.  14 – Stupnica pre hodnotenie rizík (vlastné spracovanie) 

Rozpätie Dopad rizika na projekt Pravdepodobnosť výskytu rizika 

0,1 – 1,0 Takmer zanedbateľný Takmer nemožná 

1,1 - 2,0 Drobný Výnimočne možná 

2,1 - 3,0 Významný Bežne možná 

3,1 - 4,0 Veľmi významný Pravdepodobná 

4,1 - 5,0 Neprijateľný Hraničiaca s istotou 

Na základe dialógov s kompetentnými osobami sú určené jednotlivé hodnoty 

pravdepodobnosti (P) a dopadu hrozieb a scenárov (D). Následne je ich súčinom získaná 

hodnota jednotlivého rizika (RPN), ktoré po súčte udávajú hodnotu celkového rizika. Tieto 

hodnoty sú znázornené v tabuľke 15. 
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Tab. č.  15 – Kvantifikácia rizika (vlastné spracovanie) 

 Hrozba Scenár P D RPN 

1. Nespoľahlivá spolupráca s dodávateľmi Nedostupnosť surovín a oneskorené dodanie 3,10 2,60 8,06 

2. Rozviazanie odberateľských vzťahov Pokles tržieb 2,20 2,80 6,16 

3. Nahradenie produktov iným substitútom Pokles predajnosti 2,00 2,40 4,80 

4. Nesprávne nastavenie systému 
Zníženie kvality produkcie / Pokles efektivity 

výroby 
1,40 2,80 3,92 

5. Nedostatočná výrobná kapacita 
Neuspokojenie zákazníka nedostupnosťou 

produktu 
1,90 2,40 4,56 

6. 
Nedostatočné zaškolenie a informovanosť 

zamestnancov 
Zníženie spokojnosti zákazníkov a kvality obsluhy 3,20 2,70 8,64 

7. 
Nedostatočné povedomie kvôli 

neefektívnemu marketingu 

Nedostatok odberných miest, partnerov 

a zákazníkov 
4,00 4,20 16,80 

8. 
Nedostatočná ochrana údajov pri nákupe  

v e-shope 
Únik citlivých informácii / Nedôvera zákazníkov 3,20 4,10 13,12 

9. Nedostatočná podpora predaja 
Neinklinovanie zákazníka k opakovaným alebo 

častým nákupom 
3,20 3,20 10,24 

10. Nedostatok odberných miest a partnerov Nízka predajnosť 3,30 3,70 12,21 

11. Nedostatočná spätná väzba od zákazníkov 
Nerealizovanie návrhov zákazníkov na zlepšenie 

spoločnosti 
3,10 2,40 7,44 

12. Nízka predajnosť nových druhov pív 
Slabé ovplyvnenie postavenia konkurenčného 

pivovaru 
2,30 3,10 7,13 

CELKOVÁ HODNOTA RIZIKA 103,08 
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Z tabuľky 15 vyplýva, že celková hodnota rizika je 103,08. Táto hodnota bude 

eliminovaná v nasledujúcej fáze, ešte je však predtým nevyhnutné rozdeliť riziká do troch 

skupín na základe stupňa závažnosti a určiť rozpätie každej skupine ako udáva tabuľka 

16. 

Tab. č.  16 – Rozpätie pre hodnotenie rizík (vlastné spracovanie) 

 Bežné Závažné Kritické 

Rozpätie 0 – 5,0 5,1 – 10,0 10,1 – 15,0 

Grafické znázornenie významnosti jednotlivých rizík rozdelených do troch skupín 

je zobrazené na tzv. mape rizík na grafe 4. 

 

Graf č. 4 – Mapa rizík (vlastné spracovanie) 

3.6.4 Odozva na riziko 

Odozvu na riziko predstavujú nápravné opatrenia, teda návrhy na zníženie rizika, 

ktorými je riziko eliminované na akceptovateľnú úroveň. Tabuľka 17 zachytáva ako sa 

aplikáciou opatrení znížia pôvodné hodnoty rizík na nové nižšie hodnoty. Pre 

komplexnosť analýzy rizík pomocou metódy RIPRAN™ sú tiež navrhované opatrenia na 

elimináciou rizika zahrnuté v už analytickej časti. Ich detailné rozpracovanie je 

vypracované  v návrhovej časti.
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Tab. č.  17 – Zníženie rizika (vlastné spracovanie) 

 Hrozba Scenár Opatrenie P D RPN 

1. 
Nespoľahlivá spolupráca 

s dodávateľmi 
Nedostupnosť surovín a oneskorené dodanie 

Uzatvorenie dlhodobých kúpnych 

zmlúv 
1,50 2,60 3,90 

2. 
Rozviazanie odberateľských 

vzťahov 
Pokles tržieb 

Uzatvorenie výhodnejších 

odberateľských zmlúv 
1,20 2,80 3,36 

3. 
Nahradenie produktov iným 

substitútom 
Pokles predajnosti Rozšírenie portfólia 1,10 2,40 2,64 

4. Nesprávne nastavenie systému 
Zníženie kvality produkcie / Pokles 

efektivity výroby 

Zavedenie softwaru na kontrolu 

procesov 
0,60 2,80 1,68 

5. Nedostatočná výrobná kapacita 
Neuspokojenie zákazníka nedostupnosťou 

produktu 
Nákup objemnejších tankov 1,40 2,40 3,36 

6. 
Nedostatočné zaškolenie 

a informovanosť zamestnancov 

Zníženie spokojnosti zákazníkov a kvality 

obsluhy 

Pravidelné školenia, vytvorenie 

pivného lístka 
2,10 2,70 5,67 

7. 
Nedostatočné povedomie kvôli 

neefektívnemu marketingu 

Nedostatok odberných miest, partnerov 

a zákazníkov 
Návrh nového komunikačného mixu 1,90 4,20 7,98 

8. 
Nedostatočná ochrana údajov pri 

nákupe v e-shope 

Únik citlivých informácii / Nedôvera 

zákazníkov 
SSL certifikát, GDPR  1,40 4,10 5,74 

9. Nedostatočná podpora predaja 
Neinklinovanie zákazníka k opakovaným 

alebo častým nákupom 

Vernostné karty, zimné filmové 

večery, darčekové balenia, 

zvýhodnená cena na málo predajné 

pivo 

1,40 3,20 4,07 

10. 
Nedostatok odberných miest 

a partnerov 
Nízka predajnosť Prijatie obchodného zástupcu 1,10 3,70 4,07 

11. 
Nedostatočná spätná väzba od 

zákazníkov 

Nerealizovanie návrhov zákazníkov na 

zlepšenie spoločnosti 

Zavedenie kartičiek prianí a sťažností 

a informačnej schránky 
1,30 2,40 3,12 

12. 
Nízka predajnosť nových druhov 

pív 

Slabé ovplyvnenie postavenia 

konkurenčného pivovaru 
Masívnejšia propagácia 1,50 3,10 4,65 

 CELKOVÁ HODNOTA RIZIKA 50,65 
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3.6.5 Celkové zhodnotenie rizika 

Posledná fáza analýzy rizík predstavuje ich zhodnotenie. Na základe 

aplikovaných opatrení na elimináciu rizík sa znížila pôvodná hodnota celkového rizika 

z 103,08 na novú hodnotu 50,65. Možno teda skonštatovať, že nová hodnota celkového 

rizika sa zredukovala až o 50,86 % a tiež považovať túto novú hodnotu za 

akceptovateľnú. Graficky sú jednotlivé riziká pred a po zavedení nápravných opatrení 

znázornené pavučinovým grafom na grafe 5. 

 

Graf č. 5 – Pavučinový graf (vlastné spracovanie) 
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4 VLASTNÉ NÁVRHY RIEŠENIA A PRÍNOSY PRÁCE 

Vlastný návrh riešenia predstavuje návrh nového komunikačného mixu 

spoločnosti avšak predtým je nevyhnutné sa zamerať tiež na návrh opatrení súvisiacich 

s ovplyvniteľnými rizikami jednotlivých analýz v predchádzajúcej kapitole. 

4.1 NÁVRH OPATRENÍ PRE JEDNOTLIVÉ RIZIKÁ 

V tejto kapitole sú navrhnuté opatrenia pre riziká vychádzajúce z 

niekoľkých analýz, ktorými sú Porterov päťfaktorový model, Model 7S a SWOT analýza. 

4.1.1 Nespoľahlivá spolupráca s dodávateľmi surovín 

Aby nedošlo k naplneniu scenára tohto rizika, ktorým je nedostupnosť a 

oneskorené dodanie výrobných surovín je navrhnuté určité opatrenie. To spočíva 

v uzatvorení dlhodobých kúpnych zmlúv na dodávku surovín, čím sa zabezpečí 

bezproblémové zásobovanie. Návrhom je spolupráca so sladovňou v Trnave, ktorá 

získala mnoho pozitívnych referencii aj tiež ocenení za kvalitu surovín. Okrem 

samotného sladu ponúka tiež kvalitný chmeľ i kvasnice. Výhodou je tiež lokalita 

sladovne, nakoľko sa nachádza len 30 km od Piešťan, čo v porovnaní so súčasnými 

dodávateľmi prináša tiež časovú úsporu  a tiež úsporu v nákladoch na dopravu. 

4.1.2 Rozviazanie odberateľských vzťahov 

Rozviazaním odberateľských vzťahov hrozí pokles tržieb v spoločnosti. Aby sa 

takýto scenár nenaplnil je navrhované opatrenie uzatvorenie nových odberateľských 

zmlúv so súčasnými partnermi. Keďže v čase uzatvorenia pôvodných zmlúv bola 

spoločnosť jediným pivovarom v piešťanskom okolí a dnes sa potýká v konkurenčnom 

boji s ďalším pivovarom, je pre udržanie súčasných odberateľských vzťahov nutná 

aktualizácia zmlúv. V uzavretých zmluvách je dohodnutá pevná cena, ktorá je síce nižšia 

od cien v kamenej predajni, ale nie je narastajúcim objemom výhodnejšia. Návrhom je 

teda aktualizácia zmlúv, ktorá spočíva vo výhodnejších odberateľských cenách 

odvíjajúcich sa od objemu odberu. Tabuľka 18 zachytáva súčasné ceny v kamennej 

predajni a tiež zmluvy pre zmluvných partnerov, z ktorej sa vychádza pri návrhu nových 

cien. 
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Tab. č.  18 – Súčasné ceny pre odberateľov (vlastné spracovanie podľa 23) 

 cena za 0,5 l 

druh piva kamenná predajňa zmluvní odberatelia 

11° 1,80 € 1,30 € 

12° 1,80 € 1,30 € 

pivné špeciály 2,50 € 1,90 € 

Tabuľka 19 uvádza návrh percentuálnych zliav pre zmluvných odberateľov 

závislých na objeme odberu.  

Tab. č.  19 – Návrh nových cien pre odberateľov (vlastné spracovanie) 

 cenník pre zmluvných odberateľov 

odber nad 100 l nad 200 l nad 300 l 

zľava 5% 10 % 15 % 

4.1.3 Nahradenie produktov iným substitútom 

Riziko substitúcie remeselného piva za europivo spoločnosť ovplyvniť nedokáže, 

nakoľko výrobné náklady nie je možné zredukovať na úroveň nákladov za europivo, čo 

sa prejavuje i v cene jednotlivých produktov. Na druhej strane substitúciu za remeselné 

pivo, ktoré je v približne v rovnakej cenovej hladine už ovplyvniť dokáže. Tá spočíva 

v rozšírení portfólia o nové pivné špeciály rozličné od súčasnej konkurencie, čím si udrží 

objem predaja a záujem zákazníkov. Navrhovaným špeciálom je pivo typu Saison či 

Double Ipa. Nakoľko sa pivovar nachádza v rekreačnej oblasti Piešťan s vyhľadávaným 

cyklistickým okruhom, ďalším návrhom je produkcia tzv. cyklo piva. Takéto pivo 

má nižšiu stupňovitosť i obsah alkoholu, čím je vhodné pre cyklistov, nakoľko slovenská 

legislatíva povoľuje cyklistom limit 0,5 ‰ alkoholu. 

Substitúcii rovnako zabráni nižšie navrhovaný komunikačný mix, ktorý na 

základe marketingových aktivít zatraktívni pivovar a dostane ho do povedomia širšej 

verejnosti. 
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4.1.4 Nesprávne nastavenie systému 

Riziko nesprávneho nadstavenia systému dosiahlo jedno z najnižších hodnotení 

v analýze rizík. Z toho dôvodu nie je nutné zavádzať nákladné nápravné opatrenia, 

nakoľko systém používaný pri výrobe piva smie používať len zaškolený sládok pivovaru. 

Scenár zníženie kvality produkcie či pokles efektivity výroby by teda nastal len v prípade 

nepozornosti sládka či výskytu poruchy samotného systému. V prípade, že sa 

v budúcnosti budú venovať výrobe piva noví sládkovia musia prejsť zaškolením 

a osvojením si používaného systému v pivovare. Opatrením toho rizika je teda zameranie 

sa na kontinuálne vzdelávanie zamestnancov. Nakoľko sú hlavnými sládkami pivovaru 

konatelia spoločnosti zaučenie personálu nepredstavuje pre spoločnosť vynaloženie 

dodatočných nákladov. Ďalším opatrením je zavedenie softwaru na sledovanie, 

kontrolu, evidenciu a vyhodnocovanie výrobného procesu, ktorý dokáže sládkovi 

zefektívniť prípravu a výrobu piva. 

4.1.5 Nedostatočná výrobná kapacita 

Riziko nedostatočnej výrobnej kapacity v analýze rizík dosahuje nízke hodnoty, 

nakoľko má v súčasnosti dostatočnú kapacitu na výrobu piva. Preto spoločnosť 

momentálne neuvažuje o zakúpení nových či objemnejších tankov. Avšak návrhom 

a aplikáciou nového komunikačného mixu spoločnosť musí počítať s navýšením 

produkcie. Z toho dôvodu bude nutné v budúcnosti navýšiť kapacitu a to rozšírením 

technológie o nové tanky.  

4.1.6 Nedostatočné zaškolenie a informovanosť zamestnancov 

Pivovar v súčasnosti zamestnáva štyroch čašníkov na hlavný pracovný pomer, 

ktorí sa striedajú pri výčape a obsluhe počas týždňa hlavne cez deň. Čo sa týka večerných 

a najmä víkendových zmien, v pivovare vypomáhajú brigádnici, ktorí nemajú dostatočné 

vedomosti o správnom výčape a ani poznatky o aktuálnej ponuke, čo znižuje kvalitu 

obsluhy a taktiež spokojnosť zákazníkov. Nakoľko pivovar ponúka kvalitu za vyššiu 

cenu, nemôže si dovoliť, aby zákazník nedostal pivo podľa svojich predstáv. Pivo musí 

byť správne načapované a zákazník tiež musí dostať informácie, ktoré ho zaujímajú. 

Preto je potrebné, aby pivovar venoval vyššiu pozornosť na vzdelanie obsluhy. Návrhom 

na vzdelávanie sú pravidelné školenia či už pre súčasných či novo prijatých 
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Obr. č.  11 – Návrh pivného lístka (vlastné spracovanie podľa 25) 

zamestnancov. Keďže konatelia rozumejú pivu aj jeho výčapu, opatrenie si nevyžaduje 

žiadne finančné prostriedky, iba čas.  

Nakoľko pivovar ponúka skoro každý druhý, tretí deň iné typy pív, nemá 

v nápojových lístok popisy jednotlivých druhov. Na tabuliach sa nachádzajú len názvy 

pív a ich cena. Návrhom tiež je vytvorenie pivného lístka s popisom potrebných 

informácii o pivách, ktoré práve pivovar ponúka na výčape. Zákazník sa tak dozvie 

základné informácie. Na pivnom lístku bude uvedený názov piva, jeho zloženie, stupeň 

horkosti, do akej kategórie sa zaraďuje a akými vlastnosťami sa vyznačuje. Tým sa 

vyrieši problém s brigádnikmi, ktorí často nevedia, aký typ piva čapujú, z čoho sa pivo 

skladá a podobne. Návrh je zobrazený na obrázku 11. Aktualizáciu pivného lístka bude 

mať na starosti jeden z prevádzkarov. 
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4.2 NÁVRH NOVÉHO KOMUNIKAČNÉHO MIXU 

Návrh nového komunikačného mixu predstavuje zefektívnenie súčasného 

komunikačného mixu so zámerom eliminovať riziká zistené v analýze rizík. Jednotlivé 

zložky komunikačného mixu sú detailne rozpracované v nasledujúcich podkapitolách.  

Ale pred samotným detailným rozpracovaním návrhov je potrebné, aby pivovar 

spĺňal nové nariadenia týkajúce sa GDPR podľa Nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 2016/79 a smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680. 

Keďže od 25. 5. 2018 vstupuje do platnosti nariadenie GDPR o ochrane osobných údajov 

musí i pivovar ako prevádzkovateľ e-shopu zabezpečiť jeho implementáciu. Naradenie 

sa týka úpravy ochrany osobných údajov so zámerom eliminácie ich zneužitia. Na to, aby 

pivovar splnil podmienky tohto nariadenia, návrhom je spolupráca s jeho dodávateľom 

webových služieb, spoločnosťou +421 Web Services, s.r.o., ktorá sa zaoberá i GDPR. Tá 

im napomôže s úpravou technických riešení, obchodných podmienok, spracovaním 

súhlasov s osobnými údajmi. V rámci GDPR nariadení je podmienkou poveriť 

kompetentnú osobu, ktorá bude ochranu osobných údajov spoločnosti riadiť. V prípade 

pivovaru touto osobou bude jeden z konateľov, ktorý má na starosti IT zabezpečenie.   

4.2.1 Reklama 

Na posilnenie súčasnej reklamy v pivovare je navrhované zavedenie SSL 

certifikátu, rôzne novinky na Facebooku, zavedenie Instagramu, taktiež pre lepšie 

zviditeľnenie citylight reklama v meste a v neposlednej rade reklamné fólie na firemných 

vozidlách. Jednotlivé návrhy sú vypracované nižšie. 
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 zavedenie SSL certifikátu na webovej stránke 

Hoci webová stránka prešla rekonštrukciou, ktorá pomohla k jej sprehľadneniu 

a jednoduchšej orientácii, je tiež nutné vybudovať u návštevníka web stránky jej 

dôveryhodnosť. Návrhom k zvýšeniu dôveryhodnosti je zavedenie SSL certifikátu, ktorý 

slúži nielen k overeniu web stránky, ale tiež k ochrane citlivých údajov. Nakoľko stránka 

pivovaru ponúka tiež e-shop, je nevyhnutné zabezpečenie ochrany objednávok, najmä 

osobných údajov a platobných kariet. Spoločnosť ZONER, s.r.o zabezpečí pre pivovar 

tento certifikát. Konkrétne bol zvolený GeoTrust True BusinessID EV certifikát, ktorý 

predstavuje certifikát s rozšíreným overením pre maximalizáciu dôvery návštevníka 

webovej stránky. Implementácia tohto certifikátu sa prejaví zafarbením adresného riadku 

na zeleno. Na obrázku 12 sa nachádza návrh zavedenia SSL certifikátu pre webovú 

stránku piešťanského pivovaru. 

 Facebook  

Facebooková prezentácia spoločnosti si vyžaduje pravidelné aktualizácie a to vo 

forme zverejňovania aktuálnej ponuky na výčape. Nakoľko pivovar má na výčape skoro 

každý deň iné druhy piva, je potrebné každodenné zverejňovanie aktuálnej ponuky 

čapovaných pív, aby bol zákazník informovaný. Zverejňovanie bude mať na starosti 

jeden z konateľov, ktorý sa i doteraz staral o facebookovú stránku pivovaru. Táto ponuka 

bude obsahovať názov, stupeň, cenu piva a tiež kategóriu, pod ktorú spadá. Nakoľko 

otváracie hodiny sú od 11. hodiny doobeda, táto ponuka bude zverejňovaná v čase 

Obr. č.  12 – Zavedenie SSL certifikátu na webovej stránke pivovaru (vlastné 

spracovanie) 
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otvorenia pivovaru. V prípade, že cez deň dôjde k zmene na výčape, táto ponuka bude 

zaktualizovaná.  

Ďalším návrhom vylepšenia facebookovej reklamy je prezentácia 

prostredníctvom 3D prehliadky. To znamená krátke pútavé video, ktoré vystihuje 

prednosti pivovaru, natočené a zostrihané tak, aby návštevníka Facebooku ihneď zaujali. 

Táto 3D prehliadka bude umiestnená namiesto titulnej fotografie, čím oproti klasickému 

obrázku určite viac zaujme návštevníka. 3D prehliadku bude mať na starosti zabezpečiť 

konateľ, ktorý sa venuje IT záležitostiam. Ten osloví miestneho kameramana, ktorý je 

veľmi dobrým známym pivovaru. 3D prehliadka bude natočená moderným spôsobom 

a kameraman ju spracuje pre pivovar za symbolickú cenu. Toto video bude zobrazovať 

najprv priestory prevádzky, kde sa predáva pivo a ďalej sa presunie do výrobných 

priestorov a naposledy zobrazí záhradné posedenie, preto aj toto natáčanie sa bude konať 

v júli, kedy už pivovar má letnú terasu v plnom prúde. Spracované bude do dvoch týždňov 

a od polovice júla bude 3D prehliadka k dispozícii návštevníkom facebookového profilu. 

 Instagram 

Nakoľko pivovar doposiaľ nepôsobí na Instagrame, ďalším návrhom je jeho 

založenie. Všetky príspevky zverejňované na Instagrame bude mať na starosti konateľ, 

ktorý sa stará i o Facebook pivovaru. Prvým krokom bude teda založenie účtu a následné 

prepojenie Facebooku s Instagramom. Samozrejme si tu bude pivovar platiť reklamu, aby 

sa zobrazoval potencionálnych zákazníkom.  Na Instagrame sa budú zverejňovať 

pravidelne aspoň trikrát do týždňa nové príspevky, tak aby bol Instagram zaujímavý pre 

zákazníka, ale na druhej strane nie moc otravný. Konateľ bude mať na starosti 

zhotovovanie fotografii a krátkych videí. Na fotografiách budú prezentované produkty 

pivovaru, organizované akcie a tiež akcie na ktorých sa zúčastní pivovar ako je zobrazené 

na obrázku 13. 
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Obr. č.  13 – Instagram pivovaru (vlastné spracovanie) 

 citylight reklama 

Návrh zavedenia citylight reklamy vznikol najmä preto, že pivovar je umiestnený 

v lokalite mimo hlavného centra Piešťan. Momentálne sa spoločnosť neprezentuje 

žiadnymi bannerovými reklamami. Nakoľko sú Piešťany kúpeľné mesto a väčšina 

návštevníkov je sústredená okolo hlavného centra, kúpeľní hostia sa nemajú ako 

dozvedieť o fungovaní pivovaru. Táto citylight reklama bude umiestnená na dvoch 

miestach priamo na pešej zóne  a na hlavnej zastávke pri obchodnom centre Aupark, kde 

sa zhromažďuje najviac ľudí či už ide o návštevníkov alebo obyvateľov Piešťan. Hlavnou 

výhodou citylight reklamy okrem polohy je jej dobrá viditeľnosť a vďaka podsvieteniu 

i v nočných hodinách, je pútavá nepretržite. Obidva citylighty budú v digitálnej forme 

tak, aby boli zaujímavé pre zákazníka. Objednávku citylight reklamy bude mať na starosti 

konateľ zaoberajúci sa marketingom. Ako prvé je potrebné zhotoviť samotný návrh 

vizualizácie, ktorú vypracuje pre pivovaru spoločnosť Liči Advertising, s.r.o., ktorá sa 

nachádza na obrázku 14. 
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Obr. č.  14 – Návrh vizualizácie na citylight reklamu (vlastný návrh spracovaný 

spoločnosťou Liči Advertising, s.r.o.) 

Ďalším krokom pri zavádzaní je už konkrétne umiestnenie citylight reklamy. 

Jeden z návrhov je zobrazený na obrázku 15. Ide o autobusovú zastávku pred obchodným 

centrom Aupark. Obe citylight reklamy budú na určených miestach vystavené počas 

celého roka. Spoločnosť euroAWK, spol. s r.o. zabezpečí pivovaru umiestnenie 

a prenájom citylight reklamy v Piešťanoch. Citylighty budú na oboch miestach vystavené 

počas celého roka. 

 

Obr. č.  15 – Umiestnenie citylight reklamy (vlastný návrh spracovaný 

spoločnosťou Liči Advertising, s.r.o.) 
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 reklamné fólie na vozidlách 

Reklamné polepy na automobiloch predstavujú ďalší návrh prezentácie 

spoločnosti. Takáto pojazdná reklama predstaví pivovar i na miestach, kde statická 

reklama nie je možná. Rovnako dokáže zaujať a dostať sa do povedomia ľudí v rôznych 

častiach mesta i mimo neho. Tieto fólie budú umiestnené na bočných stranách oboch 

vozidiel pivovaru a sú zobrazené na obrázku 16. 

 

Obr. č.  16 – Umiestnenie reklamných fólii na vozidle spoločnosti (vlastný návrh 

spracovaný spoločnosťou Liči Advertising, s.r.o.) 

Taktiež reklamné polepy budú umiestnené na dvoch vozidlách konateľov. Jeden 

z návrhov je zobrazený aj na obrázku 17. Návrhy fólii, ako aj samotnú realizáciu 

zabezpečí pre pivovar spoločnosť Liči Advertising, s.r.o., ktorá zhotoví pre pivovar i 

návrhy vizualizácie citylight reklamy. 

 

Obr. č.  17 – Umiestnenie reklamných fólii na vozidle konateľa (vlastný návrh 

spracovaný spoločnosťou Liči Advertising, s.r.o.) 
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4.2.2 Podpora predaja 

Čo sa týka podpory predaja, pivovar má v tejto oblasti značné rezervy. Návrh 

podpory predaja spočíva v organizovaní príležitostných súťaží prostredníctvom 

sociálnych sietí, zvýhodnení cien málo obratových pív, ponuke darčekových balení, 

organizovaní zimných filmových večerov či účasti na lokálnych akciách. 

 vernostný program 

V zimnom období, kedy pivovar zaznamenáva vplyvom sezónnosti znížený odbyt 

je dôležité klásť dôraz na podporu predaja. Preto v období od 1.októbra do 31. marca bude 

prebiehať súťaž  založená na tzv. vernostnej karte, kedy zákazník bude zbierať body na 

papierovú kartičku s logom a názvom pivovaru. Tá bude fungovať na anonymnom 

princípe a je len na zákazníkovi či ju využije. Body budú vo forme pečiatky v tvare krígľa 

Žiwell. Za každé zakúpené 0,5 l čapované pivo akéhokoľvek druhu získa jeden bod. 

Nazbieraním dostatočného množstva bodov si ich bude môcť zákazník vymeniť za vecnú 

cenu. Čím viac bodov nazbiera, tým si môže vybrať hodnotnejšiu cenu. Výhrou budú 

reklamné predmety ako poháre a tričká s logom pivovaru, pivo Žiwell čapované či vo 

fľaši, prípadne prehliadku pivovaru. Rozšírenie vernostnej karty medzi zákazníkov bude 

mať na starosti obsluha, ktorá vždy o nej informuje zákazníka pri jeho prvej objednávke. 

Zákazníci po obdržaní vernostnej kartičky budú ihneď informovaní, že vecné ceny si 

môžu vyberať v stanovenom období a že po uplynutí 31. marca, už nebude možné si 

nazbierané body uplatniť. Odmeny, ktoré môže zákazník získať za nazbierané body sú 

uvedené v tabuľke 20. Voľbou zákazníka je či si bude sporiť body na atraktívnejšie 

odmeny alebo ich vymení ihneď za prvé súťažné ceny.  
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Tab. č.  20 – Odmeny za nazbierané body (vlastné spracovanie) 

Odmeny za nazbierané body 

 Vecné ceny Potrebný počet bodov 

1. 0,5 l čapovaný ležiak Žiwell 10 bodov 

2. 0,5 l čapovaný pivný špeciál Žiwell 20 bodov 

3. tričko s logom pivovaru 30 bodov 

4. 1,5 l fľaša ležiaka Žiwell 40 bodov 

5. 1,5 l fľaša pivného špeciálu Žiwell 50 bodov 

6. 0,5l krígeľ s logom pivovaru 60 bodov 

7. prehliadka pivovaru s degustáciou 80 bodov 

8. 5 l súdok ležiaka Žiwell 120 bodov 

 fotografia mesiaca 

Pivovar sa doposiaľ nevenoval organizovaniu žiadnych foriem súťaží, ktorými by 

zaujal verejnosť. Návrhom je preto organizovanie súťaže prostredníctvom Instagramu. 

Tá sa bude týkať zdieľania fotografií fanúšikov s produktami pivovaru na princípe 

označenia pivovaru formou hashtagu. Tým sa toto zdieľanie dostane do 

povedomia priateľov konkrétnej osoby a taktiež na Intagramovom profile pivovaru sa 

bude tvoriť zbierka týchto fotografii. Najvtipnejšia fotografia vyhrá 1,5l fľašu ležiaka 

Žiwell. Táto súťaž sa bude konať od 1. v danom mesiaci a vyhodnotená bude vždy na 

jeho konci ako fotografia mesiaca. Súťaž bude organizovať a vyhodnocovať vždy 

konateľ, ktorý má na starosti Instagramovú stránku. Ten víťaza kontaktuje o výhre, ktorú 

si môže prísť vyzdvihnúť osobne alebo mu bude zaslaná na náklady pivovaru.  

 ankety na Facebooku 

Aby sa pivovar stal zaujímavejším pre zákazníka, prilákal ho na najobľúbenejší 

druh piva, je návrhom organizovanie ankety „Aké pivo uvariť“. Táto anketa by sa 

konala raz do roka, na začiatku septembra, aby navarené pivo bolo pripravené na 

chladnejšie obdobie, kedy je návštevnosť pivovaru podstatne nižšia. Zákazníci si zvolia 

aký druh piva navariť, zvolia si jeho názov a pivovar toto pivo uvarí do zimy a tak priláka 

zvedavých zákazníkov. Pivovar vytvorí anketu a určí 5-6 kategórii piva, ktoré 

samozrejme určí sládok a spomedzi ktorých si budú môcť zákazníci vybrať. Anketa bude 
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trvať 2-3 týždne podľa účasti. Na výber názvu samotného piva, pivovar zverejní obrázok, 

ktorý bude informovať o tejto ankete a zákazníci budú mať možnosť pod tento obrázok 

do komentárov vkladať ich návrhy. Návrh s najväčším počtom tzv. „lajkov“ vyhrá. Aby 

zákazníci boli motivovaní k hlasovaniu pivovar umožní jednému z hlasujúcich sa 

zúčastniť jeden deň pri príprave a varení súťažného piva. Vyhodnotenie bude mať na 

starosti samotný sládok pivovaru. Obdobným princípom by fungovala i anketa „Aké 

podujatia zorganizovať“ v pivovare. Zákazníci by opäť raz vkladali návrhy pod 

fotografiu, ktorá bude informovať o organizovaní tejto ankety. Pivovar tak získa prehľad 

o tom, čo by chceli zákazníci zažiť v rámci pivovaru, o čo by bol záujem. Nápady, ktoré 

sa budú pozdávať konateľom budú zorganizované počas roka. Táto anketa sa bude 

organizovať 2-3krát do roka. Tu sa vždy vyberie jeden zúčastnený, ktorý získa dva lístky 

na podujatie organizované na základe tejto ankety. Vstupenky si víťaz preberie v pivovare 

v čase konania podujatia. Vyhodnocovať túto anketu bude konateľ, ktorý má na starosti 

organizovanie akcii v pivovare. Samozrejme ankety budú pripomínané návštevníkom 

facebookovej stránky počas ich trvania. Jedna z ankiet je zobrazená i na obrázku 18. 

 zvýhodnená cena najmenej predávaného piva 

Ak nastane v pivovare situácia, že niektoré z momentálnych pív na výčape nebude 

dostatočne predávané a hrozí jeho exspirácia, pivovar ponúkne takéto pivo za 

zvýhodnenú cenu 1€ a pri pivných špeciáloch 1,50 €. Tým sa eliminuje strata, ktorá by 

mohla nastať v prípade nevyčapovania piva do jeho exspirácie. Informácie 

o prebiehajúcej zľave na takéto pivo budú zobrazené na tabuly pred vstupom do pivovaru 

i samotných priestoroch. Takisto sa táto zľava zverejní i prostredníctvom Facebooku či 

Obr. č.  18 – Anketa na Facebooku (vlastné spracovanie) 
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Instagramu. Túto aktualizáciu bude mať takisto na starosti konateľ, ktorý má na starosti 

Facebook a Instagram.  

 darčekové balenia  

Ďalším návrhom podpory predaja sú darčekové balenia pre rôzne príležitosti ako 

sú Vianoce, Veľká noc či narodeniny alebo meniny. Na každú príležitosť bude pripravený 

špeciálny darčekový kôš s aktuálnym motívom, ktorý si môže zákazník vyskladať podľa 

seba. Čo sa týka darčekového balenia k narodeninám či meninám, zákazník si bude môcť 

navrhnúť vlastné venovanie, čím sa darček stáva originálnym.  

 zimné filmové večery 

Návrhom ako prilákať zákazníkov do pivovaru v zimnom období, je využitie 

projekcie, ktorú pivovar vlastní, na organizovanie filmových večerov. Tie sa budú konať 

od októbra do februára vždy dvakrát do mesiaca, pričom konkrétny film si vyberú 

zákazníci prostredníctvom facebookovej ankety. Konateľ, ktorý má na starosti 

organizovanie akcii a tiež Facebook, vždy na dané premietanie vyberie šesť filmov, 

z ktorých na základe hlasovania na Facebooku vyberie najžiadanejší. Taktiež zabezpečí 

prípravu na samotné premietanie po technickej i organizačnej stránke. Na túto akciu 

pivovar vyčlení priestor na poschodí, vďaka čomu neobmedzí svoju prevádzku. Od 

účastníkov nebude požadované vstupné a atmosféru kina dotvorí pivovar ponúkaním 

pukancov, ktoré zabezpečí na vlastné náklady. Tým docieli, že na základe slanej chute, 

budú mať zákazníci väčší smäd a budú si častejšie objednávať produkty pivovaru, čím sa 

podporí samotný predaj. 

 účasť na akciách v okolí 

Podporu predaja spoločnosti tiež predstavuje účasť na rôznych akciách 

organizovaných v Piešťanoch a okolí. K takýmto akciám patrí predovšetkým Otvorenie 

kúpeľnej sezóny, hudobné festivaly ako City Fest, Grape a taktiež miestne vianočné trhy. 

Nakoľko mesto Piešťany je kúpeľným mestom, každoročne sa tu koná akcia 

Otvorenie kúpeľnej sezóny, ktorá vždy pripadá na prvý júnový víkend. V centre mesta je 

organizovaný hudobný program v prírodnom amfiteátri počas celého dňa a pešie zónu 

mesta lemuje množstvo stánkov. Preto návrhom je účasť na tejto akcii, kde si pivovar 

prenajme stánok, v ktorom bude ponúkať jeho produkty ako v čapovanej, tak fľaškovej 
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podobe. Táto akcia patrí k najväčším akciám v meste a preto sa tu zhromažďuje široká 

verejnosť z Piešťan i okolia predstavujúca pre pivovar potencionálnych zákazníkov.    

K hudobným podujatiam, ktorých sa bude pivovar zúčastňovať patria hudobné 

festivaly organizované v Piešťanoch a to City Fest a Grape festival. Zatiaľ čo City Fest 

má skôr miestny charakter a koná sa v centre mesta, festival Grape je organizovaný na 

piešťanskom letisku, ktorý navštevujú tisíce fanúšikov zo Slovenska i Čiech. Návštevníci 

oboch festivalov tvoria perspektívnu klientelu pre pivovar. Tým sa povedomie o pivovare 

dostane i do širšieho okolia.  

Návrhom je tiež účasť na vianočných trhoch, kde sa návštevníkom pivovar 

pripomenie i v zimnom období, kedy je o produkty pivovaru menší záujem. Avšak 

ponuku nebudú tvoriť studené čapované pivá ako v letnom období, ale bude prezentovaná 

novinka pivovaru v podobe teplého vareného remeselného piva. Takýto produkt je 

jedinečný, nakoľko na trhoch sa takýto produkt doposiaľ nepredáva. Ponuku budú 

dopĺňať fľaškové pivá či tvrdý alkohol ako pivovavica a sladovica z vlastnej produkcie 

pivovaru. Taktiež pivné špeciality ako pagáče, pivné tyčinky či nakladaný hermelín. 

4.2.3 Práca s verejnosťou 

Pivovar sa svojimi súčasnými aktivitami snaží venovať pozornosť i verejnosti. 

Návrhy spomenuté nižšie predstavujú pre verejnosť rozmanitejší program a taktiež majú 

určitý prínos. 

 Grill & Beer 

Pivovar sa bude snažiť osloviť verejnosť organizovaním tzv. „Grill & Beer“ akcie, 

ktorá sa bude konať od júna do septembra vždy poslednú sobotu počas týchto štyroch 

mesiacov. Akcia bude prebiehať vonku na terase pivovaru, kde kuchári budú pripravovať 

špeciality na grile ako domáce klobásky, hamburgery či steaky z rôznych druhov mäsa. 

Atmosféru bude dotvárať vonkajší výčap. Celú organizáciu budú mať na starosti všetci 

konatelia pivovaru, ktorí zabezpečia celú prípravu na akciu. Prínosom tejto akcie bude 

prezentovať pivovar zákazníkom tak, aby zákazníci videli, že pivovar je schopný vo 

vysokej kvalite organizovať väčšie akcie a prilákať tak do pivovaru zákazníkov, ktorí 

majú záujem o svadby, firemné večierky či rauty v krásnych priestoroch pivovaru. 
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 zbierka na charitu 

Nakoľko neďaleko pivovaru pôsobí neurorehabilitačné centrum ADELI, ktoré sa 

venuje ťažko chorým deťom s chronickým postihnutím, v záujme pivovaru bude jeho 

podporenie. Preto bude pri hlavnej pokladni pivovaru umiestnená uzamknuteľná 

pokladnička s logom ADELI, kde zákazníci pivovaru budú môcť prispieť počas celého 

roka. Vyzbierané peniaze odovzdá pivovar centru každý kvartál, aby sa nazbierala väčšia 

čiastka. Túto zbierku vždy odovzdá centru konateľ, ktorý je sládkom pivovaru.   

 zber plastových vrchnákov 

Návrhom práce s verejnosťou je zbieranie plastových vrchnákov, ktoré budú 

venované tiež neurorehabilitačnému centru ADELI. Toto centrum organizuje zber 

vrchnákov pre pomoc deťom, ktorých rodičia si liečbu nemôžu dovoliť. V pivovare bude 

na viditeľnom mieste pri východe vystavená zberná nádoba tiež s logom ADELI centra, 

kde môžu  návštevníci prispievať týmito plastovými vrchnákmi. Taktiež bude prispievať 

i pivovar a po vyzbieraní dostatočného množstva budú vrchnáky odovzdané sládkom 

ADELI centru.  

4.2.4 Osobný predaj 

Osobnému predaju sa doposiaľ venovali len konatelia, ktorí nielenže zastupujú 

pivovar pri obchodných jednaniach, ale angažujú sa i v ostatných činnostiach. Návrhom 

pre spoločnosť je preto určenie osoby zodpovednej za osobný predaj, ktorá  by oslovovala 

potencionálnych odberateľov. Za takéhoto odberateľa je navrhnutá spolupráca 

s kúpeľnou kantínou. Ďalšou úlohou obchodného zástupcu bude sledovať spätnú väzbu 

zákazníkov, k čomu mu napomôže umiestnenie schránky v pivovare, kde zákazníci budú 

môcť vyjadriť svoje dojmy. 

 osoba zodpovedná za osobný predaj 

Návrhom je vyčlenenie či prijatie nového zamestnanca, ktorý by sa venoval 

výlučne obchodným aktivitám. Jeho úlohou bude predovšetkým získavanie nových 

odberných miest akými sú pivárne, reštaurácie prípade bio markety a tiež udržiavanie 

priateľských vzťahov so súčasnými odberateľmi. 
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 spolupráca s kantínou blízko kúpeľov Piešťany 

Keďže sú Piešťany kúpeľným mestom, kantína nachádzajúca sa v blízkosti 

kúpeľov, je navštevovaná množstvom kúpeľných hostí a predstavuje pre pivovar veľký 

potenciál. Nakoľko kantínu navštevuje väčšina kúpeľných hostí, mala by ponúkať 

i lokálny produkt. A práve ten predstavuje pivo z piešťanského pivovaru, ktoré sa bude 

obchodný zástupca snažiť do tejto kantíny presadiť a uzatvoriťpartnerský vzťah už na 

základe navrhovaných zmluvných podmienok. 

 schránka  

Zavedenie schránky nahradí klasickú knihu prianí a sťažností. Na každom stole 

budú umiestnené kartičky, na ktorých môže zákazník vyjadriť svoju spokojnosť 

či nespokojnosť alebo zážitky v pivovare. Kartička nebude vyžadovať žiadne osobné 

údaje a je založená na anonymite  a rozhodnutiu návštevníka ju vyplniť. Ak sa ju teda 

zákazník rozhodne vyplniť, následne ju vhodí do schránky, ktorá bude slúžiť pivovaru 

ako spätná väzba. Schránka bude umiestnená na viditeľnom mieste, aby ju nebolo možné 

prehliadnuť, čím nabáda zákazníka k jej využitiu. Práve táto schránka bude slúžiť hlavne  

obchodnému zástupcovi, ktorý ju bude pravidelne sledovať a zistí vďaka nej nedostatky, 

ktoré zákazníci vnímajú v pivovare a podnikne ďalšie nápravné opatrenia prispievajúce 

k spokojnosti zákazníka. 

4.2.5 Priamy marketing 

Priamym marketingom sa bude zaoberať navrhovaný obchodný zástupca 

spoločnosti, ktorého náplňou práce bude tiež telemarketing a emailmarketing. 

Prostredníctvom nich bude získavať databázu potencionálnych zákazníkov, oslovovať ich 

a informovať o novinkách v pivovare.  Tieto marketingové nástroje budú pred samotným 

spustením nastavené tak, aby spĺňali nariadenia GDPR. Čo sa týka návštevníkov pivovaru 

tento spôsob marketingu bude riešený na princípe neadresného priameho marketingu vo 

forme informačného letáku. 
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 informačný leták 

Informačný leták bude pripomínať čiernobiele noviny s predovšetkým 

informačným charakterom. Leták bude vychádzať jedenkrát za štyri týždne a čitatelia sa 

v ňom budú môcť dozvedieť nielen o novinkách, ktoré sa v pivovare uskutočnili, ale tiež 

o udalostiach, ktoré sa plánujú. Rovnako budú v letáku zverejnené výsledky súťaži 

a ankiet, ktoré pivovar bude organizovať prostredníctvom sociálnych sietí. Za príspevky 

a články bude zodpovedný jeden z konateľov, ktorý sa už venuje organizovaniu akcii 

v pivovare. Letáky budú v pivovare rozmiestnené po stoloch a tiež na bare.  

4.3 ODHADOVANÉ NÁKLADY NOVÉHO KOMUNIKAČNÉHO 

MIXU 

Odhadované náklady realizácie návrhu nového komunikačného mixu 

piešťanského pivovaru sa nachádzajú v tabuľke 21. Časť návrhov predstavuje 

vynaloženie jednorazových finančných prostriedkov na ich zaobstaranie a iné návrhy  

znamenajú pre spoločnosť pravidelné paušálne náklady.  

Financovanie marketingových aktivít obsiahnutých v návrhu nového 

komunikačného mixu bude pivovar zabezpečovať z vlastných zdrojov bez nutnosti 

využitia cudzieho kapitálu. Po diskusii a odsúhlasení návrhov s konateľmi pivovaru sú 

jednotlivé návrhy priebežne zavádzané do praxe.  

 

  



 

  82 

Tab. č.  21 – Odhadované náklady na nový komunikačný mix (vlastné spracovanie) 

Návrhy Popis Odhadované náklady 

Reklama 

GDPR zavedenie podľa naradení 399 € 

SSL certifikát GeoTrust True BusinessID EV 199 €/ rok 

Facebook 3D prehliadka 100 € 

Instagram optimalizácia zobrazovania 50 €/ mesiac 

citylight reklama 
grafický návrh 150 € 

2 x prenájom plochy / mesiac 250 € 

polepy na vozidlách 8x autofólia 400 € 

Podpora predaja 

vernostný program 

2 x pečiatka v tvare krígľu 40 € 

1000 ks kartičiek 160 € 

150 ks tričiek 500 € 

100 ks krígľov 200 € 

produkty pivovaru 400 € 

fotografia mesiaca 12 x 1,5 l fľaša 30 €/ rok 

darčekové balenie 
200 ks košíkov 300 € 

150 ks tabuliek na venovanie 75 € 

zimné filmové večery pukance 120 € / sezóna 

účasť na akciách 
4 x prenájom stánku 2 000 € 

brigádnici 1 500 € 

Práca s verejnosťou 

akcia Grill & Beer 
kuchár 400 €/ sezóna 

suroviny 2 000 €/ sezóna 

zbierka na charitu uzamknuteľná pokladnička 25 € 

Osobný predaj 

obchodný zástupca hrubá mzda  1 200 €/ mesiac 

Schránka 
poštová schránka 40 € 

1000 ks kartičiek 100 € 

Priamy marketing 

informačný leták tlač 50 ks 55 €/ mesiac 
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4.4 PRÍNOSY NÁVRHOV 

Hlavným prínosom návrhovej kapitoly je eliminácia rizík identifikovaných 

v kapitole o analýze. Riziká sú minimalizované navrhnutými opatreniami a tiež 

zostavením nového komunikačného mixu. Navrhnutý komunikačný mix okrem 

eliminácie rizík na prijateľné hodnoty, tiež zefektívňuje jeho jednotlivé zložky, ktorými 

sú reklama, podpora predaja, práca s verejnosťou, osobný predaj či priamy marketing.  

Čo sa týka reklamy, zavedením SSL certifikátu a splnením nariadením GDPR 

bude zabezpečená maximálna ochrana zákazníkov e-shopu a tiež ich dôveryhodnosť. Na 

Facebooku bude prebiehať pravidelná aktualizácia čapovaných pív, vďaka čomu 

zákazník získa prehľad o aktuálnej ponuke. Pre zatraktívnenie facebookovej stránky je 

navrhnutá 3D prehliadka, ktorá pútavým videom osloví zákazníka hneď na titulnej 

fotografii.  Ďalším typom  propagácie bude založenie Instagramu, kde bude prezentovať 

svoje aktivity a tak sa rozšíri povedomie o pivovare i touto formou. Nakoľko pivovar 

nemá v meste žiadnu verejnú reklamu, navrhnuté citylight reklamy budú lákať kúpeľných 

hostí či návštevníkov mesta. Posledným návrhom v tejto časti sú fólie na automobily, 

ktoré predstavujú pojazdnú reklamu, čím sa povedomie o pivovare rozšíri do širšej 

lokality. 

Podpora predaja je považovaná za najslabší článok komunikačného mixu, preto 

obsahuje najväčší počet návrhov. Nakoľko pivovar zaznamenáva v zimnom období 

výrazný pokles návštevnosti, účelom navrhovaného vernostného programu je jej 

podporenie. Ďalším návrhom je organizovanie filmových večerov, ktoré tiež prilákajú 

zákazníkov do pivovaru v chladnejšom období. Keďže sa doposiaľ pivovar nevenoval 

organizovaniu ankiet a súťaží na sociálnych sieťach ďalším návrhom je súťaž 

o najvtipnejšiu fotografiu mesiaca a rôzne druhy ankiet. To prinesie oživenie 

a zatraktívnenie pre fanúšikov na sociálnych sieťach. V prípade, že nastane situácia, kedy 

niektorému druhu piva končí exspirácia alebo je málo predajné, bude takéto pivo 

zlacnené, aby sa zvýšila jeho predajnosť a predišlo sa ušlému zisku.  Darčekové balenia 

pre rôzne príležitosti sú ďalším návrhom podpory predaja. Pre zákazníka sa stanú 

zaujímavými, nakoľko návrhom je možnosť vlastného venovania v prípade narodením či 

menín a tým sa stáva darček originálnym a osobným. Podporenie predaja bude tiež 
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zabezpečené účasťou na rôznych akciách v Piešťanoch a okolí s príležitosťou 

zviditeľnenia potencionálnym zákazníkom.  

Návrhom na zefektívnenie práce s verejnosťou je v letnom období organizovanie 

akcie Gril & Beer. Účelom tejto akcie je prezentovať pivovar a pritiahnuť tak záujem 

zákazníkov, aby organizovali v priestoroch pivovaru svadby, oslavy, firemné večierky či 

rauty. Súčasťou práce s verejnosťou bude tiež zbierka na charitu pre centrum ADELI, čím 

pivovar prejaví svoju solidárnosť.  

Na zabezpečenie osobného predaja pivovar príjme ďalšieho zamestnanca 

zodpovedného za obchod, ktorého úlohou bude získavanie nových zákazníkov. Návrhom 

je aj spolupráca s kantínou navštevovanou kúpeľnými hosťami, ktorá pre pivovar 

predstavuje perspektívny odber, ale i zviditeľnenie sa. Ďalšou úlohou obchodného 

zástupcu bude zabezpečenie spätnej väzby medzi zákazníkom a pivovarom, a to 

zavedením schránky, vďaka ktorej budú môcť zákazníci prejaviť svoje priania či 

sťažnosti. Na základe tejto spätnej väzby dokáže pivovar identifikovať potreby svojich 

zákazníkov a obchodný zástupca tak podnikne kroky na nápravu prípadných nedostatkov.  

Priamym marketingom sa bude zaoberať novoprijatý zamestnanec zodpovedný za 

obchod. Ten na základe telefonickej a emailovej komunikácie bude oslovovať 

potencionálnych zákazníkov s účelom nadviazania zmluvného vzťahu. Návrhom 

neadresného priameho marketingu je pravidelná mesačná publikácia informačného 

letáku, ktorý si môžu návštevníci prečítať priamo v pivovare. Jeho účelom je informovať 

zákazníkov pivovaru o plánovaných akciách a motivovať k ich návšteve. 

 



 

  85 

ZÁVER  

Cieľom diplomovej práce je na základe teoretických východísk a prevedených 

analýz súčasného stavu a rizík navrhnúť zmenu súčasného komunikačného mixu. 

 Zmena spočíva v návrhu nového komunikačného mixu, ktorého zámerom je na 

jednej strane eliminácia súčasných rizík a na strane druhej zefektívnenie propagácie 

spoločnosti.  

Prvá kapitola sa zaoberá vysvetlením teoretickým východísk potrebných pre 

spracovanie danej problematiky. Zaoberá sa teda vysvetlením základných pojmov 

z oblasti marketingu, analýz marketingového prostredia a tiež analýzy rizík. Na túto 

kapitolu nadväzuje druhá kapitola, ktorá sa venuje analýze problému a súčasnej situácie. 

Tá obsahuje vypracované jednotlivé analýzy marketingového prostredia, ktorými sú 

analýza SLEPT, Portetorov model a Model 7S. Súčasné marketingové riadenie je 

zanalyzované pomocou marketingových nástrojov, a to prostredníctvom marketingového 

a komunikačného mixu. Na základe jednotlivých analýz je následne vypracovaná 

výsledná SWOT analýza, ktorá odhaľuje silné a slabé stránky pivovaru či jeho príležitosti 

i hrozby. Finálnou analýzou tejto kapitoly je analýza rizík, ktorá je prevedená pomocou 

metódy RIPRAN™. Metóda identifikuje súčasné riziká ohrozujúce spoločnosť, ktoré sú 

rozdelené do dvoch kategórii na riziká ovplyvniteľné a neovplyvniteľné. Ďalej sa 

diplomová práca zaoberá len ovplyvniteľnými rizikami, ktorým je na základe 

pravdepodobnosti a dopadu stanovená hodnota rizika. Pre zachovanie postupnosti 

metódy RIPRAN™ sú tiež v tejto kapitole stanovené opatrenia k prislúchajúcim rizikám, 

ktoré eliminujú ich pôvodnú hodnotu. Aplikáciou navrhnutých opatrení sa zníži pôvodná 

hodnota rizika z 103,08 na novú hodnotu 50,65 čo predstavuje pokles rizika o 50,86 %. 

Nová hodnota celkového rizika po zavedení rizík je spoločnosťou považovaná ako 

akceptovateľná. Detailnému rozpracovaniu opatrení a samotnému návrhu nového 

komunikačného mixu sa už venuje posledná kapitola, na záver ktorej sú vyčíslené 

odhadované náklady na zavedenie nového komunikačného mixu. Aplikáciou tohto 

návrhu do praxe je splnený cieľ diplomovej práce v podobe eliminácie rizík 

a zefektívnenia propagácie pivovaru.   
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Keďže pri vypracovávaní diplomovanej práce boli vedené rozsiahle dialógy 

s kompetentnými osobami spoločnosti, diplomová práca predstavuje pre spoločnosť Prvý 

piešťanský pivovar, s. r. o. prínosný dokument na realizáciu navrhnutých opatrení. 
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