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Abstrakt  

Diplomová práca je zameraná na návrh strategického rozvoja dopravnej firmy DZS. M.K- 

Trans, s.r.o. pôsobiacej na Slovensku. Teoretická časť vymedzuje základ potrebný pre 

pochopenie problematiky plánovania rozvoja a rastu spoločnosti, vrátane popisu 

vybraných analytických metód. Cieľom analytickej časti je identifikovať kľúčové  faktory 

ovplyvňujúce súčasnú situáciu firmy a bude slúžiť ako podklad pri rozhodovaní o 

strategických smeroch. V návrhovej časti je vybraná najvhodnejšia rozvojová stratégia, 

ktorá povedie k upevneniu pozície vybranej firmy na trhu a taktiež plán zmien. 

Kľúčové slová 

strategický rozvoj, rodinný podnik, autobusová doprava, konkurencieschopnosť, analýza 

podnikateľského prostredia 

 

Abstract 

The diploma thesis is focused on the proposal of strategic development of the transport 

company DZS. M.K- Trans, s.r.o. operating in Slovakia. The theoretical part defines the 

basis necessary for understanding the issues of planning the development and growth of 

the company, including a description of selected analytical methods. The aim of the 

analytical part, is to identify the key factors affecting the current situation of the company 

and will serve as a basis for deciding on strategic directions. In the third part is chosen 

the most suitable development strategy, which will lead to strengthening of the selected 

company on the market. 

Key words 

strategic development, family business, bus transport, competitiveness, business 

environment analysis 
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ÚVOD 

Každá spoločnosť musí flexibilne reagovať na neustále trhové zmeny. Aktuálna a 

jasná stratégia firmy, preto patrí medzi základné faktory úspechu. Snaha podnikať čo 

najefektívnejšie by preto mala byť samozrejmosťou. Prejavuje sa tak tlakom na 

zlepšovanie organizácie práce, efektívnym využívaním zdrojov, či dokonca zlučovaním 

podnikateľských subjektov.  

Strategické riadenie, ktoré je založené na štruktúrovaných a systematických 

manažérskych postupoch je možné pozorovať pri riadení veľkých firiem. Z pohľadu 

posilňovania konkurencieschopnosti je však jednoznačne potrebné tieto stratégie 

a postupy vytvárať a presadzovať aj v malých a stredne veľkých firmách. Tradičné 

spôsoby strategického riadenia sú zamerané na efektívnu realizáciu identifikovaných 

príležitosti pre udržanie kontinuálneho rozvoja. Očakáva sa však  určitá miera flexibility, 

improvizácie a organizovania. Na fungovanie malých a stredne veľkých firiem má taktiež 

veľký vplyv prelínanie firmy s rodinou. Dôležité aspekty akými sú nástupníctvo alebo 

celkové zapojenie jednotlivých rodinných príslušníkov je potrebné pri vytváraní 

optimálnej stratégie brať do úvahy. Potrebné je taktiež na základe rozvoja a rastu 

spoločnosti pružne prispôsobovať systém riadenia, vnútropodnikové procesy, prístup 

k zamestnancom a celkovej firemnej kultúre.  

Diplomová práca je rozdelená do troch častí. V prvej časti sú položené teoretické 

základy. Sú predstavené základné pojmy, následne popísané typy jednotlivých stratégií. 

Úlohou je zachytiť teoretické východiska problematiky, ktoré budú tvoriť základný 

teoretický rámec potrebný pre pochopenie a správne využitie nástrojov strategického 

riadenia. Druhým tematickým celkom je analytická časť práce, ktorej cieľom je 

predstaviť samotnú spoločnosť a prostredie, v ktorom pôsobí. Bude posúdené vnútorné, 

tržné a vonkajšie podnikateľské prostredie firmy, ktorých výsledky budú použité pre 

zostavenie SWOT matice a následný výber vhodnej varianty ďalšieho rozvoja. Tretím 

tematickým celkom práce je návrh pre implementáciu danej stratégie. Zameriava sa na 

strategické oblasti, ktorými by sa mala spoločnosť v budúcnosti zaoberať. Bude 

obsahovať nákladové vyčíslenie jednotlivých návrhov. Všetky aktivity potrebné 

k implementácií návrhov budú mať pevne vyjadrený časový rámec. 
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VYMEDZENIE PROBLÉMOV A CIELE PRÁCE 

Situácia na trhu verejnej osobnej dopravy sa vplyvom technologických pokrokov 

mení každým rokom. Tlak na znižovanie ekologickej záťaže motivuje jednotlivé štáty 

podporovať modernizáciu a skvalitňovanie dopravy. Je potrebné tieto trhové zmeny včas 

zaznamenať a pružne na nich reagovať.  Venovať pozornosť konkurencií, taktiež 

potencionálnym príležitostiam, silám a slabinám vlastnej firmy, ktoré dávajú spoločnosti 

priestor pre ďalší rozvoj. 

Hlavným cieľom diplomovej práce je navrhnúť  vhodnú variantu strategického 

rozvoja pre dopravný podnik poskytujúci služby autobusovej prepravy v troch mestách 

na východnom Slovensku za účelom upevnenia pozície na trhu zvyšovania 

konkurencieschopnosti a ziskovosti. 

Pre dosiahnutie tohto cieľa, budú využité základné analýzy vnútorného 

a vonkajšieho prostredia firmy, vrátane kvantitatívneho výskumu zameraného na 

preferencie zákazníkov a ich spokojnosti so službami firmy. Výsledky z analýz povedú 

k zostaveniu SWOT matice a vyhodnotená metodikou IFE,EFE, pomocou ktorej bude 

stanovená vhodná varianta strategického rozvoja. Na základe zvolenej varianty rozvoja 

bude následne rozpracovaná úroveň zmien v  intervenčných oblastiach, vrátane 

preukázania ekonomických prínosov jednotlivých návrhov. 

Pre analyzovanie vonkajšieho prostredia bude použitá analýza obecného okolia SLEPT. 

Jej cieľom je identifikovať faktory vychádzajúce zo všeobecného prostredia, ktoré môžu 

ovplyvňovať podnikanie na danom trhu. Ďalej bude použitá analýza Porterovho modelu 

piatich tržných síl. Jej úlohou je preskúmať prostredie trhu z pohľadu dodávateľov, 

kľúčových zákazníkov firmy a taktiež predstaviť hlavných konkurentov a substitučné 

služby na trhu. Pre účely  analýzy vnútorného prostredia bude použitá analýza interných 

faktorov podľa modelu 7s, doplnená o analýzu firemných faktorov. Ich hlavnou úlohou 

bude zhodnotiť prostredie uprostred samotnej firmy. Tieto analýzy pomôžu spoločnosti 

odhaliť slabé stránky alebo príležitosti pre firmu, posúdiť podnikateľské prostredie 

a následne umožnia firme ľahšie definovať intervenčné oblasti, na ktoré by sa mala 

zamerať. 
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1 TEORETICKÉ VÝCHODISKA PRÁCE 

Základným cieľom teoretickej časti diplomovej práce je vymedziť a pochopiť 

základné súvislosti spojené so strategickým rozvojom podnikania. Súčasťou bude 

podrobný popis jednotlivých analytických metód, ktoré budú v práci použité pre 

odhalenie pozície firmy v podobe analýz interných aj externých faktorov. 

V nasledujúcich kapitolách  budú tiež popísané a vysvetlené základne pojmy akými sú 

podnikanie, podnikateľ, rodinne podnikanie. Dôvodom je hlbšie pochopenie danej 

problematiky týkajúcej sa podnikania. 

1.1 Pojatie rozvoja a rastu podnikov 

Úspešný rozvoj firmy je podmienený určitou radou faktorov. Medzi hlavné z nich 

patrí predovšetkým dobre ujasnená stratégia a schopnosť podniku pružne reagovať na 

meniace sa podmienky trhu. Pre podniky v rozvojovej fáze je typické hľadať nové 

zákaznícke segmenty a prostredie vhodné pre expanziu. Medzi dôležité schopnosti 

podniku patrí tiež schopnosť efektívne hospodáriť s cudzím a vlastným kapitálom. 

Taktiež získavať zdroje pre ďalší rozvoj (Staňková, 2007, s.139). Najčastejším dôvodom 

rozvoja podnikov je ich zväčšovanie, od čoho si majitelia sľubujú produkciu väčšieho 

množstva finančných prostriedkov pre naplnenie svojich podnikateľských ambícií 

(Staňková, 2007). Rast podniku je taktiež možné definovať ako dynamický proces 

rozvoja potenciálu firmy. Okrem vnútorného rozvoja obsahuje aj zlepšenie komunikácie 

a vzťahu s okolím (Staňková, 2007, s.137). Potenciál tohto rozvoja je ovplyvňovaný 

činiteľmi z oblastí znázornených v obrázku č. 1.  

 

Obrázok č. 1 Oblasti dynamického rastu firmy 

(Zdroj: Staňková, 2007, s. 137) 
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Finančný rast chápeme ako rozvoj celého podnikania. Najčastejšie je vyjadrený 

pomocou tržieb. Predstavuje kritický faktor úspechu podnikania, ktorý súvisí so 

schopnosťou podnikateľov správne využívať zdroje vlastného a cudzieho kapitálu 

potrebné pre rast (Staňková, 2007, s. 137, s. 139). 

Strategický rast sa zameriava na schopnosť firmy reagovať na zmeny v podnikovom 

prostredí. Jedná sa o zefektívňovanie a zlepšovanie spôsobu, akým podnik rozvíja svoje 

schopnosti, či využíva tržné príležitosti potrebné pre udržanie alebo vytvorenie 

konkurenčnej výhody (Staňková, 2007, s. 137). 

Štrukturálny rast je prispôsobenie sa interných systémov v podniku. Ide o zmeny 

v rozdeľovaní a využívaní zdrojov finančných, materiálových či kontrolných systémov 

(Staňková, 2007, s. 137). 

Organizačný rast obsahuje zmeny v rámci organizačnej štruktúry firmy. S tým 

spojeným prerozdelením manažérskych funkcií (Staňková, 2007, s. 137). 

Snaha o zefektívňovanie podnikania sa môže taktiež prejaviť zvyšovaním dôrazu na 

efektivitu práce, využívanie outsorcingu, posilňovaním konkurenčnej pozície pomocou 

zlučovania alebo spájania s ďalšími podnikateľskými subjektami na vybranom trhu 

(Veber a Srpová, 2012, s. 280). 

1.2 Vymedzenie malých, stredných podnikov a ich charakteristiky 

Pre vymedzenie malého a stredného podniku je ďalej potrebné vychádzať zo 

zákona č. 100/1995 Z. z. o štátnej podpore malého a stredného podnikania v znení 

neskorších predpisov, ktorého účelom je právna úprava štátnej podpory malého a 

stredného podnikania, rozvoj a stabilizáciu tejto kategórie podnikania v štruktúre 

národného hospodárstva. Ako vyplýva z ustanovenia § 2 tohto zákona:  

− malým podnikateľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá podniká a má trvalý pobyt 

na území Slovenskej republiky, alebo právnická osoba, ktorá podniká a má sídlo na území 

Slovenskej republiky, ak zamestnávajú najviac 50 zamestnancov,  

− stredným podnikateľom sa rozumie fyzická /právnická osoba, ktorá zamestnáva 

menej ako 250 zamestnancov a ktorého ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR alebo 

ročná súvaha nepresahuje 43 miliónov EUR. Definícia MSP sa stáva užitočnou hlavne 

vtedy, ak sa podnik uchádza o niektorú z foriem štátnej alebo európskej pomoci. 
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V prípade, že niektorá národná alebo Európska inštitúcia zaháji program zameraný na 

MSP, je takmer isté, že zvolí kritéria podľa odporúčaní Európskej komisie. 

Tabuľka č. 1 : Rozdelenie podnikov podľa veľkosti 

(Zdroj: vlastné spracovanie podľa Pomôcka k určeniu veľkosti podniku, 2015, s. 5.) 

 

Kategória 

podniku 
Počet 

zamestnancov 
Ročný obrat v 

EUR 
Ročná súvaha v 

EUR 

Mikro menej ako 10 menej ako 2 mil. menej ako 2 mil. 

Malý menej ako 50 menej ako 10 mil. menej ako 10 mil. 

Stredný  menej ako 250 menej ako 50 mil. menej ako 43 mil. 

Veľký 250 a viac 50 ml. a viac 43 mil. a viac 

1.2.1 Rodinné podnikanie 

Rodinné podnikanie predstavuje špecifickú skupinu v oblasti podnikania, ktorá 

má svoje výhody ale taktiež riziká a úskalia, ktoré sú svojím dopadom neporovnateľné 

s akýmkoľvek iným druhom organizácie. Pokiaľ je v rodinnom podniku atmosféra, ktorá 

podporuje naplňovanie firemných cieľov, môže vďaka silným väzbám prekonávať 

prekážky, ktoré by iné firmy častokrát priviedli k úpadku. Na rozdiel od iných typov org. 

štruktúr, je tu výrazne posilnená emocionálna zložka neformálnych vzťahov. Môžeme 

sem zaradiť vysokú mieru flexibility, motivácie, angažovanosti alebo rýchle prijímanie 

rozhodnutí a orientáciu na kvalitu. Strategické rozhodnutia a plány teda častokrát 

vznikajú v neformálnej rodinnej atmosfére (Koráb a kol., 2008). 

Koráb uvádza radu výhod a nevýhod, ktoré sa v rodinnom podnikaní vyskytujú. Medzi 

výhody jednoznačne patrí vzájomná zhoda, angažovanosť, ktorá vedie k tomu že 

jednotliví členovia sú ochotní pracovať flexibilne. Rodinné podniky majú preto väčšinou 

dlhšiu životnosť a dosahujú vyššiu mieru účinnosti, ktorá sa prejaví v rentabilite 

podnikania (Koráb, 2008, s. 62). 

V prípade nerodinného druhu podnikania tu vplývajú dve skupiny cieľov. Ciele 

na strane vlastníkov a na strane druhej, ciele zamestnancov. V prípade rodinného druhu 

podnikania však k týmto dvom skupinám pribudla aj ďalšia skupina rodinných cieľov. 

Prepojenie týchto cieľov je znázornené na nasledujúcej strane prostredníctvom obrázku 

č. 2, model troch kruhov. 
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Obrázok č. 2 Model troch kruhov 

(Zdroj: Koráb, V., Hanzelkova, A., Mihalisko, M., 2008:55). 

 

Rodinné podnikanie však so sebou nesie aj negatíva. Ide predovšetkým o vnútorný 

nátlak zo strany rodiny, ktorý môže mať emocionálny základ. Rodinné vzťahy medzi 

jednotlivými členmi sa veľmi ľahko prenášajú do pracovného prostredia a následne môžu 

negatívnym spôsobom ovplyvniť celú firmu. Rovnako môžu negatívne firmu ovplyvniť 

aj praktiky, ako napríklad nepotizmus, teda obsadzovanie funkcií, v ktorom sú 

preferovaní príbuzní, priatelia či iné spriaznené osoby, naproti iným nezriedka lepšie 

kvalifikovaným zamestnancom. 

V každom rodinnom podniku sa v priebehu času vyskytnú uvedené problémy. Na 

vnútropodnikovej úrovni môže rodina pôsobiť dokonca ako obmedzujúci faktor. 

Riešením tejto situácie však nie je rodinu z podniku odstrániť, ale snaha 

o harmonizovanie cieľov podniku a cieľov rodiny (Koráb, 2008, s. 80-93). 

1.3 Strategické riadenie a jeho proces 

Strategické riadenie je proces, ktorý pomáha tvoriť a následne realizovať 

dlhodobé zámery a ciele podniku. Udržiava súlad medzi jednotlivými cieľmi 

a dostupnými zdrojmi. Strategické riadenie je vnímané ako súbor aktivít zameriavajúcich 

sa na formulovanie smerov ďalšieho rozvoja podniku. Cieľom je zosúladiť ciele a zdroje 

s meniacimi sa podmienkami na danom trhu (Sedláčková, 2006).  

Vrcholový manažment formuluje a zavádza v rámci riadenia stratégiu smerujúcu 

k dosahovaniu vytýčených strategických cieľov, ktoré by mali byť v priamom súlade 

s vnútornými zdrojmi a mali by zaisťovať prosperitu a úspešnosť firmy (Staňková, 2007). 
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Strategické riadenie vyjadruje systematický prístup, pri vytváraní väzieb u jednotlivých 

útvarov, činností (Sedláčková, Buchta, 2006, s. 3).  Chápeme ho ako súbor činnosti, ktoré 

sú riadené za účelom dosiahnutia strategických cieľov. Naplnenie týchto cieľov 

zanecháva v životnom cykle podniku dôležité milníky, ktoré sú dôkazom toho, že podnik 

sa posúva správnym smerom, respektíve k naplneniu podnikovej vízie. Toto riadenie 

realizujú top manažéri, prípadne vlastníci podniku (Hanzelková a kol., 2017, s. 4). 

Z pohľadu strategického riadenia je potrebné, aby boli všetky činnosti vo vzájomnom 

súlade. Je potrebné aplikovať dostupné nástroje riadenia. Stratégia môže byť efektívna 

len za predpokladu, že vedenie spoločnosti dokáže tieto nástroje správne aplikovať. Je 

veľmi dôležité aj to, aby bola stratégia prijatá naprieč celou organizačnou štruktúrou 

podniku tak, aby mohli všetci napomáhať pri dosahovaní vytýčených cieľov (Fotr a kol., 

2012, s. 28). 

Strategické riadenie, ktoré vychádza z dlhodobých predpovedí, pomáha firme pri 

anticipácií budúcich problémov a príležitosti. Je známe, že pracovníci pracujú 

efektívnejšie, keď vedia čo od nich podnik očakáva a kam smeruje. Preto je dôležité  mať 

tieto ciele jasne stanovené. Strategické riadenie pomáha zvyšovať výkonnosť práce 

manažérov a vedie vedúcich pracovníkov k tomu, aby skvalitňovali rozhodnutia. 

Strategické riadenie tiež pomáha zlepšovať vnútropodnikovú komunikáciu, motiváciu 

a koordináciu pracovníkov (Hanzelková, 2017). 

Môžeme tvrdiť, že podnikateľský úspech v trhovo riadenej ekonomike závisí 

predovšetkým na včasnom odhaľovaní tržných príležitosti a rizík. Pri strategickom 

riadení je potrebné pravidelne vyhodnocovať faktory okolia podniku, t. j. správanie 

konkurenčných firiem, potreby zákazníkov, vzťahy s dodávateľmi, vývoj menovej 

a fiškálnej politiky, daňovej sústavy, legislatívy, ekologické požiadavky, možnosti 

expandovania do zahraničia (Hanzelková, 2017). 

Manažéri musia nájsť správne odpovede na otázky: 

➢ Na ktoré trhy a časti trhu , na ktoré výrobky a služby sa treba sústrediť? 

➢ Akým spôsobom, prostriedkami a postupmi, môžeme vytvoriť také výrobky 

a služby, ktoré budú lepšie ako to čo ponúka konkurencia? 

➢ Aký je potenciál podniku? Ako by mali byť využité podnikové zdroje (finančné, 

personálne, technické, informačné) 
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➢ Podľa akých kritérií sa bude pokrok pri realizácií stratégie merať (Hanzelková, 

2017). 

Strategická analýza je veľmi dôležitá súčasť tvorby stratégie. Umožňuje manažérom 

firmy nahliadnuť objektívnym spôsobom na firmu. Vo výsledku je manažment schopný 

určiť, aké má firmy predpoklady úspechu a na ktoré jej časti by sa mal zamerať.     

Strategický manažment je podľa Papula a Papulová  

„procesom, ktorý pozostáva zo štyroch základných fáz: skúmanie prostredia, formulácia 

stratégie, implementácia stratégie a strategická kontrola.“ (Papula, Papulová, 2010, s. 

191) 

Pri strategickom riadení je predovšetkým potrebné vyhodnocovať hlavné faktory 

podnikového okolia. Patria medzi nich najmä potreby zákazníkov, správanie 

konkurentov, dodávateľov, vývoj ekonomiky či súčasnej legislatívy. Dôležité sú taktiež 

faktory týkajúce sa vnútorného prostredia firmy. Je preto veľmi dôležité tieto faktory 

správnym spôsobom sledovať prostredníctvom strategickej analýzy. Tá umožní 

manažmentu vytvoriť vhodné riešenia, implementovať a následne kontrolovať, aby bola 

vybraná stratégia naplnená správne (Keřkovský, 2006, s. 2, s. 6). 

Formulácia stratégie  

Patrí sem vymedzenie vízie firmy, poslania, na základe ktorých sa následne 

formuluje cieľový stav firmy v rámci vopred stanoveného časového horizontu. Dôležité 

je tiež definovať postupy, prostredníctvom ktorých potrebný stav dosiahneme. Je 

potrebné urobiť analýzu prostredia a vymedziť tak vnútorné a vonkajšie silné a slabé 

stránky podnikateľského subjektu (Fotr a kol., 2012). 

Implementovanie stratégie 

Stratégie sú realizované pomocou nástrojov operatívneho riadenia. V súvislosti 

s tým, je potrebné zabezpečiť správnu alokáciu zdrojov a stanoviť konkrétnu politiku, 

ktorú bude firma uplatňovať. Sú rozdeľované zdroje, vydávané smernice, rozhodnutia 

o spôsobe komunikácie, motivácie či informačnej podpory (Fotr a kol., 2012). U týchto 

aktivít je potrebné definovať priority operatívnych cieľov z pohľadu kvantity, kvality 

a nákladovosti (Grasseová a kol., 2010, s. 79-80). 
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Hodnotenie stratégie 

Spätná väzba by mala sprevádzať podnik neustále v priebehu riadenia, je potrebné 

priebežne vyhodnocovať dosahované výsledky a byť pripravený reagovať na prípadne 

zmeny v okolí podniku. Ďalej prebieha monitorovanie implementácie zvolenej stratégie. 

Sú hodnotené dosahované výsledky a sú porovnávané so vstupmi strategického plánu, čo 

slúži ako meradlo výkonnosti zvolenej stratégie. Je potrebné použiť rovnaké ukazovatele, 

ako pri jej formulácií (Fotr a kol., 2012). 

1.4 Definícia stratégie podniku a ich typológia 

Pod pojmom stratégia, si môžeme predstaviť súbor rozhodnutí a plánov, 

potrebných k vytvoreniu ziskovosti a úspechu firmy (Kourdi, 2011).  

„Tí čo nepoznajú históriu, sú odsúdení k tomu, aby ju opakovali.“ Tento výrok Edmunda 

Burkeho poukazuje, že práve na základe histórie a z nej plynúcich ponaučení, je možné 

efektívne čeliť súčasným výstrahám a výzvam v predstihu a efektívne (Yoffie, 2016, s. 

124). 

Súčasťou strategického riadenia spoločnosti sú dva základné predpoklady. Prvým 

z nich je stanovenie cieľov, ktoré chce firma dosiahnuť. Druhým predpokladom je nájsť 

cestu a potrebné prostriedky, ako sa k danému cieľu dostať. Tieto predpoklady súhrne 

nazývame podniková stratégia (Blažková, 2007, s. 34). 

Ďalšia definícia popisuje stratégiu ako dlhodobé zameranie sa na rozvoj podniku, na 

základe ktorého má byť zaistená konkurenčná výhoda, prosperita a výnosy (Hanzelková 

a kol., 2009, s. 3). Môžeme tvrdiť, že každá firma, usiluje o upevnenie pozície na trhu 

a vytvorenie konkurenčnej výhody. Je teda veľmi dôležité, aby sa istým spôsobom 

odlišovala. Je potrebné ponúkať zákazníkovi také produkty a služby, ktoré sú niečím 

atraktívne. Toto odlíšenie nazývame konkurenčná výhoda. 

Táto konkurenčná výhoda, by mala byť istým spôsobom udržateľná. V súčasnosti však 

panuje názor, že žiadna konkurenčná výhoda nie je udržateľná z dlhodobého hľadiska. 

Prostredníctvom konkurenčnej výhody podnik získava nových zákazníkov a zvyšuje tak 

zisk (Blažková, 2007, s. 82). 

Podľa Stankovej 2007 rozlišujeme 4 zdroje konkurenčnej výhody: 

1) Faktor najnižších vstupných nákladov 
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Firma môže mať prístup k lacnejším produkčným faktorom než u konkurencie. Môžu 

to byť tiež nízke náklady na energie a pracovnú silu. Tento rozdiel v nákladoch môžeme 

ilustrovať napríklad porovnaním ceny importovaných výrobkov z východných krajín 

(Čína a podobne) s domácou produkciou. Predajná cena následne zastupuje dôležitú rolu 

v marketingovom mixe a výrazne ovplyvňuje zákaznícke preferencie. Nižšie náklady sú 

generované tiež prostredníctvom úspor z rozsahu a úspor z rastu skúsenosti.  

2) Faktor vedomosti 

Vedomosť (know-how), je z pohľadu konkurenčnej výhody významný faktor. Tieto 

znalosti obsahujú technologické postupy a nástroje, ktoré môžu byť pre určité firmy 

kritické. Napríklad špeciálne recepty pri výrobe pokrmov, nápojov. Poväčšine je tento 

„know-how“ spojený s investíciou do výskumu a do ľudských zdrojov. Rozlišujeme 

medzi :  

Znalosť produktu- dokonalá znalosť produktu/služby zabezpečuje výbornú 

konkurenčnú výhodu, napr. MLM- marketing,  

Znalosť trhu- tento druh znalosti zabezpečuje konkurenčnú výhodu prostredníctvom 

znalosti potrieb zákazníkov.  

Technické znalosti- tieto znalosti do istej miery kompenzujú krivku úspor 

z obchodných skúsenosti.  

3) Faktor vzťahových zdrojov 

Vybudovanie dobrého mena (Goodwill) spoločnosti patrí medzi základne prvky 

úspechu. Firma by mala venovať pozornosť budovaniu dobrého mena a značky. Tento 

faktor je  považovaný za kritický. 

4) Faktor štrukturálnych zdrojov 

Zastupuje úroveň medziľudských vzťahov, ktoré v optimálnom prípade posilňujú 

pracovné vzťahy. Rozdeľujeme na formálnu stránku (jednoznačne stanovené právomoci 

a zodpovednosti) a neformálnu stránku (medziľudské vzťahy). Citlivým faktorom bude 

predovšetkým neformálna stránka a to najčastejšie v rodinných firmách. 

Dominantné postavenie častokrát zohrávajú osoby, ktoré sa vo formálnej štruktúre ani 

nevyskytujú (partner, partnerka, stará mama, starý otec). Firemná kultúra tak obsahuje 

tvrdé (predpisy, príkazy, nariadenia) a mäkké (medziľudské vzťahy) faktory riadenia. 
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Tieto faktory môžu byť pre manažéra silným rozhodujúcim faktorom pri dosahovaní 

konkurenčnej výhody podniku. 

Malé a stredné podniky by mali stavať podnikové stratégie založené na silných stránkach 

firmy. Využitím konkurenčnej výhody, tak môžu upevňovať svoje postavenie na trhu. 

Medzi najčastejšie varianty patria stratégia diferenciácie, diverzifikácie a stratégia 

kooperácie (Veber, Srpová, 2012, s. 197). 

Na podnikové stratégie sa môžeme pozerať z rôznych pohľadov. Jednou 

z uznávaných podnikových stratégií je stratégia podľa Ansoffa, ktorú môžeme tiež nazvať 

Maticou expanzívnych alternatív. Popisuje vzťah medzi výrobkom/službou a trhom. 

Rozdeľuje ich na súčasné a nové. Toto rozdelenie sa používa pri určovaní podnikového 

smeru, z hľadiska výberu vhodnej stratégie  (Blažková, 2007, s. 132). 

4 Typy stratégie podľa Ansoffa (Blažková, 2007 s 132-133): 

Stratégia trhovej penetrácie 

Táto stratégia je vhodná v prípade, že podnik chce zvýšiť záujem o produkt alebo 

službu na súčasnom trhu u súčasných zákazníkov. Je zameraná tiež na získanie 

zákazníkov od konkurencie. To môže dosiahnuť napríklad lepšou marketingovou 

stratégiou, teda znižovaním cien. Je vhodná pre veľké trhy s vysokým tempom rastu. 

Stratégia vývoja výrobku (diferenciácie) 

Podnik preniká na súčasných trhoch s novým výrobkom alebo službou (inovuje  

prostredníctvom zvyšovania kvality, funkcionality a pod.), pružne reaguje na potreby 

súčasných zákazníkov. Používaná podnikmi so silnou pozíciou na trhu.  

Vývoj je však finančne náročný, je teda potrebné zvážiť, či nie je výhodnejšie 

nájsť pre súčasné výrobky trhy nové. Touto stratégiou sa firma snaží odlíšiť pomocou 

vylepšení intervenčných oblastí v rámci marketingového mixu. Usiluje o odlíšenie 

zvýšením pridanej hodnoty. U menších podnikov je to predovšetkým konkurovanie 

kvalitou. Nejde len o parametre technické ale o celkový úžitok, ktorý je poskytnutý pre 

zákazníka (Veber a Srpová, 2012, s. 197). 

Stratégia rozširovania/rozvoja trhu 

Podnik hľadá pre súčasne výrobky nové trhy. Tieto firmy hľadajú nové cesty 

k zákazníkom zmenou marketingovej stratégie alebo tiež expandovaním na zahraničné 

trhy.  
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Stratégia diverzifikácie 

Firma sa snaží preraziť s novým produktom/službou na nových trhoch. Táto 

stratégia nesie vysokú mieru rizika. Je potrebné dôkladne analyzovať vybrané trhy, 

odhaliť potenciál a vyhnúť sa rizikám. Strategický plán musí byť preto spracovaný veľmi 

dôkladne. Táto stratégia je považovaná za najrizikovejšiu. Je spojená s nákupom novej 

techniky, licencií a podobne. Podnik môže túto stratégiu realizovať samostatne vlastnými 

silami, alebo formou spolupráce s inými firmami (fúzie). Pred samotným 

implementovaním je potrebné dôkladne zvážiť, na ktoré trhy sa firma s novým 

produktom/službou zameria (Veber a Srpová, 2012, s. 197). 

1.4.1 Hierarchia firemných stratégií 

Korporátna stratégia definuje základné podnikateľské rozhodnutia. V rámci týchto 

rozhodnutí, sa vymedzujú trhy, odvetvia a oblasti podnikania, na ktorých firma pôsobí. 

Aktualizuje sa podnikateľský zámer, prebieha alokácia zdrojov pre podnikanie. Na úrovni 

korporátnej stratégie sa definuje logický rámec pre tvorbu business stratégie (Vykypel). 

Obsahovo by teda mala korporátna stratégia obsahovať tieto aspekty: 

➢ Vytýčenie strategických cieľov  

➢ Vyčlenenie základných obchodných jednotiek 

➢ Vymedzenie smerov a ich ciest plnenia strategických cieľov. 

Hľadajú sa odpovede na 3 základné otázky:  KTO (vyčlenenie SBUs), ČO (ich základné 

strategické ciele), AKO (základné smery strategického rozvoja SBUs) (Hanzelková a 

kol., 2017, s. 27 - 29).  

Business (obchodná) stratégia sa zameriava sa na konkrétne podnikové aktivity. Ide 

o naplnenie konkrétnych strategických cieľov. Môžeme ju teda charakterizovať ako 

následné rozpracovanie vytýčených strategických cieľov pre SBU v korporátnej stratégií. 

Po obsahovej stránke  by mala business stratégia obsahovať nasledujúce prvky: 

➢ Product (výrobky a služby) 

➢ Price (cena) 

➢ Place (umiestnenie, vymedzenie trhu) 

➢ Promotion (propagácia, distribučný kanál) 

➢ People ( pracovníci, ľudské zdroje) 

➢ Process (procesy vývojové, výrobné, distribučné a ďalšie) 
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➢ Planning (plánovanie, organizácia, riadenie a firemná kultúra)  

(Hanzelková a kol., 2017, s. 32-33).  

Funkčná stratégia obsahuje jednotlivé špecifické aktivity business stratégie. 

Kladie sa dôraz na marketing, riadenie ľudských zdrojov, rozvoj výrobku/služby, 

informačné systémy atď. Tieto operatívne činnosti majú spoločný cieľ, ktorý vyplýva zo 

strategického plánu  (Hanzelková a kol., 2017, s. 35).  

 

Obrázok č. 3 Hierarchia firemných stratégií 

(Zdroj: Hanzelková 2017, s.26) 

1.5 Tvorba strategického plánu 

Formulovanie strategického plánu patrí medzi základné kroky. Následne sa prejde 

k jeho tvorbe. Plán musí obsahovať jednotlivé kroky, ktoré budú jasne začlenené v rámci 

organizačného celku. V rámci plánovacej fázy je potrebné sa v prvom rade zamerať na 

aktualizovanie vstupných analýz, respektíve na preskúmanie predpokladov firmy,  na 

základe ktorých vyberie vhodnú stratégiu. Pre vybranú stratégiu je potrebné stanoviť 

a zaistiť potrebné zdroje. Tieto zdroje môžu mať povahu finančných prostriedkov, 

pracovnej sily, technologických či technických zdrojov.  

Rozloženie strategického plánu na jednotlivé intervenčné oblasti je dosť náročné. 

Vzájomné spojenie medzi týmito musí byť konzistentné. Sú tiež určené cieľové hodnoty, 

za účelom hodnotenia ich plnenia. K jednotlivým cieľom sú priradené strategické 

operácie, prostredníctvom ktorých sa realizuje podniková stratégia. Každý strategický 

krok musí predovšetkým obsahovať jeho podrobný popis, v ktorom nechýba žiadna 
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zásadná aktivita týkajúca sa dosahovania cieľa. Je potrebné prideliť zodpovedných 

pracovníkov, detailný časový rámec a alokovať zdroje potrebné k realizácií (Fotr a kol., 

2012). 

Skôr než sa začneme zaoberať konkrétnymi krokmi k vytvoreniu úspešnej 

firemnej stratégie, je potrebné zamyslieť sa nad pojmami akými sú podniková vízia 

a misia. Je úplne nevyhnutné aby bola navrhovaná stratégia v celkovom súlade 

s firemnou víziou a misiou. 

Misia podniku  

Pod pojmom poslanie chápeme zmysel a účel podnikania. Je to prehlásenie o tom, čo 

si firma v budúcnosti praje dosiahnuť. Poslanie firmy reprezentuje : 

➢ Normy správania 

➢ Zmysel existencie firmy 

➢ Vzťahy k ostatným podnikateľským subjektom 

➢ Uznávané hodnoty 

Poslanie podniku formuluje podstatu existencie firmy a prezentuje aktivity, t. j. 

akým spôsobom firma podniká, čo bude a nebude robiť. Poslanie firmy týmto spôsobom 

špecifikuje súčasný a budúci predmet podnikania a typ organizácie, o ktorý usiluje. Stáva 

sa spolu s firemnou víziou dôležitou súčasťou tvorby stratégie. Upovedomuje 

pracovníkov o účele podnikania a napomáha tak vytvárať pevnú väzbu a pocit náležitosti 

s firmou. Poslanie teda môžeme označiť ako hybnú silu podniku (Kourdi, 2011). 

Vízia podniku  

Pod pojmom vízia podniku rozumieme súbor špecifických ideálov a priorít. Je 

zameraná na budúcnosť, ktorá vychádza zo základných hodnôt, s ktorými sú spojené ciele 

a plány firmy. „Vízia dáva odpoveď na otázku, ako bude podnik vyzerať v budúcnosti.“ 

(Jakubíková, 2008). Musí byť tiež formulovaná vecne a presne. Na základe porovnania 

firemnej vízie s výsledkami situačnej analýzy vývoja vzniknutej medzery sa môžeme 

presvedčiť o tom, či je daná vízia skutočne reálna a uskutočniteľná. Ak je medzera príliš 

veľká, vízia sa musí formulovať znovu a ak je medzera malá, víziu je treba jemne upraviť. 

Perspektívnosť vízie a pravdepodobnosť jej realizácie určujú vrcholoví manažéri. 

Vízia má podľa Jakubíkovej (Jakubíková 2008) tri základe ciele: 

- Vyjasniť všeobecný smer firmy. 
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- Motivovať pracovníkov aj zákazníkov, aby vykročili správnym smerom. 

- Rýchlo, účinne a účelne koordinovať úsilie zamestnancov. 

Vízia zahrňuje základné princípy. Ide o kombináciu dlhodobých zásad, stratégií  

a postupov a firemných hodnôt, ktoré sa prispôsobujú podmienkam trhu. Vízia by mala 

odpovedať reálnej situácií, schopnostiam a možnostiam. Spolu so situačnou analýzou 

tvoria základné stavebné prvky procesu riadenia firemných zmien. Vízia ďalej býva 

rozpracovaná do systému strategických cieľov, ktoré svojimi krokmi umožňujú 

naplňovať víziu firmy (Jakubíková, 2008). 

Ciele podniku 

Podnikovým cieľom je konkrétny stav, ktorý chce firma dosiahnuť v jasne 

určenom časovom horizonte. Zatiaľ čo poslanie vymedzuje všeobecný smer podniku 

a vízia vymedzuje hranice aktivít, v ktorých sa firma pohybuje, cieľ firmy predstavuje 

konkrétny zámer podniku. Tvorí teda východisko pre tvorbu stratégie. Toto východisko 

je tiež závislé na predstavách vlastníkov a manažérov. 

Strategický cieľ je žiaduci stav, ktorý chce firma v budúcnosti dosiahnuť a ktorý 

je možné merať kvantitatívnymi alebo kvalitatívnymi ukazovateľmi. Podľa Kotlera by 

malo byť hlavným cieľom každej firmy maximalizovať zisk a tržné ceny akcií (Kotler, 

Armstrong 2004). 

Pomocou obrázku č. 4 je znázornený proces tvorby produktovej stratégie firmy. 

Strategické ciele tvoria akúsi protiváhu „všeobecným“ princípom obsiahnutým vo 

firemnej vízií. Obsahujú teda súpravu cieľov, ktoré sú dosiahnuteľné v určitom časovom 

horizonte a tvoria základ pre prípravu konkrétnych plánov a stratégií. Na základe poslania 

a cieľov manažment vypracuje podnikateľské portfólio aktivít, ktoré sú pre firmu 

podstatné (Jakubíková, 2008). 

Dobre stanovené ciele by mali byť podľa Hanzelkovej SMARTER, čo znamená, že 

splňujú nasledujúce vlastnosti: 

S – „Specific“ – špecifický, jednoznačne vyjadrený 

M – „Measurable“ – merateľný 

A – „Achievable“ – dosiahnuteľný, realizovateľný 

R – „Result orientated“ – reálny, orientovaný na výsledky 

T – „Time framed“ – časovo ohraničený 
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E – „Evaluate“ – hodnotený 

R – „Reevaaluate“ – priebežne hodnotený (Hanzelková a kol., 2017, s. 37) 

 

Obrázok č. 4 Proces tvorby produktovej stratégie 

(Zdroj: Jakubíková 2005, str. 27) 

Trhovo orientované stratégie 

Na trhu dochádza k neustálym zmenám. Okrem globalizácie a rastúcej 

konkurencie, dochádza taktiež k zmenám na strane zákazníkov a to na trhoch 

spotrebiteľských i tých medzipodnikových. Zákazníci vyžadujú stále vyššie hodnoty, 

ktoré im produkty a služby majú poskytnúť. Nákupy sú teda bezprecedentné, uvedomenie 

zákazníkov vzrastá a rastú aj požiadavky na etické správanie a zodpovednosť firiem 

a organizácií.  

Menia sa distribučné cesty, spôsoby komunikácie, personalistika atď. Javí sa ako 

nevyhnutné, aby podniky správne porozumeli prostrediu, ktoré ich obklopuje, 

predovšetkým trhu, zákazníkom a konkurencii. Podniky preto vytvárajú trhovo 

orientované stratégie, ktoré sa zameriavajú na trhy, zákazníkov a ich percepciu vnímanej 

hodnoty. Základným predpokladom budovania trhovo orientovanej stratégie je správne 

porozumieť trhovým potrebám a predikovať zmeny. Jednou z podmienok trhovo 

orientovaných stratégií je práca s firemnou kultúrou, ktorá musí byť orientovaná na trh. 

Podnik je marketingovo orientovaný za predpokladu, že je jeho kultúra v úplnej zhode s 

tvorbou zákazníkových hodnôt (Jakubíková, 2005). 

„Marketingová koncepcia vychádza z hypotézy, že firma by mala zameriavať 

svoje úsilie k uspokojeniu zákazníka a tvorbe zisku. Podstatné pre riadenie firmy, je 

ziskový ciel systému ako celku“ (Boučková a kol., 2003, s. 14). 
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Trhovo orientované firmy priebežne zhromažďujú informácie o konkurencií, 

trhoch a zákazníkoch. Monitorujú ich preferencie prostredníctvom informácií z minulosti 

prítomnosti a možnej budúcnosti. Trhová orientácia je teda orientácia na zákazníka, jeho 

preferencií a požiadavkou, na základe ktorých vyvíja, zlepšuje a poskytuje výrobky 

a služby, ktoré uspokoja zákazníka (Jakubíková, 2008). Marketingová filozofia hovorí, 

že úspešné dosiahnutie organizačných cieľov je podmienené efektívnejším plnením 

zákazníkových potrieb než to robí konkurencia. Toto trhovo orientované podnikanie je 

teda opakom „predaja“ , kde organizácia pozerá len na to ako naplniť svoje vlastné 

potreby, respektíve zisk. Pri tomto porovnaní je treba brať do úvahy, že zákazník tvorí 

dôležitú časť trhu, ktorú netreba ignorovať. V súvislosti s tým sa drvivá väčšina dnešných 

firiem zameriava práve na trhovo orientované stratégie (Vykypel, 2006). 

 

Obrázok č. 5 Marketingový proces zmeny 

(Zdroj: Kotler, Armstrong, 2004, s. 85) 

1.6 Analyticko výskumné metódy v rámci strategického plánovania 

V tejto kapitole budú popísané dôležité nástroje používané pre účely kritickej 

analýzy. Výstupom z nich budú informácie, dôležité pre plánovanie ďalšieho rozvoja 

spoločnosti. Pre účely tejto práce budú použité nasledujúce analýzy: SLEPTE Analýza, 

Porterov model piatich konkurenčných síl, McKinseyho model 7S, analýza firemných 

faktorov, marketingový prieskum trhu. Na SWOT matici dôjde prostredníctvom 

metodiky IFE a EFE k ohodnoteniu faktorov, vyneseniu do grafu a následnému výberu 

vhodnej stratégie. 
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1.6.1 Analýza všeobecného prostredia podľa metódy SLEPT 

Táto analýza patrí medzi najpoužívanejšie nástroje, využívané pre skúmanie 

vonkajšieho prostredia podniku. Metóda slúži k identifikácií trendov a zmien 

v podnikovom prostredí, ktoré môžu ovplyvňovať rozvoj spoločnosti. Cieľom tejto 

analýzy je vybrať zo všetkých faktorov práve tie, ktoré najviac ovplyvňujú firmu. 

U vybraných faktorov je potrebné identifikovať ich možný dopad (Blažková).Všetky 

tieto faktory môžeme hodnotiť z pohľadu regionálneho alebo národného (Jakubíková, 

2013, s. 100-101). 

Konkrétne sa jedná o:  

• spoločenské faktory, 

• legislatívne faktory, 

• ekonomické faktory, 

• politické faktory, 

• technické a technologické faktory, 

• sociálne faktory, 

• ekologické faktory (Blažková, 2007, s. 53-54). 

Spoločenské faktory 

Sú dané spoločnosťou, jej štruktúrou, zložením obyvateľstva, kultúrnymi 

a spoločenskými zvykmi (Srpová a kol., 2010, s. 131).  Sledujú sa hlavne demografické 

ukazovatele, štruktúra obyvateľov podľa veku, vzdelania, pohlavia, atď. Medzi ďalšie 

monitorované faktory patrí napríklad životný štýl, koníčky, módne trendy a podobne  

(Blažková, 2007, s. 53-54). 

Legislatívne faktory  

Je potrebné sa v prvom rade zamerať na aktuálne znenie zákonov, právnych 

noriem a predpisov, ktoré ovplyvňujú prostredie podniku. Patrí sem nielen občiansky 

zákonník, ale aj napríklad zákon o obchodných korporáciách a tiež rôzne daňové zákony, 

zákony o ochrane spotrebiteľa a životného prostredia. (Blažková, 2007, s. 53-54). 

Ekonomické faktory 

Hodnotia súčasný stav ekonomiky. Poprípade stav minulý a budúci. Patria sem 

ukazovatele HDP, miera inflácie alebo nezamestnanosť (Srpová a kol., 2010, s. 131).  
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Výstupom je číselne vyhodnotená ekonomická situácia krajiny a hospodárska politika 

štátu (Srpová a kol., 2010, s. 131, Blažková, 2007, s. 53-54). 

Politické faktory 

Keďže sa politické rozhodnutia priamo premietajú do legislatívy štátu je dôležité 

upriamiť pozornosť na politiku vládnej strany (Grasseová, 2013, s. 34). Tieto faktory 

majú priamy vplyv na vytváranie nových zákonov, ktoré môžu podporovať podnikanie, 

ale i naopak môžu podnikanie v istej miere sťažiť alebo dokonca úplne znemožniť. Tieto 

faktory sa menia napríklad v súvislosti s vládou ľavicovej alebo pravicovej politickej 

strany (Jakubíková, 2013, s. 100). 

Technické a technologické faktory 

Všetky odvetvia sú viacmenej závislé na technologických inováciách. Prináša 

totiž možnosť efektívneho hospodárenia. Efektívnejšia alokácia zdrojov, znižovanie 

nákladov na pracovnú silu. Tieto faktory môžeme definovať ako inovačný potenciál zeme 

(Srpová a kol., 2010, s. 131). Zároveň je vhodné zahrnúť medzi tieto externé faktory aj 

podporu vlády v oblasti vedy a výskumu (Blaţková, 2007, s. 53-54). Pre firmy je teda 

potrebné nasledovať technologický vývoj v danom obore, čím zvyšujú svoju 

konkurencieschopnosť (Jakubíková, 2013, s. 101). 

Ekologické faktory  

Ekologické faktory predstavujú príležitosti a hrozby pre niektoré spoločnosti. 

Preto je dôležité brať do úvahy aj tento významný, v dnešnej dobe častokrát skloňovaný 

faktor (Hanzelková a kol. 2017, s. 53). 

1.6.2 Analýza oboru podľa Porterovho modelu piatich tržných síl 

Porterová analýza slúži k preskúmaniu atraktivity odborového prostredia podniku. 

Jej cieľom je rozpoznať konkurenčné sily, ktoré pôsobia na firmu a predstavujú istým 

spôsobom príležitosť alebo hrozbu. Intenzita týchto síl má v razantnej miere vplyv na 

ziskovosť podniku v danom odvetví. Podľa Blažkovej je odvetvie definované skupinou 

firiem pôsobiacich v jednej oblasti. Pri definovaní trhu firma musí zvážiť hranice 

odvetvia, ktoré sú dané na strane dopytu, viď obrázok č. 6  (Blažková, 2007, s. 57-60, 

Srpová, 2011, s. 165-166). 
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Medzi 5 tržných síl patrí: 

• rivalita firiem pôsobiacich na trhu, 

• hrozba vstupu nových konkurentov, 

• vyjednávacia sila dodávateľov, 

• vyjednávacia sila odberateľov, 

• hrozba substitučných výrobkov/služieb (Blažková, 2007, s. 57). 

Rivalita firiem pôsobiacich na trhu  

Miera rivality firiem, ktoré pôsobia na trhu je ovplyvnená veľkosťou trhu 

a počtom konkurentov. Rivalita je vysoká ak je na trhu mnoho firiem podobnej veľkosti, 

ktorých produkty sa od seba nelíšia (Grasseová, 2010). Čím viac konkurentov sa 

nachádza na trhu, tým ostrejšie môžu byť konkurenčné tlaky na cenové boje. Podniky by 

sa teda mali snažiť diferencovať svoje produktové portfólio tak, aby sa čo najviac 

a najlepšie odlíšili od konkurenčných firiem (Mikoláš, 2005, s. 71). 

Hrozba vstupu nových konkurentov 

Riziko vstupu nových konkurentov je vysoké, ak je odvetvie atraktívne z pohľadu 

ziskovosti. Je teda dôležité venovať pozornosť vstupným nákladom z pohľadu peňažného 

a vedomostného kapitálu, ktorým je potrebné disponovať (Mikoláš, 2005, s. 70). Pri 

analýze potencionálnych konkurentov sa  teda zisťuje pravdepodobnosť a jednoduchosť 

vstupu nových konkurentov (Blažková, 2007). 

Vyjednávacia sila dodaváteľov  

V prípade, že na trhu pôsobí malý počet dodávateľov, ktorí ponúkajú špecifické 

produkty spôsobí to, že vyjednávacia sila dodávateľov vzrastá. Tí si potom môžu sami 

určovať zmluvné podmienky týkajúce sa dodávok. Je preto dôležité venovať pozornosť 

marketingovému informačnému systému pre nákup, aktualizovať prehľad 

o dodávateľoch a pravidelne kalkulovať náklady spojené so zmenou dodávateľa 

(Blažková, 2007). 

Vyjednávacia sila odberateľov 

Pod týmto pojmom rozumieme vyjednávaciu silu zákazníka o konečnej cene 

výrobku. Vyjednávať môže priamo formou skutočnej konfrontácie o cene alebo tiež 

nepriamo tak, že začne odoberať menšie množstvo alebo úplne zmení dodávateľa. Značná 

vyjednávacia schopnosť sa prejaví v prípade, že na trhu je len málo zákazníkov, ktorí 
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však nakupujú významnú časť celkovej produkcie (Blažková, 2007, s. 59, Grasseová, 

2013, s. 41-43). 

Hrozba substitučných výrobkov 

Substitúty sú alternatívne produkty alebo služby, ktoré svojou funkcionalitou 

môžu uspokojiť potreby zákazníka tak, že zvolí inú alternatívu. Zákazník je teda schopný 

reagovať za zvyšujúce sa ceny alebo klesajúcu kvalitu. Môže sa teda stať, že zákazník si 

vyberie úplne iný výrobok/službu (Blažková, 2007, s. 58). 

 

Obrázok č. 6 Model piatich tržných síl 

(Zdroj: Blažková , 2007 s. 57) 

1.6.3 Výskum spokojnosti zákazníkov vybranom na trhu 

Prvým krokom je zadefinovanie problému a stanovenie hlavného cieľa výskumu, 

ktorý chceme dosiahnuť. Vytvorí sa plán, vrátane upresneného zadania výskumu, určí sa 

spôsob zberu kvalit./kvantit. dát. Posledným krokom je vyhodnotenie a interpretácia 

dosiahnutých výsledkov. V súvislosti s nimi budú navrhnuté odporučenia pre firmu. 

Vytvorí sa záverečná správa, ktorá by mala obsahovať popis jednotlivých 

metodologických krokov (Kotler a kol., 2007). 

Špecifickou vlastnosťou marketingového výskumu je predovšetkým jeho 

jedinečnosť a aktuálnosť. Proces je možné rozdeliť do štyroch krokov. Na začiatku sa 

stanoví problém a hlavný cieľ výskumu s ďalšími cieľmi, ktoré chce výskumník 

preskúmať. Následne prebehne tvorba plánu výskumného projektu, kde je potrebné 
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upresniť zadanie výskumu, spôsob zberu dát a podobne. Súčasťou tvorby výskumného 

plánu je aj výber vhodného výskumného prístupu (Kozel a kol., 2011, s. 84, s. 159). 

Kvantitatívny prístup  

Zhromažďuje popisné informácie o počtoch výskytov a početnosti opakovaní. 

Tento prístup je vhodný v situácií kedy chce zadávateľ získať merateľné štatistické dáta. 

Podmienkou v tomto prípade je disponovať údajmi z pomerne veľkej vzorky 

respondentov. Pre zaistenie týchto štatisticky spoľahlivých výsledkov. Medzi základné 

techniky zberu dát patrí napríklad dotazník, pozorovanie alebo experiment (Kozel, 2011, 

s. 158). 

Kvalitatívny prístup  

Pátra po vzťahoch príčinách a závislostiach medzi jednotlivými subjektmi 

a javmi. Cieľom je hlbšie pochopiť názory, postoje alebo motívy, ktoré vedú k určitému 

správaniu. Pracuje sa spravidla s malými skupinami alebo s jednotlivcami. Výsledky je 

následne potrebné uvažovať výhradne v danom kontexte. Obvykle sa tieto výsledky 

nezovšeobecňujú na veľkej populácií. Častým spôsobom sú skupinové interview, 

otvorené alebo štrukturované rozhovory  (Kozel a 2011, s. 159 - 165). 

Výskum spokojnosti zákazníkov 

Pojem kvalita môžeme chápať rôznymi spôsobmi, v rámci výskumu zameraného 

na spokojnosť zákazníka môžeme využiť definíciu podľa Crosbyho (1979), ktorý chápe 

kvalitu ako prispôsobenie sa požiadavkám zákazníka. Z pohľadu zákazníka je tak možné 

kvalitou rozumieť kvalitu vnímanú na základe rozhodnutí spotrebiteľa o celkovej 

excelencií alebo nadriadenosti produktu (Zeithaml, 1998). Fornell (1996) v tejto 

súvislosti poznamenáva, že pokiaľ je prvým determinantom spokojnosti vnímaná kvalita, 

tým pádom je druhým determinantom celkovej spokojnosti vnímaná hodnota. Z toho 

vyplýva, že je možné dávať kvalitu do súvislosti so spokojnosťou zákazníka. Zároveň 

však táto úroveň spokojnosti zákazníka (kvality produktu) odráža hodnotu, ktorú 

zákazník produktu subjektívnym spôsobom sám prisudzuje. Z tejto hodnoty následne 

môžeme odvodiť aj cenu, ktorú je zákazník ochotný za produkt zaplatiť. Ak však berieme 

do úvahy vyššie vymedzené tvrdenia, musí platiť, že vyššie uspokojenie potrieb 

zákazníka znamená, že zákazník tým pádom vníma aj vyššiu kvalitu produktu. 

Problémom však je zistiť na základe čoho zákazník vníma určitú úroveň kvality a svoju 
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spokojnosť s produktom. V súlade so Suchánkom je týmto meradlom atraktivita produktu 

v porovnaní s produktom konkurenčným. 

Zmýšľanie súčasných podnikateľov i dopravcov by sa malo niesť v hesle: 

„Kvalitou k úspechu“. Pojem kvalita je však príliš individuálny a ťažko merateľný. 

V súčasnosti sa stáva zvykom, že základným meradlom pre určovanie kvality sa stáva 

vlastníctvo certifikátu kvality. Táto kvalita je často spájaná práve s normami súboru ISO 

9000. Je však vlastníctvo certifikátu k niečomu dobré, v prípade že máme nespokojného 

zákazníka? Práve na túto otázku budeme hľadať odpoveď. 

V súvislosti s elektronickým časopisom Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy 

a spojov v Žiline, môžeme predpokladať, že ak podnik poskytuje naozaj kvalitné služby, 

môže sa to pozitívne odzrkadliť v nasledujúcich oblastiach: 

• zvýšenie objemu tržieb,  

• nadväzné zvýšenie zisku,  

• zaistenie vernosti zákazníkov, dlhodobé zmluvné vzťahy,  

• získanie nových zákazníkov, dôvery investorov, 

            • vybudovanie si dobrého mena a image firmy. 

Jednou z najčastejšie používaných metód zisťovania spokojnosti zákazníkov sú 

prieskumy spokojnosti alebo taktiež analýza stratených zákazníkov. Hlavnou výhodou 

týchto prieskumov je to, že môžu zisťovať odpovede na ľubovoľné otázky. Dotazníky 

môžu mať analogickú, digitálnu podobu alebo aj formu osobných rozhovorov spôsobom 

„face to face“, poprípade telefonicky. Analýza stratených zákazníkov spočíva v tom, že 

spoločnosť kontaktuje zákazníkov, ktorí prestali využívať služby spoločnosti alebo prešli 

ku konkurencii, aby zistila prečo k tomu došlo (Nenadál, 2004). 

Existuje mnoho možností, ako sledovať spokojnosť zákazníka. Väčšina z nich 

pritom vychádza z výskumov, ktoré sa vo väčšine prípadov zaoberajú hodnotením 

spokojnosti zákazníka s produktom. Tieto výskumy môžu vychádzať z iniciatívy 

podniku, nikdy však nie sú súčasťou národných alebo nadnárodných štúdií. Na základe 

výsledkov prieskumu môžu byť následne koncipované Indexy spokojnosti zákazníkov 

(CSI – Customer Satisfaction Index) (Zamazalová, 2008). 

Index spokojnosti predstavuje objektívnu formu vyjadrenia miery spokojnosti 

s vlastnosťami poskytovaných prepravných služieb. 
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𝑰𝒔 =  ∑ 𝑰𝒔𝒊 ∗ 𝑾𝒔𝒊
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Váhy dôležitosti jednotlivých aspektov spokojnosti ktoré sú uplatňované vo 

vzťahoch, sú následne normalizované. Čiastkové indexy spokojnosti ( 𝐼𝑠𝑖)  vyjadrujú 

mieru spokojnosti s konkrétnymi kritériami. Požiadavky zákazníkov na uspokojenie 

jednotlivých prvkov sa môžu líšiť, preto je miera dôležitosti pre zákazníka vyjadrená jej 

váhou. Pre jednotlivé indexy spokojnosti je skúmaný vzťah medzi vnímanou 

a očakávanou kvalitou služby konkrétne: 

• pre kladné vlastnosti ide o pomer vnímanej a očakávanej úrovne kvality služby.  

𝑰 =  
𝒗𝒏í𝒎𝒂𝒏é𝒗𝒍𝒂𝒔𝒕𝒏𝒐𝒔𝒕𝒊

𝒐č𝒂𝒌á𝒗𝒂𝒏é𝒗𝒍𝒂𝒔𝒕𝒏𝒐𝒔𝒕𝒊
 

• pre záporné hodnoty ide o pomer očakávanej a vnímanej úrovne kvality služby. 

𝑰 =  
𝒐č𝒂𝒌á𝒗𝒂𝒏é𝒗𝒍𝒂𝒔𝒕𝒏𝒐𝒔𝒕𝒊

𝒗𝒏í𝒎𝒂𝒏é𝒗𝒍𝒂𝒔𝒕𝒏𝒐𝒔𝒕𝒊
 

 Očakávaná kvalita služby predstavuje0úroveň kvality, ktorú zákazník požaduje 

od dodávateľa prepravných služieb pred jej realizáciou. Vnímaná0kvalita služby 

predstavuje úroveň kvality, ktorú zákazník prijal alebo prijíma. Súvisí s vykonávaním 

konkrétnej prepravnej služby.  

1.6.4 Analýza interného prostredia pomocou 7S modelu od McKinesey 

Model McKinsey 7s je častokrát používaným nástrojom analýzy vnútorného 

prostredia firmy. Zameriava sa na zachytenie siedmych najdôležitejších faktorov, ktoré 

sú determinantom úspechu v každej organizácií (Smejkal a Rais, 2013, s. 40). 

Spomínaných 7 oblastí analýzy rozdeľujeme do dvoch podskupín, pričom každá z nich 

má svoje špecifiká (Doole a Lowe, 2008, s. 462): 

• „Tvrdé S“– patria sem stratégie, štruktúra a systémy. Vnímame ich ako 

„hardware“ firmy, môžu byť teda bez zmien implementované aj na 

medzinárodných trhoch kde má firma svoje pobočky. 

• „Mäkké S“ – do kategórie tzv. mäkkých S patria Spolupracovníci, Zdieľané 

hodnoty, Štýl riadenia a Schopnosti. Sú považované za „Software“ spoločnosti. 
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V rámci firmy je teda potrebné používať individuálny prístup v súvislosti 

s kultúrnymi zvykmi v danej krajine. 

 

Obrázok č. 7 Grafická interpretácia modelu 7s od McKinsey 

 (Zdroj: Smejkal a Rais, 2013, s. 40) 

Stratégia firmy 

Obvykle vychádza z vízie a misie podniku. Je charakterizovaná dlhodobou 

orientáciou, smerovaním firmy k jednému konkrétnemu cieľu alebo množine cieľov 

a konkrétnymi možnosťami, ktoré umožňujú uskutočňovať tieto ciele. Má väčšinou 

formu dostatočne voľných pokynov a popisu aktivít, ktoré je potrebné vykonať pre 

dosiahnutie vytýčených cieľov. Nejde len o písomnú prezentáciu stratégie, ale 

predovšetkým o jej realizáciu a vyhodnotenie (Smejkal a Rais, 2013). 

Organizačná štruktúra firmy 

Hlavnou úlohou organizačnej štruktúry je optimálne rozdeliť kompetencie 

a zodpovednosti medzi pracovníkov (Smejkal a Rais, 2013, s. 40-41). Tieto štruktúry 

selektujeme na niekoľko základných druhov: 

• Líniová štruktúra– jeden útvar je nadradený ostatným. Má jednoznačne vymedzený vzťah 

nadradenosti a podradenosti. Pre tento typ štruktúry je typické rýchle rozhodovanie. 
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• Funkcionálna štruktúra – snaží sa o odstránenie nedostatkov k líniovej organizačnej 

štruktúry. Vedúca funkcia je obsadená niekoľkými špecializovanými pracovníkmi. 

Výhodou je jasná definícia zodpovedností. 

• Líniovo-štábna štruktúra – združuje pozitívne stránky z predošlých dvoch typov. 

Odborné činnosti zaisťujú jednotlivé útvary- štáby. Tie následne poskytujú rady a služby 

potrebné vedúcim útvaru. 

• Divizionálna štruktúra – vzniká vytvorením samostatných divízií. Rozdelených podľa 

geografickej polohy, druhu výroby alebo zákazníka. Odborné činnosti sú rozdelené medzi 

divízie, čo uľahčuje operatívne kroky. 

• Maticová štruktúra – vznikla spojením divizionálnej a funkcionálnej organizačnej 

štruktúry. Maticové štruktúry umožňujú dosahovať v čo najkratšom čase, tie najlepšie 

výsledky pri riešení problému (Smejkal a Rais, 2013, s. 43- 45). 

Systémy 

Môžeme definovať ako spôsoby, postupy, ktoré slúžia firme pri riadení činnosti 

podniku. Môžu to byť manažérske informačné systémy, dopravné systémy, kontrolné 

systémy a ďalšie. Sú to teda všetky informačné procedúry prebiehajúce v organizácií 

(Hanzelková a kol., 2017, s. 132). 

Štýl riadenia 

Zaoberá sa spôsobom, akým manažment resp. vlastníci motivuje a vedie 

pracovníkov, vystupuje pred personálom a zákazníkmi. Rozlišujeme medzi troma 

základnými typmi: 

• Autoritatívny– vylučuje zapájanie ostatných pracovníkov na riadení. Vedúci získava 

podklady od podriadených, ktorí doplnia a potvrdia správnosť informácií potrebných pre 

kvalifikované rozhodnutia. 

• Demokratický – vyššia miera participácie podriadených na riadení. Podriadení majú 

možnosť vyjadriť sa. Vedúci deleguje značnú časť právomocí. Preferuje sa názorová 

konfrontácia a vecné vyriešenie problémov. 

• Štýl laissez-faire– pracovníci majú značnú voľnosť. Vedúci zasahuje minimálne. Skupina 

si sama rozdeľuje prácu a rieši jej postup. Komunikácia je horizontálna, prevažne medzi 

jednotlivými členmi skupiny. 
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Spolupracovníci  

Pracovníci sú hlavným zdrojom zvyšovania výkonnosti firmy. Preto je potrebné 

venovať pozornosť vzájomným vzťahom pracovníkov a taktiež ich spôsobu vystupovania 

či lojalite voči firme. Nejde len o priamu komunikáciu, ale aj o aktívnu spoluúčasť 

zamestnancov na živote firmy. Vo veľkých firmách tvoria títo pracovníci zdroj základnej 

konkurenčnej výhody (Hanzelková a kol., 2017, s. 132). 

Schopnosti 

Schopnosti sú odborné znalosti pracovníkov firmy ako celku. Sú to výrobné, 

technické, ekonomické, právne a informačné znalosti. V podniku by mal pôsobiť tlak 

predovšetkým na ich rozvoj. Vedenie podniku by malo teda neustále hľadať spôsoby ako 

zvyšovať kvalifikáciu zamestnancov (Hanzelková a kol., 2017, s. 132). 

Zdieľané hodnoty (kultúra) 

Pod pojmom kultúra rozumieme sústavu zdieľaných názorov a hodnôt, ktoré 

definujú vnútornú atmosféru podniku. Je to určitý produkt, ktorého výsledkom je 

myslenie a činnosti ľudí vo firme (Smejkal a Rais, 2013, s. 51).  

„Kultúra firmy je súhrn predstáv, mýtov, prístupov a hodnôt vo firme všeobecne 

zdieľaných a relatívne dlhodobo udržiavaných.“ Cit, Rais skriptá str 23. 

1.6.5 Analýza firemných faktorov 

Analýza firemných faktorov je zameraná na faktory: vedecko-technické, 

marketingové, podnikové a pracovné prostredie.  

Marketingové faktory výrazne ovplyvňujú každú firmu. Analýza týchto faktorov je 

postavená  na marketingovom mixe spoločnosti (4P), ktorý obsahuje jednotlivé 

marketingové nástroje využívane firmou. 

• Product (produkt) – predstavuje určitý produkt alebo službu, ktorú podnik v súčasnosti 

ponúka zákazníkom (Srpová a kol., 2010). 

• Price (cena)– bsahuje cenovú politiku firmy, cenové stratégie, platobné podmienky 

a podobne (Lhotský, 2010). 

• Place (umiestnenie)– táto časť je zameraná na distribučné cesty a siete firmy. 

• Promotion (reklama) – súbor propagačných nástrojov, ktoré podnik využíva. Rôzne 

reklamy, priamy či nepriamy marketing (Srpová a kol., 2010, s. 26-27). 
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Faktory vedecko-technického rozvoja 

Technický pokrok vedie k potrebným inováciám, ktoré umožňujú firme udržať 

konkurencieschopnosť. Zlepšujú a skvalitňujú podnikové procesy, čím znižujú náklady a 

zvyšujú produktivitu práce (Hanzelková, 2017). Tieto faktory by jednoznačne nemala 

podceniť firma, ktorá sa snaží presadiť stratégiou diferenciácie. 

Faktory výroby a riadenia výroby 

Chápeme ako transformáciu výrobných faktorov na určitý produkt, službu. Tento 

proces určuje množstvo a rozmanitosť výrobkov/služieb používané technológie  a 

schopnosť reagovať na požiadavky zákazníkov. 

Faktory podnikových a pracovných zdrojov 

Podnikové a pracovné zdroje sú dôležitým prvkom. Medzi základne typy radíme 

hmotné, nehmotné a ľudské zdroje. Najväčší dôraz sa kladie na tie ľudské. Efektívne 

riadenie ľudských zdrojov a ľudského kapitálu je častokrát determinantom úspechu 

(Lhotský, 2010, s. 54, 56). 

Finančné a rozpočtové faktory 

Výkonnosť podniku môžeme merať prostredníctvom ukazovateľov ako napríklad 

obrat alebo veľkosť zisku. Do finančnej analýzy môžeme zahrnúť aj relatívne 

ukazovatele, ktoré porovnávajú finančnú výnosnosť podniku v porovnaní 

s vynaloženými zdrojmi (Staňková, 2007). 

1.7 Analýza výsledkov pomocou metódy SWOT 

Analýza pomocou SWOT matice tvorí univerzálny nástroj, ktorý umožňuje 

zachytiť výstupy z predošlých analýz. Popisuje silné a slabé stránky v podniku. 

Vonkajšie okolie popisujú príležitosti a hrozby, ktoré na podnik pôsobia. 

• Silné stránky – medzi silné stránky zaradzujeme interné faktory, vďaka ktorým má 

firma silnú pozíciu na trhu. Sú to oblasti, v ktorých spoločnosť vyniká. Sú 

determinantom konkurenčnej výhody. 

• Slabé stránky – sú oblasti, v ktorých má firma nedostatky.  

• Príležitosti - predstavujú možnosti potencionálneho rozvoja, lepšie využitie 

disponibilných zdrojov alebo efektívne plnenie cieľov. Preto je potrebné tieto 

príležitosti identifikovať a správne využiť.  
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• Hrozby – sú nepriaznivé zmeny v okolí podniku, ktoré môžu tvoriť prekážky. Hrozbu 

môžeme chápať ako úpadok či nebezpečenstvo neúspechu. Je potrebné, aby podnik 

na tieto zmeny pružne reagoval a hrozby odstránil alebo minimalizoval. 

Stratégia SO – kombinácia vonkajších príležitosti a silných stránok. Výsledkom je 

rastová ofenzívna stratégia. Ide o najlepšiu možnú variantu. 

Stratégia ST – silné stránky a hrozby. Je potrebné minimalizovať hrozby a silné stránky 

ďalej posilňovať. Ideálne premeniť hrozby pomocou silných stránok na príležitosti. Toto 

môžem firma dosiahnuť použitím stratégie diverzifikácie.  

Stratégia OW – stratégia zameraná na príležitosti a slabé stránky. Je potrebné venovať 

pozornosť týmto slabínám a zároveň neustále využívať príležitosti, ktoré sa firme 

naskytnú. Výsledkom je tzv. stratégia „turnaround“. 

Stratégia WT – dominuje veľké množstvo slabín a hrozieb, ktoré pôsobia na firmu. Ide 

o najhoršiu variantu. V tomto prípade sa aplikuje defenzívna stratégia, plná kompromisov 

a ústupkov (Srpová, 2010). 

Po zostavení SWOT matice dochádza k hodnoteniu faktorov. Respektíve k 

posúdeniu ich významu a váhy pre firmu. Jednou z možných metód, ktoré môžeme pre 

tieto účely použiť, je hodnotenie faktorov internej a externej analýzy pomocou metodiky 

(IFE a EFE). Jednotlivým položkám budú pridelené váhy [V] podľa dôležitosti. Suma 

váh všetkých vybraných faktorov v rámci jednej matice sa musí rovnať 1. Bodové 

hodnotenie [H] následne popisuje mieru spokojnosti s daným prvkom. Hodnota 1 

popisuje najnižšiu mieru spokojnosti s daným prvkom. Hodnota 5 naopak popisuje 

najvyššiu mieru spokojnosti. Súčin pridelených váh a hodnotení vypovedá u jednotlivých 

faktorov o významnosti daných činiteľov (Fotr, 2012, s. 42). 

Vážené 𝑜ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜tenie = (𝑉∗H) 

Následne je možné vypočítať mieru celkového váženého ohodnotenia. Vypočíta sa 

súčtom vážených ohodnotení všetkých faktorov v rámci matice. Celkové vážené 

ohodnotenie udáva citlivosť daného strategického zámeru na interné a externé prostredie 

podniku (Fotr, 2012, s. 42). 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é vážené𝑜ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜tenie = SUMA (𝑉∗H) 

Pri komplexnej analýze by mali byť faktory posudzované vo vzájomných súvislostiach. 

Jednotlivé silné a slabé stránky je potrebné sledovať vo vzťahu k príležitostiam 
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a hrozbám. Výsledky z týchto analýz sú následne využívané pri podnikovom 

a marketingovom plánovaní. Následne aj pri návrhu vhodných stratégií ďalšieho rozvoja 

firmy (Blažková, 2007, s. 159). 

1.7.1 Tvorba potenciálnych variant stratégií pomocou matice IE 

Matica ohodnotenia externých a interných faktorov predstavuje metódu, 

pomocou ktorej je možné vygenerovať vhodné varianty strategického smerovania 

podniku. Tento spôsob následne umožňuje výsledky interpretovať vizuálne 

zanesením výsledkov interného hodnotenia na osi X a výsledkov externého 

hodnotenia na osi Y. Vzniknutá matica sa skladá z deviatich polí rozdelených do troch 

častí viď obrázok č. 8. 

 

Obrázok č. 8 Grafická interpretácia strategického smerovania 

(Zdroj: Fotr a kol., 2012, s. 53) 

Pomocou vynesení výsledkov celkových vážených ohodnotení externých a interných 

faktorov matíc EFE a IFE do matice IE, bude určená pozícia analyzovanej firmy. 

Vďaka nej bude možné stanoviť skupinu stratégií vhodnú pre vybranú firmu. Ak sa 

bude pozícia firmy nachádzať v oblasti polí (IV, VII, VIII), znamená to, že sa firma 

ocitla v situácií kedy by mala uplatniť stratégiu „Žni a zbavuj sa“. V oblasti (I,V,IX) 

s názvom „Udržuj a potvrdzuj„ sa za vhodnú stratégiu považuje stratégia trhovej 

penetrácie patriacej do skupiny tržne intenzívnych stratégií. V prípade, že sa firma 

bude nachádzať v poli (II,III,VI) s názvom „Stavaj a zaisťuj rast“, mala by firma 

uplatniť niektorú z integračných alebo trhovo intenzívnych stratégií (Fotr a kol., 2012, 

s. 52). 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SÚČASNEJ SITUÁCIE 
 

V tejto časti práce bude predstavená a popísaná vybraná spoločnosť. Nasledovať 

budú analýzy obecného a odborového prostredia firmy. Súčasťou bude aj kvantitatívny 

výskum zameraný na požiadavky na kvalitu poskytovaných služieb z pohľadu zákazníka 

a následne jeho spokojnosť. V závere kapitoly budú výsledky jednotlivých analýz 

interpretované pomocou využitia metodiky IFE a EFE 

2.1 Popis spoločnosti 

Firma DZS- M.K TRANS s.r.o. bola založená v roku 2005. Jej hlavným predmetom 

podnikania bolo poskytovanie dopravných služieb v zdravotníctve. Spoločnosť vtedy 

vznikla ako reakcia na výzvu ministerstva zdravotníctva na prevádzku rýchlej záchrannej 

služby v niekoľkých slovenských mestách. Spoločnosť investovala do kúpy sanitných 

vozidiel, čím vyhrala výberové konanie na prevádzku záchrannej služby v meste 

Sobrance. V tomto meste prevádzkovala svoje služby v období 2005-2008, od roku 2007 

firma prevádzkuje dopravnú zdravotnú službu v meste Michalovce. Od roku 2012 túto 

službu prevádzkuje taktiež v meste Košice. Spoločnosť od roku 2012 zabezpečuje taktiež 

transplantačný program.  

V roku 2011 firma vyhrala výberové konanie na prevádzku MHD v meste 

Michalovce. A tak v roku 2012 firma diverzifikovala  svoje podnikanie aj do sektoru 

hromadnej osobnej dopravy. O rok neskôr sa firme podarilo podchytiť takúto príležitosť 

aj v susednom meste Humenné. V roku 2014 taktiež v meste Stará Ľubovňa 

v Prešovskom okrese. Spoločnosť spočiatku neposkytovala služby diaľkovej prepravy, 

no v roku 2014 investovala do nákupu dvoch diaľkových zájazdových autobusov. Firma 

oslovila viacero športových klubov, základných/stredných škôl, tanečných spolkov, 

s ktorými spolupracuje dodnes. Spoločnosť v súčasnosti zamestnáva 82 zamestnancov 

(61 vodičov), prevádzkuje 30 sanitných vozidiel, 4 mikrobusy, 4 hospodárske vozidlá, 7 

osobných vozidiel, 4 prímestské autobusy, 31 mestských a 6 zájazdových autobusov.  

V rámci klasifikácie ekonomických činností podľa SK NACE je zaradená firma do 

sekcie s názvom H- Doprava a skladovanie. Presnejšie do kategórií 49.31.0 Mestská 

alebo prímestská osobná pozemná doprava, 49.39.0 Ostatná osobná pozemná doprava i 

n. 
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2.1.1 Podiel jednotlivých podnikateľských činností firmy na tržbách 

Firma DZS M.K.-Trans. s.r.o. má široký záber pôsobenia. Najväčší podiel na jej 

tržbách má dopravno-zdravotná služba. Táto diplomová práca je ale predovšetkým 

zameraná na MHD a na služby zákazkovej nepravidelnej prepravy.  

Spoločnosť prepraví ročne približne 90 tisíc pacientov v rámci dopravnej zdravotnej 

služby. Tieto služby následne preplácajú poisťovne, s ktorými je dopravca zazmluvnený, 

dopravca prepraví približne jeden milión cestujúcich prostredníctvom MHD ročne. Tržba 

z týchto prepráv však tvorí len malú čiastku na tržbách spoločnosti. Vzniknutú stratu 

prepláca dopravcovi dané mesto, ktoré si na základe zmluvy tieto služby objednáva. 

Najväčším zákazníkom v rámci MHD je mesto Michalovce. Nasleduje Humenné 

a najmenšie objednávky týchto služieb je mesto Stará Ľubovňa. Ročne sa realizuje 

približne 900 zákazkových prepráv. Najväčším zákazníkom v rámci zákazkovej prepravy 

je športový hokejový klub HKM - Dukla Michalovce, po ktorom nasleduje  mestský 

futbalový klub MFK Zemplín Michalovce. 

 

Graf č. 1 Podiel podnikateľských činnosti na tržbách 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa ústneho podania majiteľa firmy) 
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2.2 Analýza interných faktorov podľa 7S modelu od McKinsey 7s 

Jedným z hlavných cieľov strategickej analýzy je odhaliť rozhodujúce faktory, 

determinujúce úspech firmy pri realizácii jej stratégie, tzv. kľúčových faktorov úspechu 

(key success factors). Analýza 7 S faktorov od firmy McKinsey definuje tieto  faktory 

úspešnosti, teda stratégií, organizačnej štruktúry, informačného systému, štýlu riadenia, 

spolupracovníkov, schopnosti a zdieľaných hodnôt.  

2.2.1 Stratégia spoločnosti 

Z pohľadu korporátnej stratégie vznikala spoločnosť postupne. Firma sa snažila čo 

najlepšie odpovedať na potreby trhu a diverzifikovať  tak svoje pôsobenie do viacerých 

odvetví v rámci dopravy. Firma má v momentálnej situácii jasne stanovený zákaznícky 

segment a trh.  

Na základe predpokladu, že firma chce posilniť svoju pozíciu  na trhu je možné 

predpokladať, že by mala prirodzene usilovať o istú formu odlíšenia od konkurencie. Táto 

konkurenčná výhoda je následne základným kameňom pri tvorbe hierarchie firemných 

stratégií. Vo vybranej firme je možné pozorovať, že sa snaží svoje postavenie upevňovať 

formou vodcovského postavenia v nízkych nákladoch. Túto stratégiu však kombinuje 

s faktormi vzťahovými a faktormi štrukturálnych zdrojov. Budovanie dobrých vzťahov 

s kľúčovými zákazníkmi výrazne ovplyvňuje firmu a častokrát determinuje trhy, na 

ktorých pôsobí. 

Dlhodobý cieľ firmy je posilniť svoju pozíciu ako poskytovateľa MHD vo všetkých 

troch mestách. Z pohľadu diaľkovej prepravy sa snaží o udržateľný rozvoj a rast. Každým 

rokom sa usiluje zvyšovanie vyťaženosti diaľkových prepráv. 

V rámci podnikateľskej stratégie firma usiluje o spokojnosť zákazníkov a taktiež 

o stabilné pracovné prostredie pre zamestnancov. Firma venuje pozornosť ekologickému 

dopadu na spoločnosť, je tak možné tvrdiť že zastáva princípy spoločensko-zodpovednej 

firmy. Firma má v danom prostredí, v ktorom  funguje veľmi dobrú povesť. Z pohľadu 

zákazníka aj z pohľadu zamestnancov. 

Vízia podniku : 

Chceme byť vysoko dôveryhodnou a spoľahlivou dopravnou firmou. Prvou voľbou pre 

zákazníka v oblasti autobusovej dopravy v rámci regiónu dolného Zemplína. 
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Misia podniku :  

Našim poslaním je poskytovať širokú škálu prepravných služieb v rámci mestskej 

hromadnej a nepravidelnej autobusovej prepravy. Rešpektujeme zásady férovej 

spolupráce, o ktoré sa môžu naši zákazníci aj zamestnanci vždy oprieť. 

Cieľom business (obchodnej) stratégie  jednotlivých podnikateľských jednotiek je 

patriť k vedúcim konkurentom na trhu. Vybraná firma sa skladá z viacerých podnikových 

subjektov (divízií), ktoré sú vzájomne prepojené. V rámci SBU Firma usiluje o efektívne 

prerozdeľovanie podnikových a pracovných zdrojov medzi jednotlivé obchodné 

jednotky, čím šetrí dôležité prevádzkové nákladové položky. V rámci michalovskej 

centrály sa napríklad nachádza centrálny servis, kde prebieha servis všetkých vozidiel 

zdravotnej služby a taktiež služieb hromadnej osobnej dopravy. Firma sa snaží čo 

najlepšie alokovať zdroje podľa aktuálnych trhových potrieb. 

Z pohľadu operatívnej (funkčnej) stratégie má firma v rámci každej z obchodných 

jednotiek a jednotlivých prevádzok vedúceho dispečera, ktorý ma na starosti bezchybný 

chod prevádzky. Firma musí mať neustále k dispozícií istý počet autobusov, ktoré sú 

v prevádzke a taktiež autobusov v zálohe. Pre prípad poruchy sú neustále v pohotovosti 

3 servisne dielne. Ich úlohou je zabezpečovať prevádzkový technický stav vozidiel. 

Nepravidelná zákazková preprava patrí pod dispečing v Michalovciach. Úlohou hlavného 

dispečera a jeho asistenta, je efektívne riadiť MHD v Michalovciach, ale aj objednávky 

týkajúce sa zákazkových prepráv. Nedostatkom je, že firma nemá potrebný objednávkový 

informačný systém a webové stránky. 

2.2.2 Organizačná štruktúra spoločnosti 

Účelom organizačného usporiadania podnikového riadenia hromadnej dopravy je 

usporiadanie všetkých výrobných činiteľov tak, aby bolo zabezpečované efektívne 

uspokojenie prepravných potrieb cestujúcich a taktiež ekonomických potrieb firmy. Ide 

o riadenie stáleho obehu dopravných prostriedkov, opravárenskej a stavebnej činnosti 

a podobne. Riadenie dopravy sa zaoberá predovšetkým plnením technicko-

prevádzkových kritérií (využitie kapacity dopravných prostriedkov). V nasledujúcej 

schéme je zobrazená divizionálna organizačná štruktúra firmy. Následne sú popísané 

úlohy jednotlivých stredísk. Problémom v organizačnej štruktúre vybranej firmy je 

predovšetkým to, že nie sú jasne vymedzené kompetencie a zodpovednosti. Úlohy 
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jednotlivých pracovníkov obsahovo presahujú do iných a naopak. V rámci úseku 

technickej prevádzky sú zaznamenané nedostatky v rámci rozdelenia kompetencií 

a zodpovednosti. Častokrát sa stáva, že vedúci iných úsekov nesystematicky zasahujú do 

práce úsekov iných, čím sa znižuje efektivita práce. Taktiež nie je dostatočne zriadená 

pravidelná a efektívna kontrola efektivity práce v rámci úsekov. 

 

 

Obrázok č. 9 Organizačná štruktúra spoločnosti 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Úsek ekonomicko-obchodný  

Zabezpečuje všetky dopravné a hospodárske plánovacie úlohy spoločnosti ako celku. 

Patria sem organizačné jednotky ako napríklad všeobecná učtáreň, financovanie, 

marketing a odbyt, predaj cenín, pokladňa a výpočtové stredisko.  

Úsek dopravnej prevádzky 

Rieši  a zabezpečuje realizáciu výkonov, dopravných a prepravných služieb mestskej 

hromadnej/diaľkovej osobnej dopravy. Zabezpečuje rozvoj dopravy, stratégiu, dopravný 

marketing, prepravnú kontrolu, riadenia kontrolu dopravy. Patria sem organizačné 

jednotky a útvary ako napríklad prevádzka dopravy, tvorba cestovných poriadkov, 

dispečing, sledovanie nákladov a výkonov dopravy. Dopravné výkony realizujú príslušne 

strediská dopravy. Patria sem činnosti spojené s tvorbou denného prehľadu 

a pohotovostnom stave dopravných prostriedkov, stave počtu pracovníkov potrebných na 

prevádzku, činnosť spojená s určením a zmenami nástupov vodičov na jednotlivé zmeny, 

prehľad a evidencia o uskutočnených úloh a výkonov vodičov autobusov. 

Úsek technickej prevádzky  

Uvedený úsek zabezpečuje kvalitnú investičnú výstavbu v rámci rozvoja 

spoločnosti. Patrí sem obnova, oprava dopravných prostriedkov, technických zariadení 

a ich revízia. Preventívna činnosť spojená s odstraňovaním dopravných porúch, nehôd 

a s uvedením do normálneho stavu prevádzky po prerušení. U vybraného autodopravcu 

sú evidované nedostatky týkajúce sa ľudských zdrojov. Niektorí zamestnanci v rámci 

tohto úseku vykazujú ďaleko nižšie výkony v porovnaní s ostatnými. Preto je možné 

predpokladať, že firmy by sa zaobišla aj s nižším počtom mechanikov. 

2.2.3 Štýl riadenia 

Vo firme sa vyskytuje prevažne autoritatívny štýl riadenia. Riaditeľ spoločnosti 

však deleguje veľké množstvo taktických či operatívnych činností medzi vedúcich 

pracovníkov jednotlivých úsekov. Manažment firmy sa tiež snaží prijímať spätnú väzbu 

od týchto pracovníkov, vodičov či mechanikov. Preferuje sa vecné riešenie problémov. 

Majiteľ spoločnosti usiluje o kontrolu nad firmou aj nad všetkými jej úsekmi. Raz 

týždenne sa preto organizujú porady na jednotlivých firemných úsekoch.  



46 

 

2.2.4 Systémy 

Systém vybavovania cestujúcich v MHD je založený na bezhotovostnom vybavovaní 

cestujúcich pomocou bezkontaktných čipových kariet. Čipové karty sú prenosné 

a personifikované (s údajmi o držiteľovi, fotografiou a údajmi). Čip použitý v čipovej 

karte umožňuje použiť rôzne typy cestovných lístkov ako je: 

➢ Hodnotový cestovný lístok (elektronická peňaženka) – na karte je nabitá peňažná 

čiastka, z ktorej sa odpočítava cena jazdy pri každom použití. Peňažný zostatok sa 

vytlačí na cestovnom lístku. Kredit na tejto čipovej karte je možné dobiť na 

dispečerskom pracovisku MHD na Staničnej ulici, alebo priamo u vodiča 

autobusu. 

➢ Časový cestovný lístok – umožňuje vykonávať po určitý čas (deň, týždeň, mesiac), 

neobmedzený alebo tarifne stanovený počet jázd. 

➢ Osobitný cestovný lístok – v prípade, že cestujúci nie je držiteľom čipovej karty, 

má možnosť zakúpiť si cestovný lístok v hotovosti u vodiča. Ten vydá cestovný 

lístok podľa príslušnej tarify na vozidlovom počítači. 

Ďalšie systémy, ktoré firma využíva: 

• Zariadenie pre identifikáciu polohy vozidla v dopravnej sieti s využitím satelitného 

systému GPS, GSM. 

• Registračné zariadenie odchodov, príchodov a prejazdov vozidiel ovládané vodičom 

autobusu (napríklad na konečných zastávkach alebo autobusových staniciach). 

• Registračné zariadenie automatické registračné zariadenie, ktoré je spojené s centrom 

operatívneho riadenia a zaznamenáva odchody, prejazdy a príchody vozidiel. 

• Signalizácia ovládaná priamo z centra operatívneho riadenia, umožňujúca zmenu 

prevádzkového režimu, na základe výberu z niekoľkých variantov grafikonu. 

Napríklad zmenu linkového intervalu dopravy, ktorá je vyvolaná zmenou v prepravnej 

potrebe. 

Systémy ktoré firme chýbajú:  

• Systém pre efektívne riadenie vzťahu so zákazníkmi CRM v rámci zákazkovej 

prepravy. 

• Objednávkový informačný systém nepravidelnej dopravy. 

• Systém pre plánovanie práce zamestnancov. 

• Kvalitné webové stránky firmy. 
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2.2.5 Spolupracovníci 

Spoločnosť sa riadi krédom, že pracovníci sú hlavným zdrojom zvyšovania 

výkonnosti firmy. Preto je potrebné venovať pozornosť správaniu pracovníkov vo 

vzťahu, k  firme a k zákazníkom. Spoluúčasť zamestnancov na rozvoji firmy je teda alfa 

omega pri budovaní firemnej kultúry. Firma Zamestnáva  28 šoférov. Ich vekový priemer 

je 37 rokov. Všetci sú držiteľmi vodičských oprávnení skupiny D. V rámci ekonomicko-

obchodného úseku zamestnáva 6 ľudí s vysokoškolským vzdelaním. Štyri účtovníčky a 

dvaja manažéri na dopravnom úseku v Michalovciach. Jeden manažér a účtovníčka na 

dopravnom úseku v Humennom. Firma zamestnáva 9 mechanikov, z ktorých dvaja sú 

špecializovaní na osobné automobily, štyria na autobusy. Dvaja z nich sa venujú 

karosárskym opravám autobusov. Prebieha napríklad výroba náhradných dielov. Jeden 

mechanik je špecialista na elektroinštaláciu. Stav zamestnancov je skoro stabilný, vysokú 

fluktuáciu zaznamenávame iba v kategórii vodičov v doprave, firma ich má ale dostatok. 

2.2.6 Schopnosti 

Zamestnanci firmy sú z veľkej časti šoféri z povolania. Šoféri musia byť držiteľmi 

vodičského oprávnenia D. Musia mať taktiež kartu vodiča profesionál, ktorá ich 

oprávňuje vykonávať túto činnosť. Zamestnanci firmy DZS – M.K- Trans, s.r.o. sú 

poväčšine starší, skúsení šoféri. Firma si týmto spôsobom buduje u zákazníka obraz 

spoľahlivosti a bezpečia. Zamestnanci sú pravidelne školení v oblasti týkajúcich sa 

bezpečnosti prepravy a taktiež firma pravidelne preškoľuje zamestnancov o zásadách 

pravidelného odpočinku a o princípoch úspornej jazdy.  

V rámci úseku technickej prevádzky zamestnáva 9 mechanikov, z ktorých všetci 

majú aspoň päť ročnú prax. Ekonomický úsek disponuje dvoma účtovníčkami 

s vysokoškolským vzdelaním. Od všetkých zamestnancov je očakávaná predovšetkým 

vysoká miera lojality, samostatnosti a príjemného vystupovania.   

 Väčšina vedúcich pracovníkov disponuje dlhodobou praxou v poskytovaní služieb 

cestujúcej verejnosti v oblasti dopravy, ktoré im umožňujú vykonávať rozhodnutia na 

základe skúseností. Tieto rozhodnutia je však potrebné sledovať a pravidelne 

vyhodnocovať. V prípade potreby nezabúdať ani na pravidelné školenie týchto 

zamestnancov. 
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2.2.7 Zdieľané hodnoty 

Firemná kultúra je dôležitým prvkom spoločnosti DZS M.K-Trans. s.r.o. 

Prostredníctvom nej totiž dokáže top manažment firmy efektívne komunikovať so 

všetkými zamestnancami firmy. Kultúra v tejto firme je založená na sústave nepísaných 

pravidiel, ktorou sa musia riadiť všetci zamestnanci, ktorí vo firme pôsobia. Týkajú sa 

napríklad pracovnej morálky v rámci čistoty autobusov, dielní, a podobne. Vnútro 

firemná komunikácia a aj komunikácia so zákazníkom prebieha slušne a podľa etikety.  

Kultúra firmy je prezentovaná tiež firemnými odevmi. Jednotlivé odevy sú podľa 

veľkosti jednotlivých pracovníkov objednávané na mieru, a zamestnanci na sebe nosia 

logo firmy radi. Atmosféra v podniku je priateľská, keďže firma viackrát ročne organizuje 

networkingové akcie. Umožňuje zamestnancom spoznávať spolupracovníkov aj mimo 

pracovnú dobu. Sú to napríklad jednodňové lyžiarske zájazdy, pobyt na ranči v Blatnej 

Polianke, alebo koncoročný  firemný večierok. Firma taktiež aktívne zapája svojich 

zamestnancov na účasti Zemplín Veterán Rallye (veterán zraz organizovaný firmou DZS- 

M.K.- Trans s.r.o). Zamestnanci sú pozvaní, aby sa zúčastnili na tomto zraze, kde majú 

možnosť šoférovať tieto historické vozidlá. Dôležitým prvkom firemnej kultúry je taktiež 

žlto-modrá farba. 

2.2.8 Zhodnotenie vzájomných vzťahov faktorov 7S 

Vo vybranej firme je možné pozorovať, že sa snaží svoje postavenie upevňovať 

formou vodcovského postavenia v nízkych nákladoch. Túto stratégiu však kombinuje 

s faktormi vzťahovými a faktormi štrukturálnych zdrojov. Budovanie dobrých vzťahov 

s kľúčovými zákazníkmi je pre firmu veľmi dôležite. V organizačnej štruktúre firmy však 

chýbajú jasne vymedzené právomoci vedúcich pracovníkov jednotlivých úsekov. 

Častokrát nastáva konfrontácia v rozhodovaní. Vo firme funguje viacero systémov na 

riadenie hlavného procesu. Chýbajú však ale systémy ktoré zachytávajú podporné 

procesy vo firme, ako napríklad systém pre riadenie stavu zásob alebo objednávkový 

informačný systém nepravidelnej dopravy alebo systém kontroly pracovníkov. Firma 

disponuje dostatkom pracovníkov, dokonca je možné tvrdiť, že v rámci niektorých 

úsekov až nadbytok. Schopnosti zamestnancov sú dostatočné, bolo by však potrebné 

preškoliť manažment firmy. Firma má vybudovanú silnú identitu a firemnú kultúru. 
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2.3 Analýza firemných faktorov 

K preskúmaniu interného prostredia firmy poslúži analýza firemných faktorov. 

Zameriava sa na vnútorné oblasti firmy akými sú faktory vedecko-technického rozvoja, 

marketingové či ekonomické  faktory v rámci firmy. 

2.3.1 Faktory vedecko technického rozvoja 

V rámci vedecko-technického rozvoja ide dopravným firmám predovšetkým 

o modernizáciu vozového parku. Cieľom obnovy voz. parku je znížiť priemerný vek voz. 

parku kúpou nových a používaných nízko-podlažných vozidiel a vykonať generálne 

opravy dopravcom vybraných vozidiel čím sa znižuje poruchovosť vozidiel v prevádzke 

a zvyšuje úroveň  kvality poskytovaných služieb. 

Dopravné podniky sa tak snažia neustále držať krok s konkurenciou. To je dôvod 

prečo aj vybraná firma neustále modernizuje svoj vozidlový park. Výhoda nových 

moderných autobusov nespočíva len vo zvýšenej miere komfortu ale aj v nižšej spotrebe 

paliva, či zníženej produkcií emisií. V súvislosti so znižovaním prevádzkových nákladov 

firma, vo vlastnej réžií opravuje svoje autobusy. Z ekonomických dôvodov sa spoločnosť 

snaží nakupovať autobusy rovnakého druhu. Použité diely z vyradených autobusov sú 

následne častokrát využívané pri servise autobusov v prevádzke. 

V roku 2020 dopravca zaviedol do prevádzky 2 použité nízko-podlažné autobusy, 1 

štandardný autobus a 1 nízko-podlažný autobus vybavený klimatizáciou. Autobusy 

podstúpili pred zavedením do prevádzky generálne opravy motora a karosérie. Z dôvodu 

vysokého veku a častej poruchovosti bolo z prevádzky viz. tabuľka č. 1 vyradených 5 

vozidiel. Odpisová doba týchto vozidiel bola do 10. mesiaca roku 2019. Firma 

momentálne disponuje dostatočným množstvom vozidiel. Nedostatkom u vybraného 

dopravcu je nevyužívanie nízko - kapacitných autobusov. Tieto autobusy majú v priemere 

o 17 litrov nižšiu spotrebu ako štandardný mestský autobus a produkuje výrazne menšie 

množstvo emisií. 

Z údajov poskytnutých dopravcom z programu TransData vyplynulo, že niektoré 

linky v jednotlivých prevádzkach sú málo vyťažené. Priemerná kapacita vozidiel 

využívaných dopravcom je momentálne v priemere 79 miest, z čoho 31 miest je na 

sedenie. Nevyťaženým spojom sa rozumie vozidlo, v ktorom sa v jednom čase nachádza 

menej ako 15 ľudí. 



50 

 

Tabuľka č. 2 Zoznam vyradených vozidiel v roku 2019 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa ústneho podania majiteľa) 

Názov EVČ 

Počet miest 

státie/sedenie 

Rok 

výroby Odpisy rok 2019 Spotreba (L) 

SOR 9,5 MI521CS 39/23 1999 0 30 

KAROSA B932 MI713CT 32/63 1998 0 36,5 

KAROSA B932 MI672DI 32/63 1997 0 36,5 

KAROSA C934 MI099DV 46/35 1999 do 10. mesiaca 42 

KAROSA B931E MI741DC 11/32/63 2003 0 45 

 

Z údajov zo strojčekov podľa počtu predaných vyplynulo, že linky Mestskej 

hromadnej dopravy najazdia denne približne 290 kilometrov autobusmi, ktoré nie sú 

vyťažené. V rámci mesta Humenné je to 100 kilometrov a v mete Stará Ľubovňa 80 

kilometrov denne. Štandardný autobus mestskej hromadnej dopravy spotrebuje približne 

35 litrov motorovej nafty.  

Je teda možné predpokladať, že niektoré vybrané spoje, ktoré jazdí dopravca  

veľkokapacitnými vozidlami produkujú nadbytočné náklady na pohonné hmoty a taktiež 

zvýšenú produkciu emisií na osobu. Prostredníctvom tabuliek č. 2, 3, 4 je znázornené 

množstvo nevyužitých prepravných kapacít prepravovaných dopravcom za jeden deň 

v jednotlivých mestách. 

Tabuľka č. 3 Počet nevyťažených kilometrov za deň v meste Humenné 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov zo systému TransData) 

 

 

 

 

 

  

Názov 

linky 

Dĺžka 

linky (km) 

Nevyťažené 

spoje (km) % 

1 78 10 12,82 

2 30 
 

0,00 

3 76 23 30,26 

4 121 21 17,36 

5 91 40 43,96 

6 87 11 12,64 

  483 105 21,74 
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Tabuľka č. 4 Počet nevyťažených kilometrov za deň v meste Michalovce 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov zo systému TransData) 
 
Názov 

linky Dĺžka linky (km) 

Nevyťažené 

spoje (km) %  

1 206,6 42,7 20,67 

2 124,1 55,4 44,64 

3 85,7 27 31,51 

4 168,7   
5 126,8 79,4 62,62 

6 142,8   
7 87,4 12 13,73 

8 79,5   
9 178,2 67,2 37,71 

10 17,5   
11 37,2 5 13,44 

111 16,8  0,00 

Celkom 1271,3 288,7 22,71 

 

Tabuľka č. 5 Počet nevyťažených kilometrov za deň v meste Stará Ľubovňa 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov zo systému TransData) 

 

 

 

 

2.3.2 Marketingové a distribučné faktory 

Produkty 

 Firma DZS M.K-Trans s.r.o., poskytuje zákazníkom širokú škálu dopravných 

služieb. Od prímestských autobusov, cez zájazdové až po osobnú prepravu formou 

dopravno-zdravotnej služby. Firma taktiež prevádzkuje 4 autodielne, z ktorých sa 2 

zaoberajú opravou a výrobou dielov slúžiacich na generálne opravy autobusov a ďalšie 

dve opravou osobných automobilov. Spoločnosť prevádzkuje predovšetkým mestské 

autobusy. Mestské autobusy sú vybavené miestami na sedenie a miestami na státie. Firma 

taktiež vlastní aj autobusy, ktoré sú určené pre diaľkovú prepravu osôb. Zákazník teda 

má na výber zo širokej škály prepravných služieb poskytovaných touto firmou. Sú to 

autobusy od 9 až po 57 miest. Patrí sem 9 miestny Ford Custom, 26 miestne Isuzu, 35 

miestne SOR, 49 miestny Renault, 49 miestna Scania, 49 miestna Bova, 53 miestna Bova 

Názov 

linky 
Dĺžka 

linky (km) 
Nevyťažené 

spoje (km) % 

1 78 37 47,44 

2 107 36 33,64 

Celkom 185 73 39,46 
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a 57 miestny autobus značky Man. Všetky tieto vozidlá sú plne klimatizované. Väčšina 

z týchto vozidiel má kožené polohovatelné sedačky. Autobusy Man, Bova a Scania sú 

vybavené CD/DVD/USB prehrávačmi. Prepravu týmito autobusmi je samozrejme 

potrebné realizovať s ohľadom na dodržanie dostatočnej miery kvality poskytovaných 

služieb. Aj keď luxus nie je v tomto prípade hlavnou konkurenčnou výhodou, je stále 

potrebné dbať na čistotu a bezpečie v rámci prepravy. 

Cenová politika 

Cena prepravných výkonov MHD je stanovená v zmluve s jednotlivými mestami. 

Mestá sa snažia zatraktívniť MHD predovšetkým pre žiakov a dôchodcov. Podnik DZS-

M.K.Trans, s.r.o. má  v zmluve s mestom Michalovce stanovenú cenu za služby 590 000 

€ na rok. Mesto touto sumou uhrádza dopravcovi vzniknutú stratu na tržbách ktoré 

vyberie formou cestovného (v roku 2018 tržba dosahovala výšky 78 866€), pričom 

plánovaný ročný výkon v roku 2019 predstavuje 468 670 km, (1,43 €/km). Mesto dotuje 

podnik mesačne 1/12 sumy, ktorá je stanovená v zmluve. Rast nákladov na pohonné 

hmoty, cenu spotrebného materiálu alebo mzdy zamestnancov dopláca mesto dopravcovi 

ročne pri celkovom zúčtovaní prepravných výkonov. Zvyšovanie ceny prepravy z dôvodu 

zvýšenia nákladov je možné. Najskôr však po roku od poslednej zmeny. Vďaka dotáciám 

od mesta môžu držitelia študentských čipových kariet jazdiť za 0,017 eur, dôchodcovia 

dokonca len za 0,03 eur. Celý cestovný lístok bez zľavy stojí 0,5 eur.  

Cenová politika zákazkovej prepravy je v rukách dopravcu. Ten musí pravidelne 

analyzovať cenu za kilometer u konkurencie a jej výšku pravidelne porovnávať. Ceny sa 

odvíjajú od kapacity vozidla. Cena za 9 miestne vozidlo sa pohybuje približne na úrovni 

0,5 eur/km. Cena za 26 miestny autobus 0,90 eur/km a cena za autobusové služby nad 45 

miest je približne 1,10 eur/km. Ceny sú tiež ovplyvňované nadčasmi šoférov počas 

víkendov alebo sviatkov. Stojné je  približne vo výške 10 eur/hod. Firma poskytuje pre 

verných zákazníkov 5 až 10 % zľavy z konečnej sumy prepravy. Sú nimi napríklad 

Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach, Folklórny súbor Zemplín, Hokejový klub 

Dukla Michalovce alebo futbalový klub Dukla Michalovce. Faktúry majú 14 dňovú dobu 

splatnosti, v niektorých prípadoch sa však môže predĺžiť na 21 dní. 
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Umiestnenie 

Umiestnenie firmy je v rámci zemplínskeho regiónu strategické. Nachádza sa v  

centre Dolného Zemplína. V tejto spádovej oblasti sú zahrnuté mestá Sobrance, Trebišov, 

Humenné a početné priľahlé obce tohto regiónu. Mesto Michalovce je najväčším mestom 

tohto regiónu, čo znamená že sa v ňom sústreďuje väčšina základných, stredných škôl 

a taktiež športových klubov.  Sídlo spoločnosti v Michalovciach sa preto považuje za 

výhodné.  

V rámci samotného mesta Michalovce, je sídlo spoločnosti umiestnené taktiež 

strategicky. Nachádza sa len niekoľko metrov od autobusovej a železničnej stanice mesta. 

Keďže väčšina spojov odchádza z hlavnej autobusovej stanice, náklady na prístavne 

kilometre sú minimálne. Spádová oblasť regiónu, v ktorom firma pôsobí je znázornená 

prostredníctvom obrázku č. 10. 

 

Obrázok č. 10 Zobrazenie spádovej oblasti firmy 

(Zdroj : Vlastné spracovanie podľa Google maps) 

Propagácia 

Propagácia firmy s ohľadom na činnosť, ktorú vykonáva a na trhy, na ktorých 

pôsobí nie je vo výraznej miere potrebná. Spoločnosť nepropaguje svoje aktivity na 

sociálnych sieťach , či dokonca ani formou reklamy na vozoch MHD. V súčasnej online 
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dobe sa čoraz viac firiem musí do istej miery prezentovať aj v online svete. Zákazník 

častokrát preveruje a zisťuje informácie o produktoch a službách v tomto online 

priestore. Jednotlivé spoločnosti sa tak snažia v online priestore vyniknúť v čo najlepšom 

svetle. Výnimkou by nemal byť ani vybraný autodopravca. Webové stránky firmy sú však 

zastaralé, neobsahujú dostatočné informácie o firme a o službách, ktoré poskytuje. Web 

firmy má celkovo neprehľadný vzhľad a na stránkach sa taktiež nachádza veľa 

nefunkčných odkazov. Webové stránky nepravidelnej zákazkovej prepravy sú spojené 

s webovými stránkami MHD a dopravnej zdravotnej služby. Webové stránky pôsobia 

celkovo chaotickým dojmom.  

Dopravca sa spolieha na to, že si na základe dobrých vzťahov so zákazníkmi  firma 

časom vybudovala určitý prestíž a že ak zákazník hľadá prepravcu, porovnáva ponuky 

v okolí a jednu z nich si vyberie. Paradoxom však je, že ani napriek tomu nevedie 

akékoľvek systém na riadenie vzťahu so zákazníkom. Častokrát sa tak stáva, že verných 

zákazníkov firmy osloví konkurenčná firma a zákazku preberie, aj napriek nižšej kvalite 

alebo vyššej cene. Zákazníci ako napríklad základné a stredné školy, ktorých zastupujú 

učitelia, častokrát vezmú prvú ponuku, ktorá sa naskytne. Zákazníci zvyknú taktiež čoraz 

častejšie objednávať dopravcov, ktorých nájdu online. 

2.3.3 Faktory poskytovaných služieb a riadenia služieb 

 Manažment firmy usiluje o to, aby boli požiadavky zákazníka naplnené čo 

najlepšie. Snaží sa tak pružne reagovať na dopyt po jednotlivých službách. Služby 

Mestskej hromadnej dopravy sú riadené prostredníctvom jednotlivých dispečingov na 

úsekoch v Michalovciach, Humennom aj v Starej Ľubovni. Vedúci dispečeri dbajú o to, 

aby prevádzka fungovala plynule. Snažia preto služby zabezpečovať čo 

najspoľahlivejším spôsobom. Dispečer sa stará o bezchybný chod prevádzky. V prípade 

poruchy, rieši vzniknuté problémy a podobne. 

 Dispečing je k dispozícií zákazníkom každý deň od 8:00 do 14:00, kde 

poverený pracovník, ktorý má na starosti obsluhovanie a predaj čipových kariet, a taktiež 

prípadne riešenie ďalších individuálnych potrieb cestujúcich. V rámci nepravidelnej 

prepravy je tento dispečing umiestnený na materskom pracovisku v Michalovciach. 

Dispečer, ktorý má na starosti MHD v Michalovciach, tak obsluhuje aj zákazníkov, ktorí 

majú záujem o nepravidelnú zákazkovú prepravu. 
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2.3.4 Faktory podnikových a pracovných zdrojov 

Na základe analýzy firemných faktorov vyplynulo, že náklady na pohonné hmoty 

tvoria najväčšou nákladovú položku firmy. Je preto logické, že firme záleží na tom, aby 

boli tieto náklady riadené čo najefektívnejšie. Náklady na PHM, mali počas uplynulých 

piatich rokov rastúci trend. Ten je možné opodstatniť počtom najazdených kilometrov, 

ktorý firma pravidelne monitoruje prostredníctvom GPS. Ďalej to je technika jazdy 

vodičov, alebo zvýšená spotreba súvisiaca so štartovaním autobusov v mínusových 

teplotách. Ďalším veľmi dôležitým avšak ťažko merateľným faktorom je lojalita 

zamestnancov  k samotnej firme. Pri jej absencií, môže dôjsť k situácií, ktorá sa vo firme 

vyskytla nedávno, kedy bol jeden z vodičov pristihnutý pri krádeži motorovej nafty. 

Keďže firma doposiaľ nedisponuje efektívnym systémom pre dohľad nad manipuláciu 

s pohonnými hmotami, je po tomto odhalení možné predpokladať že firma má výrazné 

nedostatky v systémoch kontroly nad manipuláciou s PHM. 

Firma stanovila v každej prevádzke jednu poverenú osobu, ktorá má na starosti 

tankovanie všetkých autobusov, ktoré sú momentálne v prevádzke. Toto opatrenie je ale 

však iba dočasným riešením, ktorým chce firma zamedziť krádeži pohonných hmôt. 

Počas pandémie keď jazdia autobusy vo víkendovom režime je jeden človek schopný 

tieto vozidlá tankovať. Toto riešenie je však ale z dlhodobého hľadiska neefektívne 

a nerentabilné. Podľa vyjadrení majiteľov spoločnosti klesla plošne spotreba na 

autobusoch tankovaných poverenou osobou približne o 3 až 5 litrov/100km. 

Rastúce mzdové náklady. Firma eviduje vo všetkých jej prevádzkach vysoký 

medziročný nárast mzdových nákladov. Hlavnou príčinou je minuloročné zvyšovanie 

príplatkových sadzieb. Mzdové náklady v dôsledku toho stúpli v michalovskej prevádzke 

o približne 41 000 eur. Náklady na pohonné hmoty majú každoročne rastúci trend.  

Dopravca je mesačne dotovaný jednotlivými mestami vo výške dohodnutej v zmluve. 

V prípade že sa tieto náklady počas roka prekročia, predkladá dopravca mestu žiadosť na 

úhradu nepredpokladanej straty. Toto však funguje aj naopak. Ak z ročného výkazu, 

ktorý dopravca predkladá mestu vyplýva, že dopravca nevyužil celú časť dotácie, je 

povinný nevyužitú časť mestu vrátiť. Zisk dopravcu je obmedzený zákonom stanovenou 

výškou na úrovni 3-5% z preukázaných vlastných nákladov výkonu.  

 



56 

 

Tabuľka č. 6 Výkaz o výkonoch, nákladoch a tržbách MHD Humenné 

(Zdroj :Vlastné spracovanie podľa interných firemných údajov) 

HUMENNÉ   Rok 2017 2018 2019 

Pohonné látky-nafta   10 62062,29 84 718,27 77757,23 

                       -oleje    10a 2078,96 3 559,95 2111,56 

Náklady na pneumatiky    11 2356,89 3 275,58 1949,86 

Ostatný priamy materiál    12 3509,11 2 035,66 1551,96 

Priame mzdy (521002)   13 72872,98 78 139,65 93931,87 

Dopravné odpisy 14 20040,71 10 501,00 9798 

  opravy a údržba  16 15358,76 18 823,54 15082,29 

priame odvody z miezd 18 25547,11 26 916,32 32409,99 

náklady iné  19 20035,85 23 270,85 32659,76 

Réžia prevádzková  20 28227,54 36 448,44 25529,3 

  správa   21 263,69 266,68 5910,67 

Ekonomicky oprávnený náklad    22 252353,89 287 955,94 298692,5 

Primeraný zisk 3,5% z nákladov   23 8832,38615 10 078,46 10454,24 

Ekonomická cena    24 261186,276 298 034,40 309146,7 

Výnosy    25 73750,79 62 349,76 51170,86 

z - tržby z regulovaného cestovného   25a 73054,13 61 789,76 50897,51 

               - ostatné výnosy    25b 696,66 560,00 273,35 

Náhrada predpokladanej straty    26 129996 150 000,00 190000 

Cena výkonu vr. Dotácii(r.25+26)  27 203746,79 212 349,76 241170,9 

 +ZISK, -STRATA(r.27-24)   28 -57439,4862 -85 684,64 -67975,9 

Tabuľka č. 7 Výkaz o výkonoch, nákladoch a tržbách MHD Michalovce 

(Zdroj :Vlastné spracovanie podľa interných firemných údajov) 

MICHALOVCE   Rok 2017 2018 2019 

Pohonné látky   10 158347,62 184 650,63 171 175,03 

Náklady na pneumatiky 501212   11 7292,18 8 001,98 5 987,29 

Ostatný priamy materiál 501000   12 6366,26 8 437,03 50 831,89 

Priame mzdy   13 143308,23 148 965,63 182 930,66 

Dopravné odpisy  14 35991 19 615,00 43 783,38 

  opravy a údržba  16 45594,24 94 006,21 23 975,99 

priame odvody z miezd  18 49952,99 51 407,61 63 494,51 

náklady iné  19 28065,31 20 232,29 51 138,45 

Réžia prevádzková 20 66992,19 88 251,04 69 313,42 

  správna  21 554,38 561,03 13 374,41 

vlastné náklady výkonu    22 542464,4 624 128,45 676 005,03 

Primeraný zisk   22.A 17 630,09 20 284,17 21 970,16 

Výnosy   23 130099,41 107 261,01 108 648,61 

Náhrada predpokladanej straty    24 429996 460 000,00 534 000,00 

(r.23+24) Cena výkonu vr. dotácií    25 560 095,41 567 261,01 642 648,61 

(r.22 + r.22A - r.25) zisk + Úhrada   26 22 168,21 77 151,61 55 326,58 

 



57 

 

Tabuľka č. 8 Výkaz o výkonoch, nákladoch a tržbách MHD Stará Ľubovňa 

(Zdroj :Vlastné spracovanie podľa interných firemných údajov) 

STARÁ ĽUBOVŇA Rok 2017 2018 2019 

Pohonné látky   10 32489 32409,37 36 117,80 

Náklady na pneumatiky   11 7020 1744,8 2503,02 

Ostatný priamy materiál   12 2944 1924 2858,52 

Priame mzdy   13 32317 33477,4 42 474,98 

Dopravné odpisy 14 15567 6022 7 208 

prostriedky prenájom 15    

  opravy a údržba 16 17729 15405,32 14 281 

Ostatné cestovné 17    

priame odvody z miezd 18 10352 10593,92 13623 

náklady iné 19 3680 10134,6 11719 

Réžia prevádzková 20 4316 6201,12 1237 

  správna 21 91 91,96 2157 

vlastné náklady výkonu   (r.10 až 21 ) 22 126505 118004,49 134201 

Primeraný zisk 5%   22.A 6 325,25 5 900,22 6710 

Výnosy   23 27780 25340,59 23 490 

Náhrada predpokladanej straty   24 100800 102300 110000 

Cena výkonu vrátane náhrady  (r.23+24) 25 128 580,00 127 640,59 133 490 

_  zisk + Úhrada 

 (r.22 + r.22A - 

r.25) 26 4 250,25 -3 735,88 -7421 

 

2.3.5 Zhodnotenie firemných faktorov (interného prostredia) 

Vozidlový park spoločnosti má pomerne vysoký vek, preto firma musí niektoré 

vozidlá priebežne odpisovať. Firma nedisponuje nízko kapacitnými autobusmi, čo je 

možné považovať za slabú stránku. V rámci cenovej politiky sa firma orientuje pomerne 

dobre. S jednotlivými mestami dokáže efektívne vyjednávať o výške dotácií. V rámci 

zákazkovej prepravy pravidelne monitoruje ceny u konkurencie. Propagácia firmy je 

pomerne na slabej úrovni. Efektívne riadenie prevádzky je zabezpečované dispečerským 

spôsobom riadenia. Z pohľadu riadenia podnikových a pracovných zdrojov je možné 

povedať, že firma má dobre zabezpečené zdroje. Nevýhodou môžu byt pri získavaní alebo 

udržiavaní licencií rastúce prevádzkové náklady, ktoré v roku 2019 narástli.  

2.4 Výskum zameraný na spokojnosť cestujúcich 

Nasledujúci výskum je zameraný na zákaznícke preferencie a následné porovnanie 

so spokojnosťou so službami vybraného dopravcu. Hlavným cieľom výskumu je 
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identifikovať faktory, ktoré najvýznamnejšie ovplyvňujú spokojnosť prepravovaných 

osôb. Následne je potrebné zistiť miery spokojnosti s vlastnosťami poskytovaných 

prepravných služieb. 

K tomuto účelu poslúži vytvorenie Indexu Spokojnosti Zákazníka (CSI – Customer 

Satisfaction Index). Váhy dôležitosti jednotlivých aspektov spokojnosti budú 

uplatňované vo vzťahoch a následne normalizované. Čiastkové indexy spokojnosti (𝐼𝑠𝑖) 

vyjadrujú spokojnosť s konkrétnymi kritériami. Požiadavky zákazníkov na uspokojenie 

jednotlivých aspektov môžu byť rôzne, preto je miera dôležitosti pre zákazníka vyjadrená 

ich váhou. 

Pre jednotlivé indexy spokojnosti bude skúmaný vzťah medzi vnímanou a očakávanou 

kvalitou služieb. Očakávaná kvalita služby predstavuje úroveň kvality, ktorú zákazník 

požaduje od dodávateľa prepravných služieb pred jej realizáciou. Vnímaná kvalita služby 

predstavuje úroveň kvality, ktorú zákazník prijal alebo prijíma. Súvisí s vykonaním 

konkrétnej prepravnej služby. Rozdiel medzi vnímanou a očakávanou kvalitou služby 

bude následne predstavovať stupeň spokojnosti resp. nespokojnosti zákazníka. Výsledky 

výskumu povedú k lokalizovaniu nedostatkov v službách, ktoré poslúžia ako podklad pre 

zvyšovanie spokojnosti prepravovaných osôb.  

Cieľom bude lepšie pochopiť zákazníkov a ich potreby. Potom bude firma 

schopná odhaliť potencionálne nedostatky v prevádzke. Budú vytvorené závery, ktoré 

môžu pomôcť v súvislosti so zvyšovaním kvality týchto služieb čím sa môže zvýšiť 

záujem o verejnú dopravu. 

Centrálna otázka výskumu a výskumný cieľ 

Výskumný projekt je zameraný na prieskum zákazníckej spokojnosti s kvalitou 

služieb vybraného autodopravcu. Centrálna otázka výskumu znie:  "Ktoré kľúčové 

faktory ovplyvňujú úroveň zákazníckej spokojnosti so službami MHD v Michalovciach?“.  

Dielčia otázka: „S ktorými oblasťami v rámci Michalovskej MHD, je zákazník spokojný 

alebo naopak nespokojný?“ 

Metodológia 

 Pre účely tohto kvantitatívneho výskumu som použil dotazník v tlačenej podobe. 

Tento dotazník mohli zákazníci vyplniť na pracovisku MHD v Michalovciach, kde si 

zákazníci chodia predlžovať preukazy alebo priamo v spojoch MHD. Základnou metódou 



59 

 

bolo vytvorenie dotazníkov, ktorými boli oslovení reálni cestujúci. Spolu sa  podarilo 

vyzbierať a vyhodnotiť 152 dotazníkov. 

Priebeh výskumu 

V prvej časti výskumu boli prostredníctvom dotazníkov zisťované základné 

demografické údaje o respondentoch, či frekvencia využívania dopravných služieb. Ďalej 

boli zisťované očakávania zákazníckych požiadaviek na kvalitu poskytovaných služieb. 

Úlohou bolo identifikovať požiadavky cestujúcich. Úroveň očakávaní je následne 

definovaná ako suma určitého počtu vážených kritérií. 

V ďalšej časti výskumu bola prostredníctvom dotazníkov zisťovaná vnímaná 

úroveň kvality, ktorá je zákazníkom poskytovaná počas jazdy. Bola teda orientovaná na 

spokojnosť so službami poskytovanými dopravcom. Respondenti odpovedali na otvorené 

otázky a mali tiež možnosť vyjadriť svoj názor bodovacím hodnotením od 1 po 5, pričom 

1 bod znamená najmenej dôležité, resp. nespokojnosť a 5 bodov znamená najviac 

dôležité, resp. spokojnosť.  

Popis bodového ohodnotenia aspektov: 

• 1 bod – nespokojný / najmenej dôležité 

• 2  body - menej spokojný / menej dôležité  

• 3 body  - stredne spokojný / stredne dôležité 

• 4 body – spokojný / dôležité 

• 5 bodov - veľmi spokojný / veľmi dôležité 

Prvým krokom bolo určenie štatistickej vzorky, ktorá predstavuje minimálny počet 

dotazníkov. Tento počet bol určený pomocou stránky www.surveysystem.com. Pre mesto 

Michalovce – 37 575 obyvateľov. Do výpočtu bola zadaná hladina spoľahlivosti na 

úrovni 95% a úroveň hladiny spoľahlivosti 7%. Kalkulátor na základe týchto údajov 

vypočítal minimálny počet štatistických vzoriek – 195 dotazníkov. Prieskum bol 

vykonaný ako anonymný dotazník, pričom všetky dotazníky boli distribuované 

a vyzbierané v papierovej podobe. 

Demografické a segmentačné charakteristiky respondentov 

Prvá časť dotazníka bola zameraná na identifikačné údaje respondentov 

a základné otázky týkajúce sociálneho statusu zákazníkov mestskej hromadnej dopravy 

http://www.surveysystem.com/
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mesta Michalovce. Po vyhodnotení dotazníka boli spracované závery. Z grafov v prílohe 

č. 2 vyplýva, že mestskú hromadnú dopravu v meste Michalovce využívajú najmä 

študenti stredných škôl a ekonomicky dôchodcovia a že prevažná väčšina cestujúcich 

využívajúcich služby mestskej hromadnej dopravy je ženského pohlavia, i keď rozdiely 

v pohlaví nie sú výrazné. Mestskú hromadnú dopravu v meste Michalovce využívajú 

cestujúci na prepravu hlavne v pracovné dni, najmä na presun do práce či školy.  Z grafov 

v prílohe č. 3 tiež vyplýva, že množstvo cestujúcich využíva služby MHD počas celého 

kalendárneho týždňa.  

2.4.1 Váhy dôležitosti jednotlivých aspektov spokojnosti 

Po vyhodnotení dotazníka vyplynulo, že mestskú hromadnú dopravu v meste 

Michalovce využívajú najmä študenti stredných škôl a dôchodcovia nad 65 rokov, čo 

zodpovedá demografickému členeniu obyvateľstva mesta Michalovce. Keďže sa v meste 

nachádza len jedno vysunuté pracovisko Vysokej školy ekonomickej v Košiciach, 

mestská hromadná doprava v Michalovciach je málo využívaná študentmi vysokej školy. 

Z predchádzajúcich grafov vyplýva, že väčšina cestujúcich využíva mestskú hromadnú 

dopravu v meste Michalovce pravidelne, väčšinou cestou do práce a škôl (pracovné dni), 

v rôznych intervaloch, 2- 5x týždenne.  

Trasovanie liniek, prestupy  

Dôležitým aspektom pri skvalitňovaní služieb, ako napríklad pri návrhoch 

trasovania liniek, je aj pohľad užívateľa na dôležitosť času, ktorý strávi v autobuse aj 

mimo neho. Linkový interval liniek je 10 – 55 minút, v závislosti od špičky či sedla, takže 

spĺňa požiadavky  

V rámci linkových intervalov označilo 3,3% respondentov, že by stačil interval 2 

hodiny, čo nemôžeme brať do úvahy, pretože vychádzame z predpokladu, že daní 

cestujúci využívajú linku nepravidelne. Cestujúci, ktorí pochádzajú z okolitých dedín 

alebo prímestských častí, označovali za veľmi dôležité, aby bola zabezpečená nadväznosť 

s iným druhom dopravy, resp. s inou linkou. Zatiaľ čo cestujúci, ktorí sa premiestňujú len 

v území mesta označili nadväznosť za úplne nepodstatnú.  

Cestovné 

Pri komentovaní významu dostupnosti informácií o cestovných poriadkoch, 

cestovnom, či označení vozidiel sa respondenti v názoroch rozchádzali. Mnohí cestujúci 
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totiž ovládajú cestovné poriadky linky, ktorou cestujú naspamäť. Dostupnosť informácii 

o cestovnom je považovaná za nepodstatnú, keďže v celom meste je jednotná cestovná 

sadzba. Keďže v meste premáva 11 liniek a každá má inú trasu, je veľmi dôležité, aby 

boli označené, kvôli presnému rozpoznaniu jednotlivých liniek cestujúcimi. Väčšina 

cestujúcich by nebola ochotná priplatiť na cestovnom. Z grafu č. 4 respondenti, ktorí 

zakrúžkovali možnosť „áno“ uviedli, že by boli ochotní priplatiť viac, ak by vo vozidlách 

pribudla nástupná plošina, disponovali by wifi pripojením, alebo by sa zmenil vek 

vozidlového parku. Používanie nízko podlažných vozidiel je dôležité najmä pre zdravotne 

ťažko postihnutých, dôchodcov, mamičky s kočíkom, prípadne cestujúcich, ktorí so 

sebou prepravujú bicykel. 

 

Graf č. 2 Dostupnosť informácií o výške cestovnom 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Graf č. 3 Dostupnosť čitateľného cestovného poriadku 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Graf č. 4 Zákaznícké preferencie vybavenia 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Kvalita a čistota autobusov  

V rámci prepravy bola zisťovaná dôležitosť čistoty jednotlivých prvkov vozidla. 

Najdôležitejšou časťou vozidla z hygienickej stránky sú pre cestujúcich práve časti, 

s ktorými bezprostredne prichádzajú do fyzického kontaktu a to sedadlo či držadlá. Zatiaľ 

čo vonkajší vzhľad vozidla a taktiež podlaha výrazne nerozhoduje o ich spokojnosti. 

Rovnako ako sedenie na zastávkach je pre cestujúcich dôležité, aby im bola umožnená 

možnosť sedenia aj v dopravnom prostriedku. Najdôležitejšie pre cestujúcich pri 

hodnotení aspektov pohodlia dopravného prostriedku je jazda bez zápachu z dôvodu 

možného ohrozenia zdravia cestujúcich či celkového pohodlia. Z grafu 26 vyplýva, že 

najmenej dôležitým aspektom pohodlia je hlučnosť prostredia dopravného prostriedku. 

Ľudia v meste Michalovce sa nepozerajú na životné prostredie v meradle globálneho 

charakteru. Faktor techniky jazdy vodiča sa zdá pre cestujúcich dostatočne dôležitý 

a môže byť zároveň podnetom k preškoleniu vodičov. 

Kvalita a čistota autobusových zastávok 

Vo výskume sú taktiež zohľadnené súčasti MHD, o ktoré sa stará mesto. Tieto 

časti infraštruktúry síce nepatria do správy firmy, ale výrazne ovplyvňujú zákaznícku 

spokojnosť. Ide predovšetkým o autobusové zastávky. Z predchádzajúcich grafov 

vyplýva, že pre cestujúcich je veľmi dôležité, aby zastávka disponovala zariadením na 

zastrešenie priestoru na čakanie pre príchod vozidiel mestskej hromadnej dopravy. 

Taktiež dôležité pre cestujúcich (väčšinou dôchodcovia a žiaci základných škôl), že je 

vybavenie zastávky miestom na sedenie.  

Kritériá hodnotenia kvality a ich váhy  

Z grafov v prílohe č. 6 vyplýva, že najvyššiu váhu má kritérium vybavenia 

zastávky prístreškom, vybavenie vozidla funkčnou tabuľou, či presnosť spojov. 

Z aspektov pohodlia ľudia označovali za najdôležitejšie cestovanie bez zápachu. Čo sa 

týka čistoty jednotlivých prvkov, najväčšiu pozornosť by venovali práve čistým držadlám 

či sedadlu, s ktorými prichádzajú bezprostredne do kontaktu.  

Za najmenej dôležité kritéria boli označené vplyv prevádzky vozidla na životné 

prostredie, či dostupnosť informácii o cestovnom, ako aj vonkajšok vozidla z hľadiska 

čistoty prvkov. V nasledujúcej tabuľke č. 9 sú zhrnuté výsledky meraní, ktoré budú 

následne tvoriť dáta potrebné pre výpočet indexu spokojnosti. 
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Tabuľka č. 9 Zhodnotenie dôležitosti jednotlivých aspektov spokojnosti 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa nameraných hodnôt) 

P.č. Kritérium 1 2 3 4 5 suma       váha 

1 Čas premiestnenia 6 17 14 121 54 212 3,943 

2 Možnosti prestupu 56 22 16 35 59 212 2,75 

3 Aktuálnosť CP na zastávke 21 69 36 54 32 212 3,033 

4 Informácie o cestovnom 78 62 28 31 13 212 2,241 

5 Informačná tabuľa 1 8 7 62 134 212 4,509 

6 Odchody a príchody 4 14 31 89 74 212 4,014 

7 Správanie vodiča 20 32 74 53 33 212 3,222 

8 Prístrešok na zastávke 4 8 2 55 143 212 4,533 

9 Sedenie na zastávke 19 3 33 69 88 212 3,962 

10 Čistota zastávky 27 17 49 72 47 212 3,448 

11 Sedenie v autobuse 31 3 53 38 87 212 3,693 

12 Sedadlo 12 21 17 69 73 212 3,519 

13 Držadlo 24 32 21 74 61 212 3,547 

14 Okno z vnútra 29 37 42 78 26 212 3,166 

15 Podlaha 60 39 65 19 29 212 2,613 

16 Vonkajšok 77 37 48 19 31 212 2,481 

17 Vhodná teplota 19 38 72 31 52 212 3,278 

18 Sedadlo 36 14 33 78 51 212 3,443 

19 Nehlučné prostredie 43 34 48 61 26 212 2,967 

20 Bez zápachu 12 19 59 38 84 212 3,768 

 

2.4.2 Spokojnosť cestujúcich so službami dopravcu 

Ďalšia časť výskumu je zameraná priamo na mieru spokojnosti cestujúcich so 

službami MHD v Michalovciach. Z tabuľky č. 10 vyplýva, že spokojnosť cestujúcich 

s ponukou spojov v MHD mesta Michalovce je podpriemerná, čo vyžaduje zmenu liniek 

alebo doplnenie o niektoré spoje. Z dotazníka vyplynulo, že prevláda spokojnosť s časom 

stráveným v autobuse, no niektoré spoje je možné skrátiť o nevyžadované zastávky, 

poprípade zmeniť trasovanie spojov.  
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Tabuľka č. 10 Spokojnosť s ponukou spojov v mestskej hromadnej doprave v Michalovciach 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 
Absolútny počet Relatívny počet 

1bod nespokojný 17 11,20% 

2body menej spokojný 51 33,60% 

3body stredne spokojný 32 21,10% 

4body spokojný 36 23,60% 

5bodov veľmi spokojný 16 10,50% 

Celkom 152 100,00% 

 

Tabuľka č. 11 Spokojnosť s časom stráveným v autobuse v Michalovskej MHD 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 
Absolútny počet 

Relatívny 

počet 

1 bod nespokojný 21 13,80% 

2 body menej spokojný 27 17,80% 

3body stredne spokojný 37 24,30% 

4body spokojný 41 27,00% 

5bodov veľmi spokojný 26 17,10% 

Celkom 152 100,00% 

 

V tabuľkách č. 12 a č. 13 sú interpretované výsledky týkajúce sa komentovania 

spokojnosti  s možnosťou prestupov a dostupnosťou čitateľného cestovného poriadku. 

Linkový interval linky č. 4 je v rozmedzí 10 – 55 minút, v závislosti od špičky, či sedla. 

Tabuľka č. 12 Spokojnosť s možnosťou prestupu medzi jednotlivými linkami 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 
Absolútny počet Relatívny počet 

1 bod nespokojný 43 28,30% 

2 body menej spokojný 67 44,10% 

3 body stredne spokojný 17 11,20% 

4 body spokojný 18 11,80% 

5 bodov veľmi spokojný 7 4,60% 

Celkom 152 100,00% 
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Tabuľka č. 13 Spokojnosť s dostupnosťou čitateľného a aktuálneho cestovného poriadku 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 
Absolútny počet Relatívny počet 

1 bod nespokojný 7 4,60% 

2 body menej spokojný 23 15,10% 

3 body stredne spokojný 57 37,50% 

4 body spokojný 31 20,40% 

5 bodov veľmi spokojný 34 22,40% 

Celkom 152 100,00% 

Cestujúci mestskej hromadnej dopravy vyjadrili svoju nespokojnosť 

s nadväznosťou na železničnú dopravu a prímestskú autobusovú dopravu, z čoho 

vyplýva, že je potrebná zmena časov odchodov a príchodov na železničnú a autobusovú 

stanicu. Cestovné poriadky sú dostupné na webovej stránke, vo vozidlách a aj  na 

zastávkach, čomu zodpovedá aj zistený výsledok spokojnosti cestujúcich.  

Tabuľka č. 14 Spokojnosť s presnosťou odchodov a príchodov autobusov na zastávku 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 
Absolútny počet Relatívny počet 

1 bod nespokojný 24,928 16,40% 

2 body menej spokojný 22,04 14,50% 

3 body stredne spokojný 69,008 45,40% 

4 body spokojný 13,984 9,20% 

5 bodov veľmi spokojný 22,04 14,50% 

Celkom 152 100,00% 

 

 

Graf č. 5 Zisťovanie spokojnosti o odchodoch autobusov (graficky) 

(Zdroj: Vlastné spracovanie). 

16%

15%

45%

9%

15%

1 bod nespokojný 2 body menej spokojný

3 body stredne spokojný 4 body spokojný

5 bodov veľmi spokojný



66 

 

Tabuľka č. 15 Spokojnosť so správaním vodiča 

(Zdroj: Vlastné spracovanie). 

 
Absolútny počet Relatívny počet 

1 bod nespokojný 11 7,20% 

2 body menej spokojný 42 27,60% 

3 body stredne spokojný 29 19,10% 

4 body spokojný 26 17,20% 

5 bodov veľmi spokojný 44 28,90% 

Celkom 152 100,00% 

 

 

Graf č. 6 Spokojnosť so správaním vodiča (graficky) 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Z dotazníka spokojnosti s aspektmi kvality MHD Michalovce vyplýva, že  vnímanie 

presnosti spojov medzi cestujúcimi je diametrálne odlišné. Najviac cestujúcich sa 

vyjadrilo, že sú síce spokojní s presnosťou príchodov a odchodov na zastávku, no privítali 

by zlepšenie.  

Problematika správania vodiča k cestujúcim je pomerne zložitá. Pri pozorovaní sa 

prišlo nato, že niektorí cestujúci najmä dôchodcovia väčšinou obsadzujú predné miesta 

autobusu, aby mohli byť v kontakte s vodičom. Niektorí takíto cestujúci dokonca 

pravidelne žiadajú vodiča, aby im zastavoval aj mimo zastávky, čo môže prekážať 

ostatným cestujúcim v autobuse.  

Na linkách sa striedajú viacerí vodiči, z čoho sa odvíja aj výsledok spokojnosti tohto 

aspektu. Závisí od toho, s ktorým vodičom sa cestujúci viezol a s ktorými má skúsenosti. 

Z prieskumu vyplýva, že najviac cestujúcich je buď vysoko spokojných alebo 

nespokojných, teda že niektorí  vodiči by mali zlepšiť techniku jazdy. 
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Graf č. 7 Miera spokojnosti s vybavením zastávky prístreškom 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Graf č. 8 Miera spokojnosti s priestorom na sedenie 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

V meste Michalovce je väčšina zastávok po renovácií a okrem dvoch výnimiek 

majú všetky zastávky prístrešok proti dažďu, čo súhlasí aj so získanými výsledkami. Na 

linkách sa nachádzajú tri typy zastávok. Jeden z typov je i bez prístrešku a miesta 

na sedenie. Zástavky, ktoré sú tvorené lávkou, môžu byť značne znečistené, poškodené 

alebo nespĺňajú kapacitu. Z grafov č. 5 a č. 6 vyplýva, že väčšina cestujúcich je spokojná 

s kvalitou vybavenia zastávky priestorom na sedenie, no 7,9 % je vysoko nespokojných. 

 

Graf č. 9 Miera spokojnosti s čistotou sedadiel 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Graf č. 10 Miera spokojnosti s čistotou držadiel 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Graf č. 11 Miera spokojnosti s čistotou podlahy 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Graf č. 12 Miera spokojnosti s čistotou okien 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Z grafov č. 7 až č. 13 vyplýva, že celková čistota vozidiel je dostačujúca, 

v niektorých prípadoch prevyšujúca očakávanie. Hlavným problémom je čistota držadiel, 

na ktorých sa môže zachytávať značné množstvo nečistôt. Tieto časti sú z pohľadu údržby 

čistoty problematické. Plastové držadlá môžu vplyvom opotrebenia časom zožltnúť, čo  

cestujúci  vnímajú ako znečistenie. Cestujúci však prejavili vysokú mieru spokojnosti 

s čistotou vozidiel z vonku. 

 

Graf č. 13 Miera spokojnosti s čistotou vonkajšej častí autobusov 

 (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Graf č. 14 Spokojnosť s čistotou zastávok a autobusovej stanice 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Graf č. 15  Spokojnosť s možnosťou sedenia počas jazdy 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Z dotazníka je očovidné, že cestujúci veľmi negatívne vnímajú čistotu na zastávkach. 

Keďže udržiavanie čistoty na zástavkách nepripadá dopravcovi ale mestu, nemá ako 

zvýšiť jeho úroveň. Tento aspekt ovplyvňujú predovšetkým neprispôsobiví obyvatelia 

mesta (vandalizmus). V tomto aspekte sme sa dozvedeli, že väčšina cestujúcich označila 

stupeň kvality 3, z čoho vyplýva, že vozidlá sú vybavené s dostatočným počtom miest na 

sedenie, avšak v dopravnej špičke tento počet nemôže byť dostatočný pre všetkých 

cestujúcich. 15% cestujúcich bolo veľmi nespokojných s počtom miest na sedenie a to 

môže vyplývať z cestovania z práce a do práce. 

Výsledky hodnotenia spokojnosti pohodlia v autobuse 

V hodnotení kvality týchto aspektov väčšina cestujúcich je viac než spokojná 

s kvalitou pohodlia v autobuse, až na výnimku hlučnosti prostredia, ktoré ale tiež dopadlo 

v medziach noriem. Žiaden z aspektov nemal najväčšie percentuálne zastúpenie na úrovni 

5, čo sa ale dá vysvetliť subjektívnym vnímaním jednotlivých aspektov alebo menšími 

nedostatkami (natrhnuté sedadlo, zápach pri plnom vozidle, nízka teplota v ranných 

hodinách).  
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Graf č. 16 Spokojnosť s teplotou vo vozidlách 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Graf č. 17 Spokojnosť s  pohodlím sedadiel 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Graf č.18 Spokojnosť s mierou hlučnosti 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Graf č. 19 Spokojnosť s mierou a zápachu 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Na grafoch č.16 až č. 19 je znázornená miera zákazníckej spokojnosti s pohodlím počas 

jazdy. Je možné skonštatovať, že spokojnosť cestujúcich je na strednej úrovni. Nebol 

odhalený žiaden dôležitý nedostatok, ktorý by výrazným spôsobom znižoval komfort 

cestujúcich počas jazdy. 
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2.4.3 Index Spokojnosti zákazníka (ISZ) 

Na základe kritérií, ktoré boli vyhodnotené je možné porovnať očakávanú 

a vnímanú úroveň spokojnosti. Ku každému aspektu boli pridelené počty bodov 

a následne boli prepočítané ich váhy. Vnímaná spokojnosť je v pomere s očakávanou. 

Nasleduje výpočet indexu spokojnosti, ktorý predstavuje objektívnu formu vyjadrenia 

miery spokojnosti s danou vlastnosťou prepravných služieb.  

Tabuľka č. 16 INDEX SPOKOJNOSTI ZÁKAZNÍKA 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Por. Kritérium Očakávané Vnímané 
Index 

spokosti lsi 
Wsi Lsi*Wsi 

1 Čas premiestnenia 3,943 3,158 0,8009 0,0579 0,0464 

2 Možnosti prestupu 2,75 2,204 0,8014 0,0404 0,0323 

3 Aktuálnosť CP na zastávke 3,033 3,408 1,1236 0,0445 0,05 

4 Informácie o cestovnom 2,241 3,27 1,4591 0,0329 0,048 

5 Informačná tabuľa 4,509 4,316 0,9572 0,0662 0,0633 

6 Odchody a príchody 4,014 2,908 0,7244 0,0589 0,0427 

7 Správanie vodiča 3,222 3,329 1,0332 0,0473 0,0489 

8 Prístrešok na zastávke 4,533 4,322 0,9535 0,0665 0,0634 

9 Sedenie na zastávke 3,962 3,276 0,8269 0,0582 0,0481 

10 Čistota zastávky 3,448 2,75 0,7976 0,0506 0,0404 

11 Sedenie v autobuse 3,693 3,105 0,8409 0,0542 0,0456 

12 Sedadlo 3,519 3,73 1,06 0,0517 0,0548 

13 Držadlo 3,547 3,046 0,8588 0,0521 0,0447 

14 Okno z vnútra 3,166 4,289 1,3549 0,0465 0,063 

15 Podlaha 2,613 3,237 1,2387 0,0384 0,0475 

16 Vonkajšok 2,481 3,533 1,424 0,0364 0,0519 

17 Vhodná teplota 3,278 3,23 0,9854 0,0481 0,0474 

18 Sedadlo 3,443 4,079 1,1847 0,0505 0,0599 

19 Nehlučné prostredie 2,967 3,467 1,1686 0,0435 0,0509 

20 Bez zápachu 3,768 3,112 0,8259 0,0553 0,0457 

            0,049745 
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Na základe kritérií, ktoré boli vyhodnotené je možné porovnať očakávanú a vnímanú 

úroveň spokojnosti. Ku každému aspektu boli pridelené počty bodov a následne boli 

prepočítané ich váhy. Vnímaná spokojnosť je v pomere s očakávanou. Nasledoval 

výpočet indexu spokojnosti, ktorý predstavuje objektívnu formu vyjadrenia miery 

spokojnosti s vlastnosťou služieb. Index spokojnosti dosiahol hodnotu 0,0497 z čoho je 

možné usúdiť, že cestujúci sú s danou kvalitou poskytovaných služieb v rámci 

michalovskej MHD pomerne spokojní. Objavili sa však oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť. 

Cestujúci mestskej hromadnej dopravy vyjadrili svoju nespokojnosť s nadväznosťou na 

železničnú dopravu a prímestskú autobusovú dopravu, z čoho vyplýva, že je potrebná 

zmena časov odchodov a príchodov na železničnú a autobusovú stanicu. Z dotazníka 

vyplynulo, že cestujúci sú pomerne spokojní s časom stráveným v autobuse, no niektoré 

spoje je možné ukrátiť o nevyžadované zastávky, poprípade zmeniť trasovanie spojov. 

Z výsledkov výskumu vyplýva, že úroveň spokojnosti s čistotou vozidiel je dostačujúca. 

V niektorých prípadoch prevyšujúca očakávanie.  

Zákazníci sú pomerne spokojní s mierou pohodlia v autobuse. Na základe 

zisťovania zákazníckych preferencií, ale taktiež vyplynulo, že zákazníci by ocenili ak by 

boli do prevádzky zavedené nové vozidlá. Pri  starších vozidlách sa častokrát stáva, že 

cestujúci vnímajú opotrebené staršie časti interiéru ako znečistené. Je preto logické, že 

využívanie nových vozidiel by mohlo viesť k zvýšeniu zákazníckej spokojnosti 

a následne taktiež zvýšenému záujmu o MHD. Spoločnosť by sa teda mohla zamerať na 

obnovu dôležitých časti interiéru vozidiel alebo na obstarávanie nových autobusov. 

Limity výskumu 

Úlohou tohto výskumu bolo zisťovanie zákazníckej spokojnosti s kvalitou 

poskytovaných služieb MHD v Michalovciach. Prvým krokom k zisťovaniu spokojnosti 

bolo práve vytvorenie dotazníka. Na základe dotazníkov (papierová forma), ktorých bolo 

152, bolo vytvorené grafické vyhodnotenie každého aspektu. Na základe literárnej rešerše 

bola použitá metóda Indexu Spokojnosti (CSI – Customer Satisfaction Index). Za hlavné 

limity tejto práce považujem nedostatočný počet vyplnených dotazníkov alebo dotazníky, 

ktoré boli vyplnené náhodne alebo neúplne, čo spôsobilo zníženie výskumnej vzorky.  

Dodatočné doplňovanie dotazníkov nebolo v súvislosti s vypuknutím COVID-19 

možné. Hlavným limitom výskumu je teda pandémia, kvôli ktorej nebolo možné 
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chýbajúce dotazníky vyplniť. Centrálna výskumná otázka však bola zodpovedaná a aj 

napriek limitom výskumu bol výskum do určitej miery pre firmu prínosom. Na jeho 

základe môže nastaviť opatrenia, ktoré môžu viesť  k postupnému zvyšovaniu záujmu o 

služby mestskej hromadnej dopravy. 

Tabuľka č. 17 Zoznam silných a slabých stránok firmy 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Silné stránky Slabé stránky 
Licencia MHD Michalovce podpísaná na 10 

rokov Vysoké náklady na PHM 

Vlastný servis Vysoké mzdové náklady 

Generálne opravy autobusov Absencia nízko-kapacitných autobusov 

Štýl riadenia- vzťahy s pracovníkmi Chýbajúci rezervačný systém - diaľková preprava 

Dobrá firemná kultúra Zastarané webové stránky 

Silné zázemie firmy Vysoký vek vozidlového parku 

Veľký vozidlový park Absencia CRM- nepravidelná doprava 
Dostupnosť finančných zdrojov potrebných pre 

rozvoj Systém vybavovania cestujúcich v MHD 

Zásoby/rezervy Nedostatky týkajúce sa rozdelenia práce v dielni 
Pozitívny image firmy z pohľadu kľúčových 

zákazníkov firmy (miest) 
Nevyužívanie niektorých dotačných podnikových 

zdrojov 

 

2.5 Analýza atraktivity oboru metódou piatich tržných síl 

Pre analýzu mikrookolia firmy a posúdenie jej atraktivity, bude použitých 5 

oblasti podľa Porterovho modelu 5 FORCES. Výstupom analýz z jednotlivých oblastí, je 

zhrnutie kľúčových faktorov v podobe veľkosti pôsobenia týchto tržných síl. 

2.5.1 Vyjednávacia sila dodávateľov 

V nasledujúcej tabuľke sú znázornení jednotliví dodávatelia firmy. S mnohými 

z nich firma spolupracuje dlhodobo. Pozitívne vzťahy s dodávateľmi umožňujú firme 

získavať zľavy na rôzny sortiment. Preto firma spolupracuje hneď s niekoľkými 

dodávateľmi pohonných hmôt. Pri veľkom odbere pohonných hmôt sú teda dodávatelia 

nútení na úkor ich marží poskytovať rôzne zľavy. 

Kalibráciu tachografov vykonáva firma poväčšine prostredníctvom michalovskej 

firmy M.K. Prim. Výhoda spočíva v tom, že firma sídli hneď na vedľajšej ulici a ak 

niektorému z tacho-grafov expiruje kalibrácia, pracovník príde s kalibračným zariadením 

priamo do priestorov DZS - M.K. Trans a celý proces kalibrovania trvá pár minút. Ďalšie 

nariadenie, ktoré ustanovuje legislatíva je v rámci autobusovej dopravy STK každého pol 
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roka pre každé jedno vozidlo. Pri množstve autobusov, ktoré prevádzkuje vybraná 

spoločnosť sa v podstate využívajú tieto služby dvakrát týždenne. Pravidelné technické 

kontroly sa teda objednávajú už na pol roka vopred. Firma momentálne spolupracuje 

s firmou UNITRANS TREBIŠOV s.r.o. Vyjednávacia sila dodávateľa je pomerne 

vysoká, aj napriek tomu, že na trhu pôsobí množstvo ďalších firiem poskytujúcich tieto 

služby je firiem s touto koncesiou na technické kontroly pre autobusy pomerne málo. 

V tabuľke č. 18 je zobrazený zoznam hlavných dodávateľov firmy. 

Tabuľka č. 18 Zoznam dodávateľov firmy 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

  Tovar Silné stránky  Slabé stránky 

MIKONA s.r.o. pneumatiky 

lojalita, 

transparentnosť vyššia cena 

OKTAN, a.s. 

pohonné 

hmoty 

nízka cena 

(veľké odbery) 

malý počet čerpacích 

staníc 

SLOVNAFT, a.s 

pohonné 

hmoty 

nízka cena 

(veľké odbery) 

čerpacie stanice niesú 

nonstop 

OMV Slovensko, 

s.r.o. 

pohonné 

hmoty 

veľký počet 

čerpacích staníc vyššia cena 

M. K. Prim s.r.o. 

kalibrácia 

tachografov 

vzdialenosť od 

firmy cena 

Tempus – Trans s.r.o. 

kalibrácia 

tachografov cena - 

Orange Slovensko, 

a.s. 

mobilný 

operátor 

výhodne 

paušály 

zmluvy na dlhé 

obdobie/odstupné pokuty 

SkyToll, a. s. mýtny systém 

Jednotný 

systém výberu 

v EÚ 

vysoké poplatky, 

monopol 

TransData s.r.o. strojčeky kvalita 

pobočka v žiline, vysoké 

poplatky 

UNITRANS 

TREBIŠOV s.r.o. STK rýchlosť cena 

Tatra banka, a.s. 

bankové 

služby - správne poplatky 

 

2.5.2 Vyjednávacia sila zákazníkov 

Prevádzkovanie MHD je služba verejnosti, ktorá je z väčšej časti financovaná 

z mestského rozpočtu. Za služby dopravcu, mesto uhrádza na prevádzku mestskej 

hromadnej dopravy dotáciu ako náhradu za stratu vo verejnom záujme. Z tohto dôvodu 

sa nepozeráme na konečného užívateľa ako na zákazníka. Zákazníkom je mesto, ktoré si 

https://finstat.sk/00686930
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tieto služby na základe zmluvy objednalo. Vyjednávacia sila zákazníka sa v jednotlivých 

mestách odvíja od skutočnosti, či je alebo nie je podpísaná zmluva o spolupráci, a na akú 

dlhu dobu je táto zmluva platná. Mesto podpíše zmluvu s dopravcom, ktorý 

v elektronickej súťaži poskytne najvýhodnejšiu sumu. Vyjednávacia sila je teda daná 

počtom dopravcov uchádzajúcich sa o tieto služby a rivalitou medzi nimi. Keďže MHD 

sú akousi vizitkou mesta, v zmluvách sú častokrát uvádzané kvalitatívne požiadavky pre 

dopravcu. Tie sa najčastejšie týkajú obnovy vozového parku.  

Mesto Michalovce podpísalo s firmou v roku 2018 zmluvu na 10 rokov. V zmluve 

sú isté požiadavky, ktoré musí dopravca počas tohto obdobia splniť. Suma, ktorá je 

ustanovená v zmluve sa môže počas tohto obdobia navyšovať v súvislosti so zvyšovaním 

inflácie, rastúcim trendom cien pohonných hmôt a podobne. V meste Humenné je 

vyjednávacia sila zákazníka podstatne vyššia. V súvislosti s fluktuáciou pracovníkov vo 

verejnej správe (nový primátor), sa zvyšuje pozornosť na služby vo verejnom záujme, 

medzi ktoré MHD patrí. Zmluvy na MHD sa teda podpisujú len na jeden rok. Najväčším 

rivalom firmy je spoločnosť SAD Humenné, ktorá sa už dlhšiu dobu intenzívne usiluje 

prebrať toto územie. Sumou, za ktorú však vo verejnej súťaži ponúkla zatiaľ neuspela. Je 

však otázne ako to bude v najbližších rokoch. Vyjednávacia sila je teda pomerne vysoká. 

V rámci diaľkovej autobusovej prepravy už vnímame konečného spotrebiteľa ako 

zákazníka. Športové kluby, školy, folklórne súbory, združenia, ktoré využívajú služby 

firmy majú na výber, ktorého dopravcu si vyberú. Vyjednávacia sila je zákazníka je 

vysoká. 

2.5.3 Analýza substitútov 

Najväčšími substitútmi autobusovej prepravy je predovšetkým vlaková preprava 

a osobné automobily. Vlaky bezplatne pre študentov a dôchodcov zavedené od 

17.11.2014 priniesli nových cestujúcich na železnicu a zvýšenie prevádzkových 

kompenzácií, ale vniesli nerovnosť do prepravných podmienok v železničnej, 

autobusovej a mestskej hromadnej doprave. Sociálna politika štátu musí byť zavedená 

rovnako v celom rozsahu VOD a aktivity štátu v sociálnej politike v doprave sú silným 

argumentom, aby štát prevzal postupne zodpovednosť aj za proces integrácie verejnej 

dopravy. Vlaky zadarmo nevytlačili konkurenciu len zo železníc, ale aj z ciest. Mnohí 

drobní dopravcovia boli kvôli tomuto nútení ukončiť predmet podnikania alebo 
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transformovať svoj biznis. Úbytok cestujúcich spôsobuje rušenie málo využitých spojov 

najmä vo večerných hodinách, čo generuje ďalší úbytok cestujúcich vzhľadom na 

znižujúcu sa atraktivitu VOD (Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030 – Fáza 

II, 2016). 

2.5.4 Analýza súčasnej konkurencie na trhu 

Konkurencia sa dopravcu týka najmä z pohľadu nepravidelnej zákazkovej prepravy. 

Z pohľadu MHD dopravca vníma dve z týchto firiem ako potencionálnu konkurenciu 

vstupujúcu na trh. 

Arriva michalovce, a.s. 

Spoločnosť ARRIVA Michalovce, a.s. patrí medzi najväčších autobusových 

dopravcov v Slovenskej republike s ročným výkonom prekračujúcim 16 miliónov 

kilometrov zabezpečuje prímestskú dopravu v okresoch Michalovce, Trebišov a 

Sobrance. Mestskú hromadnú dopravu vykonáva v meste Trebišov. Produktom 

spoločnosti v hlavnej miere je cestná osobná doprava. Pravidelná doprava zahŕňa 

prímestskú a mestskú dopravu, ktorá sa vykonáva na základe zmluvy vo verejnom 

záujme. Diaľková tuzemská a zahraničná doprava predstavuje voľné podnikanie na 

základe udelených licencií. Nepravidelná doprava sa uskutočňuje v závislosti od 

požiadaviek, potrieb trhu. Spoločnosť Arriva je konkurentom vybranej firmy v segmente 

nepravidelnej zákazkovej prepravy. S touto firmou teda bojuje DZS- M.K -Trans s.r.o., o 

školské zájazdy, športové kluby, spolky. 

SAD Humenné, a.s 

Firma  SAD  Humenné, a.s. vznikla v roku 2001 ako nástupca niekdajšej ČSAD, 

pôsobí vo viacerých mestách. Hlavným predmetom podnikania spoločnosti je 

vykonávanie verejnej cestnej hromadnej pravidelnej osobnej dopravy a vykonávanie 

verejnej cestnej hromadnej nepravidelnej osobnej dopravy. Spoločnosť tiež zabezpečuje 

prepravu žiakov a ostatnej verejnosti. Zabezpečuje obslužnosť verejnej cestnej dopravy 

na území šiestich okresov. Sú nimi mestá Humenné, Snina, Vranov nad Topľou, 

Medzilaborce, Svidník, Stropkov. Taktiež spravuje autobusovú stanicu vo Vranove nad 

Topľou a v Stropkove. Spoločnosť vykonáva a zabezpečuje prepravu osôb vo verejnom 

záujme   aj v mestách. Zabezpečuje MHD vo Vranove nad Topľou. Mesto Svidník 
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odstúpilo od zmluvy o službách v mestskej autobusovej doprave k 31.12.2011 a Mesto 

Humenné od 1.1.2013. Diaľkovú,  medzinárodnú a nepravidelnú dopravu vykonáva na 

princípoch komerčnej dopravy. 

MIDAS TRANS s. r. o. 

Ďalším konkurentom v oblasti diaľkovej prepravy je pán Scholz, ktorý zastupuje 

firmu MIDAS TRANS s. r. o. V porovnaní s ostatnými konkurentmi je tento dopravca 

pomerne malý. Poskytuje diaľkové, vnútroštátne a medzištátne prepravy. Vlastní však iba 

dva autobusy s kapacitou 26 miest a 3 dodávky s kapacitou 9 miest. Kvalita služieb je 

ďaleko nižšia. V minulosti sa tento konkurent snažil prevziať stálych zákazníkov firme 

DZS M.K-Trans s.r.o. prostredníctvom nižšej ceny za kilometer, no neuspel. Zákazníci 

uprednostnili kvalitné služby a vysokú mieru lojality pred prehnane nízkou cenou. 

2.5.5 Analýza potencionálnej konkurencie vstupujúcej na trh 

Súčasný trh služieb verejnej osobnej dopravy predstavuje vysoko konkurenčné 

prostredie, v ktorom musia existujúce podniky neustále bojovať o zákazníkov. Navyše 

nie je celkom jednoduché dostať sa na trh špecializovaný na túto oblasť služieb dopravy.  

Začínať s prevádzkou dopravného podniku nesie viaceré komplikácie a vysoké náklady, 

akými sú napríklad získanie licencie, nákup autobusov, alebo nábor personálu. Preto nie 

je v blízkej dobe vstup nových konkurentov do tohto odvetvia pravdepodobný.  Je málo 

pravdepodobné, že o prevádzku MHD sa najbližšom období bude uchádzať 

novovzniknutá firma. Potenciálny konkurenti sú teda iba firmy, ktoré poskytujú služby 

prímestskej autobusovej dopravy. Sú to teda firmy ARRIVA Michalovce a.s., 

SAD  Humenné, a.s., BUS KARPATY, spol. s r.o., SAD Poprad a.s. Najväčšiu 

potencionálnu konkurenciu predstavujú v rámci MHD firmy, ktoré sa už o služby MHD 

uchádzali v minulosti. Spoločnosť si teda musí dávať pozor na platnosť zmlúv 

s jednotlivými mestami.  

V období, keď prebieha verejne obstarávanie je potrebné sledovať ponuky 

konkurencie a podľa možnosti uviesť do zmluvy čo najvýhodnejšie podmienky pre 

zákazníka. V meste Humenné je týmto potencionálnym konkurentom spomínaná firma 

SAD Humenné. Táto spoločnosť prevádzkovala MHD v Humennom do roku 2013. Od 

tohto roku ju prevádzkuje firma DZS  M.K.- Trans, ktorá ponúkla mestu výhodnejšie 

podmienky. Táto firma sa však o prevádzku MHD uchádzala znova v roku 2017 a v roku 
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2018 kedy taktiež neuspela. Koncom mája 2020 bude zverejnené ďalšie výberové 

konanie. Môže sa predpokladať že tento dopravca sa znovu zúčastní. Miera rivality je 

vysoká. Mesto zostaví zmluvu, ktorá obsahuje zoznam požiadaviek. Tieto kritéria sú 

každým rokom prísnejšie. Priemerný vek autobusov uvedený v zmluve s Mestom 

Humenné a Michalovce je 12 rokov, dopravcovia sú preto nútení nakupovať stále nové 

autobusy. Finančné podmienky a miera kvality poskytovaných služieb hrajú kľúčovú 

úlohu pri výbere dopravcu. Dnes funguje výberové konanie prostredníctvom verejnej 

súťaže. Mestom určené podmienky pre dopravcu sú uvedené v zmluve. Dopravca 

následne vypočíta nákladovú náročnosť a predloží mestu cenovú ponuku, za ktorú je 

ochotný služby v danom období vykonávať. Dopravca, ktorý ponúkne najvýhodnejšiu 

cenovú ponuku, je víťazom v súťaži a má prednostné právo podpísať s Mestom zmluvu 

o vykonávaní služieb MHD pre dané obdobie.  

Proces udržiavania licencií na prevádzku nie je obzvlášť komplikovaný. Jedná sa  

predovšetkým o udržiavanie kontaktu a rozumnej miery priateľskej spolupráce 

s kľúčovými zákazníkmi, resp. s predstaviteľmi a zástupcami jednotlivých miest, 

s ktorými sa v rozumnom horizonte pravidelne predlžujú licencie na prevádzku. Ak tieto 

vzťahy nie sú natoľko pevné, aby presvedčili predstaviteľov mesta o predlžení licencie, 

vypíšu približne polroka pred uplynutím licenčnej zmluvy verejnú súťaž, do ktorej sa 

môže prihlásiť ktorákoľvek firma spĺňajúca podmienky na prevádzku. Hlavnými 

podmienkami pri tomto výbere je predovšetkým cena fakturovaná dopravcom mestu za 

úhradu vzniknutej straty za prevádzku a taktiež priemerný vek vozového parku. Mestá si 

často kladú za podmienku, aby firma prevádzkovala aspoň určitý počet zánovných 

autobusov alebo autobusov na alternatívny pohon.  

V rámci michalovskej prevádzky má firma licenciu  podpísanú s mestom až do 

roku  2029, čo poskytuje firme istú konkurenčnú výhodu. V mestách Humenné a Stará 

Ľubovňa je však situácia pomerne odlišná. Firma má v týchto dvoch prípadoch licencie 

platné iba do konca roku 2020. Je veľmi pravdepodobné, že tieto mestá vypíšu nové 

výberové konania. Dopravca predkladá výšku nákladov mestám, s ktorými spolupracuje. 

Mestá následne v dohodnutých intervaloch pravidelne preplácajú dopravcovi sumu 

dohodnutú v zmluve. Po prekročení predpokladaných prevádzkových nákladov však 

musí mesto doplatiť dopravcovi náhradu za tieto nepredpokladané náklady, či naopak. 

Zmluvní partneri v podobe miest, tak majú tendenciu preferovať firmy, ktoré majú 



79 

 

prevádzkové náklady čo najnižšie. V prípade Humenného bude toto výberové konanie 

prebiehať formou elektronického zadávania výšky predpokladanej doplácanej sumy. 

Firma, ktorá ponúkne najvýhodnejšiu sumu a dokáže túto sumu opodstatniť, vyhráva. 

Opakom však môže byť trh, ktorý pokrýva zákazkové prepravy diaľkovými 

autobusmi. Pre tento spôsob prepravy nie je potrebné vybavovať zložité licencie 

či vlastniť veľký vozový park ani zamestnávať veľa personálu. V minulosti už na tento 

trh vstúpilo mnoho živnostníkov, ktorých hlavným príjmom bola zákazková preprava. 

Prax však ukazuje, že títo živnostníci zotrvajú na trhu približne 1 až dva roky. Častokrát 

sú ich režijne náklady a údržbu tak vysoké, že v tomto odvetví ďalej nepokračujú. 

2.5.6 Zhodnotenie atraktivity oboru modelu piatich tržných síl 

Vyjednávacia sila dodávateľov je pomerne malá. Firma ma na výber z viacerých 

možnosti, z ktorých si môže vybrať a dodávateľa bez väčších problémov vymeniť za 

iného. Na druhej strane vyjednávacia sila zákazníka je vysoká. Kľúčovým odberateľom 

služieb MHD sú mestá. Tie si kladú podmienky, ktoré musí dopravca splniť, aby mohol 

získať licenciu. Dopravca teda musí dbať, aby ponúkol zákazníkovi čo najlepšiu cenu. 

Substitútmi autobusovej prepravy sú najmä osobné automobily a vlaky. V tomto prípade 

je substitúcia najmä železničnej doprave, ktorá je na Slovensku pre dôchodcov 

a študentov zdarma. 

Súčasná konkurencia na trhu 

Na súčasnom trhu verejnej i neverejnej osobnej prepravy, na ktorom vybraná firma 

pôsobí  sa súťaži predovšetkým na cene. Cena je určujúcim faktorom jednak pre mestá, 

ktoré s firmou uzatvárajú zmluvu na prevádzku MHD a taktiež pre zákazníkov, ktorí si 

objednávajú nepravidelnú prepravu. Dôležitým determinantom ceny, za ktorú je firma 

ochotná jazdiť sú predovšetkým jej náklady na prevádzku. Preto sa firmy na tomto trhu 

snažia minimalizovať náklady na pohonné hmoty, pneumatiky, údržbu a podobne.  

Hrozba vstupu nových konkurentov 

Hrozba vstupu nových konkurentov priamo závisí od toho, či mestá predĺžia alebo 

nepredĺžia zmluvu s dopravcom. Ak sa tak nestane, hrozba vstupu konkurencie je vysoká. 

Ak má však dopravca zmluvne ošetrenú prevádzku, má na istú dobu záruku, že na daný 

trh MHD nevstúpi v danom období žiaden ďalší dopravca. 
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Tabuľka č. 19 Vyhodnotenie oborovej analýzy 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Súčasná konkurencia - silná rivalita 

Právna forma a.s hrozba 

Novší vozidlový park hrozba 

Vyššie ceny prepravy príležitosť 

Malý dopravca príležitosť  

Zlá kvalita služieb príležitosť  

Potencionálna konkurencia - slabá hrozba 

Získanie licencie, zmlúv  príležitosť 

Vysoké vstupné náklady na vozidlový park príležitosť 

Nedostatok vodičov príležitosť 

Vyjednávacia sila dodávateľov - slabá   

Vysoký počet dodávateľov príležitosť 

Ľahká výmena dodávateľa príležitosť 

Budovanie priateľskej spolupráce s dodávateľmi príležitosť 

Vyjednávacia sila odberateľov - silná   

Zmluvne dohodnutá cena  príležitosť 

Citlivosť zákazníka na cenu hrozba 

Verní zákazníci príležitosť 

Rastúce požiadavky na kvalitu hrozba 

Substitúty - slabá hrozba   

Vlaková preprava (vlaky zadarmo) hrozba 

Osobné automobily hrozba 

 

2.6 SLEPTE analýza obecného prostredia 

V rámci tejto kapitoly budú identifikované kľúčové faktory všeobecného prostredia 

firmy, v ktorom funguje. Hlavnou úlohou je analyzovať všeobecné prostredie firmy.  

Prostredníctvom SLEPT analýzy budú identifikované príležitosti a hrozby v dopravnom 

odvetví. 

Vymedzenie problému - Postavenie verejnej pravidelnej dopravy  

Verejná hromadná preprava osôb oblasťou, kde pretrváva záujem samosprávy a vlády 

o usmerňovanie jej ďalšieho vývoja a to z dôvodov jej strategického vplyvu na ďalšie 

odvetvia, ako aj dôvody ochrany životného prostredia pred neúmerným nárastom 
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individuálneho motorizmu. S touto problematikou však bezprostredne súvisí aj úhrada 

straty dopravcom, ktorí vykonávajú prepravné výkony vo verejnom záujme. 

2.6.1 Sociálne a demografické faktory 

Na území Košického kraja žilo koncom roka 2018 celkom 800 414 obyvateľov. 

Vďaka tomuto podielu je Košický kraj hneď po Prešovskom druhým najväčším na 

Slovensku. Ženská zložka tvorí 51,13 % populácie. Kraj patrí k husto osídleným 

regiónom, na 1 km2 tu žije priemerne 119 obyvateľov. Obyvateľstvo kraja je oproti 

slovenskému priemeru relatívne mladé. V roku 2018 tvorilo obyvateľstvo v 

predproduktívnom veku (0-14 roční) 17,2 %, v produktívnom (15-64 roční) 68,0 % a v 

poproduktívnom veku (65 roční a starší) 14,8 % obyvateľstva. Celková dĺžka cestnej siete 

v Košickom kraji je 2 382 km, z toho je 9 km diaľnic,  341 km ciest I. triedy a 584 km 

ciest II. triedy. Rýchlostné cesty a privádzače majú 39 km (Slovenský štatistický úrad, 

2020). 

Mesto Michalovce má  približne 39 000 obyvateľov tento počet sa výrazne nemení, 

keďže došlo k významnému spomaleniu demografického vývoja. Pokles vývoja 

spôsobila vysoká miera nezamestnanosti čo spôsobuje úbytok obyvateľstva a spôsobený 

čoraz väčšou mierou sťahovania sa občanov v produktívnom veku. V nasledujúcej 

tabuľke je znázornený vývoj počtu obyvateľov v priebehu rokov 2000- 2018.  

Tabuľka č. 20 Počet obyvateľov Michaloviec v rokoch 2000-2018 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov z matriky mesta Michalovce) 

Rok 2000 2003 2006 2009 2010 

Počet obyvateľov k 1.1 41471 39915 39866 39426 39322 

Rok 2012 2014 2016 2017 2018 

Počet obyvateľov k 1.1 39833 39510 39351 39151 39050 

 

Pre návrhy skvalitňovania služieb ako napríklad trasovanie liniek, je potrebné určiť koľko 

obyvateľov žije v jednotlivých oblastiach mesta. V nasledujúcej tabuľke je vyčíslené, 

v ktorom okrsku býva najviac, a v ktorom najmenej obyvateľov, čo je pri návrhu 

rozhodujúce, spolu s ďalšími faktormi. 
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Veková štruktúra obyvateľstva 

Veková štruktúra v Michalovciach je rozmanitá. Nasledujúca tabuľka znázorňuje jej 

medziročný vývoj v období 2015 až 2019. Zákazníci MHD sú väčšinou dôchodcovia 

a žiaci základných a stredných škôl. Zaznamenali sme medziročný nárast počtu 

dôchodcov, taktiež však drobný úbytok žiakov v školskom veku. V nasledujúcej tabuľke 

č. 21 je znázornená veková štruktúra obyvateľov mesta Michalovce v %. 

Tabuľka č. 21 Počet obyvateľov Michaloviec podľa obvodov 2000-2018 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov z matriky mesta Michalovce) 

Obvod 
Počet 

obyvateľov 

I 6513 

II 8725 

III 7162 

IV 5146 

V 8439 

VI 3066 

∑ 39051 

Tabuľka č. 22 Veková štruktúra obyvateľov Michaloviec v % 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov z matriky mesta Michalovce) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Predškolský vek (0-6) 5,6 5,6 5,5 5,5 5,4 

Školský vek (6-18) 11,9 11,8 11,7 11,6 11,4 

Produktívny vek (18-62) 66,2 65,7 64,9 64,1 63,3 

Dôchodcovia (62-  ) 16,2 17 17,9 18,9 19,9 

Jedným z najdôležitejších aspektov pri skvalitňovaní služieb, ako je napríklad 

trasovanie liniek, je potrebné zistiť aké veľké zastúpenia majú jednotlivé vekové skupiny 

v jednotlivých obvodoch mesta. Tabuľka č. 21 znázorňuje zastúpenie vekových skupín 

jednotlivých obvodov. 

Tabuľka č. 23 Veková štruktúra obyvateľov podľa jednotlivých obvodov 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov z matriky mesta Michalovce) 

Obvod Počet obyvateľov Predškolský vek Školský vek Produktívny vek Dôchodcovia 

I 6513 354 465 4221 1473 

II 8725 464 930 5884 1447 

III 7162 374 1435 4280 1073 

IV 5146 214 429 3444 1059 

V 8439 598 1003 4749 2089 
VI 3066 116 201 2129 619 



83 

 

Z prehľadu vekového zastúpenia v jednotlivých obvodov vyplýva, že v každom obvode 

prevláda skupina obyvateľov v produktívnom veku, no najvyšší počet dosahuje II.. 

Najviac obyvateľov v školskom veku sa nachádza v II. obvode, zatiaľ čo najmenšie 

zastúpenie tejto skupiny má obvod č. VI. Druhou najviac početnou skupinou sú 

obyvatelia v poproduktívnom veku (dôchodcovia), ktorí majú najväčšie zastúpenie 

v obvode č. V.  

Analýza sociálnych faktorov zobrazuje tiež vývoj počtu prepravených osôb spolu 

vo vnútroštátnej  a medzinárodnej preprave realizovaných na území Slovenskej republiky 

za uplynulých 5 rokov. Poslúžia hlavne ako podklady pre meranie atraktívnosti odvetvia 

a záujmu obyvateľov o autobusovú prepravu.  

 

 

Obrázok č. 11 Grafické spracovanie tabuľky č. 23 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Počet prepravených osôb a prepravný výkon  

Záujem o služby autobusovej dopravy a iných spôsobov dopravy sú v SR za 

obdobie 2014-2018 získavané štatistickým pozorovaním z počtu predaných cestovných 

lístkov. Priemerne prepravované množstvo osôb je priemerný počet osôb pripadajúci na 

jeden kilometer ubehnutej dráhy vo vozidle pri preprave. 

Veľkosť prepravených výkonov v osobnej doprave sa vyjadruje pomocou 

osobokilometrov (oskm). Vyjadruje sa dosiahnutou prepravnou prácou 

v osobokilometroch za časovú jednotku. Prepravná práca je násobkom ubehnutej 
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prepravnej vzdialenosti a počtu prepravených osôb (osoby x kilometre). Osobokilometer 

sa teda rovná preprave jednej osoby na vzdialenosť jedného kilometra za každú jazdu 

samostatne. Prepravnú prácu je možné určiť dopravným prieskumom, alebo použitím 

technických zariadení vo vozidle (Surovec, 2007). 

Počet prepravených osôb verejnou dopravou činil na začiatku sledovaného 

obdobia 2014-2015 približne 700 miliónov cestujúcich ročne. Z toho 380 mil. mestskou 

hromadnou dopravou. V roku 2016 však autobusovej doprave nastal oproti predošlému 

roku úbytok cestujúcich o približne 5%, ktorý sa ďalším  rokom ešte viac prehĺbil. Tento 

klesajúci trend počtu prepravených osôb sprevádzal aj nárast prepravného výkonu, čo 

v znamená, že dopravcovia sa snažili prilákať nových cestujúcich zavádzaním nových 

liniek. Autobusy teda museli v tomto období pri klesajúcom počte prepravených osôb 

najazdiť viac kilometrov. V roku 2018 nastal v dôsledku týchto nových liniek mierny 

nárast v počte prepravených osôb, približne na úrovni 1,5%.  V súčasnej situácií funguje 

MHD v dôsledku koronavírusu vo víkendovom režime a nie je možné predpokladať ako 

sa tento vývoj bude uberať po skončení pandémie. 

 

Graf č. 20 Vývoj počtu prepravených osôb a prepravného výkonu MHD 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa ŠÚSR) 

Počet osôb prepravovaných vlakmi sa na úkor autobusovej dopravy zvyšoval 

práve v rokoch 2016 a 2017, ktorá je v plnej sume dotovaná štátom pre žiakov, študentov 

a dôchodcov. Tí majú možnosť zakúpiť si na základe preukazu študenta alebo dôchodcu 

bezplatný cestovný lístok (Štatistický úrad SR, 2020). 
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Graf  č. 21 Vývoj počtu prepravených osôb a prepravného výkonu železničnej dopravy 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa ŠÚSR) 

V rámci cestnej verejnej dopravy je zaznamenaný obrovský pokles. Tento 

klesajúci trend je možné odôvodniť zvýšujucim sa záujmom o železničnú prepravu. 

V roku 2017 bol prepad záujmu o tento spôsob prepravy skoro o sto percent. Rástúci 

trend prepravného výkonu oskm je možné odôvodniť rastúcim počtom jázd a nižšou 

vyťaženosťou. Cestná verejná doprava však funguje momentálne v dôsledku 

koronavírusu vo víkendovom režime. 

 

Graf č. 22 Vývoj počtu prepravených osôb a prepravného výkonu cestnej verejnej dopravy 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa ŠÚSR) 

Podľa údajov za posledných 5 rokov je nasledujúceho grafu zrejmé, že zakázková 

cestná neverejná doprava má za posledné tri pozorované roky pozitívny vývoj. Tento 

vývoj však v roku 2020 bol nárazovo ovlyvnený pandémiou koronavírusu. Všetky 

verejné podujatia, zájazdy, dovolenky, na ktoré bola táto preprava využivaná sú zrušené. 

Čo znamená, že zakázkove prepravy poklesnú na obdobie pandémie takmer na nulu. 
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Graf č. 23 Vývoj počtu prepravených osôb a prepravného výkonu cestnej neverejnej dopravy 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa ŠÚSR) 

 

2.6.2 Legislatívne a politické faktory 

Autobusovú dopravu je možné prevádzkovať autokarmi alebo  autobusmi. V 

niektorých prípadoch je možné pravidelnú dopravu v súlade s § 19 ods. 3 zákona č. 

338/2000 Z. z. o prevádzkovať aj vozidlami s vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť 

osôb vrátane vodiča, pričom sa na takúto dopravu vzťahujú všetky práva a povinnosti 

dopravcu prevádzkujúceho pravidelnú autobusovú dopravu, takže nejde o taxislužbu. 

Takéto vozidlo je vedené vodičom, ktorý je oprávnený viesť autobus alebo je držiteľom 

preukazu vodiča vozidla taxislužby (Dôvodová Správa, 2020). 

Podľa súčasnej legislatívy SR, t.j. podľa zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave 

v znení neskorších zmien a predpisov, môže dopravca vykonávať pravidelnú autobusovú 

dopravu výhradne na základe licencie. Samosprávne kraje vo vnútroštátnej autobusovej 

doprave a Mestá v mestskej autobusovej doprave uzatvárajú zmluvy o službách pre 

zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia vrátane zohľadnenia sociálnych 

a environmentálnych faktorov a taktiež faktorov regionálneho rozvoja. 

Výkony vo verejnom záujme na jednotlivých linkách mestskej hromadnej 

dopravy objednávajú jednotlivé mestá a linky spravidla neprekračujú hranice daného 

mesta, ktoré si výkony objednáva. Licencie na linky MHD vydávajú mestá s výnimkou 

liniek dráhovej dopravy (električky, trolejbusy), ktorým licencie udeľuje príslušný 

samosprávny kraj. Cestovný poriadok a tarifnú sadzbu schvaľujú mestá. Pre 

zabezpečovanie mestskej hromadnej dopravy je vo všeobecnosti základom zmluva vo 
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verejnom záujme pri prevádzkovaní pravidelnej mestskej električkovej, autobusovej a 

trolejbusovej dopravy. (Dôvodová Správa, 2020). 

Na zabezpečovanie mestskej hromadnej dopravy sa vzťahuje nasledujúca legislatíva:   

• zákon č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)    

• zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave   

• vykonávacia vyhláška MDVRR SR č. 124/2012 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon 

č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave   

• nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1370/2007   

• zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov   

• zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov   

• vyhláška MDPT SR č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej a 

psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhach v 

znení neskorších predpisov   

• zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na 

pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (Stratég. rozvoja verejnej osobnej dopravy SR do roku 2020, 

2015 , str. 17). 

Povinný odpočinok 

Bezpečnosť cestnej dopravy stanovuje sociálne predpisy, ktoré regulujú 

odpočinok vodičov a čas vedenia vozidla. Zákon č. 461/2007 Z. z. o používaní 

záznamového zariadenia v cestnej doprave nariaďuje používať tachograf, ktorý 

dokumentuje detaily o  jazde vodiča. Pri prekročení času povinného odpočinku,  hrozia 

vysoké pokuty. V niektorých prípadoch môže dokonca autobusová spoločnosť prísť 

o licenciu. 

Priemerný pracovný čas nesmie medzi 22:00 a 6:00 presiahnuť 10 hodín za 24 

hodín počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov. Čas jazdy vo dvoch po sebe 

nasledujúcich týždňoch trvá maximálne 90 hodín. Čas jazdy za jeden týždeň činí 

maximálne 56 hodín, za jeden deň maximálne 9 hodín (ktorý sa 2 krát za týždeň  môže 

predĺžiť na 10 h). Nepretržitý čas jazdy medzi dvoma prestávkami je maximálne 4,5 

hodiny. Prestávka musí trvať minimálne 45 minút po 4,5 hodinách jazdy. Prestávka môže 

http://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/461
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byť nahradená prestávkou trvajúcou najmenej 15 minút, po ktorej nasleduje prestávka 

trvajúca najmenej 30 minút. Ďalej zákony určujú prestávku 30 minút pauzy po 6 

odpracovaných hodinách, ak je pracovný čas viac ako 6 hodín a menej ako 9 hodín  45 

min.  

Po ukončení predchádzajúcej doby denného odpočinku, alebo týždenného 

odpočinku, je potrebné čerpať minimálne 11 hodinový odpočinok. Maximálne 3krát za 

týždeň je možné odpočinok skrátiť na minimálne nepretržitých 9 hodín. Skrátenie 

odpočinkov môže nasledovať aj po sebe. Odpočinok sa môže čerpať v dvoch častiach, z 

ktorých prvá časť musí trvať najmenej 3 hodiny a druhá  najmenej 9 hodín. Týždenný 

odpočinok musí byť minimálne 45 hodín. Odpočinok sa môže skrátiť na 24 hodín a toto 

skrátenie sa musí nahradiť primeraným odpočinkom čerpaným v celku pred ukončením 

tretieho týždňa nasledujúceho po týždni, v ktorom došlo ku skráteniu (Pracovníci v 

cestnej doprave, 2020). 

STK 

Na početné prípady dopravných nehôd autobusov na Slovenských cestách 

reagovalo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a to 

vyhláškou č. 578/2006 Z. z., ktorá sa ustanovuje podrobnosti o niektorých ustanoveniach 

zákona č. 725/2004 Z. z. Novela vyhlášky skrátila interval lehôt povinných pravidelných 

technických kontrol vozidiel kategórie M3 (autobusov) starších ako 8 rokov z 12 

mesiacov na 6 mesiacov. V praxi to znamená, že každý autobus kategórie M3 starší ako 

8 rokov sa musí podrobovať pravidelnej technickej kontrole raz za pol roka (Pravidlá 

STK pre autobusy, 2006). 

Príplatky  

V rámci dopravného sektora, musí väčšina autodopravcov počítať s nákladmi za 

príplatky za prácu cez víkend a v noci. S súvislosti s prijatím nového zákona od 1. mája 

2019, bola zvýšená nominálna aj percentuálna výška príplatkov za prácu  cez víkend 

a v noci.  

Príplatky za prácu cez víkend, nočnú prácu a prácu vo sviatok upravuje novela § 122 

až § 123 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. 

Príplatky sa od 1.5.2019 zvýšili pre zamestnancov v trvalom pracovnom pomere a taktiež 

pre zamestnancov zamestnaných na základe dohody o práci vykonávanej mimo 
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pracovného pomeru. Od 1.5.2019 sú v platnosti nové sadzby príplatkov za prácu 

v sobotu, nedeľu a nočnú prácu. Príplatok za prácu vo sviatok, ktorý sa menil od 

1.5.2018 v prvej fáze zvyšovania príplatkov, ostáva nezmenený. 

Na výšku príplatkov za prácu cez víkend, nočnú prácu a prácu vo sviatok v roku 2020 

má vplyv najmä  výška minimálnej mzdy. Od 1.1.2020 je v platnosti hodinová minimálna 

mzda vo výške 3,333 €. Táto hodinová minimálna mzda vplýva na výšku nasledovných 

príplatkov za prácu v roku 2020 za prácu v sobotu, za prácu v nedeľu, za nočnú prácu. 

Podľa zákona § 122a ods. 1 Zákonníka práce náleží zamestnancovi za prácu v sobotu 

mzdové zvýhodnenie vo výške najmenej 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. Je 

potrebné upozorniť na to, že podľa Zákonníka práce je možné dohodnúť aj zníženú sumu 

príplatku za prácu v sobotu, a to na 45 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. A to v 

prípade, ak si to podmienky prevádzky alebo povaha práce vyžadujú, aby sa práca 

vykonávala pravidelne v sobotu. 

Zákonník práce nestanovuje nárok na mzdové príplatky alebo náhradné voľno za prácu 

počas sobôt. Ak však zamestnanec prekračuje prácou cez víkend stanovený týždenný 

pracovný čas, považuje sa práca počas víkendu za prácu nadčas, a tým pádom mu vzniká 

nárok na mzdový príplatok alebo náhradné voľno. Zamestnávateľ  sa môže so 

zamestnancom dohodnúť na  čerpaní náhradného voľna za prácu nadčas. Zamestnancovi 

patrí náhradné voľno v rozsahu, v ktorom práca nadčas trvala. Ak zamestnávateľ 

neposkytne zamestnancovi náhradné voľno, zamestnancovi patrí mzdový príplatok  

(Príplatky, 2017). 

Podľa zákona § 122b ods. 1 Zákonníka práce má zamestnanec za prácu v nedeľu 

nárok na príplatok v nedeľu najmenej v sume 100 % minimálnej mzdy v eurách za 

hodinu. Aj v prípade príplatku za prácu v nedeľu umožňuje Zákonník práce znížiť sumu 

príplatku, a to na 90 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. Toto zníženie sumy 

príplatku je možné len v prípade zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na  podmienky 

prevádzky alebo povahu práce vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu. 

Výška príplatku za prácu vo sviatok je upravovaná podľa zákona § 122 ods. 1 Zákonníka 

práce. Výška príplatku za prácu vo sviatok sa však môže líšiť a to v závislosti od toho, na 

základe akého pracovného pomeru je zamestnanec zamestnaný. Ak je zamestnanec 

zamestnaný v trvalom pracovnom pomere, činí výška príplatku 100% priemerného 

zárobku. Ak je zamestnanec zamestnaný na dohodu o práci vykonávanej mimo 

https://www.podnikajte.sk/pracovne-pravo-bozp/hodinova-minimalna-mzda-2020-priplatky
https://www.podnikajte.sk/pracovne-pravo-bozp/hodinova-minimalna-mzda-2020-priplatky
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pracovného pomeru, činí výška príplatku 100 % minimálnej mzdy za hodinu v eurách 

(Príplatky za prácu cez víkend, nočnú prácu a prácu vo sviatok v roku 2020). 

Tabuľka č. 24 Vývoj počtu prepravených osôb a prepravného výkonu MHD 

(Zdroj: www.podnikajte.sk) 

Popis práce v % v € 
Príplatok za prácu v sobotu (nepravidelné 

vykonávanie prác v sobotu) 
najmenej 50 % minimálnej mzdy 

za hodinu 
1,667 

€/hod. 
Príplatok za prácu v sobotu (pravidelné 

vykonávanie prác v sobotu – možné dohodnúť 

nižšiu sadzbu) 
najmenej 45 % minimálnej mzdy 

za hodinu 1,50 €/hod. 
Príplatok za prácu v nedeľu (nepravidelné 

vykonávanie prác v nedeľu) 
najmenej 100 % minimálnej 

mzdy za hodinu 
3,333 

€/hod. 
Príplatok za prácu v nedeľu (pravidelné 

vykonávanie prác v nedeľu – možné dohodnúť 

nižšiu sadzbu) 
najmenej 90 % minimálnej mzdy 

za hodinu 3,00 €/hod. 
Príplatok za nočnú prácu (nerizikové povolanie 

- nepravidelné vykonávanie prác v noci) 
najmenej 40 % minimálnej mzdy 

za hodinu 
1,333 

€/hod. 
Príplatok za nočnú prácu (nerizikové povolanie 

- pravidelné vykonávanie prác v noci) 
najmenej 35 % minimálnej mzdy 

za hodinu 
1,167 

€/hod. 

Príplatok za nočnú prácu (rizikové povolanie) 
najmenej 50 % minimálnej mzdy 

za hodinu 
1,667 

€/hod. 

Príplatok za prácu vo sviatok – dohoda 
najmenej 100 % minimálnej 

mzdy za hodinu 
3,333 

€/hod. 

Príplatok za prácu vo sviatok – pracovná 

zmluva 
najmenej 100 % priemerného 

zárobku za hodinu 

Podľa 

priemerného 

zárobku 

Euro-dotácie v autobusovej doprave 

Prerozdeľovanie euro-dotácií  na rozvoj jednotlivých regiónov Slovenska, má na 

starosti ministerstvo pôdohospodárstva a vidieka Slovenskej republiky. Tento štátny 

útvar každoročne prerozdeľuje určitý objem finančných prostriedkov do konkrétnych 

regiónov Slovenska. Pre Slovenskú republiku sa 1. januára 2014 otvorili možnosti 

prístupu pre čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ v rámci programového 

obdobia v rokoch  2014 - 2020. Pre implementáciu politiky po roku 2013 boli Európskou 

komisiou (ďalej aj „EK“) v rámci členských štátov EÚ stanovené tématické a všeobecné 

podmienky, ktorých splnením Komisia podmienila prístup k fondom EÚ v rámci 

programového obdobia 2014 – 2020 (Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030 

– Fáza II). 

K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov zo 

štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a 

investičných fondov pre programové obdobie  2014 – 2020 , ktorá je zverejnená na 
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webovom sídle www.finance.gov.sk. Zdroje EÚ a zdroje štátneho rozpočtu následne 

tvoria nenávratný finančný príspevok (Výzva, 2017). 

V roku 2013 bola z vyššie uvedených dôvodov realizovaná tzv. I. fáza prípravy 

strategického plánu rozvoja dopravnej infraštruktúry, ktorá tvorila podmienku pre začatie 

čerpania európskych fondov. Európska komisia akceptovala výstupy tejto fázy, avšak s 

podmienkou ich rozpracovania v nadväzujúcej fáze. Ide o tzv. II. fázu, ktorá je zameraná 

nielen na rozvoj dopravnej infraštruktúry, ale aj na komplexný rozvoj celého dopravného 

sektora SR (Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030 – Fáza II). 

Medzi oprávnených žiadateľov o tieto nenávratné finančné príspevky v súvislosti 

s rozvojom dopravy patrí mesto, samosprávny kraj, subjekt vo vlastníctve objednávateľa 

dopravy (mesta/ samosprávneho kraja) organizujúci integrovaný dopravný systém, 

právnická alebo fyzická osoba (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) poskytujúci 

pravidelnú verejnú osobnú dopravu (dopravca v regionálnej a mestskej doprave). 

Vybraný dopravca poskytuje verejnú osobnú dopravu v troch mestách. Má teda právo 

uchádzať sa o túto formu príspevku (Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok MHD). 

Dotačné výzvy boli v programovom období od roku 2014 vypisované vždy v letnom 

období a uzatvárané do dvoch mesiacov od otvorenia výzvy. Ich hlavným cieľom je 

zvyšovať atraktivitu a konkurencieschopnosť verejnej osobnej dopravy. Umožňujú 

dopravcom získať nenávratný finančný príspevok na modernizáciu vozidlového parku 

autobusov mestskej hromadnej dopravy a prímestskej autobusovej dopravy. Firma však 

doposiaľ nevenovala dostatočnú pozornosť tomuto spôsobu financovania v dôsledku 

čoho, sa zatiaľ neuchádzala o tento spôsob financovania. Pre firmu však tento spôsob 

financovania predstavuje obrovskú príležitosť. 

Sadzby mýta 

Sadzbu mýta upravuje § 4 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vo 

vymedzených úsekoch pozemných komunikácií. Spôsob výpočtu mýta a výška sadzby 

mýta stanovuje v nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým je 

ustanovený spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za 

užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií, pričom zohľadňuje typ 
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vymedzeného úseku cesty, kategóriu vozidla, emisnú triedu vozidla EURO a počet 

náprav vozidla (Elektronické mýto, 2018). 

Sadzby mýta sú v zmysle vyššie uvedeného nariadenia vlády ustanovené osobitne za 

užívanie: 

• vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, 

• vymedzených úsekov ciest I. triedy súbežných s diaľnicami a s rýchlostnými 

cestami, 

• vymedzených úsekov ciest I. triedy, ktoré nie sú súbežné s diaľnicami a s 

rýchlostnými cestami, 

• vymedzených úsekov ostatných ciest I. triedy, 

• vymedzených úsekov ciest II. triedy a ciest III. triedy (Elektronické mýto, 

2018). 

Sadzby mýta, stanovené za 1 km prejazdenej vzdialenosti po vymedzenom úseku diaľnic 

a rýchlostných ciest, sú uvedené bez DPH (Elektronické mýto, 2018). 

Sadzby mýta sú pre jednotlivé druhy pozemných cestných komunikácií rozdielne. Ceny 

sa vyvíjajú v závislosti od úrovne týchto ciest a taktiež od EURO tried vozidla. Autobusy 

triedy EURO V majú výrazne nižšiu sadzbu za kilometer, ako vozidlá tried EURO IV 

a nižšie. Z pohľadu mýtnych nákladov na kilometer je teda najvýhodnejšie jazdiť novými 

autobusmi. Vybraná firma momentálne disponuje autobusmi EURO triedy III a IV. 

Sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest pre autobusy 

platné od 1. januára 2019 sú znázornené v prílohe č. 10. 

Vozidlový park firmy podľa príslušných euro tried je znázornený prostredníctvom grafu 

č. 24 

 

Graf č. 24 podiel vozidiel spoločnosti podľa emisných tried 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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COVID-19 

Legislatívne obmedzenia súvisiace s voľnosťou pohybu obyvateľstva priamo 

ovplyvňujú dopravný sektor. Vláda však obmedzila najmä pohyb obyvateľstva do 

zahraničia. Všetky osoby vracajúce sa zo zahraničia musia podstúpiť štátnu karanténu 

trvajúcu 14 dní. Nariadenie s nevzťahuje  na osoby cestujúce za prácou do zahraničia deti 

do 18 rokov a osoby ktoré majú iné zdravotné ťažkosti. Pohyb obyvateľstva však zostal 

v rámci krajiny bez výrazných obmedzení. Legislatíva však prikazuje nosenie 

ochranných rúšok tváre mimo bydliska, teda aj počas cestovania hromadnou dopravou. 

Dôležité je však zdôrazniť že väčšina členských štátov v rátane Slovenska, zakázala 

organizovanie hromadných podujatí a združovanie obyvateľov nad 5 osôb, čo znížilo 

záujem o prepravu nepravidelnou autobusovou prepravou o 100%. Dopravným firmám 

nezostáva nič iné, len čakať na  uvoľnenie opatrení týkajúcich sa hromadných podujatí 

a následné zvýšenie záujmu o zákazkové prepravy.  

2.6.3 Ekonomické faktory 

Cenový vývoj  pohonných hmôt 

Najväčšou nákladovou položkou sú predovšetkým pohonne hmoty. Cenu 

produktu určuje rafinéria, ďalej sú to spotrebné dane a DPH.  Ich ceny sa často menia. 

Zapríčiňuje to napríklad premenlivosť ceny surovej ropy a rafinérskeho produktu 

a konkurencia medzi čerpacími stanicami. Najmä však vývoj ceny ropy a kótovaných 

ropných produktov na medzinárodných trhoch, vývoj kurzu dolára voči euru alebo výška 

rôznych lokálnych poplatkov, rôzne daňové zaťaženie či výška spotrebnej dane. V 

prípade Slovenska tvorí značnú časť ceny okrem 20% DPH, aj výška spotrebnej dane z 

minerálnych olejov. Veľká konkurencia na trhu s pohonnými hmotami spôsobuje, že ceny 

PHM sa vyvíjajú cyklicky. Distribútori znižujú ceny, aby zvýšili predaj a zachovali si tak 

svoju konkurencieschopnosť. Ak sa dostane cena na príliš nízku úroveň, predaje sú 

stratové a distribútor je nútený cenu zvýšiť. Tento priebežný pokles cien a ich následné 

jednorazové zvýšenie sa nazýva cenový cyklus. Zákazníci potom môžu ťažiť z toho, že 

sledujú tento cyklus a nakupujú pohonné hmoty v čase, keď je cena na nízkej úrovni. 

Nasledujúci graf číslo 25. znázorňuje kvartálny vývoj cien pohonných hmôt od 

roku 2015 po súčasnosť. Cena benzínu a nafty vykazuje výraznejšie cenové výkyvy 

oproti cenám LPG. Cena LPG je najstabilnejšia z pomedzi všetkých pozorovaných. Na 
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začiatku roku 2016 sme pozorovali klesajúci trend vo vývoji cien, po prvom kvartáli však 

opäť stúpli. V období 2016-2017 znova stúpli ceny nafty, benzínu a CNG. U motorovej 

nafty to bol nárast o 9%. V období 2017-2018 znova o ďalších 10%. Tento stúpajúci trend 

sa stabilizoval až v roku 2018, kedy a jej cena ustálila približne na úrovni 1,229 eur/liter. 

Najvyšších hodnôt dosahovali ceny PM na pomedzí rokov 2018/2019. Cena motorovej 

nafty bola 1,244 eur.  

Tabuľka č. 25 Cenový vývoj pohonných hmôt 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov zo správy štátnych hmotných rezerv ŠÚSR) 

Cenový vývoj pohonných hmôt 2015 - 2019  

rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Benzín natural 95 1,19635 1,208583 1,286667 1,357917 1,32675 1,2635 

Benzín natural 98 1,466 1,411667 1,470417 1,563333 1,523833 1,4137 

LPG 0,62125 0,562167 0,577833 0,598833 0,584583 0,578 

Motorová nafta 1,135 1,03825 1,132917 1,244167 1,229917 1,1477 

CNG 0,9995556 0,992583 1,079333 1,1605 1,198 1,1725 

 

 

Graf č. 25 Cenový vývoj pohonných hmôt 

(Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z tabuľky č.25) 

Údaje prezentujú priemerné ceny pohonných hmôt v SR. Ceny sú zisťované vrátane 

spotrebnej dane a DPH. Na uvedenom grafe je vidno, že ceny jednotlivých druhov 

pohonných hmôt mali mierne odlišný vývoj. Ceny LPG sa od roku 2015 do roku 2020 

skoro vôbec nemenili. Naproti tomu ceny  motorovej nafty, benzínu a CNG 

zaznamenávali pravidelné výkyvy počas jednotlivých rokov. Výrazné výkyvy ceny ropy 

neboli zaznamenané až do januára 2019, kedy cena ropnej zmesi Brent s dodávkou v 
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marci klesla o 66 centov (1,23 %) na 53,14 USD (46,41 eura) za barel (159 litrov). Cenu 

motorovej nafty to však neovplyvnilo. V dôsledku koronakrízy však zaznamenali ceny 

všetkých pohonných hmôt pokles. Cena motorovej nafty sa dokonca pohybuje približne 

na úrovni 1 eur/liter, ako tomu bolo aj v januári 2016, kedy bola zlacňovanie spôsobené 

prudkým zlacňovaním ropy na svetových komoditných trhoch (Buchláková, 2016). 

Na základe analýzy vývoja cien PHM za uplynulých 5 rokov je pravdepodobné, 

že cena motorovej nafty bude mať v priebehu roku 2020 klesajúci trend. Momentálna 

situácia týkajúca sa pandémie koronavírusu však môže výrazne tento vývoj ešte viac 

ovplyvniť.  

COVID- 19 

Ekonomický dopad pandémie koronavírusu má a bude mať obrovský dopad na 

ekonomiku nielen členských štátov EÚ, ale aj celého sveta. Predpokladá sa tak 

hospodárska recesia. Cestovateľský priemysel je touto situáciou výrazne zasiahnutý, čo 

sa odzrkadľuje aj u dopravcov, ktorí prichádzajú o zákazky. Legislatívne zákazy sa síce 

vzťahujú len na medzinárodnú prepravu, no úrad verejného zdravotníctva odporúča 

obyvateľom znížiť frekvenciu cestovania, na nevyhnutné cesty. V niektorých 

slovenských mestách bola prevádzka MHD dokonca úplne pozastavená. V prípade 

vybraného dopravcu sa prevádzka nepozastavila ale funguje vo víkendovom režime. 

V priemere tak najazdí o 2/3  menej kilometrov ako v normálnom.  Mestá tak môžu 

namietať pri účtovaní vopred dohodnutej výšky dotácie. Dopravca však môže taktiež 

žiadať o štátnu podporu. Najväčšou hrozbou pre dopravcov a dopravné podniky je 

nejasný výhľad konca pandémie.  

2.6.4 Technické a technologické faktory 

Každú firmu ovplyvňujú vonkajšie a vnútorné technologické faktory. V prípade firmy 

DZS.M.K-Trans je to jednak infraštruktúra zo strany okolia a vozový park zo strany 

firmy. 

Nízke preferencie pre riešenie problematiky hromadnej dopravy  

Slovensko je výrazne orientované na využívanie automobilov a budovanie 

infraštruktúry automobilovej dopravy, na financovanie hromadnej dopravy sú však 

vynakladané relatívne malé čiastky. Keďže je väčšina miest na Slovensku menšej 
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veľkosti, nevyvoláva tento vývoj veľké strety so záujmami ochrany životného prostredia 

a na veľkej časti území nevznikajú až také neprijateľné situácie. 

Nedostatky cestnej infraštruktúry  

Mestá a kraje nedisponujú dostatočným množstvom prostriedkov na údržbu ciest, 

čo častokrát vedie aj k poškodzovaniu a spomaľovaniu vozidiel MHD. Cesty nie sú 

prispôsobené pre prevádzku MHD, čo spôsobuje klesajúci trend využívania tohto 

spôsobu prepravy. Premávka verejnej osobnej dopravy na cestách nie je doposiaľ 

považovaná ako rozhodujúci činiteľ pri rozhodnutiach o ich výstavbe alebo rekonštrukcii. 

Jednou z výhod využívania MHD by mala byť rýchlosť prechodu cez preťažené dopravné 

uzly. V súčasnosti sa však s jazdnými pruhmi pre autobusy stretávame na Slovensku len 

zriedkavo. Tento fakt vedie častokrát k uprednostňovaniu automobilov (Strategický plán 

rozvoja dopravy SR do roku 2030 – Fáza II, 2016). 

Existencia dvoch správcov štátnych ciest  

Systémovým nedostatkom, ktorý je dôsledkom z neefektívnej politiky v cestnom 

hospodárstve, je prístup k výstavbe, prevádzke, údržbe a rekonštrukcii diaľnic, 

rýchlostných ciest a ciest I. triedy. Dôsledkom tohto stavu je nedostatočná koordinácia 

činností národnej diaľničnej spoločnosti  a Slovenskej správy ciest pri plánovaní výstavby 

ako aj v oblasti prevádzky a údržby. Dôsledkom toho dochádza k neefektívnemu 

plánovaniu novej výstavby a realizácie zodpovedajúceho stupňa údržby, predovšetkým 

na strane SSC, ktorá s ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti nedisponuje potrebným 

technickým zázemím,  a finančnými prostriedkami. Súčasný stav dopravnej 

infraštruktúry je teda charakterizovaný hustým prepojením ciest , avšak nízkym podielom 

diaľníc a rýchlostných ciest (Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030 – Fáza 

II, 2016). 

Problémy s distribúciou platieb elektronického mýta 

Platby mýta za posledných deväť rokov prevyšujú 1,576 mld. eur. Z tohto objemu 

odišlo za uvedené roky na účet spoločnosti SkyToll až 48 %, t. j. 760 mil. eur.  NKÚ 

v tejto súvislosti upozornila vládu SR, že skoro polovica výnosu  mýta na základe 

Zmluvy a jej dodatkov putuje do spoločnosti SkyToll. Za kontrolované obdobie rokov 

2014-2018 z mýtneho systému vyzbierala NDS 967,6 mil. eur, na výstavbu nových 

úsekov, diaľnic a rýchlostných ciest však bolo použitých iba 97 mil. eur. Podľa 
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štatistických  údajov o cenách za výstavbu jedného kilometra diaľnic sa podľa prepočtu 

kontrolnej inštitúcie mohlo za sumu necelých sto miliónov eur postaviť 2 až 12 

kilometrov novej cesty.  

Pri kontrole čistého výnosu z mýta Národnou diaľničnou spoločnosťou sa 

preukázalo, že sa v vôbec neplní uznesenie Vlády SR 24/2013, ktoré uložilo tejto 

spoločnosti použiť po splatení investičných nákladov celý čistý výnos na rozvoj cestnej 

infraštruktúry vo vlastníctve NDS. NKÚ upozornilo Vládu SR, že spoločnosť nepoužíva 

čistý výnos v zmysle tohto ustanovenia. V období 2014-2018 bol čistý výnos mýta viac 

ako 474 mil. eur, z čoho NDS na pokrytie svojich vlastných nákladov použila 123 mil. 

eur, teda o 26 mil. eur viac ako išlo na budovanie diaľnic. Národná kontrolná inštitúcia 

na základe kontrolných zistení skonštatovala, že systém distribúcie elektronického 

výberu mýta neplní svoj základný cieľ a preto len minimálne prispieva k výstavbe nových 

diaľnic a rýchlostných ciest. Primárnym zdrojom financovania výstavby nových diaľnic 

a rýchlostných ciest teda naďalej ostávajú eurofondy s finančným príspevkom zo 

štátneho rozpočtu (Tlačové správy NKU 2019). 

2.6.5 Ekologické faktory 

Znečisťovanie ovzdušia a hluk z dopravy pôsobia negatívne na životné prostredie. 

Produkciou emisií a skleníkových plynov a ťažkých kovov tak negatívne ovplyvňuje 

zmeny klímy. V období 200-2015 bol na Slovensku vplyvom cestnej dopravy 

zaznamenaný nárast emisií CO2, emisie N2O sa pohybovali približne na rovnakej úrovni 

a CH4 zaznamenali pokles. Emisie SO2 mali klesajúcu tendenciu do roku 2012 a po 

tomto roku naopak stúpajúcu. Najväčší podiel na emisiách v dopravnom sektore mali 

olovo -1.7%, meď-12,6% a zinok-7,7%. Celkový podiel dopravy na emisiách CO2 tvoril 

v roku 2015 2,9%, na emisiách NOx 1,9%, na emisiách SO2 len 0,29%. Podiel celkových 

emisií vyprodukovaných skleníkových plynov bol v roku 2015 16,2%. 

Dopravné prostriedky produkujú taktiež emisie vo forme nevýfukových tuhých častíc 

(PM 2,5 a PM10). Tie vznikajú opotrebovaním bŕzd  a pneumatík. V roku 2015 tento 

podiel predstavoval 2,4% PM2,5, a 2% PM10. V záujme znižovania emisií 

a skleníkových plynov, stanovila Európska komisia v bielej knihe (Doprava 2050) za cieľ 

znížiť produkciu emisií o 60% oproti roku 1990. Smernice sa Europského parlamentu sa 

taktiež zaoberajú aj posudzovaním a kontrolou enviromentálneho hluku (zákon č.2/2005 



98 

 

Z.z.o posudzovaní hluku vo vonkajšom prostredí. V roku 2015 bolo v cestnej doprave 

vybudovaných 2337, protihlukových stien. (Správa o stave životného prostredia, 2018) 

Otázkam znečisťovania ovzdušia a environmentálneho hluku sa venujú platné 

právne predpisy Európskej únie týkajúce sa dopravy, kvality ovzdušia, ktorých 

hlavným cieľom je zlepšiť ľudské zdravie a životné prostredie. Emisie znečisťujúcich 

látok z rôznych druhov vozidiel sú upravené európskymi emisnými normami. Súčasná 

norma Euro 6, ktorá sa týka vozidiel od roku 2014, predpisuje emisné limity pevných 

častíc z naftových a benzínových motorov približne na úrovni 5 miligramov na  1 

kilometer (mg/km), čo predstavuje približne päťnásobné zníženie oproti úrovniam z roku 

2005. Podobne sú tiež stanovené limity emisií NOx na 80 mg/km pre vozidlá s naftovým 

pohonom a 60 mg/km s benzínovým pohonom, čo predstavuje taktiež značné zníženie 

(Doprava a verejné zdravie, 2015).V nasledujúcej tabuľke číslo 26 sú porovnané emisie 

produkované bežným osobným vlakom a komerčným mestským autobusom. Priemerné 

náklady železničnej dopravy na osobokilometer sú skoro dvakrát nižšie ako náklady 

autobusovej dopravy. Pri plnom využití kapacity produkuje priemerný regionálny vlak 

skoro jeden a pól krát menej emisií (na osobu) menej ako autobus.  

Tabuľka č. 26 Porovnanie produkcie emisií autobusu a vlaku 

(Zdroj: Revízia výdavkov na dopravu, 2016) 

Premenné: Vlak (jednotka 671) Solaris Urbino 15 

Hmotnosť (tony) 167 25 

Počet miest 307 40 

Max. Cestujúcich 640 144 

Emisie na tonolilometer km  0,015 0,035 

Emisie / os  0,39 0,61 

Emiesie / vozidlo 2,5 0,88 

 

Táto situácia sa vo vlakovej doprave momentálne stáva pomerne často. Žiaci si nakupujú 

cestovné lístky zadarmo na dlhú dobu vopred a nevyužité mieste vo vlaku prepadnú. Vlak 

teda istým spôsobom preváža fiktívnych cestujúcich. Pre porovnanie environmentálnej 

záťaže je preto dôležité brať do úvahy vyťaženosť jednotlivých dopravných prostriedkov. 

Ak by však kapacita vlaku nebola využitá a vlak by mohol byť nahradený jedným 

autobusom, autobus by v pomere k vlaku vyprodukoval 3x menej emisií ako nevyužitý 

vlak. 

https://www.eea.europa.eu/publications/explaining-road-transport-emissions
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2.6.6 Zhodnotenie analýzy obecného prostredia SLEPT 

V tabuľke č. 27  je interpretované zhodnotenie analýzy všeobecného prostredia 

firmy, ktorej sú identifikované najdôležitejšie externé príležitosti a hrozby. 

Najdôležitejšie faktory ovplyvňujúce firmu sú predovšetkým legislatívne a politické 

faktory, súčasťou ktorých sú licencie na prevádzku, nariadenia týkajúce sa povinných 

technických prehliadok, legislatíva zaoberajúca sa povinným odpočinkom, či prácou cez 

víkend. 

Tabuľka č. 27 Zhodnotenie analýzy obecného prostredia SLEPT 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Sociálne faktory   

Sezónne výkyvy dopytu po nepravidelnej preprave v 1. a 4. kvartáli hrozba 

Medziročný úbytok obyvateľov mesta Michalovce hrozba 

Medziročný  percentuálny prírastok počtu dôchodcov  príležitosť 

Rastúci trend počtu prepravených osôb vlakmi hrozba 

Legislatívne a politické faktory   

Licencie potrebné na prevádzku autobusov príležitosť 

Povinný odpočinok hrozba 

Povinné prehliadky STK hrozba 

Zvyšovanie príplatkov za víkendy, sviatky a nočné hrozba 

Ekonomické faktory   

Distribúcia platieb e-mýta hrozba 

Kalesajúce ceny pohonných hmôt príležitosť 

Zvyšujúca sa hodnota celkových ročných výkonov v odvetví príležitosť 

Rastúca hodnota celkových ročných nákladov (výkonovej spotreby)v odvetví hrozba 

Zníženie dotácií v dôsledku koronavírusu hrozba 

Dotácie na nákup autobusov na alternatívny pohon príležitosť  

Technické a technologické faktory   

Existencia dvoch správcov štátnych ciest  hrozba 

Nízke preferencie pre riešenie problematiky hromadnej dopravy  hrozba 

Neefektívna správa a výstavba cestnej infraštruktúry hrozba 

Možnosť využitia GPS signálu pre sledovanie trasy vozidiel príležitosť 

Neustály pokrok v rámci modernizácie vybavenia dopravných firiem hrozba 

Distribúcia platieb elektronického mýta hrozba 

Ekologické faktory   

Zavádzanie nízko-emisných zón vo veľkých mestách EU hrozba 

Dostupnosť dotácií  na nákup nových autobusov zaradených do vyšších emisných tried príležitosť 
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2.7 Analýza a zhodnotenie faktorov pomocou metodiky IFE a EFE 

Identifikované faktory boli v rámci zhrnutia jednotlivých analýz podnikateľského 

prostredia rozdelené do jednotlivých časti SWOT matice. Z tohto dôvodu, sa v tejto časti 

pristupuje ihneď k vyhodnoteniu kľúčových prvkov, ktoré ovplyvňuj zvolenú firmu. 

Matice EFE a IFE budú posudzovať význam jednotlivých silných a slabých stránok, 

príležitosti a hrozieb vybraného podniku. 

V závere analytickej časti bude venovaná pozornosť výberu vhodnej varianty smerovania 

rozvoja firmy, ktorá poslúži ako podklad pre návrhovú časť práce. Prostredníctvom 

hodnotenia externých faktorov, boli identifikované najdôležitejšie vonkajšie činitele. 

Hodnota váženého hodnotenia EFE vypovedá o nadpriemernej citlivosti firmy na vývoj 

externého podnikateľského prostredia. Z pohľadu príležitosti, sú najvýznamnejším 

faktorom licencie na prevádzku MHD. Ďalšou príležitosťou je zvyšujúci sa záujem 

stálych zákazníkov o služby diaľkovej prepravy. Jednou z ďalších príležitosti je aj to, že 

šoféri od konkurencie hľadajú prácu u nás. Firma si teda môže vyberať.  Za príležitosť sa 

považujú aj početné pozitívne vzťahy s dodávateľmi a kľúčovými zákazníkmi. 

Na druhej strane za hrozbu je možné považovať sezónne výkyvy dopytu po službách 

zákazkovej prepravy. Ďalšou podstatnou hrozbou je rastúci záujem o služby ZSSK, 

spôsobený vlakmi zadarmo. V neposlednom rade je to aj neefektívna výstavba a správa 

cestnej infraštruktúry. Za hrozbu je možné považovať aj neustály pokrok v rámci 

modernizácie vybavenia dopravných firiem. Firma teda musí držať neustále krok 

s modernými technológiami. 

Pre interné posúdenie zvoleného podniku bol na základe interných analýz, 

spracovaný súhrn silných a slabých stránok. Z celkového váženého hodnotenia 

identifikovaných faktorov vnútorného prostredia firmy vyplýva, že strategický zámer 

rozvoja firmy je podporený správnym spôsobom riadenia, ktorý  je na jednej strane 

autoritatívny a na druhej strane veľmi vľúdny a priateľský. Na neho  sa vo firme vytvorila 

veľmi silná a pozitívna firemná kultúra. Medzi slabé stránky firmy jednoznačne patria 

nedostatky týkajúce sa  riadenia nákladov pohonných hmôt. Spoločnosť napríklad doteraz 

nevyužívala v prevádzke nízko kapacitné vozidla. V analýzach bolo zistené, že by bolo  

možné tieto autobusy použiť približne na jazdu 25% zo všetkých najazdených kilometrov 

mestskej hromadnej dopravy. 
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Tabuľka č. 28 Vyhodnotenie externých faktorov EFE 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Príležitosti   váha Hodn. 
vážene 

ohodnot. 
Licenčné zmluvy s mestami potrebné na prevádzku 

autobusov príležitosť 0,09 4 0,36 
Zvyšujúca sa hodnota celkových ročných výkonov v 

odvetví príležitosť 0,02 3 0,06 
Rozvoj IS/IT ktorý zjednodušuje podnikové procesy a 

komunikáciu so zákazníkom príležitosť 0,04 3 0,12 
Možnosť využitia GPS signálu pre sledovanie trasy 

vozidiel príležitosť 0,06 3 0,18 

dotácie na nákup autobusov na alternatívny pohon príležitosť 0,06 2 0,12 

Medziročný  percentuálny prírastok počtu dôchodcov  príležitosť 0,01 4 0,04 

Dostupnosť ľudských zdrojov v odvetví príležitosť 0,02 4 0,08 

Nedostatok vodičov u konkurencie príležitosť 0,01 2 0,02 
Vysoký počet dodávateľov príležitosť 0,04 4 0,16 

Ľahká výmena dodávateľa príležitosť 0,04 4 0,16 
Priateľské vzťahy s dodávateľmi príležitosť 0,05 3 0,15 

klesajúca cena nafty v dôsledku COVID-19 príležitosť 0,06 3 0,18 

    0,5     

Hrozby         
Sezónne výkyvy dopytu po nepravidelnej preprave v 1. a 4. 

kvartáli hrozba 0,07 2 0,14 

Medziročný úbytok obyvateľov mesta Michalovce hrozba 0,01 1 0,01 
Rastúci trend počtu prepravených osôb vlakmi hrozba 0,02 1 0,02 

Rastúci trend využívania osobných automobilov hrozba 0,03 2 0,06 
Pokuty za prekročenie limitu denného povinného 

odpočinku hrozba 0,04 3 0,12 
Rastúca hodnota celkových ročných nákladov (výkonovej 

spotreby) v odvetví hrozba 0,01 2 0,02 
 problematika rozvoja infraštruktúry hromadnej dopravy v 

mestách hrozba 0,03 3 0,09 

Neefektívna správa a výstavba cestnej infraštruktúry hrozba 0,01 3 0,03 

Distribúcia platieb elektronického mýta hrozba 0,005 2 0,01 

Zavádzanie nízkoemisných zón vo veľkých mestách EU hrozba 0,005 2 0,01 

Rastúce požiadavky na kvalitu hrozba 0,05 3 0,15 

Citlivosť zákazníka na cenu hrozba 0,03 3 0,09 

Vlaková preprava (vlaky zadarmo) hrozba 0,03 2 0,06 

Povinné prehliadky STK hrozba 0,04 4 0,16 

Mesto zníži dotácie pre firmu za obdobie počas COVID-19 hrozba 0,06 3 0,18 
Úplné odstavenie nepravidelnej autobusovej prepravy v 

dôsledku pandémie hrozba 0,06 1 0,06 

    0,5   2,84 
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Medzi slabé stránky patrí napríklad nízka životnosť starších vozidiel. Autobusy 

majú vysokú mieru poruchovosti. Istú mieru modernizácie by si zaslúžil aj systém 

vybavovania cestujúcich v MHD. Firme úplne chýba  rezervačný systém obsluhujúci 

zákazníkov nepravidelnej prepravy. V spojení nesprávne prepracovaným webovým 

sídlom, môžu na zákazníka pôsobiť nespoľahlivým dojmom.  

Medzi silné stránky podniku patri jednoznačne individuálny a lojálny prístup 

manažmentu k zamestnancom i zákazníkom. Ďalšou silnou stránkou je veľkosť 

vozidlového parku a efektívne hospodárenie s vozidlami a tiež počet šoférov. Podnik 

dokáže veľmi efektívne prevádzkovať tieto vozidlá s minimálnymi režijnými nákladmi, 

aj vďaka dobrej zásobe náhradných dielov.  

Tabuľka č. 29 Vyhodnotenie externých faktorov IFE 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Silné stránky váhy hodnotenie 
vážené 

ohodnot. 
Licencia na prevádzku MHD Michalovce podpísaná na 10 

rokov 0,08 5 0,4 

Vlastný servis 0,05 4 0,2 

Generálne opravy autobusov 0,07 4 0,28 

Štýl riadenia- vzťahy s pracovníkmi 0,05 3 0,15 

Dobrá firemná kultúra 0,03 3 0,09 

Využitie nízkokapacitných autobusov 0,05 3 0,15 

Veľký vozidlový park 0,06 4 0,24 

Dostupnosť finančných zdrojov potrebných pre rozvoj 0,04 3 0,12 

Zásoby/rezervy 0,04 3 0,12 

Pozitívny image firmy z pohľadu kľúčových zákazníkov 0,03 3 0,09 

Slabé stránky       

Vysoké náklady na PHM 0,08 2 0,16 

Vysoké mzdové náklady 0,07 3 0,21 

systém odmeňovania pracovníkov 0,05 2 0,1 

chýbajúci rezervačný systém - diaľková preprava 0,05 2 0,1 

Zastarané webové stránky 0,04 2 0,08 

Firma nevyužíva dostupné spôsoby propagácie 0,02 2 0,04 

Vysoký priemerny vek vozidlového parku 0,04 3 0,12 

Absencia CRM- nepravidelná doprava 0,02 2 0,04 

Systém vybavovania cestujúcich v MHD 0,03 1 0,03 

Nedostatky týkajúce sa rozdelenia práce v dielni 0,03 3 0,09 

Nevyužívanie niektorých dotačných podnikových zdrojov 0,07 2 0,14 

  1   2,95 
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Po vyhodnotení jednotlivých oblasti firemného okolia zvoleného podniku, je možné 

posúdiť aktuálnu pozíciu analyzovanej firmy. Pre vizuálnu interpretáciu výsledkov bude 

použitá matica hodnotenia externých a interných faktorov, do ktorej sú zanesené celkové 

vážené hodnotenia z vopred zostavených matíc IFE a EFE, ktorú znázorňuje nasledujúci 

obrázok. 

 

   

   

   

 

 

   Graf č. 26 Grafická interpretácia strategického smerovania 

(Zdroj :vlastné spracovanie podľa tabuliek IFE a EFE) 

IFE- 2,95 

EFE - 2,84 

Na základe vzniknutej matice IE vyplýva, že pozícia vybranej firmy sa nachádza 

v poli, ktoré patrí do oblasti III. , ktorá nesie názov : „Udržuj a potvrdzuj“(I,V,IX) sa 

považuje za vhodnú stratégie trhovej penetrácie, ktorá patrí do skupiny trhovo 

intenzívnych stratégií. Jedná sa o využitie trhového potenciálu s daným produktom na 

súčasnom trhu, hlbšie a intenzívnejšie preniknutie na trh.  

Spoločnosť DZS - M.K.-Trans s.r.o. sa preto bude riadiť stratégiou tržnej penetrácie 

a vývoja/rozvoja produktu/služieb. V rámci trhoch na ktorých pôsobí sa preto firma bude 

usilovať o predlženie podnikateľských licencií pomocou zvyšovania svojej 

konkurencieschopnosti. V rámci nepravidelnej prepravy by mala usilovať o uchopenie čo 

najväčšieho množstva zákazníkov formou zlepšenia marketingovej komunikácie 

propagácie a procesu objednávania zákazkovej prepravy. 
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3  NÁVRHY RIEŠENIA, PRÍNOSY NÁVRHOV 

Návrhová časť práce priamo nadväzuje na výsledky analytickej časti, v rámci 

ktorej bolo skúmané vonkajšie a vnútorné podnikateľské prostredie, v ktorom firma 

pôsobí. Cieľom bolo vymedziť konkurenčné výhody firmy, analyzovať príležitosti pre 

firmu či eliminovať hrozby, ktoré na firmu pôsobia a mohli by ju akýmkoľvek spôsobom 

negatívne ovplyvniť. Tieto faktory zohrali výraznú rolu pri výbere vhodného návrhu 

rozvoja firmy. 

Z tohto hľadiska je vhodné pre rozvoj firmy využiť jej konkurenčnú výhodu, ktorá 

môže firme zaistiť náskok pred konkurenciou. Najsilnejšími stránkami firmy sú licencie 

na prevádzku MHD, veľkosť a zázemie firmy či servis autobusov. Po vyhodnotení 

ďalších stránok SWOT maticevyplynulo, že firma by mala presadzovať stratégiu „Udržuj 

a potvrdzuj“. Firma by teda mala zamerať smerovanie svojich budúcich aktivít k udržaniu 

svojej momentálnej situácie prostredníctvom posilňovania svojej konkurenčnej pozície . 

Súčasne vo vzťahu k interným procesom vo firme zabezpečiť, aby bola spoločnosť 

po finančnej stránke spôsobilá pre ďalší rozvoj.  

Prebehla preto dekompozícia strategického plánu do jednotlivých aktivít 

slúžiacich k implementácií navrhovanej stratégie, ktorá má predovšetkým prispieť ku 

zvýšeniu tržbám a zisku firmy, či upevniť  jej pozíciu na trhu. V tejto kapitole preto budú 

vybrané a okomentované tie prístupy, na ktoré by sa mala firma v súčasnosti zamerať 

najviac. Návrhová časť diplomovej práce bude obsahovať komplexný prehľad dôležitých 

firemných cieľov (v rátane ich prínosov a harmonogramu realizácie), ktoré taktiež môžu 

poslúžiť manažmentu pri ich realizácií. V rámci nasledujúcich návrhov rozvoja 

spoločnosti DZS- M.K.-Trans s.r.o. je trhovo intenzívna stratégia ktorá spadá do oblasti 

„Udržuj a potvrdzuj“ rozdelená do nasledujúcich strategických smerov : 

 

- Udržanie obchodnej licencie na prevádzku MHD v meste Humenné 

 

- Zefektívňovanie rozdelenia podnikových zdrojov súvislosti so znižovaním 

najväčších nákladových položiek  

 

- Penetrácia súčasných tržných segmentov zákazkovej prepravy 

prostredníctvom intenzívnejšej propagácie a zjednodušenie procesu 

objednávok 
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Medzi hlavné ciele firmy v horizonte najbližších piatich rokov je možné 

jednoznačne zaradiť udržanie podnikateľských licencií. V súvislosti s týmto cieľom musí 

firma dbať na znižovanie nákladov. Prvá skupina opatrení je preto zameraná na udržanie 

strategickej výhody. Cieľom je preto znížiť ročné prevádzkové náklady, čím sa firme 

zvýši konkurencieschopnosť. Touto úsporou by firma mohla výrazne posilniť svoju 

pozíciu na trhu verejnej osobnej dopravy.  Medzi tieto ciele firmy patrí efektívne riadenie 

vyťaženosti niektorých liniek, ktorého hlavným prínosom by malo byť zníženie 

nákladovosti a emisnej záťaže. Firma by tak mohla ročne ušetriť približne 30 tisíc eur. 

Ďalším z cieľov firmy je znížiť mzdové náklady. Firma by mala usilovať o zvyšovanie 

efektivity rozdelenia práce v rámci úseku technickej obsluhy vozidiel, kde by bolo 

rovnaké množstvo práce rozdelené medzi menšie množstvo pracovníkov. 

Hlavným cieľom v rámci nepravidelnej zákazkovej prepravy je zefektívňovanie  procesu 

zadávania a vybavovania jednotlivých objednávok a taktiež posilnenie pozitívneho image 

firmy na verejnosti. Účelom je pri celom tomto procese ušetriť čas zamestnancom 

a taktiež zákazníkom firmy. V rámci tohto zámeru by firma mala docieliť istú formu 

automatizácie týkajúcej sa rezervácie objednávok, či marketingovej komunikácie so 

zákazníkom. 

V súvislosti s dosiahnutím tohto cieľa, budú pre firmu navrhnuté riešenia 

v podobe skvalitnenia webovej prezentácie firmy a jej komunikácie so zákazníkom 

v rámci nepravidelných zákaziek.  

3.1 Udržanie dopravných licencií MHD 

V súvislosti s analytickou časťou by sa firma mala zamerať na udržanie a rozvoj 

silných stránok a využívať príležitosti, ktoré môžu byť v budúcnosti zdrojom jej 

konkurenčnej výhody. Hlavným strategickým cieľom firmy by malo byť udržanie 

podnikateľských licencií na prevádzku MHD. Ak chce teda firma ponúknuť mestu čo 

najvýhodnejšiu ponuku , musí posilňovať svoju konkurenčnú pozíciu. V tomto prípade 

sa javí ako najrozumnejšie riešenie presadzovať stratégiu vedúcej firmy v nízkych 

nákladoch. V súvislosti s tým, je potrebné aby firma prijala opatrenia ktoré povedú 

k znižovaniu najväčších nákladových položiek.  

Nasledujúce návrhy preto budú zamerané predovšetkým na opatrenia smerujúce 

k zníženiu kľúčových nákladových položiek firmy. Zameriava sa na efektívne 
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hospodárenie s  pohonnými hmotami, riadenie ľudských zdrojov a v neposlednom rade 

na investície týkajúce sa rozšírenia vozového parku o nízko kapacitné autobusy. 

3.1.1 Návrhy na zavedenie systému pre kontrolu pohonných hmôt 

Existuje niekoľko overených spôsobov, ktorými je možné efektívne znižovať 

náklady na pohonné hmoty. Patria medzi nich napríklad školenia úspornej jazdy, výber 

vhodného dodávateľa alebo prechod na alternatívny pohon. V prípade zvoleného 

autodopravcu však bude stratégia znižovania týchto nákladov zameraná iným smerom. 

Ako už bolo spomenuté v analytickej časti, dopravca prednedávnom odhalil jedného zo 

zamestnancov ako pri tankovaní kradne naftu. V súvislosti s touto situáciou prijal rýchlo-

opatrenia, na základe ktorých vyplynulo, že autobusy ktoré tankuje poverená osoba 

vykazujú približne o 3 až 5 litrov nižšiu spotrebu ako predtým. Z tohto nepríjemného 

odhalenia vyplýva, že nekalé obchodovanie s naftou neobišlo ani vybraného 

autodopravcu.  

Keďže nie je možné tankovať vozidlá dlhodobo jednou jedinou poverenou 

osobou, je v rámci efektívneho hospodárenia a prevencie nekalého obchodovania 

zamestnancov s PHM je pre  firmu potrebné, aby v rámci každej prevádzky vznikol 

kontrolný orgán pre dohľad nad manipuláciou s pohonnými hmotami. Tieto kontrolné 

orgány budú mať na starosti dispečeri z jednotlivých prevádzok. Každý z nich bude 

zodpovedný zato, aby v prevádzke nikde nevznikal priestor na krádež motorovej nafty. 

K tomuto by im mali byť poskytnuté určité nástroje.  

Pre vybraného autodopravcu sú navrhované dva druhy riešení. Prvou alternatívou 

je nákup kvalitných  uzamknuteľných uzáverov nádrží. Ďalším riešením je nákup 

a inštalácia komplexného kamerového systému do všetkých autobusov MHD a taktiež 

zájazdových autobusov.  

Uzamykateľné uzávery 

Toto riešenie by malo predísť najmä možnému prečerpávaniu nafty z vozidiel. 

Aby malo toto opatrenie zmysel je ale potrebné, aby vozidlá tankovali iba poverené 

osoby. Pri počte autobusov, ktoré firma prevádzkuje to ale znamená, že firma bude 

musieť efektívne delegovať túto právomoc výhradne niektorým pracovníkom firmy, 

s ktorými sa ale musí dohodnúť na príplatkoch za prípadné nadčasy. Pri tomto riešení sú 

fixné náklady na obstaranie nízke, náklady na obsluhu však podstatne vyššie. 
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Fixné náklady na realizáciu tohto návrhu sú približne 250 eur. Výhodou tohto 

opatrenia je časová nenáročnosť na realizáciu. Nevýhodou sú rastúce ročné variabilné 

náklady na mzdy zamestnancov ktorí budú mať na starosti tankovanie. Toto opatrenie 

ekonomicky náročnejšie z pohľadu ročných nákladov na prevádzku. Výpočet celkových 

nákladov na obstaranie a realizáciu tohto systému prevencie je uvedený v tabuľke č. 30. 

Tabuľka č. 30 Náklady na implementáciu opatrenia uzamykateľných uzáverov 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Jednorazové náklady na obstaranie     

  Cena za jednotku  Celková cena 

Cena bezpečnostných uzáverov 4,70 eur 235 eur 

Montáž uzáverov 4,30 eur/hod 75,2 eur 

Ročné náklady na prevádzku     

Príplatky za nadčasy za nadčasy MI 150 eur/mes. 1800 eur 

Príplatky za nadčasy za nadčasy HE 100 eur/mes. 1200 eur 

Príplatky za nadčasy za nadčasy SĽ 50 eur/mes. 600 eur 

Celkom (rok)   3835 eur 

Komplexný kamerový systém 

Návrh číslo dva predstavuje nákup a inštaláciu komplexného kamerového 

systému do všetkých autobusov. Jedna kamera bude snímať kabínu vodiča zatiaľ čo druha 

bude namontovaná priamo na nádrži autobusu. Dispečing tak bude mať podrobný prehľad 

o pohyboch vodiča vo vozidle aj mimo neho. Fixné náklady sú pri tomto návrhu podstatne 

vyššie ako u predošlého návrhu.  

Pri jednotkovej cene 170 eur za kamerový systém, sú tieto jedno rázové náklady 

v rátane montáže 7200 eur. Jedno rázové náklady sú teda omnoho vyššie ako u varianty 

1, veľkou výhodou však ale je, že tento systém kontroly nevyžaduje takmer žiadne ďalšie 

náklady potrebné na prevádzku. Výpočet celkových nákladov na obstaranie a realizáciu 

tohto systému prevencie je uvedený v tabuľke č.31 

Tabuľka č. 31 Náklady na implementáciu opatrenia kamerového systému 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Jednorazové náklady na obstaranie  Cena za jednotku Celková cena 

  Cena za jednotku  X40 

Cena bezpečnostného kamerového systému 170 eur 6800 eur 

Montáž kamerového systému 20 eur/hod 400 eur 

Celkom   7200 eur 
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Komplexným  ekonomicky a časovo najrozumnejším riešením, je kombinácia 

oboch opatrení. Firma tak bude môcť  okamžite reagovať na situáciu s pohonnými 

hmotami. Poverené osoby budú tankovať pohonné hmoty až do momentu kým nebude 

zavedený kamerový systém. Vedenie tak bude môcť počas tejto doby plošne 

odpozorovať, o koľko litrov sa pohla spotreba autobusov. V súčasnej situácií keď firma 

v súvislosti s pandémiou prevádzkuje vo víkendovom režime, nebude musieť vynakladať 

dodatočné mzdové náklady. Firma tak získa priestor na zadanie objednávky a zavedenie 

komplexného kamerového systému. Realizácia by mohla prebiehať podľa nasledujúceho 

časového harmonogramu. 

Tabuľka č. 32 Časový harmonogram  zavedenia komplexného systému kontroly PHM 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

  Termín 

Nákup a montáž bezpečnostných uzáverov 1.-5.05 
Vyhľadanie dodávateľa kamerového 

systému 1.-10.05 

Zadanie objednávky 10.5 

Dodanie kamerového systému 24.5 

Montáž kamerového systému 24.-31.05 

Náklady na zavedenie efektívneho systému kontroly 

 V nasledujúcej tabuľke sú interpretované náklady na zavedenie komplexného 

systému kontroly nad pohonnými hmotami. Rýchlo opatrenie ktorým firma zamedzí 

kradnutiu okamžite, je nákup uzamykateľných uzáverov nádrži. Tieto uzávery budú 

zavedené a namontované čo najskôr, aby firma zamedzila možnému prečerpávaniu nafty 

z autobusov.  Následne zrealizuje nákup a montáž kamerového systému. 

Tabuľka č. 33 Celkové Náklady na implementáciu efektívneho systému kontroly 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Jednorazové náklady na obstaranie     

  Cena za jednotku  Celková cena 

Cena bezpečnostných uzáverov 4,70 eur 235 eur 

Montáž uzáverov 4,30 eur/hod 75,2 eur  

Cena kamerového systému 170 eur 6800 eur 

Montáž kamerového systému 20 eur/hod 400 eur 

Celkom   7510,2 eur 
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Očakávané prínosy zavedenia kontrolného systému 

V nasledujúcej tabuľke budú zobrazené očakávané prínosy zavedenia systému 

kontroly pre dohľad nad . Na základe údajov ktoré poskytol Michalovský dispečing podľa 

GPS a počtu najazdených kilometrov vybranými spojmi ktoré tankovala jedna poverená 

osoba vyplýva, že tieto autobusy majú v priemere o 3 až 5 l/100km nižšiu v porovnaní 

s minulými údajmi o spotrebe. V prípade ak by sa plošne znížila spotreba na autobusoch 

MHD o 4 litre na sto prejdených kilometrov , predstavovalo by to úsporu približne 25 

tisíc litrov pohonných hmôt ročne. Pri priemernej cene nafty 1,2 eur za 1 kilometer by 

bola výška ušetrených nákladov na pohonné hmoty približne na úrovni 31 tisíc eur. 

Tabuľka č. 34 Očakávané prínosy zavedenia kontrolného systému 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

  Km/rok. 
Úspora (litre) 

mes. 
Úspora (litre) 

rok. 
Úspora (eur) 

mes. 
Úspora (eur) 

rok. 

Michalovce 464 028 1546,76 18561,12 1856,112 22273,344 

Humenné 176 084 586,9466667 7043,36 704,336 8452,032 
Stará 

Ľubovňa 67 378 224,5933333 2695,12 269,512 3234,144 

Spolu 707 490 2358,3 28299,6 2829,96 33959,52 
Úspora(l) = Úspora pri predpokladanom poklese o 4l/100km = ((Počet najazdených kilometrov/100)*4) 

3.1.2 Návrh na nákup  nízko-kapacitných autobusov 

V analytickej časti zameranej na vnútorné pracovné zdroje firmy bolo zistené, že 

v každej z prevádzok jazdia autobusy niektoré linky ktoré nie sú na niektorých spojoch 

vyťažené. Tieto málo vyťažené spoje produkujú nielen prebytočné náklady na pohonné 

hmoty, ale aj zvýšený počet emisií. Kapacita navrhovaného nízko- kapacitného autobusu 

Iveco Feniksbus je na úrovni 36 miest č čoho je 16 miest na sedenie. Tento autobus 

dokáže pokryť nevyťažené linky, najmä v čase sedla, v noci a cez víkendy.  Nízko 

kapacitné autobusy však majú oveľa nižšiu spotrebu. Porovnanie je interpretované 

pomocou tabuľky č. 33. V súvislosti s informáciami z analýzy o počte kilometrov 

najazdených nevyťaženými spojmi v jednotlivých mestách, sa navrhuje zabezpečiť dva 

nízko kapacitné autobusy značky Iveco, v meste Michalovce, jeden v meste Humenné 

a jeden autobus v  meste Stará Ľubovňa. Dôležitým faktorom pi nákupe týchto vozidle je 

príspevok od jednotlivých miest. Ten je potrebné dohodnúť vopred s jednotlivými 

zákazníkmi (mestami). Následne a podpísať zmluvu o budúcej zmluve týkajúcu 

sa  dodatočného príspevku na modernizovanie vozidlového parku.  



110 

 

Tabuľka č. 35 Porovnanie spotreby štandardného a nízko kapacitného autobusu 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

  Priemer. spotreba 
počet miest na 

sedenie počet miest na státie 

Karosa B932 36,8 l/100km 31 48 

Iveco Feniksbus 19,5 l/100km 16 36 

Náklady na obstaranie autobusov 

Náklady na obstaranie týchto nových nízko kapacitných autobusov sú jedno 

rázovo 95 tisíc eur. Ročné prevádzkové náklady budú pri nákupe dvoch vozidiel ročne a 

pri splácaní na štyri roky v prvom roku 45 825 eur a v ďalšom roku 91 650 eur. Mesačná 

splátka za  jedno vozidlo činí 1909 eur. Pre firmu sa javí táto investícia vzhľadom na 

množstvo ušetrených pohonných hmôt ako výhodná. 

Rozhodnutia o finančnom podporení alebo nepodporení mesta na nákup nových 

autobusov, však predstavujú kľúčový rozhodujúci faktor pri obnove vozového parku. 

Predstavitelia miest sami takto sami rozhodujú o kvalite prepravných služieb. Mestá sa 

môžu rozhodnúť, že nepodporia dodatočné financovanie modernizácie vozového parku. 

V tom prípade sa nákup úplne nových vozidiel javí pre firmu nevýhodný. A to hlavne 

z dôvodu, že firma nemá výrazný vplyv na obslužnosť mesta, či počet prepravených osôb. 

Zvýšenie prepravených osôb o 5% by ani zďaleka nepokrylo náklady na zavedenie. 

Po predložení nákladov na zavedenie nízko kapacitných autobusov značky 

Feniksbus, ktorých suma na obstaranie je v porovnaní s konkurenčnými vozidlami 

pomerne nízka, sa predpokladá že mestá Humenné a Stará Ľubovňa budú súhlasiť 

s obstaraním jedného nového vozidla do každého z nich. V meste Michalovce sa 

predpokladá zavedenie dvoch týchto vozidiel. Príspevky na nákup nových vozidiel sú 

väčšinou vo forme odpisových príspevkov. Mesto vypočíta výšku odpisov na jedno 

vozidlo na 6 rokov. Následne prispieva vo forme 1/6 sumy obstarania vozidla ročne 

dopravcovi. V tabuľke číslo 36na nasledujúcej strane je znázornená podrobnejšia 

interpretácia nákladov. Z dôvodu ekonomickej náročnosti na obstaranie úplne nových 

vozidiel, bude obstaranie týchto autobusov rozdelené do nasledujúcich dvoch účtovných 

období. V roku 2020 budú obstarané dve nové nízko kapacitné vozidlá. Ak sa vozidlá 

osvedčia a prinesú pre firmu očakávanú úsporu na nákladoch, budú v nasledujúcom roku 

obstarané ďalšie dve nízko kapacitné autobusy 
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Tabuľka č. 36 Náklady na obstaranie nových nízko-kapacitných autobusov 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Jednorázové náklady   x4 

  Cena za jednotku (eur) Celková cena (eur) 

Akontácia  5 % 4750 19000 

Kontrola originality 150 600 

Vystavenie papierov 100 400 

Prepis vozidla 250 1000 

Celkom 5250 21 000 
Ročné prevádzkové 

náklady Mes.  Rok. x4 x12 

  Cena za jednotku (eur) Celková cena (eur) 

Splátka 1880,20/mes. 90 250 

Poistenie vozidla 29,16/ mes. 1400 
Celkom 1909,36   91 650 

 

Tabuľka č. 37 Časový harmonogram obstarania nových nízko-kapacitných autobusov 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Činnosť Termín 

2020 

Výber výhodného dodávateľa 1.- 5. Jún 2020 

Porovnanie aktuálnej ponuky vozidiel 6.-8. Jún 2020 

Kontaktovanie dealera, zadanie objednávky 8.-15. Jún 2020 

Spracovanie objednávky, príprava vozidiel 15.- 30. Jún 2020 

Administratíva, prepis 1.-31. Júl 2020 

Zaradenie autobusov do užívania Od 1. augusta 2020 

2021 

Výber výhodného dodávateľa 1.- 5. Jún 2021 

Porovnanie aktuálnej ponuky vozidiel 6.-8. Jún 2021 

Kontaktovanie dealera, zadanie objednávky 8.-15. Jún 2021 

Spracovanie objednávky, príprava vozidiel 15.- 30. Jún 2021 

Administratíva, prepis 1.-31. Júl 2021 

Zaradenie autobusov do užívania Od 1. augusta 2021 

Prvé dve vozidlá by mali byť obstarané a zavedené do prevádzky v horizonte 

približne troch mesiacov. Ďalšie dve v rovnakej časovej postupnosti, presne o rok neskôr. 

Nasledujúca tabuľka podrobne popisuje jednotlivé aktivity potrebné pre zavedenie týchto 

vozidiel do prevádzky. Počnúc výberom vhodného dodávateľa vozidiel až po ich 

zaradenie do užívania. 
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Očakávané prínosy obstarania nízko kapacitných vozidiel 

Rozšírenie vozového parku o nízko kapacitné  mestské autobusy bude mať 

významný dopad na firmu. Na jednej strane, umožní tento návrh šetriť náklady na 

pohonné hmoty a taktiež životné prostredie. Návrh umožní firme upevniť stratégiu 

znižovania nákladov, ktorá je zohráva kľúčovú rolu pri výberových konaniach na 

licencie. V nasledujúcej tabuľke je znázornené porovnanie spotreby bežného a nízko- 

kapacitného autobusu.  

Využitie tohto druhu hromadnej prepravy umožní firme ušetriť značné množstvo 

pohonných hmôt ročne. Bežný mestský autobus spotrebuje približne 35 l/100km. 

Spotreba nízko-kapacitného autobusu je približne 20 l/100km. Rozdiel v spotrebe 

autobusu Karosa B932 a autobusu Iveco Feniksbus je 17 l/100km. Pri využití tohto druhu 

prepravy sa výrazne prejavia na mesačnej spotrebe paliva. Pomocou tabuľky č.36 je 

znázornené množstvo ušetrených pohonných hmôt pri použití nízko kapacitných 

autobusov na nevyťažených spojoch v MHD. Modernizácia vozidlového parku so sebou 

na základe zvýšenia komfortu cestujúcich prináša aj ďalšie výhody vo forme zvyšujúceho 

sa   záujmu o prepravné služby. Po konzultácií s dopravcom sa predpokladá, že záujem 

o dopravné služby v jednotlivých mestách narastie zavedením dvoch úplne nových 

autobusov do prevádzky približne o 5%. V ďalšom roku, keď budú v prevádzke všetky 

štyri nové vozidlá, by mohol tento záujem znovu narásť o ďalších 3 až 5%.  

Tabuľka č. 38 Úspora pri použití nízko kapacitných vozidiel vyjadrená v litroch/eur 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

  
Nevyťažené 

spoje denne (km)  
Úspora 

(mesačne) litre 
Úspora 

(mesačne) eur 
Úspora ročne 

litre 
Úspora 

ročne eur 

Michalovce 288,7 1548,2981 1857,95772 18579,5772 22295,49 

Humenné  105 563,115 675,738 6757,38 8108,856 
Stará 

Ľubovňa 83 391,499 469,7988 4697,988 5637,586 

Spolu : 476,7 2502,9121 3003,49452 30034,9452 36041,93 
Úspora = ((Nevyťažene denne km*31)/100)*rozdiel v úspore)) 

3.1.3 Návrh na zníženie počtu zamestnancov v technickom úseku 

Mzdy zamestnancov predstavujú po nákladoch na pohonné hmoty hneď druhú 

najväčšiu variabilnú nákladovú položku. Firme by preto malo záležať na tom, aby bolo 

financovanie zamestnancov riadené efektívne a správne.  Na základe analýzy interných 
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údajov o firme, bolo zistené že náklady na výplaty pre zamestnancov stúpli medziročne 

približne o 20 % u každej prevádzky. Toto navýšenie bolo spôsobené prijatím novely 

zákona o príplatkoch za prácu v sobotu a nedeľu. V analytickej časti bolo tiež zistené, že 

mechanici ktorí pracujú na úseku opravy karosérií, majú príliš veľké prestoje a pracujú 

neefektívne. Po konzultácií s vedením firmy tiež vyplynulo, že majitelia nie sú spokojní 

s výkonom niektorých pracovníkov v dielni. Predpokladá sa, že rovnaké množstvo práce 

by zvládli odviesť pracovníci v technickom úseku aj v menšom počte. Rozhodnutie 

znižovať stavy v rámci technického úseku sa teda javia ako opodstatnené. Podporuje ho 

aj fakt, že neustály tlak na obnovu vozového parku vedie k zníženej poruchovosti, čim 

klesne vyťaženosť dielne. 

V dielni zaoberajúcej sa opravami karosérií autobusov sa navrhuje znížiť počet 

zamestnancov z 3 na 2 a v dielni zaoberajúcej sa opravami motorových časti autobusov 

ponechať počet zamestnancov nezmenený. V dielni zaoberajúcej sa opravou sanitných 

vozidiel zostane taktiež počet pracovníkov neznemený. Zamestnanci sú vyškolení na 

prácu vo viacerých druhoch dielní. Vedúci technického úseku preto bude mať na možnosť 

presúvať pracovníkov medzi jednotlivými dielňami podľa potreby.  Firma môže 

v prípade zavedenia navrhovaného opatrenia ušetriť ročne 15 412 eur. V tomto je 

zahrnutý plat zamestnanca dielne technickej obsluhy vozidiel a povinné odvody 

zamestnávateľa do zdravotnej a sociálnej poisťovne. V nasledujúcej tabuľke je 

znázornená podrobnejšia interpretácia. 

Tabuľka č. 39 Úspora mzdových nákladov znížením počtu  zamestnancov 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Jednorázové náklady     

  Cena za jednotku (eur) Celková cena (eur) 
- - - 

Ročné prevádzkové náklady   x12 

  Cena mesačne (eur) Celková cena (eur) 
Plat -950 -11400 
Odvody do zdravotnej poisťovne 10 % -95 -1140 

Odvody do sociálnej poisťovne 25,2 % -239,4 -2872 
Celkom -1284,4 -15 412,8 
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3.1.4 Návrh na zavedenie začlenenie procesu mapovania dotačných výziev 

Jednou z najväčších príležitosti firmy je získavať finančnú podporu z prostriedkov 

čerpaných z Európskej únie. Firma však bohužiaľ nevenuje dostatočnú pozornosť tejto 

príležitosti financovania. 

Z analytickej časti vyplýva, že tieto nenávratné finančné príspevky je možne od 

roku 2014 čerpať každý rok. Tieto finančné príspevky sú dotované európskou úniou 

v súvislosti so strategickým plánom rozvoja dopravnej infraštruktúry v regiónoch 

Slovenska pre programové obdobie 2014 až 2020. Každý rok je vyčlenená určitá suma 

pre konkrétny región Slovenska. Túto sumu majú právo čerpať dopravné firmy, ktoré 

spĺňajú podmienky. Analytickou časťou bolo na základe dohľadaných  informácií na 

stránkach ministerstva vidieka a pôdohospodárstva zistené, že firma by sa mohla 

uchádzať o takýto druh príspevku. V posledných troch rokoch bola výška dotácií 

vyhradených pre potreby rozvoja dopravy približne 10 miliónov eur. Tieto peniaze majú 

slúžiť predovšetkým na modernizáciu vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej 

dopravy a prímestskej autobusovej dopravy, respektíve na obnovu vozového parku či 

nákup autobusov na alternatívny pohon. 

Pre firmu by mohla takáto forma finančnej podpory výrazne pozitívnym 

spôsobom ovplyvniť jej konkurencieschopnosť. Manažment potrebuje byť neustále 

informovaný o možnostiach takejto formy podpory zo strany EÚ. Z toho dôvodu sa 

navrhuje začleniť proces mapovania euro dotačných výziev do pracovnej náplne 

manažérov. V súvislosti so zvyšovaním kompetencií a zodpovednosti sa navrhuje zvýšiť 

plat jednému z manažérov vo výške 15% hrubej mzdy. Táto osoba bude priamo 

zodpovedná za mapovanie dotačných príležitostí, či iných možnosti externého 

financovania. Náklady spojené so zavedením procesu mapovania dotačných výziev sú 

interpretované pomocou tabuľky číslo 40. Ročné prevádzkové náklady stúpnu 

medziročne približne o 2792,64 eur. 

Očakávané prínosy návrhov personálnych zmien 

Prínosy vyplývajúce zo zmien týkajúcich sa niektorých personálnych zmien sú 

značné. Náklady ktoré firma ušetrí znížením počtu mechanikov v dielni, by mohli 

výrazným spôsobom  pokryť medziročný nárazový nárast mzdových nákladov, ktorý bol 

spôsobený zvýšením príplatkov za nadčasy v máji minulého roku. 
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Novovzniknuté náklady so zavedením mapovania  dotačných výziev sa javia ako 

primerané. Firma týmto spôsobom výrazne zvýši svoju šancu na získanie 

potencionálnych euro dotácií. V prípade možného čerpania dotácií sa výška ich plnenia 

pohybuje v miliónových číslach. Z tohto dôvodu momentálne nie je možné prínos daného 

návrhu finančne kvantifikovať.  

Tabuľka č. 40 Náklady spojené so zavedením monitorovania dotácií 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Jednorázove náklady Starý plat 
Nový plat 

+15% 
Starý plat 

ročne 
Nový plat 

+15% ročne 

  
Cena za 

jednotku (eur)   
Celková cena 

(eur) 
Celková cena 

(eur) 

- - - - - 

Ročné prevádz. náklady     x12 x12 

  
Cena mesačne 

(eur) 
Cena mesačne 

(eur) 
Celková cena 

(eur) 
Celková cena 

(eur) 

Plat 1150 1322 13800 15864 

Odvody do 

zdravot.Poisť. 10 % 
115 

132,25 
1380 

1587 

Odvody do sociálnej 

poisťovne 25,2 % 
289,8 

333,27 
3477,6 

3999,24 

Celkom 1554,8 1787,52 18657,6 21450,24 

 

3.2 Tržná penetrácia nepravidelnej zákazkovej prepravy 

Druhá skupina návrhov je zameraná predovšetkým na udržanie tržného podielu 

nepravidelných zákaziek v regióne dolného Zemplína. Návrhy budú smerovať najmä k 

udržaniu súčasných zákazníkov a taktiež získaniu nových. V rámci vybraného 

autodopravcu sa budú tieto opatrenia zaoberať najmä skvalitňovaním marketingovej 

komunikácie, webovej prezentácie firmy a zjednodušením procesu objednávok. 

Pomocou analytickej časti práce však  bolo zistené, že dopravca nevenuje 

dostatočnú pozornosť webovej prezentácií spoločnosti. Momentálne firma nemá 

samostatne fungujúci web, na ktorom by si zákazníci mohli alebo objednať dohľadať 

služby nepravidelnej prepravy. Nasledujúci návrh preto súvisí so založením nového 

webového rozhrania, ktoré bude slúžiť na online prezentáciu a prevádzku zákazkovej 

prepravy. Cieľom novovzniknutého webu firmy bude taktiež vytvoriť kvalitný základ pre 

napojenie objednávkového informačného systému a taktiež online propagácie. 
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Následné bude z pomedzi pracovníkov vybraná a vyškolená jedna poverená osoba, ktorá 

bude mať na starosti správu webu, rezervačného systému a taktiež online propagácie 

prostredníctvom reklamy na webe a sociálnych sieťach.  

3.2.1 Zavedenie priameho marketingu u neverejnej dopravy 

 Priame oslovovanie zákazníkov prostredníctvom „directmarketingu“ 

predstavovalo v ešte v nedávnej minulosti najefektívnejší spôsob získavania nových 

klientov. Keďže tento proces je efektívny aj pomocou online priestoru, navrhuje sa 

v rámci webu využiť služby aplikácie MailChimp, ktorá umožňuje v rámci daného webu 

automatizovať e-mailový priamy marketing. Týmto spôsobom by firma mohla oslovovať 

potencionálnych zákazníkov alebo informovať existujúcich, o produktoch a zľavách 

firmy. Aplikácia taktiež umožňuje zasielať klientom upozornenia v prípade zmien alebo 

informácie o tom, že je všetko v poriadku. Pomocou tabuliek č. 41 a č. 42 sú  znázornené 

náklady spojené so zavedením webu a taktiež časový harmonogram zavedenia nového 

webu a všetkých jeho potrebných funkcionalít. Zavedenie nového webu vrátane všetkých 

jeho funkcionalít a následného zaradenia do používania by malo byť zrealizované 

v horizonte približne dvoch mesiacov. 

Tabuľka č. 41 Časový harmonogram  zavedenia nového webu 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Činnosť termín 

Stanovenie podmienok zo str. majiteľov 1. - 10. 07. 
Dodanie potrebných informácií 10. - 20. 07. 
Založenie webu cez wordpress 20. - 25. 07 
Naplnenie obsahovej stránky 25. 07 - 5. 08. 
Doplňovanie informácií 5. - 10. 08. 
Hosting 10. - 12. 08 
Zavedenie informačného 

objednávkového systému 12 - 18. 08 

Posledné úpravy, dokončenie webu 20. -22. 08. 
Odovzdanie webu 22.8 
Testovanie webu 22. - 31.08  
Zaškolenie zamestnancov 1. - 5. 09. 
Spustenie webu od 06. 09. 

Propagácia webu od 07. 09. 
Prepojenie na sociálne siete od 07. 09. 
Získavanie spätnej väzby - online 

dotazníky od 20. 09 
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Tabuľka č. 42 Náklady spojené s vytvorením a správou nového webu 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Jednorázové náklady     

  Cena za jednotku (eur) Celková cena (eur) 

Developer 300 300 

Školenie 90 90 

Celkom 390 390 

Ročné prevádzkové náklady   x12 

  Cena mesačne (eur) Celková cena (eur) 

MailChimp 4,9 58,8 

Rezervačný inf. systém 6 72 

Celkom 10,9 130,8 

 

3.2.2 Implementácia rezervačného informačného systému 

Momentálne vo firme chýba informačný rezervačný systém. V rámci tohto 

novovzniknutého webu sa  preto navrhuje zaviesť a implementovať komplexný 

rezervačný informačný systém, ktorého úlohou bude predovšetkým uchovávať údaje 

o objednávkach, zákazníkoch a zamestnancoch firmy. systém Tento informačný systém 

zjednoduší celý proces objednávania, ktorý ušetrí čas firme aj zákazníkovi. 

Proces rezervácie prepravy môže prebiehať dvoma spôsobmi. Ak bude mať 

zákazník záujem objednať prepravu formou priameho kontaktu, kontaktuje dispečing, 

telefonicky, e-mailom alebo osobne. Predá asistentovi dispečera potrebné informácie 

o preprave. Tieto informácie zadá pracovník na počkanie do informačného systému, aby 

mohol vzápätí zákazníka informovať o dostupnosti prepravy.  

Ďalším spôsobom bude priama rezervácia prepravy online, kde bude mať 

zákazník možnosť sám zadávať potrebné informácie o rezervácií do rezervačného 

informačného systému ktorý bude prístupný na webovom sídle spoločnosti. Proces 

rezervácie bude prebiehať nasledovne. Prebehne identifikácia zákazníka. Systém 

vyhodnotí, či sa jedná o verného alebo nového zákazníka. V prípade že ide o verného 

zákazníka, celý proces bude o niekoľko krokov jednoduchší. 

Ak ide o jednorazovú prepravu, zákazník upresňuje podrobnosti o  a zadáva 

požiadavky pre danú do objednávkového rezervačného systému. Celý proces a jednotlivé 

kroky objednávania sú popísane pomocou EPC diagramu na nasledujúcej strane. 
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Obrázok č. 12 Vývojový EPC diagram rezervačného objednávkového systému 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Dispečer  zadanie prevezme a ďalej spracuje. Ďalším krokom je vyhľadanie 

vozidla, ktoré zodpovedá zákazníkovým požiadavkám. Tento krok je kľúčový pre prijatie 

objednávky. Ak sa nájde vyhovujúce vozidlo pre daný termín, nasleduje vyhľadanie a 

priradenie dostupných šoférov. Následne je možné pristúpiť k ďalšiemu kroku, ktorým je 

upresnenie objednávky. Diskusia o cene a špeciálnych požiadavkách prepravy. Ak je 

spoločnosť schopná splniť požiadavky zákazníka, nasleduje posledný krok ktorým je 

fakturácia. 

Očakávané prínosy zlepšenia prezentácie spoločnosti 

 Počas súčasnej situácií pandémie keď zákazková preprava nefunguje, nie je 

možné predpokladať konkrétny finančný prínos pre firmu v podobe novo získaných 

zákazníkov. Veľa zákazníkov v dnešnej dobe vyhľadáva informácie prostredníctvom 

internetu. 

Hlavným cieľom v rámci zlepšenia prezentácie spoločnosti bolo zefektívnenie 

komunikácie so zákazníkom pomocou nájdenia a implementácie vhodného 

komunikačného kanála. Tento cieľ by mal čiastočne naplniť prepracovaný web firmy. 

Zákazníci si tak budú môcť na tomto novom webovom sídle o firme a jej službách zistiť 

všetky potrebné informácie.  Zjednoduší sa tiež zadávanie jednotlivých objednávok, ktoré 

budú plne digitalizované pomocou nového objednávkového informačného systému. Zníži 

sa zmätkovitosť a zvýši sa efektivita práce dispečerov. Prínosom bude taktiež aplikácia 

pluginu Mailchimp, ktorý umožní automaticky pravidelne informovať zákazníkov 

o najnovších ponukách, zľavách alebo o momentálnej dostupnosti dopravy 

prostredníctvom e-mailov. 

Návrh na založenie a správu firemného profilu na sociálnych sieťach 

V súvislosti so zistením vyplývajúcim z analýzy interných faktorov, že firma 

doposiaľ nepropaguje svoje služby na sociálnych sieťach, sa navrhuje pre firmu založiť 

podnikateľský účet na facebooku. Bude vyčlenená zodpovedná osoba, ktorá bude mať na 

starosti propagáciu a pravidelné pridávanie príspevkov  na tento účet. Tento profil bude 

následne prepojený na webové stránky firmy. Tento facebookový účet a web firmy bude 

potrebné nakonfigurovať tak, aby boli optimalizované pre internetové vyhľadávače podľa 

kľúčových slov. 
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3.3 Celkové prínosy návrhov 

Pomocou tabuľky č. 43 sú znázornené celkové prínosy navrhnutých opatrení pre 

firmu v horizonte troch nasledujúcich účtovných období. Budúce predpoklady boli 

vypočítané na základe údajov z posledného účtovného obdobia z roku 2019. 

V rámci budúcich období sú znázornené úspory a výdavky na nákladoch. Taktiež je 

znázornený potencionálny prírastok výnosov. Nový predpoklad hospodárskeho zisku po 

implementácií  je vypočítaný z novej miery výnosov a nákladov. Základným 

strategickým cieľom firmy bolo zvýšiť konkurencieschopnosť a celkovú ziskovosť firmy. 

 Tento cieľ sa podarilo naplniť. Firma výrazne posilní svoju konkurenčnú pozíciu 

nákupom nových autobusov. Hlavnou podmienkou pri vypisovaní nových súťaži, je 

vozidlový park firmy a nákladová náročnosť na prevádzku. Štyri úplne nové vozidlá 

znížia vekový priemer vozidlového parku firmy, čím zvýšia svoju konkurencieschopnosť 

pri súťaži o tieto licencie. Náklady na prevádzku týchto nízko kapacitných vozidiel sú 

taktiež oveľa atraktívnejšie pre mestá, ktoré takto medziročne ušetria na úhrade 

vzniknutej straty dopravcovi. Pomocou zavedenia opatrení týkajúcich sa riadením 

najväčších nákladových položiek tiež výrazne zníži náklady na pohonné hmoty. Čím 

znova poskytne dopravcovi istú formu výhody pri výpočte nákladovej náročnosti na 

prevádzku, ktorú fakturuje Mestám. 

V roku 2020 môže po zavedení opatrení stúpnuť firme ziskovosť o 27%. Môžu za 

to predovšetkým opatrenia týkajúce sa zavedenia systému kontroly a zníženie nákladov 

na PHM a tiež v dôsledku zavedenia nízko kapacitných vozidiel. Za predpokladu, že 

mestá odsúhlasia požadovanú výšku príspevku na vozidlá a počet prepravených osôb sa 

zvýši o predpokladaných 8%, tak sa v roku 2022 bude predpokladaný hospodársky zisk 

pohybovať približne na úrovni  178 000 eur, čo je oproti roku 2019 rast o 65 500 eur. 

Tieto prínosy sú podrobnejšie interpretované pomocou tabuľky číslo 43. 

Predložené návrhy by mali  pomôcť firme zvyšovať jej konkurencieschopnosť na 

trhu verejnej osobnej dopravy. Znížením kľúčových nákladových položiek poskytne 

dopravcovi výhodu pri súperení o zákazníkov nepravidelnej prepravy a taktiež pri súťaži 

o licencie na prevádzku MHD. 
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 Zlepšenia v rámci webovej prezentácie spoločnosti pomôžu firme pri riadení 

vzťahu so súčasnými zákazníkmi firmy. Zavedenie priameho online marketingu môže 

firme pomôcť najmä pri získavaní nových príležitostných zákaziek. Nový prístup 

propagovania firmy na internete tak môže firme poskytnúť úplne nový pohľad na 

získavanie a riadenie vzťahu so zákazníkom. Výrazným zlepšením pre firmu bude taktiež 

zavedenie objednávkového informačného systému, čím sa zjednoduší a zefektívni proces 

celý objednávania nepravidelnej prepravy od zadania objednávky, až po jej vybavenie.  

Ak sa firme podarí osloviť zákazníkov týmto novým spôsobom, môže zvýšiť 

dopyt po službách nepravidelnej dopravy práve v období mimo turistickú sezónu, kedy 

sú výkyvy dopytu po tejto preprave najväčšie. 

Tabuľka č. 43 Celkové zobrazenie prínosu návrhov pre firmu v horizonte troch rokov 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa interných údajov firmy a návrhovej časti diplomovej práce) 

EUR 2020 2021 2022 

Celkové náklady pred implementáciou 

návrhov 2972052,82  2972052,82  2972052,82  

Náklady na zavedenie systému kontroly 

nad PHM 7510 - -  

Úspora na pohonných hmotách využitím 

systému kontroly nad PHM -33960 -33960 -33960 

Úspora na pohonných hmotách využitím 

nízkokapacitných vozidiel -18020 -36040 -36040 

Náklady na obstaranie vozidiel +10500+45 825 +21 000+91 650 +96000 

Mzdové úspory, zavedením personálnych 

zmien -15 412+2792 -12620 -12620 

Náklady na rezervačný systém + web 520 130 130 

Celkové náklady po implementácií 

návrhov 2971807,82  3002212,82  2985562,82 

Výnosy celkom pred implementáciou 

návrhov 3084882,05 3084882,05  3084882,05  

Príspevok na kúpu autobusov  31500 63000 63000 

Prírastok počtu cestujúcich 

+5% cestujúcich = 

+10 000 eur 

+8% cestujúcich = 

+16 000 eur 

8%+ cestujúcich = 

+ 16 000 eur 

Výnosy celkom po implementácií 

návrhov 3126382,05 3163882,05 3163882,05 

Hospodársky zisk pred implementáciou  112 829,23 112 829,23 112 829,23 

Hospodársky zisk po implementácií 154 574,23 161 669,23 178 319,23 

Relatívne vyjadrenie ↑27% ↑30,3% ↑36,7% 
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ZÁVER 

Diplomová práca bola zameraná na rozvoj rodinnej firmy DZS. M.K.- Trans s.r.o., 

ktorá sa špecializuje na rôzne druhy prepravných služieb. Úlohou prvej časti bolo zhrnúť 

potrebný teoretický rámec týkajúci sa strategického riadenia a strategickej analýzy. Tieto 

teoretické znalosti mi umožnili lepšie preniknúť do problematiky a vytvoriť objektívny 

prehľad potrebných vedomostí. Cieľom analytickej časti bolo efektívnym spôsobom 

zanalyzovať súčasnú pozíciu firmy na vybranom trhu, analyzovať silné a slabé stránky 

firmy, odhaliť príležitosti a hrozby, ktoré na firmu pôsobia. Tieto faktory, ktoré boli 

základom pre vytvorenie SWOT matice, pomocou ktorej bolo vybrané vhodné strategické 

smerovanie firmy. 

Návrhová časť sa tak v priamej nadväznosti na analytickú časť zaoberá 

eliminovaním najväčších hrozieb a využitím príležitostí firmy. V prípade vybraného 

autodopravcu sa jednalo o konkurenčný boj zaoberajúci sa získavaním licencií na 

prevádzku MHD v jednotlivých mestách. Návrhy v rámci udržania 

konkurencieschopnosti v boji o prevádzkové licencie preto smerovali predovšetkým 

k znižovaniu nákladov na pohonné hmoty. Využitie nízko kapacitných autobusov nie je 

v Zemplínskom regióne veľmi zaužívané. Je tak množné predpokladať, že využitie týchto 

vozidiel tiež posilní konkurenčnú pozíciu firmy. Systém kontroly nad pohonnými  je 

taktiež možné považovať za zvýšenie konkurencieschopnosti firmy, keďže podobným 

systémom doposiaľ nedisponuje žiaden konkurent v okolí. 

Analytickou časťou bolo tiež zistené, že firma v minulosti nevenovala dostatočnú 

pozornosť dotačným príležitostiam. V minulých rokoch ale mala možnosť uchádzať sa 

o mnohé z dotačných výziev na obnovu vozového parku. Jeden z návrhov tak priamo 

smeruje k upriameniu pozornosti týmto smerom, čo môže v budúcnosti firme zaistiť 

obrovskú konkurenčnú výhodu. 

Hlavné ciele práce však neboli zamerané iba na zvýšenie konkurencieschopnosti, ale aj 

celkovej ziskovosti firmy. Návrhy boli preto nastavené tak, aby úspory z nákladov 

prevýšili investičné náklady na zavedenie jednotlivých opatrení. Z navrhovaných 

finančných výhľadov horizonte troch rokov vyplýva, že znížené náklady a rast výnosov 

v súčasnom  roku by mali nielen plne pokryť náklady na realizáciu jednotlivých opatrení 

ale dokonca zabezpečiť nárast celkového zisku firmy.  
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Druhá oblasť rozvoja vybranej firmy bola zameraná na zlepšenie webovej prezentácie. 

Účelom bolo zlepšiť celkový dojem firmy u zákazníkov, ktorí vyhľadávajú informácie 

o dopravcoch v online priestore. Dôležitým prvkom bolo tiež zavedenie objednávkového 

informačného systému do webového rozhrania, pomocou ktorého sa výrazne urýchli 

a zautomatizuje celý proces zadávania objednávok, či vyhľadávania informácií 

o dostupnosti vozidiel a vodičov.  

Všetky predložené návrhy boli pravidelne konzultované s vedením firmy. Po celú dobu 

spracovávania a návrhov jednotlivých opatrení bolo dôležité dosiahnuť istú mieru 

bilancie medzi teoretickými znalosťami a skúsenosťami, ktorými disponuje vedenie 

firmy. Návrhy preto boli zostavené tak, aby bolo možné všetky z nich v najbližšom 

období bezproblémovo zrealizovať.  

Pri spracovaní tejto diplomovej práce som sa dozvedel mnoho teoretických aj 

praktických znalostí o vlastnej rodinnej firme a verím, že pri realizácií bude vedenie 

firmy DZS M.K- Trans s.r.o. taktiež maximálne spokojné. 
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Príloha č.1 Ekonomická činnosť analyzovanej spoločnosti 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov z Finstatt.sk) 

 

dopravná zdravotná služba 6.1.2005 

nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých 

celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t 
6.1.2005 

osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková 

obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby 
6.1.2005 

odťahovacia služba 6.1.2005 

maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností 6.1.2005 

veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností 6.1.2005 

vnútroštátna nákladná cestná doprava 22.4.2005 

opravy motorových vozidiel 22.4.2005 

opravy ostatných motorových dopravných prostriedkov a motorových vozíkov 22.4.2005 

Oprava karosérií 22.4.2005 

preprava zosnulých 22.4.2005 

sprostredkovanie výroby, dopravy, obchodu a služieb 22.4.2005 

vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava 16.11.2011 

vykonávanie mestskej autobusovej dopravy v Michalovciach, na autobusových 

linkách so zástavkami podľa schváleného cestovného poriadku mestskej autobusovej 

dopravy 

20.1.2012 

vykonávanie mestskej autobusovej dopravy v Humennom, na autobusových linkách 

so zastávkami podľa schváleného cestovného poriadku mestskej autobusovej 

dopravy 

27.4.2017 

vykonávanie mestskej autobusovej dopravy v Starej Ľubovni, na autobusových 

linkách so zastávkami podľa schváleného cestovného poriadku mestskej autobusovej 

dopravy 

27.4.2017 
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Príloha č.2 Grafická interpretácia demografického členenia respondentov 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

 

Rozdelenie dotazovaných podľa pohlavia, sociálneho statusu 

 

 

Rozdelenie dotazovaných podľa veku 

 

 

 

 

 

 

 

45%

55%

Muži Ženy

10%

32%

8%

21%

29%

0%

žiak základnej školy
žiak strednej školy
študent vysokej školy
ekonomicky aktívna osoba

12%

30%

15%

16%

27%

6 -15 rokov 16 -19 rokov 20 - 25 rokov

26 - 64 rokov 65 a viac rokov
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Príloha č. 3 Grafická interpretácia časovej frekvencie prvkov MHD 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

 

Frekvencia využívania MHD prepravovanými osobami 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Zisťovanie správneho intervalu MHD medzi jednotlivými spojmi 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Pravidelní vs nepravidelní cestujúci 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

 

 

 

 

13%

19%

39%

27%

2%

každý deň v kalendárnom týždni

5 - 6 dní v kalendárnom týždni

3 - 4 dní v kalendárnom týždni

1 - 2 dni v kalendárnom týždni

iné

54%

13%

28%

5%

len v pracovné dni
len cez víkendy
počas celého kalendárneho týždňa
iné

30%

36%

20%

3%

11%

každých 15 minút
každých 30 minút
každú hodinu
každé 2 hodiny

69%

31%

pravidelní cestujúci MHD

nepravidelní cestujúci MHD
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Príloha č. 4 Grafická interpretácia zákazníckych preferencií 

(Zdroj: Vlastné spracovanie). 

 

 

 

 

 

Dostupný čitatelný 

cestovný poriadok

 1 bod - najmenej dôležité
 2 body - menej dôležité
 3 body  - stredne dôležité
 4 body - dôležité
 5 bodov - veľmi dôležité

Dostupnosť informácií 

o výške cestovného

1 bod - najmenej dôležité
 2  body - menej dôležité
 3 body  - stredne dôležité
 4 body - dôležité
 5 bodov - veľmi dôležité

Označenie vozidla 

zapnutou informačnou 

tabuľou

1 bod - najmenej dôležité
 2  body - menej dôležité
 3 body  - stredne dôležité
 4 body - dôležité
 5 bodov - veľmi dôležité

Krátky čas premiestnenia

1 bod - najmenej dôležité

 2  body - menej dôležité

 3 body  - stredne dôležité

 4 body - dôležité

 5 bodov - veľmi dôležité

Možnosť prestupu medzi linkami 

1 bod - najmenej dôležité
 2  body - menej dôležité
 3 body  - stredne dôležité
 4 body - dôležité
 5 bodov - veľmi dôležité

2% 6%

15%

42%

35%

Presnosť odchodov

1 bod - najmenej dôležité

 2  body - menej dôležité

 3 body  - stredne dôležité

 4 body - dôležité

 5 bodov - veľmi dôležité

9%

15%

35%

25%

16%

Správanie vodiča k 

cestujúcim

1 bod - najmenej dôležité

 2  body - menej dôležité

 3 body  - stredne dôležité

 4 body - dôležité

 5 bodov - veľmi dôležité

42%

29%

18%

7%
4%

Ochota priplatiť na 

cestovnom za zvýšenú 

kvalitu služieb

určite nie skôr nie

neviem skôr áno

určite áno
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Príloha č. 5 Grafická interpretácia dôležitosti čistoty jednotlivých prvkov 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

 

 

 

 

11%

15%

10%

35%

29%

Čistota držadiel

 1 bod - najmenej dôležité
 2  body - menej dôležité
 3 body  - stredne dôležité
 4 body - dôležité
 5 bodov - veľmi dôležité

6%
10%

8%

32%

44%

Čistota sedadiel

 1 bod - najmenej dôležité
 2  body - menej dôležité
 3 body  - stredne dôležité
 4 body - dôležité
 5 bodov - veľmi dôležité

14%

17%

20%

37%

12%

Čistota okien z vnútra

 1 bod - najmenej dôležité
 2  body - menej dôležité
 3 body  - stredne dôležité
 4 body - dôležité
 5 bodov - veľmi dôležité

28%

18%31%

9%

14%

Čistota podlahy

 1 bod - najmenej dôležité
 2  body - menej dôležité
 3 body  - stredne dôležité
 4 body - dôležité
 5 bodov - veľmi dôležité

36%

17%

23%

9%

15%

Čistota vozidiel z vonku

 1 bod - najmenej dôležité
 2  body - menej dôležité
 3 body  - stredne dôležité
 4 body - dôležité
 5 bodov - veľmi dôležité

20%

16%

23%

29%

12%

Nehlučné prostredie

1 body - najmenej dôležité
2 body - menej dôležité
3 body - stredne dôležité
4 body - dôležité
5 bodov - veľmi dôležité

6%
9%

28%

18%

39%

Bez zápachu

1 body - najmenej dôležité
2 body - menej dôležité
3 body - stredne dôležité
4 body - dôležité
5 bodov - veľmi dôležité
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Príloha č. 6 Grafická interpretácia prvkov pohodlia 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

 

 

 

 

 

 

2% 4%1%

26%

67%

Vybavenie zastávky 

prístreškom

1 bod - najmenej dôležité
 2  body - menej dôležité
 3 body  - stredne dôležité
 4 body - dôležité
 5 bodov - veľmi dôležité

9%
1%

16%

33%

41%

0%

Vybavenie zastávky 

priestorom na sedenie

 1 bod - najmenej dôležité
 2  body - menej dôležité
 3 body  - stredne dôležité
 4 body - dôležité
 5 bodov - veľmi dôležité

15%

1%

25%

18%

41%

Dôležitosť možnosti sedieť počas 

jazdy

1 body - najmenej dôležité
2 body - menej dôležité
3 body - stredne dôležité
4 body - dôležité
5 bodov - veľmi dôležité

13%

8%

23%

34%

22%

Dôležitosť čistoty zastávky

1 body - najmenej dôležité
2 body - menej dôležité
3 body - stredne dôležité
4 body - dôležité
5 bodov - veľmi dôležité

9%

18%

34%

15%

24%

Vhodná teplota

1 body - najmenej dôležité
2 body - menej dôležité
3 body - stredne dôležité
4 body - dôležité

17%

7%

15%

37%

24%

Pohodlné sedadlo

1 body - najmenej dôležité
2 body - menej dôležité
3 body - stredne dôležité
4 body - dôležité
5 bodov - veľmi dôležité
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Príloha č. 7 Grafická interpretácia dôležitosti niektorých prvkov 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

31%

42%

15%

6%
6%

Šetrnosť životného prostredia

1 body - najmenej dôležité 2 body - menej dôležité

3 body - stredne dôležité 4 body - dôležité

5 bodov - veľmi dôležité

8%

31%

10%

39%

12%

Technika jazdy vodiča

1 body - najmenej dôležité 2 body - menej dôležité

3 body - stredne dôležité 4 body - dôležité

5 bodov - veľmi dôležité

24%

23%

6%
15%

32%

Nízkopodlažnosť

1 body - najmenej dôležité 2 body - menej dôležité

3 body - stredne dôležité 4 body - dôležité

5 bodov - veľmi dôležité
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Príloha č. 8 Dotazník zisťovania zákazníckych preferencií 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

 

Dotazník 

Dotazník je zameraný na zistenie požiadaviek cestujúcich na kvalitu poskytovaných služieb v mestskej autobusovej doprave 

v Michalovciach na Linke č.4. Dotazník je anonymný. 

 Získané výstupy a závery slúžia pre študijné účely a môžu byť použité na účely skvalitnenia poskytovaných služieb v 

autobusovej doprave. Za vyplnenie dotazníka vopred ďakujeme! 

Identifikačné časti dotazníka 

Zvolenú možnosť označte krúžkom.  

 

Pohlavie:  

a) muž  

b) žena  

 

Do akej kategórie cestujúceho patríte?  

a) žiak základnej školy  

b) žiak strednej školy  

c) študent vysokej školy  

d) ekonomicky aktívna osoba (resp. nezamestnaný)  

e) dôchodca  

f) iné (uveďte):......................................... 

 

Označte vekovú skupinu, do ktorej podľa Vášho veku patríte: 

a) 6 - 15 rokov 

b) 16 - 19 rokov 

c) 20 - 25 rokov 

d) 26 - 64 rokov 

e) 65 a viac rokov 

 

Ako často využívate služby systému mestskej autobusovej dopravy mesta Michalovce?  

a) Každý deň v kalendárnom týždni 

b) 5-6 dní v kalendárnom týždni  

c) 3-4 dni v kalendárnom týždni 

d) 1-2 dni v kalendárnom týždni 

e) iné (uveďte) .....................  

 

Kedy počas  kalendárneho týždňa využívate  služby systému mestskej autobusovej dopravy mesta Michalovce?  

a) len v pracovné dni 

b) len cez víkendy  

c) počas celého kalendárneho týždňa 

d) iné (uveďte) .....................  

 

Vzhľadom na početnosť vykonaných ciest systémom verejnej osobnej dopravy sa považujem za 

a) pravidelného cestujúceho v mestskej autobusovej dopravy  

b) nepravidelného cestujúceho v mestskej autobusovej dopravy  

 

Máte skúsenosti s využívaním služieb iného systému verejnej dopravy (iného dopravcu)? 

a) áno . Uveďte akého/ akých ............................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

b) nie. 

 

 Ohodnoťte aspekty kvality na stupnici 1 až 5 bodov (1 - najmenej dôležité, 5 - najviac dôležité), ak nie je inak 

uvedené. 

1) Aká ponuka spojov je pre Vás dostatočná pre to, aby ste využili služby mestskej autobusovej dopravy? 

a)každých 15 min  b) každých 30 min  c) každú hodinu  d) každé dve hodiny  e) iné (uveďte):....... 

2) Aký význam má pre vás čo najkratší čas premiestnenia ?  
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a)1  b) 2  c) 3  d) 4  e) 5  

3) Je pre vás významná možnosť prestupu (medzi linkami, príp. na iný druh dopravy) ?  

a)1  b) 2  c) 3  d) 4  e) 5  

4) Ako je pre Vás dôležitá dostupnosť aktuálneho a čitateľného cestovného poriadku ?  

a)1  b) 2  c) 3  d) 4  e) 5  

5) Ako je pre Vás dôležitá dostupnosť informácii o cestovnom na vozidlách, príp. na zastávke mestskej autobusovej dopravy ?  

a)1  b) 2  c) 3  d) 4  e) 5  

6) Ako je pre Vás dôležité označenie vozidla funkčnou a zapnutou informačnou tabuľou?  

a)1  b) 2  c) 3  d) 4  e) 5  

7) Ako je pre Vás dôležitá presnosť odchodov a príchodov autobusov na zastávku ?  

a)1  b) 2  c) 3  d) 4  e) 5  

8) Ako je pre Vás dôležité správanie (zdvorilosť, ochota, komunikácia,..) vodiča voči cestujúcemu?  

a)1  b) 2  c) 3  d) 4  e) 5  

9)  Bol by ste ochotný priplatiť si na cestovnom pri zvýšení kvality dopravnej služby?  

a)1- určite nie  b) 2 - skôr nie  c) 3 – neviem  d) 4 - skôr áno   e) 5- určite áno  

- ak áno, uveďte za ktoré aspekty kvality: ............................................................ 

............................................................................................................... ................. 

10) Ako je pre Vás dôležité vybavenie zastávky  prístreškom ?  

a)1  b) 2  c) 3  d) 4  e) 5  

11) Ako je pre Vás dôležité vybavenie zastávky  priestorom na sedenie ?  

a)1  b) 2  c) 3  d) 4  e) 5  

12)  Ohodnoťte bodmi 1 až 5 ako je pre Vás dôležitá čistota jednotlivých prvkov vozidla ? 

Sedadlo:      Držadlá:             Okno z vnútra:          Podlaha:            Vonkajšok vozidla: 

13) Ako je pre Vás dôležitá čistota zastávky, prípadne aut. stanice mestskej autobusovej dopravy ?  

a)1  b) 2  c) 3  d) 4  e) 5  

14) Ako je pre Vás dôležité sedenie počas jazdy v autobuse ?  

a)1  b) 2  c) 3  d) 4  e) 5  

15) Ohodnoťte bodmi 1 až 5, aspekty pohodlia v autobuse podľa dôležitosti: 

           Vhodná teplota:         Pohodlné sedadlo:      Nehlučné prostredie:     Bez zápachu: Iné (uveďte): 

16) Ako je pre Vás dôležitý šetrný vplyv prevádzky autobusu na životné prostredie ?  

a) 1  b) 2  c) 3  d) 4  e) 5  

17) Uvítali by ste prítomnosť bezpečnostného dozoru (polícia, bezpečnostná služba a pod.) na autobusových staniciach?  

a)1  b) 2  c) 3  d) 4  e) 5  

18) Ako je pre Vás dôležitá technika jazdy vodiča, ktoré vplýva na komfort počas prepravy (prudké brzdenie, prudké rozjazdy, 

rýchla jazda do zákruty,...)?  

a)1  b) 2  c) 3  d) 4  e) 5   

19) Ako je pre Vás dôležitá nízkopodlažnosť autobusu?  

a)1  b) 2  c) 3  d) 4  e) 5  

20) Máte iné požiadavky na kvalitu služieb autobusovej dopravy? 

a) áno            b) nie 

Ak áno, uveďte ich a ohodnoťte bodmi od 1 do 5: 

......................................................................................................... ................................................................................................

..................................................................... ... 

 
 

 

 

 



X 

 

Príloha č. 9 Dotazník zisťovania spokojnosti so službami vybraného dopravcu 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Dotazník 

Dotazník je zameraný na meranie spokojnosti cestujúcich s kvalitou poskytovaných služieb v mestskej 

autobusovej doprave v Michalovciach, Dotazník je anonymný.  

 

Získané výstupy a závery slúžia pre študijné účely a môžu byť použité na účely skvalitnenia 

poskytovaných služieb v autobusovej doprave. Za vyplnenie dotazníka vopred ďakujeme! 

 

Identifikačné časti dotazníka 

Zvolenú možnosť označte krúžkom. 

 

Pohlavie:  

a) muž  

b) žena  

 

Do akej kategórie cestujúceho patríte?  

a) žiak základnej školy  

b) žiak strednej školy  

c) študent vysokej školy  

d) ekonomicky aktívna osoba (resp. nezamestnaný)  

e) dôchodca  

f) iné (uveďte):......................................... 

 

Označte vekovú skupinu, do ktorej podľa Vášho veku patríte: 

a) 6 - 15 rokov 

b) 16 - 19 rokov 

c) 20 - 25 rokov 

d) 26 - 64 rokov 

e) 65 a viac rokov 

 

Ako často využívate služby mestskej hromadnej dopravy mesta Michalovce?  

a) Každý deň v kalendárnom týždni 

b) 5-6 dní v kalendárnom týždni  

c) 3-4 dni v kalendárnom týždni 

d) 1-2 dni v kalendárnom týždni 

e) iné (uveďte) .....................  

 

Kedy počas  kalendárneho týždňa využívate  služby systému mestskej hromadnej dopravy mesta 

Michalovce ?  

a) len v pracovné dni 

b) len cez víkendy  

c) počas celého kalendárneho týždňa 

d) iné (uveďte) .....................  

 

Máte skúsenosti s využívaním služieb iného systému verejnej dopravy (iného dopravcu)? 

a) áno . Uveďte akého/akých 

............................................................................................................................................... 

b) nie. 
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Ohodnoťte svoju spokojnosť s aspektami kvality na stupnici 1 až 5 bodov (1 = najmenej spokojný; 5 = 

veľmi spokojný) 

 

1) Ako ste spokojný s ponukou spojov v mestskej hromadnej doprave?  

a) 1  b) 2  c) 3  d) 4  e) 5  

2) Ako ste spokojný s časom premiestnenia na danej linke? 

b) 1  b) 2  c) 3  d) 4  e) 5  

3) Ako ste spokojný s možnosťou prestupu (medzi linkami, prípadne na iný druh dopravy)?   

a) 1  b) 2  c) 3  d) 4  e) 5  

4) Ako ste spokojný s dostupnosťou aktuálneho a čitateľného cestovného poriadku?  

a) 1  b) 2  c) 3  d) 4  e) 5  

5) Ako ste spokojný s dostupnosťou informácií o cestovnom na vozidlách, prípadne na zastávke mestskej 

hromadnej dopravy?  

a) 1  b) 2  c) 3  d) 4  e) 5  

6) Ako ste spokojný s označením vozidla funkčnou a zapnutou informačnou tabuľou?   

a) 1  b) 2  c) 3  d) 4  e) 5  

7) Ako ste spokojný s presnosťou odchodov a príchodov autobusov  na zastávku?  

a) 1  b) 2  c) 3  d) 4  e) 5  

8) Ako ste spokojný so správaním (zdvorilosť, ochota, komunikácia a pod.) vodiča voči cestujúcemu?  

             a) 1  b) 2  c) 3  d) 4  e) 5  

9)  Ako ste spokojný s vybavením zastávky prístreškom?  

a) 1  b) 2  c) 3  d) 4  e) 5  

10) Ako ste spokojný s vybavením zastávky priestorom na sedenie?  

a) 1  b) 2  c) 3  d) 4  e) 5  

11) Ohodnoťte bodmi 1 až 5 (1 = najmenej spokojný; 5 = veľmi spokojný) ako ste spokojní s čistotou 

jednotlivých prvkov vozidla ? 

 

Sedadlo:       Držadlá:              Okno z vnútra:           Podlaha:             

Vonkajšok  vozidla: 

12) Ako ste spokojný s čistotou zastávky mestskej hromadnej dopravy? 

a) 1  b) 2  c) 3  d) 4  e) 5  

13) Ako ste spokojný s dostupnosťou miest na sedenie počas jazdy v autobuse?  

a) 1  b) 2  c) 3  d) 4  e) 5  

14) Ohodnoťte bodmi 1 až 5, ako ste spokojný s aspektami pohodlia v autobuse:  

(1 =najmenej spokojný; 5 = veľmi spokojný): 

 

    Vhodná teplota:       Pohodlné sedadlo:       Nehlučné prostredie:          Bez zápachu:  

 

15) Ako ste spokojný s technikou jazdy vodiča (prudké brzdenie, rýchla jazda do zákruty,...)?   

 

a) 1  b) 2  c) 3  d) 4  e) 5  

16) Bol by ste ochotný priplatiť si na cestovnom pri zvýšení kvality dopravnej služby? 

a)1- určite nie  b) 2 - skôr nie  c) 3 – neviem  d) 4 - skôr áno   e) 5- určite áno 

- ak áno, uveďte za ktoré aspekty kvality: ............................................................ 

 

17) Uveďte aspekty kvality služby s ktorými ste spokojný resp. nespokojný ak neboli uvedené vyššie.:  
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Príloha č. 10 Rozdelenie mýtnych poplatkov podľa emisných tried a typu ciest 

(Zdroj: vlastné spracovanie podľa : emyto.sk) 

  

Kategória 

Vozidla 
Emisná trieda 

    EURO 0 – II 

EURO III, 

IV 

EURO V, 

VI, EEV 

Autobusy 3,5 t – do 12 t 0,06 € 0,05 € 0,03 € 

  12 t a viac 0,12 € 0,11 € 0,06 € 

Sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov ciest I. triedy, ktoré sú súbežné s 

diaľnicami a s rýchlostnými cestami 

  

Kategória 

Vozidla 
Emisná trieda 

    EURO 0 – II 

EURO III, 

IV 

EURO V, 

VI, EEV 

Autobusy 3,5 t – do 12 t 0,04 € 0,03 € 0,02 € 

  12 t a viac 0,09 € 0,07 € 0,04 € 

Sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov ciest I. triedy, ktoré nie sú súbežné s 

diaľnicami a s rýchlostnými cestami 

  

Kategória 

Vozidla 
Emisná trieda 

    EURO 0 – II 

EURO III, 

IV 

EURO V, 

VI, EEV 

Autobusy 3,5 t – do 12 t 0,04 € 0,03 € 0,02 € 

  12 t a viac 0,09 € 0,07 € 0,04 € 

Sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov ostatných ciest I. triedy a vymedzených 

úsekov ciest II. triedy a ciest III. Triedy 

  

Kategória 

Vozidla 
Emisná trieda 

    EURO 0 – II 

EURO III, 

IV 

EURO V, 

VI, EEV 

Autobusy 3,5 t – do 12 t 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  12 t a viac 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

 

 

 


