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Abstrakt 

 
     Diplomová práca sa zameriava na vytvorenie marketingového mixu vo firme New 

Brand, ktorá sa zaoberá úpravou hodvábnych doplnkov. Špecifikuje jednotlivé súčasti 

marketingového mixu a analyzuje okolie podniku. Navrhuje rozšírenie produktového 

sortimentu a zameranie na zákazníkov jednotlivcov.  

 

 

Abstract 

 

     The diploma thesis focuses on create a marketing mix in the company New Brand, 

which deals with the adjustment of silk accessories. Specifies the various components of 

the marketing mix and business environment analysis. Proposes to extend the product 

range and focus on individual customers.  
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1 Úvod  

 

     Podstatou marketingu je dôsledná orientácia firmy na trh, konkrétne na zákazníka 

a na jeho potreby. Aplikovaním marketingu sa podnikatelia snažia porozumieť 

zákazníkovi a vytvárať také služby alebo produkty, ktoré tieto potreby napĺňajú. Ak 

podnik nájde tú správnu cestu na dosiahnutie týchto prianí, odmenou mu za to bude 

lepšie postavenie na trhu, väčšia dôvera klientov a v konečnej fáze aj zvýšenie tržieb. 

Toto všetko je možné dosiahnuť vďaka marketingovému prístupu k riadeniu vo firme.  

     Diplomovú prácu budem písať pre firmu New Brand, ktorá sa zaoberá úpravou 

a následným predajom hodvábnych kravát a doplnkov a predajom značkových kravát, 

šatiek a doplnkov. Všetky hodvábne upravované šatky, kravaty a doplnky sú ručne 

vytvorené originály, ktoré sa robia väčšinou na zákazku podľa konkrétnych požiadaviek 

klienta za použitia výrobného tajomstva. Ostatné predávané šatky a kravaty patria do 

luxusnej kategórie a nesú mená ako GIANFRANCO FERRE, TRUSSARDI, 

CACHAREL, CALVIN KLEIN. 

     Spoločnosť bola založená v roku 2000 ako živnosť a v roku 2003 sa 

pretransformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným. Medzi klientov tejto firmy 

patria popredné firmy pôsobiace na Slovensku, taktiež aj Národná rada Slovenskej 

republiky.1 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Spracované podľa: http://www.silk.sk/index.htm. Upravené. 

http://www.silk.sk/index.htm
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2 Cieľ a metódy diplomovej práce 

 

     Cieľom mojej diplomovej práce je na základe analýzy súčasného stavu navrhnúť 

marketingový mix pre firmu New Brand, ktorý by mal firme pomôcť lepšie sa presadiť 

na trhu a získať viac pracovných zákaziek.  

 

2.1 Metódy diplomovej práce 

     Podkladom pre vypracovanie diplomovej práce bolo štúdium odbornej literatúry, 

z ktorej som čerpala informácie pri písaní teoretickej časti práce.  

     V druhej časti práce sa venujem analýze problému a súčasného stavu. Pre posúdenie 

situácie bolo potrebné uskutočniť prieskum trhu, ktorý v sebe nesie všetky faktory, 

ktoré sú dôležité pre definovanie stratégiu firmy.  

 

     V analytickej časti práce som použila nasledujúce metódy: 

• Analýza marketingového prostredia 

• Segmentácia trhu 

• Marketingový výskum 

• SWOT analýza 

 

     V analýze marketingového prostredia som skúmala makroprostredie 

a mikroprostredie podniku, ktoré predstavujú dôležité oblasti pre rozhodovanie 

manažmentu podniku. Oblasť makroprostredia v sebe zahŕňa ekonomické, 

demografické, technologické, ekologické, sociálne – kultúrne a politické prostredie. 

Faktory zahrnuté v makroprostredí dávajú firme možnosť posúdiť kúpnu silu 

zákazníkov, zloženie obyvateľstva krajiny (dôležité pre definovanie segmentu trhu), 

mieru technologického pokroku v danej oblasti podnikania, prípadné ekologické 

obmedzenia výroby, sociálne zvyklosti zaužívané v oblasti pôsobenia firmy 

a legislatívne prostredie, ktoré môže ovplyvniť rozhodnutia manažmentu podniku. 
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Oblasť mikroprostredia zahŕňa analýzu trhu, zákazníkov, dodávateľov, konkurencie, 

distribúcie a predajcov, vnútorných podmienok podniku a verejnosti. Zložky 

mikroprostredia firma vlastným podnikaním ovplyvňuje. Táto oblasť analýzy popisuje, 

na ktorých trhoch sa podnik realizuje a na ktoré by v budúcnosti teoreticky mohol 

vstúpiť, kto tvorí zákazníkov firmy a čo ich vedie ku kúpe produktov spoločnosti, 

s akými dodávateľmi firma spolupracuje, kto je najdôležitejším konkurentom a s akým 

portfóliom vystupuje na trh, prostredníctvom akých distribútorov a predajcov sa 

realizuje predaj produktov firmy, aké sú výrobné podmienky v podniku a aké vzťahy 

s verejnosťou si firma vytvorila. 

     Po uskutočnení analýzy marketingového prostredia som pristúpila k vyčleneniu 

segmentu trhu, na ktorý sa firma zameriava. Použila som čiastkovú geografickú, 

demografickú, psychografickú segmentáciu a segmentáciu podľa chovania, zlúčením 

ktorých som nakoniec vymedzila konkrétnu cieľovú skupinu.   

     Ďalšou dôležitou časťou analýzy je marketingový výskum, ktorý som robila 

pomocou dotazníkov. Boli určené reprezentantom cieľovej skupiny zákazníkov, ktorým 

som položila niekoľko otázok týkajúcich sa firmy New Brand a produktov, ktoré 

predáva. Cieľom tohto výskumu bolo zistiť, či by boli opýtaní ochotní stať sa 

zákazníkmi firmy.    

     Na záver som použila SWOT analýzu, prostredníctvom ktorej som vyčlenila silné 

a slabé stránky podniku, ktoré tvoria jeho vnútorné prostredie, príležitosti a hrozby, 

ktoré sú vonkajším prostredím firmy. 
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3 Teoretické východiska práce 

3.1  Marketing  

     V odbornej literatúre môžeme nájsť mnoho definícií pre marketing. Nižšie uvádzam 

niektoré z nich, ktoré sú podľa mňa najvýstižnejšie a najkomplexnejšie. 

     Marketing môžeme definovať ako spoločenský a riadiaci proces, v ktorom podniky 

prostredníctvom vytvárania a výmeny produktov a hodnôt získavajú to, čo potrebujú 

a o čo sa snažia. Tento proces by mal sledovať potreby a želania zákazníkov, dopyt 

a ponuku na trhoch a výskyt konkurencie. Neznamená to len predať už existujúci 

produkt, ale najmä zistiť, aký produkt by si želal samotný odberateľ, prípadne čo by 

chcel zmeniť na tom existujúcom. Pre identifikáciu týchto potrieb a prianí je nutné 

sledovať záujmy zákazníkov a identifikovať zmeny v ich správaní, ku ktorým dochádza 

v dôsledku demografických, spoločenských či ekonomických udalostí. Keď podnik 

zachytí tieto zmeny, mal by reagovať včas, respektíve skôr ako konkurencia.   

     Marketing by mal sledovať základný cieľ firmy, ktorým môže byť napríklad 

zvýšenie alebo udržanie trhového podielu, zvýšenie zisku, rozšírenie ponuky 

predávaných produktov alebo iné. Marketingová stratégia teda vychádza z celkovej 

podnikovej stratégie, na základe ktorej sa následne vytvorí marketingový plán.2 

     Podľa Kotlera je marketing ľudská aktivita smerujúca k uspokojovaniu potrieb 

a prianí prostredníctvom zmenového procesu. Základnou podmienkou pre postavenie 

myšlienky uspokojovania zákazníka na prvé miesto vo všetkých aktivitách firmy je, aby 

sa firma realizovala v trhovom prostredí.  

     Základné predpoklady rozvoja podniku v trhovej ekonomike a podmienky pre účinné 

uplatnenie marketingu môžeme zhrnúť do nasledujúcich bodov: 

                                                 
2 Spracované podľa: www.mark-web.sk. Upravené. 

http://www.mark-web.sk
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• právna samostatnosť podniku 

• plná závislosť podniku na tržbách z predaja svojich výrobkov alebo služieb 

(ekonomická samostatnosť) 

• rovnoprávnosť všetkých foriem vlastníctva a možnosť ich vzájomnej integrácie 

• konkurencia nútiaca k podnikateľskej aktivite 

• reálna možnosť výberu dodávateľov a odberateľov 

• možnosť vzniku a zániku firiem 

• trh tovarov, kapitálu a práce 

• autonómna tvorba cien vo vzájomnej interakcii predávajúcich a kupujúcich 

• účinná centrálna regulácia zaisťujúca celkovú rovnováhu (antimonopólna 

politika, obmedzenie sociálne nežiaducich následkov fungovania trhu, zaistenie 

podmienok pre tvorbu infraštruktúry) 

     Stručne by sme mohli povedať, že efektívny marketing znamená dodať správne 

výrobky alebo poskytnúť správne služby v správny čas, na správne miesto a za správnu 

cenu – teda za cenu, ktorú je spotrebiteľ ochotný zaplatiť.3   

 

3.1.1 Marketingová stratégia 

     Predstavuje ucelený spôsob správania firmy k zákazníkom (tiež aj ku zamestnancom 

a dodávateľom), ktorý zahŕňa orientáciu na určité skupiny zákazníkov, výber 

marketingových nástrojov, určenie marketingového mixu a spôsobu marketingovej 

komunikácie. Marketingová stratégia by mala byť v súlade s celkovou stratégiou 

podniku. 

     Podľa Portera majú podniky k dispozícii tri obecné cesty, ktoré môžu využiť pre 

získanie konkurenčnej výhody:  

                                                 
3 CHALUPSKÝ V. Marketing. Brno: 1. vyd. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s. r. 
o., 2007. 29 s. ISBN  978-80-214-3367-0. Upravené. (s. 4 – 9). 



14 

 

1. Nízke náklady – nájdenie vhodnej cesty pre udržanie nízkych nákladov 

napríklad prostredníctvom rozšírenia kompetencií a zodpovednosti 

zamestnancov. 

2. Odlíšenie – prostredníctvom vytvorenia produktu, ktorý sa odlišuje od ostatných 

ponúk na trhu. Takýto produkt je obvykle drahší v porovnaní s bežnými 

produktmi a väčšinou si vyžaduje aplikovanie riadenia obchodnej značky. 

3. Špecializácia – firma sa zameriava na konkrétny segment trhu, ktorému 

prispôsobuje svoje produkty. Tak vznikajú špecializované produkty alebo 

skupiny produktov, ktoré sa sústreďujú na špecifickú skupinu zákazníkov. 

 

     Iný pohľad na marketingovú stratégiu prináša konzultant medzinárodných značiek 

Andrew Sokol, podľa ktorého „marketing je niečo, čo robíte, aby ste svoj produkt alebo 

službu priniesli na trh.“ Táto definícia je síce značne široká, ale podľa Sokola je tomu 

tak preto, lebo každý aspekt podnikania by mal byť chápaný ako aspekt marketingu.   

 

Obrázok 1: Marketingová stratégia 

(Zdroj: http://www.marketing-resources-center.com/small-business-marketing-strategy.html) 

     V uvedenom obrázku sú znázornené obchodné činnosti, ktoré majú silný 

marketingový vplyv. Podľa Sokola je kľúčom k úspechu premýšľať o tom, že stratégia 

je synonymom marketingu a každý aspekt podnikania by sa mal riadiť stratégiou. Ak to 

http://www.marketing-resources-center.com/small-business-marketing-strategy.html)
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tak nie je, firma riskuje, že úsilie vložené do businessu bude strácať účinnosť a tým 

bude klesať aj návratnosť investícií.4  

 

3.1.2 Marketingový mix  

     Organizácie si definujú vlastný marketingový mix na základe porozumenia potrieb 

zákazníka. Marketingový mix je známy z anglickej literatúry ako tzv. 4P (Product, 

Price, Promotion, Place).  

 

Produkt  
     Pod produktom rozumieme všetko, čo organizácia ponúka spotrebiteľovi k 

uspokojeniu jeho hmotných aj nehmotných potrieb. Rozhodnutie o produkte zahŕňa 

otázku, ktoré tovary a služby by mali byť ponúknuté ktorej skupine zákazníkov. 

Kľúčovým prvkom je vývoj nového produktu.  

     Pochopenie životného cyklu produktu je pre marketingových manažérov dôležité z 

viacerých hľadísk:  

• Pomôže uvedomiť si, že nič netrvá večne. Je nebezpečné pokiaľ organizácia 

stavia na úspechu jedného konkrétneho produktu, ktorý jej v minulosti zaručil 

úspech. Nahradenie tohto produktu novým musí prísť ešte pred obdobím 

úpadku.  

• Využitie životného cyklu produktu varuje výrobcov, že obdobie rastu je časovo 

ohraničené. Je preto potrebná opatrnosť pri investíciách do už existujúceho 

produktu. 

• Životný cyklus produktu zdôrazňuje potrebu aktualizácie marketingových cieľov 

a stratégií počas jednotlivých fáz jeho životného cyklu. Marketingová odpoveď 

na jednotlivé fázy životného cyklu musí byť teda rôzna. 

                                                 
4Spracované podľa:  http://www.marketing-resources-center.com/small-business-marketing-strategy.html  

http://www.marketing-resources-center.com/small-business-marketing-strategy.html
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Cena 
     Pod cenou rozumieme množstvo peňazí zaplatených za výrobok, resp. dohodnutú 

hodnotu pri výmene medzi kupujúcim a predávajúcim. 

     Cena je kľúčovým elementom marketingového mixu a je základnou predstavou o 

tom, čo spoločnosť dostane za výrobok alebo službu, ktorú ponúka. Všetky ostatné 

elementy reprezentujú náklady, napr. výdavky na návrh výrobku, reklama a podpora 

predaja, preprava a distribúcia. Cena produktu je teda to, čo spoločnosť dostane späť za 

všetko úsilie čo vynaložila do výroby a marketingu výrobku. Zvyšné tri elementy 

marketingového mixu - produkt, podpora a miesto - sú náklady. Cena zásadne ovplyvní 

potenciálnych zákazníkov a veľkosť trhu a tým aj životnosť výrobku.  

 

Miesto a distribúcia 
     Vývoj produktov (kurzov a ostatných služieb podľa želania zákazníka), správne 

stanovenie ich ceny ako aj dobre navrhnutý plán podpory predaja sú nevyhnutné avšak 

nie postačujúce podmienky na zabezpečenie spokojnosti zákazníka. Produkt musí byť 

dostupný v adekvátnom množstve, na vhodnom mieste a v čase, kedy je zákazník 

ochotný kúpiť si ho. Miesto neznamená len fyzické umiestnenie ponuky, ale v prípade 

nehmotných produktov zahŕňa tiež informačný tok, propagačný tok, prevody 

vlastníckych vzťahov a platby za služby.  

 

Komunikačný mix 
     Podstatou účinného marketingového komunikačného mixu je jasné vytýčenie cieľov 

a účelu, pre ktorý je kampaň vytváraná. Čím jasnejšie sú vymedzené ciele, tým ľahšie sa 

budú môcť merať čiastkové výsledky. Marketingoví teoretici počas mnohých rokov 

sledovali spôsoby správania príjemcov správ a vytvorili množstvo modelov, ktoré majú 

poukázať na to, čo marketingová komunikácia sleduje a čo chce dosiahnuť. Jeden z nich 

je známy pod označením systém (model) AIDA. Každé písmeno predstavuje stav 

myšlienkových postupov a spôsobov správania určitej skupiny zákazníkov: 

 

 



17 

 

• A = pozornosť (Attention),  

• I = záujem (Interest),  

• D = túžba (Desire),  

• A = akcia, čin (Action). 

      

     Zákazník prechádza týmto procesom, ktorý začína upútaním pozornosti, pokračuje 

vzbudením záujmu o službu, prerastie do prejavu túžby vlastniť produkt a končí 

zakúpením produktu. Táto koncepcia je veľmi jednoduchá a príťažlivá, avšak ignoruje 

medzietapy správania zákazníka reagujúceho na reklamnú kampaň alebo kampaň 

marketingovej komunikácie.5  

 

     Propagačný mix zahŕňa reklamu, osobný predaj, vzťahy s verejnosťou, priamy 

marketing, internet a on-line marketing. Pomocou týchto nástrojov je cieľová skupina 

informovaná o existencii produktu alebo služby a úžitku (ekonomickom aj 

psychologickom), ktorý tento produkt prináša zákazníkovi.  

     Tento element marketingového mixu zahŕňa nasledujúce aktivity:  

• reklama 

• vzťahy s verejnosťou 

• osobný predaj 

• osobitná podpora a publicita 

 

     Reklama a osobný predaj sa zvyčajne používajú a sú všeobecne známe. Vzťahy s 

verejnosťou sú zamerané na podporu prestíže alebo dobrého mena organizácie. 

Špeciálna podpora môže zahŕňať stimul na zavedenie napr. skupinových zliav alebo 

darovanie darov ako napr. tričiek, pier, čapíc s logom centra. Inou cestou ako pochopiť 

marketing je preskúmať rozličné typy médií, ktoré sa na tento účel používajú. Avšak 

treba poznamenať, že jednotlivé typy sa navzájom nevylučujú. Patrí sem: 

 

                                                 
5 Spracované podľa: http://www.niton.sk/documents/46-90-551-efekt_2006_1_str30-33.pdf 

http://www.niton.sk/documents/46-90-551-efekt_2006_1_str30-33.pdf
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• Marketing v podobe tlačených materiálov (brožúry, letáky, reklamy, články...) 

• Marketing v podobe využitia slova a obrazu (rádio, televízia, telemarketing, 

videozáznam) 

• Elektronický marketing v podobe WEB stránok, E-mail, reklama na Internete 

 

     Rozumné rozhodnutie o marketingovom mixe môže byť realizované iba v prípade, 

že bola dôkladne pochopená cieľová skupina. Je nutné pozrieť sa na výrobok očami 

tejto cieľovej skupiny a porozumieť okrem iných faktorov aj kritériám výberu, ktoré 

používa. Znaky efektívneho marketingového mixu sú: 

• Zodpovedá požiadavkám zákazníka. 

• Vytvára tzv. konkurenčnú výhodu. 

• Pozostáva zo správneho pomeru jeho jednotlivých zložiek. 

• Zodpovedá zdrojom organizácie.6 

 

Direct marketing   

     Priamy marketing  je interaktívny systém marketingu, ktorý používa jedno alebo viac 

reklamných médií za účelom dosiahnutia merateľnej odozvy a/alebo transakcie na 

ktoromkoľvek mieste.  

     Charakteristické črty priameho marketingu sú: 

• Merateľnosť 

• Personalizácia  

• Predpovedateľnosť 

• Interaktívnosť 

 

     Mediálna definícia označuje direct marketing ako priamu komunikáciu zameranú na 

spotrebiteľa s účelom vyvolania odozvy vo forme objednávky (direct order), 

požiadavky o ďalšie informácie (lead generation) a/alebo návštevu predajného miesta 

(traffic generation)  z dôvodu nákupu určitého produktu. 

                                                 
6 Spracované podľa: www.podnikajte.sk. Upravené 

http://www.podnikajte.sk
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     Uvádzam charakteristiky reklamy v priamom marketingu: 

1. Direct order – vyznačuje sa dostatkom informácií pre zakúpenie 

výrobku/tovaru/služby a zároveň so sebou nesie aj mechanizmus odpovede. 

 

2. Lead generation – táto forma reklamy má za úlohu vyvolať u potenciálneho 

zákazníka záujem o vyžiadanie ďalších informácií o výrobku/tovare/službe, 

takisto v sebe nesie aj mechanizmus odpovede. 

 

3. Traffic generation – v reklame poskytujeme len základné informácie 

o produkte a informácie o mieste predaja, zákazník nie je podnecovaný k tomu, 

aby sa rozhodol výrobok/produkt/službu kúpiť a jeho rozhodnutie je len na ňom. 

 

Formy priameho marketingu (hlavné distribučné cesty): 

 

• Osobný predaj – môžeme ho realizovať vo vlastných prevádzkových priestoroch 

firmy, priamo u zákazníka alebo na inom dohodnutom mieste. 

• Zásielkový predaj - materiály poslané poštou, napríklad vzorky určitého 

výrobku/tovaru/služby. 

• Katalógový predaj – je vhodný pri dostatočne širokom sortimente 

výrobkov/produktov/služieb a podnikateľom dáva viac priestoru pre podanie 

informácií pre potenciálneho zákazníka. 

• Telemarketing – reklama a predaj prostredníctvom telefonických dotazníkov 

alebo priamo ponúkanie výrobkov/tovarov/služieb, často sa hodí najmä na 

informovanie o náhlych zmenách alebo aktuálnych ponukách. 

• Televízna reklama – patrí medzi rozhodujúce médiá marketingu priamej odozvy 

(prenajatie vysielacieho času, vytvorenie samostatného kanála, videotext). 

•  Rozhlasová reklama – takisto patrí medzi formy reklamy, ktorá osloví najvyššie 

percento potenciálnych zákazníkov. 

• Kioskový predaj – je viac vhodný pre predmety bežnej spotreby alebo predmety 

umiestňované v domácnosti, nehodí sa pre luxusné tovary. 
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• On-line marketing – reklama umiestnená na internete, často ide o interaktívne 

zobrazenia spojené s videovým alebo zvukovým záznamom.  

 

     Priamy marketing je vlastne interaktívny marketingový systém, ktorý používa jedno 

alebo viac médií na dosiahnutie merateľnej odozvy zákazníkov alebo uskutočnenie 

transakcií z akéhokoľvek miesta. Úlohou je budovanie dlhodobého vzťahu so 

zákazníkom a táto forma predaja so sebou nesie množstvo výhod. 

 

Výhody - pre zákazníkov: 

• zábava, pohodlie, bez nedorozumení, 

• šetrí čas, umožňuje návštevu množstva firiem so širokým sortimentom, 

• porovnáva výhodnosti nákupov podľa katalógov a on-line služieb. 

 

Výhody - pre predajcov: 

• možnosť nákupu zoznamu zákazníkov akéhokoľvek segmentu (ľaváci, milionári 

atď.), 

• propagačné materiály sú adresné, správne načasované, a tým účinnejšie, 

• umožňuje firmám používať omnoho utajovanejšie stratégie, ktoré konkurencia 

ťažšie odhaľuje, 

• používateľ priameho marketingu môže presne merať odozvu na svoju 

propagačnú kampaň, v tomto prípade je cieľom získanie odpovede aspoň od 2% 

oslovených (hodnota sa mení v závislosti od produktu a ceny). 
 
 

Všeobecné výhody:  

• pohodlnosť, informovanosť, menej nedorozumení pre zákazníkov, 

• rýchle prispôsobenie sa podmienkam trhu, 

• nižšie náklady, 

• budovanie vzťahov, 

• meranie výsledkov komunikácie pre poskytovateľov služieb. 
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Spoločenské a etické problémy priameho marketingu: 

• podráždenosť pre pocit neprípustného obťažovania, 

• nepoctivosť (mnohí zákazníci naletia na každú hlúposť), 

• podvod a klamstvo (propagačné materiály majú za úlohu zavádzať zákazníkov), 

• vstup do súkromia - najzávažnejší spoločensko-etický problém súčasnosti. 

 

     Priamy marketing sa má uskutočňovať čestne a nevtieravo, so zameraním na tých, u 

ktorých sa predpokladá, že budú na ponuku reagovať.7 

 

 

Reklama  

     Reklama predstavuje komunikáciu medzi distribútorom a príjemcom tovaru či 

služby prostredníctvom média s komerčným cieľom. Má veľký význam pre globálny 

hospodársky rast. Reklama je neodlučiteľnou súčasťou trhového hospodárstva, jej 

funkciou je informovať spotrebiteľa o ponuke tovaru či služieb, oslovovať stávajúcich 

aj nových zákazníkov a snažiť sa predať ponúkaný tovar alebo službu.  

     Základným poslaním reklamy je: informovať, presvedčovať, predávať. Okrem toho 

má aj mnohé ďalšie dôležité funkcie. Môžeme povedať, že reklama modifikuje prístup 

človeka k výrobku alebo službe. V závislosti na reklamnej kampani sa predpokladá, že 

dôjde k zodpovedajúcej zmene v uvedomovaní si značky či k predispozícii ku zmene 

chovania. Osobný vzťah človeka k značke je do značnej miery ovplyvňovaný práve 

reklamou.8  

 

Public relations  

     Pod pojmom public relations chápeme vedomé, plánované a nepretržité úsilie 

navodzovať a udržiavať vzájomné porozumenie medzi podnikom a verejnosťou. 

 
                                                 
7Spracované podľa:  http://www.niton.sk/documents/46-90-551-efekt_2006_1_str30-33.pdf 

8 MIKEŠ, J., VYSEKALOVÁ, J.  Reklama. Praha: Grada Publishing, 2007. 184 s. ISBN 978-80-247-
2001-2. Upravené. (s. 14-19). 

http://www.niton.sk/documents/46-90-551-efekt_2006_1_str30-33.pdf
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     Úlohou je trvalé a plánovité vynakladanie úsilia na získanie a udržanie dobrej 

povesti podniku na verejnosti. Ide najmä o budovanie a udržiavanie imidžu, podporu 

ostatných komunikačných aktivít, riešenie aktuálnych problémov a otázok, podporu 

umiestňovania produktu alebo služby, ovplyvňovanie konkrétnej skupiny zákazníkov, 

pomoc pri uvádzaní nových produktov či služieb na trh. 

 

Nástroje styku s verejnosťou: 

 

• publikácie, rešerše, výročné správy, brožúry, plagáty, články, 

•  tlačové konferencie, semináre, prednášky, 

• rozvíjanie vzťahov s investormi s cieľom získať ich podporu, 

• informácie vhodné na zverejnenie v médiách, 

• výstavy vrátane prezentácií a prednášok, 

• sponzorstvo charitatívnych programov a verejných projektov ap. 

 

 

     Pre efektívne uplatňovanie PR začíname so špecifikáciou cieľov, následne 

determinujeme všetky činnosti v rámci styku s verejnosťou a nakoniec prijímame 

integrovaný program a hodnotenie výsledkov.9 

 

3.2 Marketingové prostredie 

       Vplyvy okolitého sveta sú z pozície vznikajúceho podniku veľmi ťažko 

ovplyvniteľné a pre externú analýzu je dobré považovať tieto vplyvy za nemenné 

faktory. Externá analýza slúži k identifikácii a skúmaniu externých faktorov, teda aby 

podnik využil všetky jemu priaznivé faktory a eliminoval faktory, ktoré predstavujú 

riziká a ohrozenie. V závislosti na type a rozsahu podnikania sa táto analýza člení na 

                                                 
9 http://www.niton.sk/documents/46-90-551-efekt_2006_1_str30-33.pdf 

http://www.niton.sk/documents/46-90-551-efekt_2006_1_str30-33.pdf
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tzv. mikrookolie, ktoré identifikuje blízke okolie podniku a na tzv. makrookolie, ktoré 

sleduje a posudzuje obecné okolie podniku.10 

    

3.2.1 Makroprostredie  

     Pre identifikáciu makrookolia sa orientujeme na tieto oblasti: demografické, 

ekonomické, ekologické, technologické, politické a kultúrne.   

• Demografické –  predmetom skúmania sú demografické javy a trendy, ktoré by 

mohli znamenať pre podnik príležitosti alebo hrozby. Na základe zistení sa 

očakáva, že podnik prijme vzhľadom k týmto javom určité opatrenia. 

• Ekonomické – zisťuje sa, ktoré hlavné javy v oblasti príjmov, cien, úspor 

a úverov môžu nejako ovplyvniť podnik. Sledujeme tiež, či podnik voči týmto 

skutočnostiam prijal nejaké opatrenia. 

• Ekologické – podnik potrebuje určité prírodné a energetické zdroje, je preto 

dobré vedieť, aké sú ich cenové perspektívy a otázka ich dostupnosti. Obavy 

čoraz viac vzbudzuje možné znečistenie životného prostredia, firma by preto 

mala mať značný záujem o ochranu prírody. 

• Technologické – v technológiách výrobkov a ich výrobných procesov dochádza 

k rýchlym zmenám. Je potrebné minimálne udržať krok s konkurenciou v tomto 

tempe.  

• Politické – niektoré zmeny legislatívnych a regulačných opatrení by mohli 

ovplyvniť marketingovú stratégiu, preto sa sleduje aj táto oblasť. Ide najmä 

o udalosti, ku ktorým dochádza v oblasti kontroly znečisťovania životného 

prostredia, zrovnoprávnenia zamestnaneckých príležitostí, bezpečnosti 

výrobkov, reklamy, cenovej regulácie a ďalších. 

• Kultúrne – analyzuje sa postoj verejnosti k podnikaniu a k podnikovým 

produktom. Niektoré zmeny životného štýlu a hodnôt zákazníkov by mohli 

podnik ovplyvniť. 

 
                                                 
10 KOTLER,P. Marketing podle Kotlera. Praha: Management Press, 2002. 260 s. ISBN 80–7261–010–4. 
Upravené. (s. 211–216). 
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3.2.2 Mikroprostredie 

     V rámci mikrookolia podnik posudzuje predovšetkým charakteristiky trhu, na 

ktorom chce svoje podnikanie realizovať. 

• Trhy – v prvom rade je dôležité uvedomiť si, na akých trhoch podnik vystupuje 

a na aké trhy chce v budúcnosti vstúpiť. Potrebám trhu treba prispôsobiť aj 

finálny produkt. Je nutné sledovať, čo sa deje s veľkosťou trhu, s jeho rozvojom, 

geografickým rozložením a ziskami. Podnik by sa mal sústrediť na trh, ktorý mu 

prináša najväčší zisk a identifikovať najvýznamnejšie trhové segmenty. 

• Zákazníci – sú kľúčovou úlohou realizácie podnikateľského plánu. Zákazníci 

majú rôzne potreby a rôzne očakávania, ktoré buď existujú samé o sebe, alebo 

ich je možné do určitej miery stimulovať, ovplyvniť či dokonca vytvoriť. Je 

potrebné sa zamyslieť nad potenciálnym trhom, potenciálnym zákazníkom 

o jeho potrebe a spôsobilosti. 

• Konkurencia – je dôležitá nielen pre formulovanie stratégie podnikania, ale aj 

pre financovanie, marketing, analýzy a mnoho ďalších oblastí podnikania. 

Konkurenčná stratégia skúma možnosti, ktoré pomôžu firme efektívnejšie 

konkurovať, a tým upevniť jej postavenie na trhu. Musí však byť chápaná 

v rámci pravidiel hry sociálne žiaduceho konkurenčného správania, pravidiel 

tvorených etickými normami a verejnou politikou. 

• Distribúcia a predajcovia – podnik by mal vedieť, aké sú jeho hlavné 

obchodné kanály, ktorými sa produkty dostávajú k zákazníkom. Je dobré 

sledovať úroveň efektívnosti a rastové potenciály rôznych distribučných ciest 

a reagovať na ich zmeny. 

• Dodávatelia – predstavujú v celkovom systéme podnikania dôležitú väzbu. 

Poskytujú zdroje, ktoré sú potrebné pre výrobu tovarov a služieb. Rozvoj 

dodávateľov môže významne ovplyvniť marketing. V analýze sa sledujú cenové 

trendy kľúčových vstupov. Zvýšené náklady vstupov môžu viesť k zvyšovaniu 

cien, ktoré poškodzujú objem tržieb. 

• Verejnosť – niektoré zložky verejnosti predstavujú pre podnik zvláštne 

príležitosti, iné môžu znamenať problémy. Marketing by mal docieliť, aby sa 

efektívne vyriešili vzťahy s každou zložkou verejnosti. Čoraz väčší význam si 
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stále získavajú spolky ochrancov prírody a ochrancov životného prostredia, tieto 

otázky sú celosvetovo značne citlivé a dá sa predpokladať, že aj naďalej bude 

dochádzať k prudkému nárastu ich dôležitosti.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 KOTLER,P. Marketing podle Kotlera. Praha: Management Press, 2002. 260 s. ISBN 80–7261–010–4. 
Upravené. (s. 211–216). 
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4 ANALÝZA PROBLÉMU A SÚČASNEJ SITUÁCIE 

 

     V analytickej časti mojej diplomovej práce sa venujem analýze súčasného stavu vo 

firme New Brand a v jej okolí. V prvom rade bolo potrebné urobiť analýzu 

marketingového prostredia, ktorá zahŕňa makroprostredie a mikroprostredie. Táto 

analýza poskytuje základný pohľad na situáciu, v ktorej sa firma nachádza a poukazuje 

aj jej prípadné príležitosti či hrozby.  

     Nachádza sa tu aj predstavenie spoločnosti, charakteristika a rozdelenie hodvábu, 

ktorý je najdôležitejším materiálom používaným vo firme New Brand.  

     Dôležitou súčasťou tejto časti práce bol aj marketingový výskum, ktorý bol 

uskutočnený prostredníctvom dotazníkov. Boli určené pre reprezentantov cieľovej 

skupiny zákazníkov, z ktorej sa tohto výskumu zúčastnilo 20 osôb.  

 

4.1 Charakteristika spoločnosti  

     Firma New Brand bola založená v roku 2000 a podniká formou spoločnosti 

s ručením obmedzeným v oblasti úpravy a predaja módnych doplnkov. Jedná sa 

o predaj značkových kravát a šatiek renomovaných módnych domov ako sú Gianfranco 

Ferre, Trussardi, Cacharel, Calvin Klein a o ručnú úpravu hodvábnych doplnkov.  

 

 

Obrázok 2: Logo firmy New Brand (Zdroj: www.silk.sk) 

 

http://www.silk.sk)
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     Spoločnosť sa riadi firemnými hodnotami, ktoré sa orientujú na kvalitu a originalitu 

produktov. Spolupracuje s odborníkmi v oblasti výroby hodvábu a s viacerými 

remeselnými dielňami. Pri každej zákazke sa pritom snaží o individuálny prístup ku 

klientovi.  

     Firma sídli na strednom Slovensku, kde má kanceláriu, dielňu aj showroom. 

S každým zákazníkom si spoločnosť dohaduje individuálne osobné stretnutie určené na 

prehliadku najnovšej kolekcie, ktorá obsahuje viac než 850 dizajnov značkových 

doplnkov a niekoľko desiatok originálnych ručne zdobených doplnkov. Ukážka 

všetkých produktov nie je dostupná na internete alebo v papierovom katalógu.12  

 

4.1.1 Produkty spoločnosti 

     Ako som naznačila v popise spoločnosti, firma sa zaoberá obchodovaním 

s výrobkami z prírodného hodvábu. Jedná sa o módne doplnky ako kravaty, šatky 

a šály. Tieto doplnky sú ručne farbené a maľované podľa požiadaviek zákazníkov. 

Okrem týchto produktov firma predáva aj značkové módne doplnky, taktiež sa jedná 

o kravaty, šatky a šály. Spoločnosť bola v rokoch 2002 až 2006 výhradným dovozcom 

produktov značiek Gianfranco Ferre, Trussardi, Cacharel a Calvin Klein pre Slovensko, 

Českú republiku, Poľsko a Maďarsko. Kvôli nízkemu objemu predaných kusov však 

o túto licenciu prišla, aj naďalej sa však venuje predaju týchto produktov. 

 

Obrázok 3: Logo značky Trussardi 

(Zdroj: http://www.lecomptoirdesgriffes.ch/index.php/cPath/51) 

                                                 
12 Spracované podľa: www.silk.sk  

http://www.lecomptoirdesgriffes.ch/index.php/cPath/51)
http://www.silk.sk
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     Firma je však výhradným zástupcom predaja secesných hodvábnych šatiek na 

motívy diel Alfonsa Muchu na Slovensku.13  

 

Charakteristika a rozdelenie hodvábu 

     Hodváb je prírodné textilné vlákno, ktoré produkujú húsenice nočných motýľov. 

Rozoznávame pravý a nepravý hodváb. Pravý vytvára priadka morušová, inak nazývaná 

aj hodvábnik. Nepravý pochádza z priadky dubovej, takzvanej čínskej priadky. Firma 

New Brand používa výhradne výrobky z pravého hodvábu. 

     Zaujímavosťou u priadky morušovej je fakt, že dospelý jedinec sa dožíva len troch 

dní a potom zahynie. Počas týchto troch dní znesie asi 400 vajíčok, z ktorých sa po 

desiatich mesiacoch vyliahnu malé húsenice. Ich potravou je morušové lístie, z ktorého 

sa počas zakukľovania vytvára zámotok, odborne nazývaný kokón.  

 

Obrázok 4: Vývojové štádiá priadky morušovej  

(Zdroj: http://picasaweb.google.com/palusho/Vietnam#5266331531774293298) 

                                                 
13 Spracované podľa: www.silk.sk  

http://picasaweb.google.com/palusho/Vietnam#5266331531774293298)
http://www.silk.sk


29 

 

     V jednom kokóne sú namotané až 4 km dvojvlákna. Najkvalitnejšie vlákna sa 

nachádzajú v strednej časti zámotku a sú dlhé 900 až 1000 m. Používajú sa na výrobu 

hodvábnych výrobkov najvyššej kvality. Z ostatných častí vlákna sa získava menej 

kvalitný hodváb, ktorý má taktiež svoje uplatnenie v textilnom priemysle. Na získanie 1 

kg surového hodvábu je potrebné získať vlákno až z 30 tisíc kokónov.  

 

     Samotná výroba hodvábu je známa už 5 tisíc rokov. Domovom tejto vzácnej textílie 

je Čína, kde si výrobné tajomstvo dlho starostlivo strážili. V dnešnej dobe patrí medzi 

najväčších producentov Japonsko, Čína, krajiny bývalého ZSSR, Taliansko, Španielsko 

a India. Hodváb sa používa šatové a košeľové tkaniny, kravaty, šijacie nite a vďaka 

svojej ľahkosti aj padáky. 

     Jedinečnosť hodvábu spočíva v jeho prispôsobivosti teplotným zmenám. V lete 

chladí a v zime hreje. Ďalšou výhodou je, že hodvábny výrobok dobre prijíma vlhkosť, 

ktorú však následne odparuje, takže nepôsobí mokrým dojmom. Patrí medzi 

najušľachtilejšie, najpevnejšie a zároveň najjemnejšie prírodné vlákna. Vyznačuje sa 

vysokým leskom a výbornou tvárnosťou. 14      

 

Druhy hodvábu 

     Jednotlivé druhy hodvábu sa od seba odlišujú počtom jednotlivých vlákien na cm². 

Podľa tohto počtu sa hodváb označuje číslom. Čím je štruktúra hrubšia, tým látka je 

ťažšia. Najčastejšie používané sú druhy 5 až 16, jednotlivé charakteristiky sú uvedené 

nižšie: 

• PONGÉ – je priamo tkaný a ľahký druh hodvábu, vyskytuje sa v štruktúre 5 – 12 

vlákien, je citlivý na naťahovanie, ale je najčastejšie používaný na šatky a šály 

• HABOTAI – je takmer totožný s pongé 

                                                 
14 Spracované podľa: http://www.obnova.sk/clanok-1226.html 

http://www.obnova.sk/clanok-1226.html
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• CRÉPE SATÉN – je priamo tkaný, ale striedajú sa nite v smere hodinových 

ručičiek a proti smeru, čo vytvára mierne pokrčený vzhľad, tento materiál je 

pevný, ale horšie tvarovateľný  

• SATÉN – je priamo tkaný s vyšším podielom hodvábnych vlákien, je preto ťažší 

a pevnejší, používa sa buď na podšívky alebo na vysokokvalitné šatky vyrábané 

potlačou 

• CHIFFON/MOUSSELINE (šifón/mušelín) – jedná sa o najľahší 

a najpriesvitnejší druh hodvábu, používa sa ako podkladová látka na šaty 

a podšívky, alebo na veľmi jemné hodvábne šatky a šály farbené ručne  

• CRÉPE ŽORĚT – je priamo tkaný, nite sa striedajú v smere a proti smeru 

hodinových ručičiek, čo vytvára pokrčený, zrnitý povrch, preto je vhodný skôr 

na ručné farbenie a maľovanie ako na mechanickú potlač 

• CRÉPE DE CHINE (krepdešín) – je priamo tkaný, ale strieda sa tkanie v smere 

hodinových ručičiek a proti smeru, čo vytvára typický pokrčený vzhľad, je preto 

pevnejší ako ostatné druhy hodvábu, ale ťažšie drží tvar 

• TWILL – je to jemná hodvábna tkanina krepovitého vzhľadu, ktorý sa vyznačuje 

pevnou štruktúrou a preto je vhodný aj na šatky farbené mechanickou formou 

potlače 

• JAQUARD (žakárd) – je tkaný najčastejšie do vzoru paisley alebo do 

kvetinových vzorov, ktoré sa vytvárajú kombináciou matnej a lesklej nite, tento 

druh hodvábu ja hrubší a ťažší ako ostatné a používa sa na abstraktné 

odfarbovanie 

• BOURETTE (buret) – vyrába sa z odpadového hodvábneho vlákna, preto mu 

chýba lesk a ťažko sa farbí 

• ORGANZA (organzén) – je to priesvitný druh hodvábu riedkej štruktúry, 

používa sa na dekoráciu alebo na výrobu nití 

     Z uvedených druhov hodvábu sa na ručné farbenie a maľovanie používajú najmä 

druhy PONGÉ, HABOTAI a CHIFFON, na vysokokvalitné šatky vyrábané 

mechanickou potlačou sú vhodné druhy SATÉN, KREPDEŠÍN a TWILL.15  

                                                 
15 Spracované podľa: http://www.silk.sk/o_hodvabe.htm a podľa: http://www.obnova.sk/clanok-
1226.html  

http://www.silk.sk/o_hodvabe.htm
http://www.obnova.sk/clanok
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Analýza ceny 

     Firma je zameraná skôr na firemných klientov, preto sa cena odvíja okrem použitého 

materiálu a dizajnu aj od objemu zákazky. Pri menších odberoch je cena vyššia, no pri 

väčších objednávkach cena produktov klesá. Z tohto dôvodu sa na webovej stránke 

nenachádza cenník výrobkov. Bližšie informácie sú dostupné po telefonickom alebo 

mailovom kontaktovaní firmy. Myslím si, že prostredníctvom tejto firemnej politiky 

spoločnosť môže odrádzať klientov od záujmu o jej produkty. V dnešnej dobe, keď 

všetci požadujeme kompletné informácie čo najrýchlejšie a najjednoduchšou cestou, 

tento fakt považujem za jednoznačne slabú stránku firmy.  

 

4.2 Analýza marketingového prostredia  

     Analýza prostredia sa rozčleňuje na dve hlavné oblasti – na analýzu makroprostredia, 

ktoré podnik nemôže ovplyvniť a analýzu mikroprostredia, ktoré možno ovplyvniť.  

 

4.2.1 Makroprostredie 

• Ekonomické prostredie  

Faktory ako miera nezamestnanosti, miera úrokovej sadzby, životná úroveň a 

priemerná mzda sú faktory, ktoré značne ovplyvňujú kúpnu silu potenciálnych 

zákazníkov.  

 

Miera nezamestnanosti 
     Zamerala som sa na údaje za posledných 5 rokov, počas ktorých môžeme sledovať 

vývoj ekonomickej situácie. Dôležitou udalosťou v tomto období bol vznik svetovej 

hospodárskej krízy, ktorá významne ovplyvnila aj situáciu na Slovensku. 
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Rok Miera nezamestnanosti v % 

2006 10,37 

2007 8,43 

2008 7,65 

2009 11,44 

2010 12,48 

Tabuľka 1: Miera nezamestnanosti na Slovensku v rokoch 2006 – 2010 (Zdroj: Upravené podľa  
www.upsvar.sk)16 

 

      Na údajoch uvedených v tabuľke č.1 môžeme vidieť, ako sa vyvíjala miera 

nezamestnanosti na Slovensku v posledných piatich rokoch. Po roku 2006 Slovensko 

zaznamenalo klesajúcu mieru nezamestnanosti, ktorá pokračovala až do roku 2009, 

kedy výrazne vzrástla v dôsledku svetovej ekonomickej krízy a následného hromadného 

prepúšťania zamestnancov. Stúpajúca tendencia pokračuje aj v roku 2010 a podľa 

tabuľky č.2 za prvé tri mesiace roku 2011 vidno, že nezamestnanosť stále stúpa, 

dokonca dosahuje maximálne hodnoty.  

Mesiac Miera nezamestnanosti v % 

Január 12,98 

Február 13,16 

Marec 13,13 

Tabuľka 2: Miera nezamestnanosti na Slovensku v roku 2011 (Zdroj: Upravené podľa 
www.upsvar.sk) 

     Rozloženie nezamestnanosti na Slovensku dosahuje veľké rozdiely týkajúce sa 

jednotlivých krajov, smerom zo západného Slovenska na východné sa vyskytuje 

stúpajúca tendencia.  

                                                 
16 Spracované podľa: http://www.upsvar.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-
statistiky.html?page_id=1254 

http://www.upsvar.sk)
http://www.upsvar.sk)
http://www.upsvar.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne
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Graf 1: Miera nezamestnanosti podľa krajov v prvých troch mesiacoch roku 2011  

(Zdroj: Upravené podľa www.upsvar.sk)17 

 

     Konkrétne čísla sú uvedené v grafe č.1. Pre firmu New Brand je ekonomicky 

najzaujímavejším krajom bratislavský, kde sa dlhodobo vyskytuje najnižšia miera 

nezamestnanosti. Naopak, najvyššia miera nezamestnanosti sa nachádza na území 

banskobystrického kraja, kde sa firma nachádza. 

 

Miera úrokovej sadzby      

     Do roku 2008 stanovovala základnú úrokovú sadzbu Národná banka Slovenska, po 

našom vstupe do eurozóny od 1.1.2009 túto sadzbu stanovuje Európska centrálna 

banka. V tabuľke č.3 uvádzam hodnoty za posledných 5 rokov. 

                                                 
17 Spracované podľa: http://www.upsvar.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-
statistiky.html?page_id=1254  

http://www.upsvar.sk)
http://www.upsvar.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne


34 

 

 

Rok Úroková sadzba v % 

2006 3,75 

2007 4,63 

2008 3,44 

2009 1,65 

2010 1 

Tabuľka 3: Základná úroková sadzba v rokoch 2006 – 2010 (Zdroj: Upravené podľa www.nbs.sk)18 

 

Priemerná mzda 

     V nasledujúcej tabuľke č.4 sú zachytené údaje o priemernej mesačnej mzde na 

Slovensku od roku 2006 do roku 2011 podľa jednotlivých odvetví hospodárstva. Medzi 

najlepšie platené odvetvia patrí verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie; 

nehnuteľnosti, prenájom a obchodné činnosti; doprava, skladovanie, pošta 

a telekomunikácie, informačné služby a technológie; a najvyššia priemerná mzda bola 

dosahovaná v odvetví finančného sprostredkovania. Naopak, najhoršie platené pozície 

sa nachádzajú v oblasti ostatných spoločenských, sociálnych a osobných služieb; 

poľnohospodárstve,  poľovníctve, lesníctve; stavebníctve; a najnižšia priemerná mzda 

bola evidovaná v odvetví hotelov a reštaurácií.19 

 

 

 

                                                 
18 Spracované podľa: http://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/udajove-kategorie-sdds/urokove-
sadzby/urokove-sadzby-nbs/zakladna-urokova-sadzba-nbs-limitna-urokova-sadzba-pre-dvojtyzdnove-
repo a podľa: http://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/udajove-kategorie-sdds/urokove-sadzby/urokove-
sadzby-ecb  

19 http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=187  

http://www.nbs.sk)
http://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/udajove-kategorie-sdds/urokove
http://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/udajove-kategorie-sdds/urokove-sadzby/urokove
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=187
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Mzda v odvetviach 

v € (Sk) 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 (prvé 
2 mesiace) 

Hospodárstvo SR úhrnom 624,27 
(18807) 

668,72 
(20146) 

723,03 
(21782) 

744,5 769 751 

Poľnohospodárstvo,  
poľovníctvo, lesníctvo 

489,55 
(14748) 

523,34 
(15776) 

569,91 
(17169) 

585,14 592 547 

Priemysel 638,84 
(19246) 

685,92 
(20664) 

733,35 
(22093) 

754,07 795 764 

Stavebníctvo 471,14 
(14194) 

516,53 
(15561) 

556,1 
(16753) 

558,76 579 545 

Veľkoobchod a maloobchod, 
oprava motorových vozidiel 

601,31 
(18115) 

665,04 
(20035) 

730,2 
(21998) 

722,14 743 658 

Hotely a reštaurácie 487,45 
(14685) 

499,4 
(15045) 

513,88 
(15481) 

480,3 503 451 

Doprava, skladovanie, pošta 
a telekomunikácie, informačné 
služby a technológie 

634,12 
(19104) 

706,03 
(21270) 

744,17 
(22419) 

1090,68 1117 1133 

Finančné sprostredkovanie 1106,87 
(33346) 

1356,67 
(40871) 

1405,5 
(42342) 

1396,0 1425 1389 

Nehnuteľnosti, prenájom 
a obchodné činnosti 

772,09 
(23260) 

834,13 
(25129) 

910,87 
(27441) 

854,06 905 867 

Verejná správa a obrana, 
povinné sociálne zabezpečenie 

798,2 
(24047) 

850,99 
(25637) 

925,68 
(27887) 

972,0 990 981 

Školstvo 514,69 
(15506) 

552,08 
(16632) 

598,92 
(18043) 

643,18 659 632 

Zdravotníctvo a sociálna 
pomoc 

538,56 
(16225) 

582,22 
(17540) 

651,5 
(19627) 

670,8 698 680 

Ostatné spoločenské, sociálne 
a osobné služby 

492,04 512,58 
(15442) 

561,28 
(16909) 

597,63 590 588 

Tabuľka 4: Priemerná mesačná mzda podľa odvetví  (Zdroj: Upravené podľa www.statistics.sk)20 

                                                 
20 Spracované podľa: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=187  

http://www.statistics.sk)
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=187
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     Odlišnou farbou sú znázornené odvetvia s najvyššou priemernou mesačnou mzdou, 

ktorá je pre firmu New Brand dôležitým faktorom pre tvorbu marketingovej ponuky. 

     V nasledujúcom grafe je znázornená výška priemernej mesačnej mzdy na Slovensku 

v posledných piatich rokoch, vrátane prvých dvoch mesiacov roku 2011. Z grafu je 

zrejmé, že hodnota mzdy neustále od roku 2006 stúpala, nižšia je akurát v roku 2011, 

kedy boli do toho údaju zaznamenané iba informácie z prvých dvoch mesiacov, preto sú 

relatívne skreslené. 

 

Graf 2: Priemerná mesačná mzda na Slovensku v rokoch 2006 – 2011  

(Zdroj: Upravené podľa www.statistics.sk)21 

 

Spotrebný kôš 

     Tento údaj pre potrebný pre určenie podielu príjmov, ktorý obyvatelia vynakladajú 

na spotrebu rôznych statkov. Pokrýva približne 90% domácností v mestských aj 

vidieckych oblastiach. Spotrebný kôš sa člení do 12 odborov, z ktorých sú pre potreby 

firmy New Brand významné 3, a to odbor Odevy a obuv, Nábytok, bytové vybavenie 

a bežná údržba domu, Rekreácia a kultúra. Stále váhy sú uvedené v promile (‰). 

 

                                                 
21 Spracované podľa: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=187  

http://www.statistics.sk)
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=187
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Názov odboru a položky  

Stála váha 

v roku 2008  

Stála váha 

v roku 2009 

Stála váha 

v roku 2010 

ÚHRN 1000,00000 1000,00000 1000,00000 

ODEVY A OBUV 45,08797 44,81656 46,23175 

Odevy 31,95413 32,20328 31,33258 

Iné odevné výrobky  

a doplnky 

0,74610 1,04519 1,18316 

NÁBYTOK, BYTOVÉ 

ZARIADENIE A BEŽNÁ 

ÚDRŽBA DOMU  

57,85701 58,33471 70,54830 

Nábytok, zariadenia  

a dekorácie 

12,90975 12,33641 15,71705 

Bytové textílie 4,39274 4,27345 4,44238 

REKREÁCIA A KULTÚRA 78,22929 78,95202 84,62922 

Hry, hračky a hobby 2,73021 2,02064 2,07698 

Tabuľka 5: Spotrebný kôš na Slovensku (Zdroj: Upravené podľa www.statistics.sk)22 

 

     V tabuľke č. 5 som uviedla jednak súhrnný údaj pre celý spotrebný kôš a potom jeho 

pomernú časť pre zvolené odbory, aby bolo lepšie možné predstaviť si objem príjmov, 

ktoré sa vynakladajú na konkrétne položky. 

     V odbore Odev a obuv pre rok 2010 vidíme, že celkovo bolo na túto časť 

vyčlenených 46,23175 ‰, z toho na odevy 31,33258 ‰ a konkrétne na iné odevné 

výrobky a doplnky 1,18316 ‰. Keď sa pozrieme za vývoj tohto sektoru za posledné tri 

roky, vidíme, že celkové výdaje na odevy a obuv stúpajú, rovnako stúpajú aj výdavky 

na iné odevné výrobky a doplnky, kam sa zaraďuje aj produkt firmy New Brand. Tento 

údaj je pre podnik pozitívny a naznačuje prognózu, že stúpajúca tendencia by mohla 

                                                 
22 Spracované podľa: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=2083, 
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=16080, http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=11066  

http://www.statistics.sk)
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=2083
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=16080
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=11066
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rásť aj v nasledujúcich rokoch. Táto oblasť spotrebného koša sa priamo týka súčasného 

produktu firmy, ktorý predstavuje odevné doplnky. 

     Odbory Nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domu, Rekreácia a kultúra som 

uviedla kvôli tomu, že v praktickej časti diplomovej práce navrhujem, aby podnik 

rozšíril svoje portfólio jednak o bytové doplnky a potom aj o predaj sád na vlastné 

tvorenie hodvábnych doplnkov. V oboch odboroch v spotrebnom koši vidíme, že majú 

stúpajúcu tendenciu, preto rozšírenie o nové produkty spadajúce do týchto sektorov 

považujem za obchodnú príležitosť. 

 

• Demografické prostredie  

     V tejto oblasti sledujeme faktory ako veľkosť populácie, štruktúra 

obyvateľstva či trendy počte sobášov. Podniku môžu priniesť informácie 

týkajúce sa nových zákazníkov. 

     V nasledujúcej tabuľke môžeme vidieť spomenuté ukazovatele. Počet 

obyvateľov neustále stúpa medziročne asi o 10 tisíc, a pritom väčšiu časť tvoria 

ženy, v roku 2010 to bolo 51,4%, pričom muži tvorili len 48,6%. Tento fakt je 

zachytený aj v grafe č.2. V oblasti uzatvárania manželstiev od roku 2006 do 

roku 2008 sledujeme stúpajúcu tendenciu, od roku 2009 je sobášov každý rok 

menej približne o 1000.  

Ukazovateľ 2006 2007 2008 2009 2010 

Počet obyvateľov 5393637 5400998 5412254 5424925 5 435 273 

Z toho muži 2618284 2623127 2629804 2636938 2641543 

Z toho ženy 2775353 2777871 2782450 2787987 2793730 

Sobáše 25939 27437 28293 26356 25415 

Tabuľka 6: Demografické údaje v rokoch 2006 – 2010 (Zdroj: Upravené podľa www.statistics.sk)23 

 

                                                 
23 Spracované podľa: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=19143  

http://www.statistics.sk)
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=19143
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Graf 3: Podiel mužov a žien na zložení obyvateľstva v roku 2010 (Zdroj: Upravené podľa 
www.statistics.sk)24 

 

     Podľa metodiky Európskej únie môžeme obyvateľstvo podľa veku rozdeliť 

do troch základných skupín, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 6.  

     Rozoznávame tieto vekové kategórie: 

- Predproduktívny vek (do 15 rokov) 

- Produktívny vek (15 – 65 rokov) 

- Poproduktívny vek (nad 65 rokov) 

 

Vek Muži počet % Ženy počet % Spolu počet % 

0 – 15 426 381 16,17 404 939 14,52 831 320 15,32 

15 - 65 1 962 268 74,41 1 966 203 70,52 3 928 471 72,42 

Nad 65 248 289 9,42 416 845 14,95 665 134 12,26 

Tabuľka 7: Vekové zloženie obyvateľstva v roku 2009 (Zdroj: Upravené podľa www.statistics.sk)25 

 

                                                 
24 Spracované podľa: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=19143 

25  Tamtiež.  

http://www.statistics.sk)
http://www.statistics.sk)
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=19143
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     Ukážku vekového zloženia obyvateľstva uvádzam znázornenú aj v grafickej 

podobe. Ako môžeme vidieť v nasledujúcom grafe č. 4, v populácii prevláda 

obyvateľstvo v produktívnom veku, ktoré tvorí až takmer 72,5 % celkového 

počtu obyvateľov.  

 

Graf 4: Štruktúra vekového zloženia obyvateľstva v % (Zdroj: Upravené podľa www.statistics.sk)26 

 

• Technologické prostredie  

     V tejto oblasti dochádza k rýchlym zmenám vďaka napredovaniu techniky 

a technológií. Pre podnik to môže znamenať či už konkurenčnú výhodu alebo 

hrozbu. Je dobré držať krok s konkurenciou.  

     Firma New Brand podniká v oblasti, v ktorej tento faktor nie je taký 

významný ako pre podniky využívajúce mechanickú výrobu. Pri výrobe 

originálnych doplnkov používa naopak metódy, ktoré skôr upadajú do 

zabudnutia, napríklad rôzne techniky ručnej práce, ako je batikovanie 

a maľovanie hodvábu, ručná výroba čipiek a podobne.  

 

 

                                                 
26 Spracované podľa: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=19143  

http://www.statistics.sk)
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=19143
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• Ekologické prostredie  

     Predstavuje prírodné zdroje, ktoré podnik spotrebúva, nachádzanie nových 

nálezísk a takisto správanie podniku k životnému prostrediu. V posledných 

rokoch sa kladie stále väčší dôraz na jeho ochranu pred znečisťovaním, preto je 

dôležité, aby bola firma ekologicky „priateľská“.  

     Spoločnosť pracuje s pravým prírodným hodvábom, ktorý sa získava 

z vlákien priadky morušovej. Pri získavaní tohto cenného produktu sa 

nevyužívajú chemické látky, preto sa považuje za 100% ekologický. Na farbenie 

a maľovanie hodvábu sa vo firme New Brand používajú zdraviu a životnému 

prostrediu neškodlivé farby a prostriedky. 

 

• Sociálne – kultúrne prostredie 

     Zameriava sa na skúmanie zvykov, tradícií a spoločenských hodnôt, aby bolo 

možné prispôsobiť produkt zákazníkovi v čo najväčšej miere a vyvarovať sa 

chýb. Je potrebné všímať si zmeny v životnom štýle obyvateľstva, ktoré môžu 

spôsobiť zmeny v preferenciách určitých výrobkov.  

     Najmä u podnikov býva tradíciou, že svojich obchodných partnerov zvyknú 

obdarovať luxusnými alebo originálnymi darčekmi. Býva to pri príležitosti 

uzavretia obchodnej transakcie, pri významnej udalosti v podniku, ako je 

napríklad výročie založenia alebo rozširovanie produktovej rady. Niekedy 

manažéri zvyknú odmeniť svojich partnerov alebo zamestnancov aj pri 

príležitosti narodenín alebo Vianoc. Podobné je to aj u súkromných osôb, kde 

najmä muži radi obdarúvajú svoje partnerky, manželky či dcéry originálnym 

hodvábnym doplnkom pri rôznych príležitostiach. Pre mužov sú cennými 

darčekmi značkové kravaty, v ktorých vyzerajú reprezentatívne.   
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• Politické prostredie  

     Podnik by mal neustále sledovať zmeny v oblasti legislatívy a nariadení 

vlády, pretože môžu priamo zasahovať do fungovania či prevádzkovania 

podnikania. Najčastejšie k zmenám dochádza v oblasti zamestnávania 

pracovníkov či v zvyšovaní kritérií bezpečnosti výrobkov.  

     Zamestnávanie pracovníkov sa riadi Zákonníkom práce č. 311/2001 Z. z. 

Výrobky spoločnosti New Brand sú absolútne zdraviu bezpečné, preto firmu 

nemôžu ovplyvniť nariadenia vlády o zvyšovaní bezpečnosti výrobkov. 

 

4.2.2 Mikroprostredie 

• Trhy  

     Zamerala som sa na definovanie trhov, na ktorých podnik v súčasnosti 

vystupuje a na ktoré plánuje v budúcnosti vstúpiť.  

     Firma New Brand zatiaľ pôsobí iba na slovenskom trhu, väčšina klientov 

pochádza z oblasti západného Slovenska, kde je silnejšia ekonomika ako na 

strednom a východnom Slovensku. V budúcnosti by sa podnik chcel presadiť na 

celom území krajiny, prípadne expandovať do zahraničia. Najzaujímavejším 

trhom sa javí byť český trh. Príčinou je spoločná história s Českou republikou 

a prepojenosť oboch národov, ktorá trvá dodnes. Ďalším dôvodom je podobnosť 

s kultúrou, zvyklosťami a tradíciami tejto krajiny. Oba zmienené trhy sú 

dostatočne veľké a vytvárajú priestor na vytvorenie špecifickej ponuky 

produktov.  

 

• Zákazníci 

     Medzi zákazníkov firmy patria prevažne obchodné a súkromné spoločnosti, 

jednotlivci - nepodnikatelia len výnimočne. V histórii našej firmy boli jej 

klientmi spoločnosti z bankového a poisťovacieho sektoru, letecké 
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a farmaceutické spoločnosti, IT firmy, reklamné agentúry, výrobné podniky zo 

všetkých oblastí priemyslu, organizácie z oblasti štátnej správy a samosprávy. 

     Naši zákazníci si u nás objednávajú výrobky najmä za účelom obdarovania 

obchodných partnerov, spolupracovníkov alebo zamestnancov pri príležitosti 

uzavretia obchodnej zmluvy či transakcie, na konci roka ako vianočný darček 

alebo pri príležitosti životného jubilea. Predmetom objednávky sú buď 

originálne hodvábne doplnky vyrobené podľa priania zákazníka alebo značkové 

hodvábne výrobky popredných talianskych dizajnérov.  

     Firma New Brand má ku každému klientovi individuálny prístup 

a zabezpečuje mu kompletný predajný aj popredajný servis. Tie zahŕňajú úvodné 

konzultácie, návrh dizajnu, výrobu výrobku, návrh obalu a príbalových letákov, 

školenie o spôsoboch viazania hodvábnych doplnkov a informovanie o zásadách 

starostlivosti o tento citlivý prírodný materiál.27  

 

• Dodávatelia 

Hodvábne doplnky      

     Hlavným dodávateľom firmy je spoločnosť Silktrade sídliaca v Prahe, 

s ktorou New Brand spolupracuje už niekoľko rokov. Predmetom podnikania 

tejto spoločnosti je predaj prírodného čínskeho hodvábu určeného pre 

výtvarníkov, farieb na textil, produktov s dizajnom Alfonsa Muchu 

a hodvábnych doplnkov. 

     Jedná sa o malú firmu, ktorá nemá žiadnych zamestnancov. Predaj sa 

uskutočňuje prostredníctvom internetového obchodu. 

     Objednávky prebiehajú podľa stavu zásob, nejedná sa o pravidelné dodávky. 

Na dodanie tovaru firmy využívajú služby Českej a Slovenskej pošty. Vďaka 

dlhoročnej spolupráci firma New Brand nakupuje hodvábne doplnky za 

zvýhodnené ceny. 

                                                 
27 Spracované podľa: http://www.silk.sk/.  

http://www.silk.sk/
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     Šatky a šály majú ručne obšité okraje, ktoré zabraňujú rozstrapkaniu 

materiálu. Kravaty obsahujú saciu vložku, preto sú vhodné na farbenie 

a maľovanie. 

     Ceny sa prepočítavajú aktuálnym kurzom platným v deň objednávky, platby 

prebieha formou prevodu peňazí na bankový účet. Kompletný cenník je uvedený 

v prílohách na konci práce. 

 

Farby na farbenie hodvábu 

     Na farbenie prírodného hodvábu firma New Brand používa batikovacie farby 

Lucas Deco, ktoré nakupuje v predajni DK Rámovanie v Banskej Bystrici. Na 

tieto produkty nakupuje za zvýhodnené ceny. Sú dostupné v 13 odtieňoch 

a jedno balenie s obsahom 75g stojí 1,40 eur. Firma nakupuje priamo v predajni 

alebo prostredníctvom internetového obchodu. 

 

Pomôcky na maľovanie hodvábu 

     Potreby na maľovanie týchto hodvábnych doplnkov si firma zaobstaráva 

z predajne DK Rámovanie v Banskej Bystrici, ktorá firme New Brand vďaka 

dlhoročnej spolupráci poskytuje zľavy na produkty. Farby a pomôcky sa 

nakupujú jednorázovo podľa potreby. 

     Na maľovanie sa používajú špeciálne netoxické farby určené na hodváb, 

firma New Brand už roky používa výhradne francúzsku značku Lefranc & 

Bourgeois. Dodávajú sa v 19 odtieňoch, 50 ml fľaštička stojí 2,80 eur s DPH. 

     Od rovnakého výrobcu firma nakupuje aj kontúry v 7 perleťových odtieňoch. 

20 ml tuba stojí 2,80 eur s DPH. 

     Pre maľovanie hodvábu sú potrebné aj špeciálne štetce určené na túto 

príležitosť, firma jednorázovo zakúpila sadu štyroch plochých štetcov na 
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maľovanie väčších plôch v rôznych veľkostiach (1 až 4) za zvýhodnenú cenu 

20,- eur. 

     Okrem toho boli zakúpené aj ploché štetce v tvare mačacieho jazýčka na 

maľovanie rôznych tvarov v piatich veľkostiach (1, 3, 6, 8, 10), sada stála 21,- 

eur. 

     Dôležitou súčasťou umeleckej práce s hodvábom je aj napínací rám, do 

ktorého sa hodvábny doplnok (šatka alebo šál) napne a je pripravený na 

maľovanie. Každý rám sa skladá z napínacích líšt, ktoré sa dajú posúvať na 

požadovanú veľkosť a vzájomne kombinovať. Firma zakúpila štyri takéto rámy, 

dva s rozmermi 60 x 60 cm za 9,- eur a dva o rozmeroch 90 x 90 cm za 10,-eur. 

Okrem toho boli zakúpené aj dve napínacie lišty dlhé 180 cm za 6,- eur.      

     Firma nakupuje priamo v predajni alebo prostredníctvom internetového 

obchodu. 

 

• Konkurencia  

     V oblasti predaja hodvábnych doplnkov konkurencia neustále narastá a tento 

druh tovaru sa stal dostupnejším ako kedykoľvek predtým. Môže za to pomerne 

nízka cena surového hodvábu. Na tomto základe je potrebné preformulovať 

obchodnú stratégiu a prispôsobiť jej aj cenovú stratégiu a marketing. 

 

Originálne hodvábne doplnky 

     Medzi hlavných konkurentov firmy predávajúcich originálne hodvábne 

doplnky patria nasledujúce firmy: 

     Atelier Milles Flores – Mgr. Erika Ivanová – venuje sa predaju ručne 

farbených a maľovaných hodvábnych šatiek, šálov a doplnkov. Okrem toho však 

predáva aj rôzne iné darčekové a dekoračné predmety, výtvarné potreby a sady 

na výrobu vlastných výtvarných diel. Ďalej poskytuje aj kurzy rôznych 
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výtvarných techník a návody na prípravu vlastnoručných umeleckých výrobkov. 

Táto firma podniká formou živnosti so sídlom v Nitre. Bola založená v roku 

2004. Predaj prebieha prostredníctvom internetového obchodu na stránke 

www.ateliermf.sk. 

     Hodvábne šatky a šály sú farbené a maľované rovnakou technikou, akú 

používa firma New Brand. Zo všetkých výtvorov bol vyrobený iba jeden kus, 

rovnako ako u našej firmy. Pre prípadných záujemcov je možné vyrobiť aj šatky 

či šály na objednávku podľa kritérií zákazníka.  

     Firma ponúka okrem iného aj hodvábne polotovary, ktoré sú skvelým 

riešením pre zákazníkov, ktorí si chcú farbenie či maľovanie vyskúšať sami 

doma. 

 

     Jana Melichová – JM – Maľovaný hodváb - zaoberá sa výlučne farbením 

a maľovaním hodvábu, či už ide o šatky, šály, vankúše, odevné či bytové 

doplnky. Podniká formou živnosti, sídlo firmy je v Bratislave. Firma bola 

založená v roku 2007. Predaj sa uskutočňuje prostredníctvom internetového 

obchodu na stránke www.malovanyhodvab.sk.  

     Na farbenie a maľovanie hodvábu sa používajú rovnaké techniky ako v našej 

firme. Keďže sa jedná o ručnú výrobu, každý kus je originálny a neexistuje 

duplikát. Firma taktiež ponúka možnosť vytvoriť produkt podľa požiadaviek 

zákazníka.  

 

     Juliána Hamajdáková – Maľované umenie – portfólio tejto výtvarníčky je 

pomerne široké, venuje sa maľbe rôznych materiálov, či už skla, textilu, kameňa 

alebo papiera. Okrem toho ponúka maľby obrazov, dekoratívne maľby interiéru 

aj exteriéru, bodypainting a tvorbu na objednávku. Maľovanie hodvábu je len 

malou časťou firemného sortimentu. Výtvarníčka nie je zapísaná v obchodnom 

ani v živnostenskom registri, sídlo firmy sa nachádza v Prešove. Predaj prebieha 

formou internetového obchodu na stránke www.malovaneumenie.sk.  

http://www.ateliermf.sk
http://www.malovanyhodvab.sk
http://www.malovaneumenie.sk
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     Ako v predchádzajúcich prípadoch, aj pri výrobe týchto produktov sú 

používané rovnaké výtvarné techniky ako vo firme New Brand. Všetky výrobky 

sú originály dostupné iba v počte jedného kusu. Na žiadosť zákazníka je možné 

vytvoriť produkt podľa vlastných predstáv.  

 

Značkové hodvábne doplnky 

Konkurencia z Číny 

     Konkurenciu v tomto prípade zohrávajú aj nepravé produkty označované ako 

výrobky zo 100% hodvábu, ktoré k nám prichádzajú na veľkých nákladných 

lodiach z Číny. Tieto produkty v lepšom prípade obsahujú aj skutočnú hodvábnu 

zložku a zvyšok je doplnený umelými vláknami, alebo sú celé vyrobené 

z umelých vlákien. Najčastejšie sa jedná o polyester, ktorý môže vyvolávať 

alergické reakcie a má úplne odlišné vlastnosti ako hodváb (viď podkapitolu 

4.1.1 Produkty spoločnosti). Týmto výrobcovia z Číny kazia dobré meno nielen 

hodvábu, ale najmä poctivým predajcom. 

 

• Distribúcia a predajcovia 

     Firma New Brand v súčasnosti nevyužíva žiadne distribučné kanály a svoje 

produkty si predáva sama prostredníctvom priameho kontaktovania klientov 

s konkrétnou ponukou alebo prostredníctvom vlastnej internetovej stránky. 

 

• Analýza vnútorných podmienok podniku  

     V tejto časti analýzy som sa venovala otázke výrobnej, personálnej 

a skladovej kapacity. Podľa mojich zistení je firma po všetkých stránkach 

dostatočne vybavená. Bez problémov dokáže zabezpečiť zákazku niekoľko sto 

kusov ručne farbených a maľovaných doplnkov. K dispozícii sú 4 drevené rámy 

na napínanie hodvábu, takže naraz sa môžu pripravovať 4 kusy šatiek alebo 

šálov. Maľovanie jedného kusu zaberie podľa náročnosti maľby a zručnosti 
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výtvarníka od 0,5 do 3 hodín, priemerne je to však približne hodina ručnej práce. 

Čas na zaschnutie farby vyžaduje približne pol hodiny. Za jeden deň je teda 

firma schopná vyrobiť 20 výrobkov. 

 

8 pracovných hodín : 1,5 hodiny na výrobu = 5,33; po zaokrúhlení = 5 ks/1 výtvarník 

5 ks * 4 napínacie rámy = 20 ks/deň 

 

     Hoci stálych zamestnancov firma nemá, v prípade potreby si dokáže 

zabezpečiť brigádnikov, ktorí už vo firme absolvovali pracovnú stáž. Sú teda 

oboznámení s výrobnými postupmi a technikami a vedenie firmy im plne 

dôveruje.  

     Skladová kapacita je dostatočná, sídlo firmy sa rozprestiera na ploche 67m², 

z čoho skladovacie priestory zaberajú 25 m² a na zvyšných 42m² sa nachádza 

kancelária (12m²) a ateliér (30m²).  

 

• Verejnosť     

     Čo sa týka vzťahov s verejnosťou, firma New Brand akceptuje všetky 

spoločenské pravidlá a dodržiava ich. So všetkými zložkami verejnosti má dobré 

alebo neutrálne vzťahy. Oblasť ochrany prírody a životného prostredia nie je 

činnosťou našej firmy nijako zasiahnutá, pretože nepoužíva žiadne toxické 

prostriedky alebo iné prípravky poškodzujúce prírodu. Pri výrobe svojich 

produktov pracuje so zdraviu a prírode neškodnými prípravkami.  

 

4.3 Segmentácia trhu  

     Segmentácia je potrebná pre navrhnutie vhodného marketingového mixu firmy New 

Brand. Na definovanie cieľového zákazníka som vychádzala z členení zákazníkov 

uvedených nižšie. Zákazníci sa delia na dve odlišné skupiny, a to na firemnú klientelu 
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a na jednotlivcov. V súčasnosti je firma orientovaná prevažne na firemnú klientelu, 

v budúcnosti by sa však mala zamerať aj na jednotlivcov. Preto pri segmentácii 

firemných zákazníkov vychádzam najmä z údajov o uskutočnených zákazkách 

v minulosti, avšak pri určení cieľového zákazníka v skupine jednotlivcov sa opieram 

skôr o všeobecné informácie. 

 

Typy segmentácie: 

• Geografická segmentácia      

     Ako už bolo uvedené v analýze marketingového prostredia v časti 

mikroprostredie, firma New Brand pôsobí iba na slovenskom trhu. Nachádza sa 

tu 8 krajov, 79 okresov a 138 miest.  

Firemná klientela 

     Väčšina klientov firmy však pochádza zo západného Slovenska, konkrétne 

z Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja. Dôvodom je silnejšia 

ekonomika a koncentrácia veľkých podnikov.  

Kraje Okresy 

Bratislavský Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec  

Trnavský Trnava, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica 

Nitriansky Nitra, Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa, Topoľčany, Zlaté Moravce  

Tabuľka 8: Kraje a okresy Slovenska (Zdroj: www.automapa.sk)28 

 

     Klienti pochádzajú prevažne z miest Bratislava, Nitra, Trnava, Senica. 

V týchto mestách sídlia spoločnosti, ktoré tvoria 60% klientov firmy. 

                                                 
28 Spracované podľa: http://www.automapasr.sk/kraje/kraje.htm  

http://www.automapa.sk)
http://www.automapasr.sk/kraje/kraje.htm
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Obrázok 5: Geografické členenie Slovenska (Zdroj: www.automapasr.sk)29 

 

Jednotlivci 

     Hoci v súčasnej dobe firma nie je orientovaná na maloobchodný predaj, tento 

priestor jej ponúka obchodnú príležitosť. Potenciálni zákazníci sa nachádzajú na 

celom území Slovenskej republiky, nie sú medzi nimi rozdiely ako to bolo 

v prípade firemných klientov. 

 

• Demografická segmentácia 

Firemná klientela 

     Podľa štatistických údajov firmy za posledných 5 rokov boli vo väčšine 

prípadov (74%) objednávateľmi zákazky muži v produktívnom veku (15 – 65 

rokov), priemerne vo veku 45 rokov a dosiahli vysokoškolské vzdelanie druhého 

stupňa. Väčšina z nich (87%) mala založenú vlastnú rodinu, v ktorej sa 

vyskytovali priemerne traja členovia. Títo muži pracovali v manažmente firmy 

a mesačný príjem pritom dosahoval hodnoty medzi 1643,- a 3882,- eur.  

                                                 
29 http://www.automapasr.sk/kraje/kraje.htm  

http://www.automapasr.sk)
http://www.automapasr.sk/kraje/kraje.htm
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     Menšiu skupinu zákazníkov tvorili ženy (26%), ktoré spadali taktiež do 

kategórie produktívneho veku (15 – 65 rokov), pričom priemerne dosahovali vek 

41 rokov. Takisto ženy v tomto segmente dosiahli vysokoškolské vzdelanie 

druhého stupňa a pracovali na vedúcich pozíciách, kde dosiahli mesačný príjem 

medzi 1259,- a 2976,- eur. Podobne ako muži, aj ženy mali v prevažnej miere 

(82%) založenú vlastnú rodinu, v ktorej sa vyskytovali 2 až 4 členovia.30  

 

Jednotlivci 

     V tejto skupine potenciálnych zákazníkov som sa opierala o marketingový 

výskum uvedený v podkapitole 4.5, na základe ktorého som dospela k záveru, že 

o hodvábne produkty majú záujem prevažne ženy (84%) v produktívnom veku, 

zatiaľ čo muži neprejavovali veľký záujem (16%), a zainteresovaní sa 

nachádzali taktiež v produktívnom veku. Vzdelanie u oboch pohlaví sa 

pohybovalo najmä od stredoškolského s maturitou po vysokoškolské druhého 

stupňa. Pracovné pozície sa nachádzali v rôznych oblastiach hospodárstva. 

Priemerná mesačná mzda sa pohybovala od 400,- do 1400,- eur. V oblasti 

rodinného zázemia sa potenciálna skupina zákazníkov prevažne (80%) 

nachádzala v manželskom zväzku a rodina mala 2 až 6 členov.31  

 

• Psychografická segmentácia 

Firemná klientela 

     Tento druh segmentácie sa dá využiť v prípade úzkej cieľovej skupiny, čo 

zodpovedá profilu firemného zákazníka firmy New Brand.  

     Zákazníci uvedení v demografickej segmentácii trhu dosahovali 

nadštandardnú životnú úroveň a tomu je prispôsobený aj životný štýl. Uvedené 

subjekty trávia v práci priemerne 12 hodín denne počas pracovného týždňa, 

                                                 
30 Prevzaté zo súkromného firemného archívu.  

31 Spracované podľa vlastného marketingového výskumu. 
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preto preferujú kvalitné odevy vyrobené z materiálov ako sú bavlna a prírodný 

hodváb, prípadne v kombinácii s malou prímesou umelých vlákien ako polyester 

či viskóza. Zvyšok času venujú buď rodine alebo ho trávia v spoločnosti 

priateľov. Vyhľadávajú drahšie reštaurácie približne 2 krát do týždňa 

a pravidelne sa venujú športu. Dovolenky trávia priemerne jeden krát ročne, 

prevažne (86%) v zahraničí. 

     Z pohľadu typu osobnosti sa jedná prevažne o sangvinikov so silnými 

vodcovskými schopnosťami, ktorí preferujú priame a rýchle jednanie.  

 

Jednotlivci 

     Potenciálna cieľová skupina jednotlivcov je značne rozsiahla, preto tento 

druh segmentácie pre tvorbu marketingovej stratégie nie je v tomto prípade 

opodstatnený.  

     Nachádzajú sa tu zákazníci, ktorí dosahujú prevažne štandardnú životnú 

úroveň, preto vykazujú väčšie preferencie ku sporeniu a k nakupovaniu cenovo 

dostupnejších produktov. V práci trávia štandardných 8 hodín denne počas 

pracovného týždňa a zvyšok času venujú rodine alebo koníčkom. Do spoločnosti 

chodia menej ako reprezentanti firemnej klientely. Hoci sa stravujú 

v reštauráciách približne 1 krát za dva týždne, vyhľadávajú štandardné 

reštaurácie a luxusné podniky nenavštevujú. Dovolenky trávia priemerne raz za 

dva roky, v prevažnej miere (65%) si vyberajú destinácie na Slovensku. 

Nachádzajú sa tu predstavitelia všetkých typov osobností a nedá sa jednoznačne 

určiť, aké majú psychologické vlastnosti. 

 

• Segmentácia podľa chovania  

Firemná klientela 

     Zákazníci našej firmy nakupovali produkty za účelom obdarovania 

obchodných partnerov, spolupracovníkov či zamestnancov pri príležitosti 



53 

 

uzavretia spoločného obchodu, na konci roka ako darček, alebo pri príležitosti 

životného jubilea.  

     Tento produkt, ktorý slúžil na obdarovanie, plnil prevažne reprezentatívnu 

úlohu, pretože v sebe niesol grafický či výtvarný prvok loga podniku.  

     U 43% zákazníkov firma zaznamenala opakovaný záujem o produkty. 

 

Jednotlivci 

     Potenciálni zákazníci by kúpili hodvábny produkt ako darček pre svoju 

rodinu či priateľov pri príležitosti narodenín alebo inej významnej udalosti v ich 

živote alebo ako darček na Vianoce. Tí, ktorí by si výrobok kúpili pre seba, 

robili by tak z dôvodu rozšírenia svojho šatníka, pre radosť alebo ako dekoráciu 

do bytu. 

     Reprezentanti by mali záujem o rôzne farebné prevedenia výrobkov, takisto 

by ocenili možnosť zadania vlastného návrhu či vlastnoručného vytvorenia 

doplnku. 

     Potenciálni zákazníci sa vyjadrili, že v prípade spokojnosti s objednávkou by 

boli ochotní uskutočniť aj opakovaný nákup produktov. 

 

Cieľová skupina 

     Po rozčlenení segmentácie na geografickú, demografickú, psychografickú 

oblasť a oblasť chovania som tieto údaje použila na definovanie cieľovej 

skupiny zákazníkov. Prvé dve oblasti slúžia na určenie veľkosti cieľovej skupiny 

a posledné dve sa využijú pri tvorbe marketingovej kampane. Cieľová skupina 

by mala spĺňať nasledovné kritériá: 

- Merateľnosť – koľko zákazníkov predstavuje 

- Veľkosť – napr. počet podnikateľských subjektov 



54 

 

- Rast segmentu – napr. rast počtu podnikateľských subjektov 

- Prístupnosť – napr. prístupnosť produktu pre potenciálnych zákazníkov 

 

Firemná klientela 

     Na základe skúmania som vyčlenila cieľovú skupinu, ktorá má tieto 

parametre: 

Parameter Muži Ženy 

Vek 30 – 55 35 - 55 

Dosiahnuté vzdelanie Vysokoškolské 1.stupňa 

alebo 2.stupňa 

Vysokoškolské 1.stupňa 

alebo 2.stupňa 

Rodinný status Ženatý/Zadaný Vydaná/Zadaná 

Počet členov 

domácnosti 

2 - 4 2 - 4 

Pracovná pozícia Vedúci pracovník, 

pracovník manažmentu, osoba 

s rozhodovacou právomocou 

Vedúca pracovníčka, 

pracovníčka manažmentu, 

osoba 

s rozhodovacou právomocou 

Mesačná mzda 1600,- až 4000,- € 1300,- až 3000,- € 

Typ osobnosti Sangvinik, preferujúci jasné 

a priame konanie so vzťahom 

k športu, so silným 

spoločenským cítením 

Sangvinik, preferujúci jasné 

a priame konanie so vzťahom 

k športu, so silným 

spoločenským cítením 

Vodcovské schopnosti áno áno 

Počet reprezentantov 3000 1200 

Tabuľka 9: Definovanie segmentu trhu u firemných klientov (Zdroj: www.statistics.sk)32 

 

                                                 
32 Spracované podľa firemných podkladov. 

http://www.statistics.sk)
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      Vo vyčlenenom trhovom segmente sa nachádzajú muži aj ženy, pričom sú 

medzi nimi len malé rozdiely. Podkladom pre toto členenie boli interné údaje 

spoločnosti New Brand. Cieľovú skupinu tvorí približne 3000 mužov a 1200 

žien. K tomuto záveru som dospela po zozbieraní štatistických údajov 

a firemných podkladov. 33 

 

Jednotlivci 

     Na základe uskutočneného marketingového výskumu uvedeného 

v podkapitole 4.5 som vyčlenila nasledujúcu cieľovú skupinu v oblasti 

jednotlivcov: 

Parameter Muži Ženy 

Vek 30 - 60 25 - 60 

Dosiahnuté vzdelanie Stredoškolské 

až vysokoškolské 

Stredoškolské 

až vysokoškolské 

Rodinný status Ženatý/zadaný Vydatá/zadaná 

Počet členov domácnosti 2 - 6 2 - 6 

Pracovná pozícia Rôzne Rôzne 

Mesačná mzda 400,- až 1400,- € 400,- až 1100,- 

Počet reprezentantov 32 082 57 637 

Tabuľka 10: Segmentácia trhu u jednotlivcov (Zdroj: Upravené podľa www.uips.sk)34 

 

     V tomto segmente trhu sa takisto nachádzajú muži aj ženy, pričom žien je pomerne 

viac. Rozdiely vznikali najmä v oblasti počtu absolventov stredných a vysokých škôl.  

 
                                                 
33 Spracované podľa: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=24223   

34 Spracované podľa: http://www.uips.sk/statistiky/statisticka-rocenka  

http://www.uips.sk)
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=24223
http://www.uips.sk/statistiky/statisticka-rocenka
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4.4 Marketingový výskum 

     Marketingový výskum som uskutočnila prostredníctvom dotazníka pri osobnom 

stretnutí s klientmi. Výhodou tejto formy je osobný kontakt s respondentom a mala som 

možnosť vidieť aj spätnú väzbu. Pri opytovaní som použila aj fyzické pomôcky ako 

vzorkovník značkových kravát a ukážky hodvábnych doplnkov. Ako sekundárny zdroj 

dát som využila najmä údaje Slovenského štatistického úradu.   

 

Dotazník   

Firemná klientela    

     Zo základného súboru zákazníkov, ktorý tvorí cieľová skupina, som náhodne vybrala 

20 subjektov, ktoré predstavujú výberový súbor. V tejto skupine bolo 10 mužov a 10 

žien a vyberala som ich podľa výsledkov segmentácie trhu. Pochádzajú z rôznych častí 

Slovenska (západné, stredné, východné). 

     Pre vybranú skupinu potenciálnych firemných zákazníkov som zostavila nasledujúci 

dotazník, ktorý mal zistiť ich preferencie: 

1. Obdarovali ste niekedy v minulosti svojich obchodných partnerov, 

spolupracovníkov, zamestnancov? 

2. Ak áno, čo bolo predmetom obdarovania? 

3. V akej cene sa pohybovala hodnota daru? 

4. Darovali ste opakovane ten istý druh daru? 

5. Ak áno, pochádzal od toho istého predajcu? 

6. Plánujete niekedy v budúcnosti obdarovať svojich obchodných partnerov, 

spolupracovníkov, zamestnancov? 

7. Ak áno, čím ich plánujete obdarovať? 

8. Koľko plánujete investovať do daru? 

9. Rozmýšľali ste niekedy nad hodvábnym doplnkom ako predmetom obdarovania?  

10. Ak áno, mali by ste skôr záujem o značkové hodvábne doplnky alebo ručne 

vyrobené originály? 

11. Poznáte nejakého predajcu hodvábnych doplnkov? 

12. Poznáte firmu New Brand? 
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13. Vedeli by ste si v prípade spokojnosti s firmou predstaviť aj opakovanú 

spoluprácu?  

Číslo 
otázky 

 
Odpovede muži 

Počet 
odpovedí 

 
Odpovede ženy 

Počet 
odpovedí 

1. Áno/nie 8/2 Áno/nie 9/1 

2. Šperk, darčekový poukaz, 
predmet s firemným logom, 

značkový predmet 
konzumnej spotreby 

(alkohol, cigary), módny 
doplnok, športové 

vybavenie 

8 Darčekový poukaz, predmet 
s firemným logom, módny 
doplnok, knižná publikácia 

9 

3. Od 50,- do 860,- € 8 Od 35,- do 550,- € 9 

4. Áno/nie 5/3 Áno/nie 7/2 

5. Áno/nie 4/1 Áno/nie 4/3 

6. Áno/nie 10/0 Áno/nie 10/0 

7. Šperk, darčekový poukaz, 
predmet s firemným logom, 

značkový predmet 
konzumnej spotreby 

(alkohol, cigary), módny 
doplnok, športové 

vybavenie 

10 Darčekový poukaz, predmet 
s firemným logom, módny 
doplnok, knižná publikácia 

10 

8. Od 50,- do 1000,- € 10 Od 30,- do 500,- € 10 

9. Áno/nie 7/3 Áno/nie 10/0 

10. Značkové hodvábne 
doplnky/ručne vyrobené 

originály 

6/1 Značkové hodvábne 
doplnky/ručne vyrobené 

originály 

6/4 

11. Áno/nie 3/7 Áno/nie 4/6 

12. Áno/nie 0/10 Áno/nie 2/8 

13. Áno/nie 10/0 Áno/nie 10/0 

Tabuľka 11: Odpovede na dotazník pre firemných klientov (Zdroj: Vlastný výskum) 
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     Z výsledkov dotazníka vyplýva, že cieľová skupina v oblasti firemných klientov 

obdarúva svojich obchodných partnerov, spolupracovníkov a zamestnancov a investuje 

do daru nemalé finančné prostriedky. V obdarúvaní plánuje pokračovať aj v budúcom 

období. Odpovede na otázku č. 9 poukazujú na to, že až 85% opýtaných už niekedy 

uvažovala nad darom vo forme hodvábneho doplnku. Prevyšoval záujem o značkové 

doplnky. Z dotazníka vyšlo najavo, že firmu New Brand takmer nikto z opýtaných 

nepoznal, čo naznačuje, že by bolo vhodné zvýšiť povedomie o firme a jej aktivitách. 

 

Jednotlivci 

     Tento výskum bol jednak podkladom pre vyčlenenie cieľovej skupiny v oblasti 

jednotlivcov (otázky 1 – 6) a takisto slúžil na zistenie preferencií pri potenciálnej kúpe 

hodvábnych produktov (otázky 7 – 19). Na výskume sa zúčastnilo 20 reprezentantov, 

z ktorých bolo 10 mužov a 10 žien. Opýtaným som položila nasledujúce otázky: 

1. Koľko máte rokov? 

2. Aké je vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie? 

3. Aký je váš rodinný status? 

4. Koľko členov má vaša domácnosť? 

5. V akej oblasti pracujete? 

6. V akej výške sa pohybuje vaša priemerná mesačná mzda? 

7. Zvyknete obdarúvať vašu rodinu, priateľov a sami seba? 

8. Ak áno, čo bolo predmetom daru? 

9. Koľko priemerne investujete do kúpy daru? 

10. Rozmýšľali ste niekedy nad hodvábnym výrobkom ako predmetom obdarovania? 

11. Ak áno, mali by ste skôr záujem o značkové hodvábne doplnky alebo ručne 

vyrobené originály? 

12. Ak by ste mali záujem o ručne vyrobené originály, ktoré z nasledujúcich 

výrobkov by ste si vybrali? 

- Hodvábny odevný doplnok (šatka, šál, kravata, motýlik, vreckovka) 

- Hodvábny bytový doplnok (lampa, tienidlo, dekoračné predmety, 

paravány) 

13. Mali by ste záujem o jednofarebné hodvábne výrobky s maľbou alebo bez? 
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14. Mali by ste záujem o viacfarebné hodvábne výrobky s maľbou alebo bez? 

15. Mali by ste záujem o hodvábne výrobky podľa vášho vlastného dizajnu? 

16. Mali by ste záujem o kúpu sady na vlastné kreatívne farbenie a maľovanie 

hodvábnych doplnkov?  

17. Poznáte nejakého predajcu hodvábnych výrobkov? 

18. Poznáte firmu New Brand? 

19. Vedeli by ste si v prípade spokojnosti s firmou predstaviť aj opakovaný nákup? 

 
Číslo 

otázky 

 

Odpovede muži 

Počet 

odpovedí 

 

Odpovede ženy 

Počet 

odpovedí 

1. 30 - 60 10 25 - 60 10 

2. Stredoškolské s maturitou/ 

vysokoškolské 1.stupňa/ 

vysokoškolské 2.stupňa 

2/5/3 Stredoškolské s maturitou/ 

vysokoškolské 1.stupňa/ 

vysokoškolské 2.stupňa 

2/6/2 

3. Slobodný/ženatý/ 

rozvedený/vdovec 

0/8/1/1 Slobodná/vydatá/ 

rozvedená/vdova 

1/8/0/1 

4. 2 - 6 10 2 - 6 10 

5. Poľnohospodárstvo/ 

priemysel/stavebníctvo/ 

veľkoobchod 

a maloobchod/hotely 

a reštaurácie/doprava/IT/ 

školstvo/zdravotníctvo 

a sociálna Pomoc 

2/3/1/0/ 

2/1/1/0/0 

Poľnohospodárstvo/ 

priemysel/stavebníctvo/ 

veľkoobchod 

a maloobchod/hotely 

a reštaurácie/doprava/IT/ 

školstvo/zdravotníctvo 

a sociálna pomoc 

0/2/0/2/ 

3/0/0/1/2 

6. 400,- až 1400,- € 10 400,- až 1100,- € 10 

7. Áno/nie 10/0 Áno/nie 10/0 

8. Kvety, odevy a obuv, šperky, 

knižné publikácie, darčekové 

poukazy, športové potreby, 

predmety konzumnej 

spotreby, odevné a bytové 

doplnky 

10 Kvety, odevy a obuv, šperky, 

knižné publikácie, darčekové 

poukazy, športové potreby, 

predmety konzumnej 

spotreby, odevné a bytové 

doplnky 

10 

9. 5,- až 500,- € 10 5,- až 300,- € 10 

10. Áno/nie 3/7 Áno/nie 8/2 
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11. Značkové hodvábne 

doplnky/ručne vyrobené 

originály 

2/1 Značkové hodvábne 

doplnky/ručne vyrobené 

originály 

2/6 

12. Odevný doplnok/ 

bytový doplnok 

1/0 Odevný doplnok/ 

bytový doplnok 

3/3 

13. Jednofarebné s maľbou/ 

bez maľby 

1/0 Jednofarebné s maľbou/ 

bez maľby 

5/1 

14. Viacfarebné s maľbou/ 

bez maľby 

1/0 Viacfarebné s maľbou/ 

bez maľby 

4/2 

15. Áno/nie 3/0 Áno/nie 8/0 

16. Áno/nie 0/3 Áno/nie 5/3 

17. Áno/nie 0/10 Áno/nie 2/8 

18. Áno/nie 0/10 Áno/nie 0/10 

19. Áno/nie 8/2 Áno/nie 8/2 

Tabuľka 12:Odpovede na dotazník pre jednotlivcov (Zdroj: Vlastný výskum) 

 

     Z uskutočneného prieskumu medzi jednotlivcami vyplynulo, že všetci opýtaní 

obdarúvajú svojich blízkych a investujú do daru až do niekoľko stoviek eur. 

O hodvábne výrobky mali záujem prevažne ženy, ktoré by preferovali ručne vyrobené 

originálne výrobky. Respondenti taktiež prejavili záujem o výrobky podľa vlastného 

dizajnu či o kreatívne sady na vlastnú úpravu výrobkov. Výskum ukázal, že opýtaní 

nevedeli o existencii firmy New Brand.   
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4.5 SWOT analýza 

     Pomocou SWOT analýzy som sa zamerala na silné a slabé stránky podniku, rovnako 

aj na jeho príležitosti a hrozby. V nasledujúcej tabuľke č. 10 môžeme vidieť, v čom je 

firma dobrá a v čom vidím jej nedostatky, čo považujem za príležitosti na zlepšenie 

podnikania a čo môže firmu v budúcnosti ohroziť. 

 

V
nú

to
rn

é 
pr

os
tr

ed
ie

 

Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weakness) 

Originalita výrobku  
Kvalita materiálu 
Priame jednanie s majiteľkou 
Individuálny prístup ku klientom 
Široký výber typov hodvábu 
Prispôsobenie výrobku očakávaniam 
zákazníka 
Rýchlosť dodania 
Kvalita práce 
Používanie netoxických farieb 
Dodanie v darčekovom balení 
Popredajný servis 
 

Nedostatočná reklama 
Zamestnávanie brigádnikov 
Geografická poloha 
Neaktuálnosť webovej stránky 
Neuvedenie cien jednotlivých produktov 
Jednojazyčná webová stránka 
Chýbajúca predajňa 
 
 
 
 
 

V
on

ka
jš

ie
 p

ro
st

re
di

e 

Príležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) 

Vstup na nové trhy 
Orientácia aj na zákazníkov – 
jednotlivcov 
Rozšírenie sortimentu o nové produkty 
Otvorenie kancelárie/predajne vo 
väčšom meste 
Zvýšenie povedomia o firme 
 
 
 
 
 

Dodávatelia 
Nová konkurencia 
Zvýšenie cien vstupov 
Daňová reforma 
Vôľa obyvateľov šetriť 
Predaj nepravých značkových výrobkov 
Módne zľavové webové stránky 
 
 
 
 
    

  Tabuľka 13: SWOT analýza firmy (Zdroj: Vlastný výskum) 
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5 Vlastné návrhy riešenia 

 

     Pri riešení praktickej časti mojej diplomovej práce som vychádzala z podkladov 

spoločnosti New Brand a z výsledkov prevedených analýz. Pri skúmaní súčasnej 

situácie vo firme som zistila určité nedostatky, na eliminovanie ktorých navrhujem 

niekoľko riešení. Hlavným cieľom práce je navrhnúť vhodný marketingový mix, 

prostredníctvom ktorého by firma mala ponúknuť zákazníkom lepší produkt za 

prijateľnejšiu cenu, čiže napĺňať ich potreby a očakávania. Súčasťou marketingového 

mixu je aj miesto, kde dochádza k uskutočneniu obchodu a propagácia alebo takzvaný 

komunikačný mix, prostredníctvom ktorého spoločnosť oslovuje zákazníkov a snaží sa 

v nich vzbudiť záujem o svoje produkty.  

 

     Hlavným problémom vo firme je podľa môjho názoru jednostranná orientácia na 

firemných klientov. Myslím si, že pri oslovení ďalšej skupiny zákazníkov, ktorú 

v tomto prípade tvoria jednotlivci, by sa spoločnosti otvorili nové príležitosti, pretože 

priestor na trhu je stále dostatočne veľký.  

 

     Pre rozdielny segment trhu je nutné vytvoriť rozdielnu ponuku produktov, pretože 

jednotlivci majú iné preferencie a očakávania ako firemní klienti. Preto sa v podkapitole 

5.1 zaoberám rozšírením produktového sortimentu. Týmto spôsobom sa firma stane 

viac konkurencieschopná a myslím si, že bude pracovať efektívnejšie. 

 

     Ďalším nedostatkom zisteným pri analýze súčasného stavu je fakt, že firma má 

kanceláriu na geograficky nepriaznivo umiestnenom mieste na strednom Slovensku. 

Väčšina klientov totiž v súčasnosti pochádza zo západného Slovenska, takže osobný 

kontakt medzi firmou a zákazníkom je značne problematický.  

 

     Takisto webové stránky sú oblasťou, ktorá by mala prejsť úpravou. Najviac potrebné 

je uviesť cenník produktov, ktorý by mal mať informatívny charakter pre potenciálnych 

zákazníkov. Taktiež si myslím, že stránky by mali byť preložené minimálne do jedného 

svetového jazyka. 
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5.1 Produkt  

     Ako som už naznačila v analytickej  časti práce, kde som uviedla dotazníkový 

prieskum nielen pre súčasný segment trhu, ale aj pre nový potenciálny, navrhujem 

rozšírenie produktovej rady firmy New Brand. Výhodou zavedenia nových produktov 

do ponuky bude nielen väčšia konkurencieschopnosť, ale aj rozšírenie okruhu 

zákazníkov.  

     Aktuálnym problémom spoločnosti je fakt, že aj keď sú jej klientmi významné 

obchodné spoločnosti, často sa stáva, že objednávky prichádzajú nárazovo, napríklad 

letecká spoločnosť si objedná 100 ks ručne maľovaných hodvábnych šálov pre letušky. 

V čase vyhotovovania zákazky sa vo firme usilovne pracuje, avšak po jej odoslaní 

nastáva pracovná nečinnosť.   

     Tento problém by pomohlo odstrániť zavedenie nového sortimentu výrobkov, ktoré 

by sa pripravovali priebežne a kontinuálne. V marketingovom výskume vyšlo najavo, že 

zákazníci - jednotlivci by mali záujem okrem súčasnej ponuky najmä o ručne vyrobené 

originály v podobe odevných a bytových doplnkov. Trend ručnej výroby stále silnie, 

preto si myslím, že zavedenie hodvábnych bytových doplnkov bude pre firmu 

prospešné.  

     Navrhujem rozšírenie ponuky o tieto výrobky: 

• Lampy a tienidlá 

• Posteľná bielizeň (povlečenie na paplón a vankúš) 

• Nástenné hodiny 

• Okenné závesy 

• Dekoračné predmety v podobe vitráží  

• Puzdrá na okuliare 

• Kozmetické taštičky 

 

     Pri analýze konkurencie som zistila, že konkurenčné firmy majú v sortimente 

výrobkov lampy, svietidlá, hodiny, vankúše, puzdra na okuliare, kozmetické taštičky, 

avšak nenašla som firmu, ktorá by ponúkala celý tento sortiment.  
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5.1.1 Náklady na zavedenie nových výrobkov 

     Pri vyčíslení nákladov som vychádzala z cien vstupov, ktoré predstavujú náklady na 

priamy materiál, výrobné a mzdové náklady. Nepočítala som s nákladmi na prenájom 

výrobných priestorov, pretože produkty sa spracúvajú v dielni v mieste bydliska 

majiteľky. 

Náklady na priamy materiál 

- Metráž krepdešín (rozmery 1,5 x 48 m, cena za 1 m 76,- Kč), cena za kus 

3648,- Kč = 152,- € 

- Kozmetická taštička (polotovar, rozmery 12,5 x 23 cm, materiál habotai 

8), cena za kus 30,- Kč = 1,25 € 

- Puzdro na okuliare (polotovar, rozmery 17 x 8 cm, materiál satén 11), 

cena za kus 25,- Kč = 1,05 € 

- Obliečka na vankúš (polotovar, rozmery 40 x 40 cm, materiál krepdešín), 

cena za kus 30,- Kč = 1,25 € 

- Rámik guľatý (polotovar vypnutý na oceľovom drôte, priemer 15 cm, 

materiál pongé 5), cena za kus 10,- Kč = 0,42 € 

- Rámik guľatý (polotovar vypnutý na oceľovom drôte, priemer 30 cm, 

materiál pongé 5), cena za kus 25,- Kč = 1,05 € 

- Rámik oválny (polotovar vypnutý na oceľovom drôte, rozmery 15 x 20 

cm, materiál pongé 5), cena za kus 15,- Kč = 0,63 € 

- Rámik štvorcový (polotovar vypnutý na oceľovom drôte, rozmery 20 x 

20 cm, materiál habotai 8), cena za kus 15,- Kč = 0,63 

- Farby na farbenie a maľovanie výrobku cca 1,- €/ks výrobku 

- Sklenená lampa (rozmery 10 x 22 cm), cena za kus 4,- € 

- Sklenený svietnik (10 x 14 cm), cena za kus 2,- € 

- Sklenené hodiny (rozmery 25 x 25 cm), cena za kus 5,- € 

- Lepidlo na hodváb v spreji (tuba 150 ml), cena za kus 5,50 € 

- Hodvábne nite na cievke (dĺžka 25 m, materiál krepsatén 12,5), cena za 

kus 100,- Kč = 4,17 € 
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Výrobné náklady 

- Náklady na energie 40,- €/mesačne (40 : 30 dní v mesiaci = 1,33; po 

zaokrúhlení nahor 1,34 €/deň; 1,34 : 8 pracovných hodín = 0,17 

€/hodina) 

 

Mzdové náklady 

- Hodinová mzda pre brigádnika 2,50 € 

 

     Na začiatok bude postačujúce, ak sa z vymenovaných nových druhov materiálov 

nakúpi malé množstvo (v objeme do 10 ks), ktoré bude mať za úlohu zistiť záujem 

zákazníkov o nový sortiment firmy.  

     Materiály a polotovary potrebné pre rozšírenie produktovej ponuky firmy New 

Brand sa budú objednávať a nakupovať u súčasných dodávateľov. Podľa ich cenníka sú 

uvedené aj náklady na priamy materiál. 

 

5.1.2 Pracovné postupy 

     Novozavedené výrobky si vyžadujú rozdielne výrobné postupy, s ktorými firma 

doteraz nepracovala. Uvádzam krátky popis jednotlivých výrobných postupov: 

• Lampy a svietniky – maľba na hodvábe sa špeciálnym lepidlom nalepí na 

sklenené tienidlo lampy alebo svietnika a nechá sa voľne zaschnúť 

• Posteľná bielizeň (povlečenie na paplón a vankúš) – z metráže sa vystihne 

požadovaný rozmer na povlečenie, ktorý sa farbí a maľuje technikou používanou 

vo firme New Brand a po zaschnutí sa zošije do tvaru povlečenia 

• Nástenné hodiny – maľba na hodvábe sa nalepí na sklenenú tabuľu tvoriacu 

hodiny a nechá sa voľne zaschnúť 

• Okenné závesy – z metráže sa vystrihne požadovaný rozmer na závesy, ktorý sa 

zafarbí a namaľuje a nakoniec nechá zaschnúť 

• Dekoračné predmety v podobe vitráží - polotovar sa nafarbí a namaľuje, nechá 

sa zaschnúť 

• Puzdrá na okuliare – polotovar sa nafarbí a namaľuje, nechá sa zaschnúť 

• Kozmetické taštičky - polotovar sa nafarbí a namaľuje, nechá sa zaschnúť 
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5.2 Cena 

     Pri tvorbe ceny som vychádzala v prvom rade z vynaložených nákladov, ku ktorým 

som pripočítala obchodnú maržu a následne som túto cenu porovnala s konkurenciou. 

Firma sa snaží predávať za mierne nižšie ceny ako predáva konkurencia, prípadne ostať 

na rovnakej úrovni. 

Tvorba ceny podľa kalkulačného vzorca (Príklad kalkulácie posteľnej bielizne): 

1. Priamy materiál – na povlečenie o rozmeroch 140 x 200 cm sa 

spotrebuje 2,1 m látky, na vankúš o rozmeroch 50 x 70 cm 0,6 m 

látky v cene 3,17 €/m, 5 m hodvábnej nite v cene 0,17 €/m, 6 

gombíkov v cene 0,10 €/ks  

 

10,- € 

2. Priame mzdy – na zafarbenie a namaľovanie povlečenia je 

potrebná 1 hodina práce, na vankúš 0,5 hodiny v cene 2,50 €/h, na 

zošitie povlečenia strojom 0,5 hodiny v cene 2,50 €/h 

5,- € 

3. Ostatné priame náklady – zákonné sociálne poistenie vo výške  

35,2 % z 5,- € 

1,76 € 

4. Výrobná (prevádzková) réžia – spotreba energie stanovená 

percentom z priamych miezd vo výške 20% z 5,- €  

1,- € 

VLASTNÉ NÁKLADY VÝROBY 17,76 € 

5. Správna réžia – náklady na prenájom obchodných a parkovacích 

priestorov stanovené percentom z priamych miezd vo výške 20% 

z 5,- € 

1,- € 

VLASTNÉ NÁKLADY VÝKONU 18,76 € 

6. Odbytové náklady – náklady na skladovanie zásob, propagáciu 

a reklamu stanovené fixne na 1,- €/ks 

1,- € 

ÚPLNÉ VLASTNÉ NÁKLADY VÝKONU 19,76 € 
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Marža 40% z úplných vlastných nákladov výkonu 19,76 € 7,9 € 

Predajná cena bez DPH 27,66 € 

DPH 20% 5,53 € 

PREDAJNÁ CENA S DPH 33,19,- € 

 

     Pri položke č. 1 náklady na priamy materiál sa k rozmerom povlečenia pripočítava 

cca 10 cm látky na zahnutie. V položke č. 4 výrobná réžia a v položke č. 5 správna réžia 

som percento stanovila na základe rady od majiteľky podniku, rovnako aj pri vyčíslení 

položky č. 6 odbytové náklady. 

     Pri porovnaní cien s konkurenciou som zistila, že cena samotného povlečenia na 

vankúš s rozmermi 60 x 50 cm stojí 47,- €, pričom povlečenie na paplón sa v tomto 

prevedení nepredáva. Cena kompletného hodvábneho povlečenia s mechanickou 

potlačou v prevedení satén stojí na internete 35,- €.    

     Vysoká cena u konkurencie dáva priestor na špekuláciu o zvýšení ceny, som však 

toho názoru, že cena je adekvátna produktu a pri jej umelom zvyšovaní by podnik 

docielil jedine stagnáciu produktov na sklade. Výrazne nižšia cena sa pre firmu New 

Brand stane konkurenčnou výhodou. 

 

5.3 Miesto a distribúcia 

     Firma nemá vlastnú predajňu, kde by mohla potenciálnym zákazníkom prezentovať 

svoje výrobky. Prehliadka produktov prebieha prevažne na internete, po telefonickej či 

elektronickej dohode je možné osobné stretnutie v mieste bydliska majiteľky firmy. 

Myslím si, že tento fakt odrádza mnohých záujemcov a preto sa radšej rozhodnú pre 

kúpu alternatívneho výrobku.  

     Z pohľadu súčasnej firemnej klientely by bolo vhodné umiestniť predajňu na 

západnom Slovensku, najlepšie v Bratislave, avšak náklady na prenájom sú značne 

vysoké. Preto prichádza do úvahy ďalšia varianta, a to otvorenie predajne na strednom 
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Slovensku, konkrétne v Banskej Bystrici. Bolo by to výhodné aj kvôli tomu, že firma 

začne ponúkať svoje výrobky aj jednotlivcom, takže predpokladám zmenu geografickej 

pôsobnosti. Firma nepotrebuje rozsiahle kancelárske ani skladovacie priestory. Nižšie 

uvádzam porovnanie cien prenájmu kancelárskych priestorov v Bratislave a v Banskej 

Bystrici. 

- Bratislava – rozloha do 30m², poloha v širšom centra mesta (Bratislava 

III.), približne 320,- €/mesačne (samotný prenájom 220,- € plus náklady 

na energie 80,- €, cena za parkovné 20,- €/mesačne)35 

- Banská Bystrica -  rozloha do 30m², poloha v centre mesta približne 

215,- €/mesačne (samotný prenájom 150,- € plus náklady na energie 50,- 

€, cena za parkovné 15,- €/mesačne)36  

     Z porovnania cien kancelárskych priestorov v týchto dvoch lokalitách vidno, že 

náklady na prenájom sú v Bratislave vyššie asi o 50%.  

     Do úvahy treba brať aj fakt, že zatiaľ čo v prípade otvorenia predajne v Banskej 

Bystrici by bola obsluhou predajne samotná majiteľka firmy, ktorá vie najlepšie 

informovať zákazníka o predajnom sortimente, v prípade bratislavskej predajne by bolo 

nutné prijať do pracovného pomeru minimálne jedného zamestnanca, ktorý predstavuje 

značne navýšené náklady na prevádzku (mesačná mzda + odvody do sociálnej 

a zdravotnej poisťovne). Okrem toho by bolo treba zaškoliť ho do znalostí o hodvábe. 

Významnú úlohu zohráva aj otázka dôvery zamestnancovi zo strany zamestnávateľa. 

Druhou alternatívou by bolo, že majiteľka firmy by do Bratislavy dochádzala, čo by 

však navýšilo náklady nielen o cestovné, ale aj o ubytovacie a stravovacie položky.  

     Navrhujem preto prenájom obchodných priestorov v Banskej Bystrici, aspoň počas 

prvého roka, kým sa ukáže, aký je v skutočnosti záujem o ponúkané produkty.  

                                                 
35 Spracované podľa: http://www.meditex.sk/index.php?it=1&id=6&lok=2  

36 Spracované podľa: http://www.kexik.sk/inzeraty/banska-bystrica/priestory.htm  

http://www.meditex.sk/index.php?it=1&id=6&lok=2
http://www.kexik.sk/inzeraty/banska-bystrica/priestory.htm
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5.4 Komunikačný mix 

     Cieľom komunikačného mixu je osloviť širšiu skupinu zákazníkov a podať im 

informácie o spoločnosti a jej produktoch. U príjemcov správ komunikačného mixu 

som sa snažila dosiahnuť správanie na základe modelu AIDA, ktorý najskôr púta 

pozornosť (prostredníctvom farebnosti informačných letákov a internetovej reklamy), 

potom vzbudzuje záujem o produkt (poskytnutie zľavy na výrobky), prerastá do túžby 

vlastniť produkt (vymenovanie pozitívnych vlastností hodvábu), až napokon končí 

zakúpením výrobku.  

 

5.4.1 Priamy marketing 

     Predstavuje priamu komunikáciu zameranú na zákazníka, prostredníctvom ktorej 

som sa snažila o vyvolanie spätnej väzby buď vo forme objednávky, požiadavky 

o ďalšie informácie alebo návštevy predajného miesta v Banskej Bystrici za účelom 

predaja produktov.  

     Rozhodla som sa pre vytvorenie jednoduchých letákov so základnými informáciami 

o firme vrátane adresy predajne. Súčasťou letáku sú vyobrazenia niekoľkých výrobkov 

a taktiež kupón so zľavou 40 %  na nákup ľubovoľného jedného produktu hodvábneho 

výrobku. Letáky by mali byť voľne vložené do miestnych periodík a do poštových 

schránok obyvateľov miest Banská Bystrica a Brezno. 

 

5.4.2 Reklama 

     Reklama by mala informovať potenciálnych zákazníkov o produktoch firmy, 

presvedčiť ich o výhodách, ktoré plynú z vlastností hodvábnych doplnkov a nakoniec 

produkty predať.  
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Reklama na internete 

     Navrhujem umiestnenie reklamy na internete na stránkach google.sk, pretože je 

najpoužívanejším a najznámejším internetovým vyhľadávačom vôbec. Vďaka forme 

nákladov v podobe „pay – per – click“ sú náklady na umiestnenie reklamy na tejto 

stránke sú nízke, pretože sa platí len za kliknutie na reklamu.  

 

     Náklady sú nasledujúce: 

- Aktivačný poplatok 5,- € 

- Cena za kliknutie na reklamu 0,50 € 

     Výhodou je zobrazenie reklamy v prípade, že užívateľ internetu zadá do 

vyhľadávača kľúčové slovo príbuzné s kľúčovými slovami, ktoré si firma sama pri 

objednávke tejto reklamy zvolí.  

 

Reklamné letáky 

     Ďalšou formou reklamy je rozmiestnenie informačných letákov formátu A3 

v nákupných centrách v mestách Banská Bystrica a Brezno, taktiež na autobusových 

a vlakových zastávkach. Pre výber týchto miest som sa rozhodla preto, lebo sa 

vyznačujú vysokou frekvenciou prechádzajúcich alebo zastavujúcich sa ľudí. Navrhla 

som vytvoriť 10 takýchto letákov, z ktorých 4 by mali byť umiestnené v nákupných 

centrách v Banskej Bystrici, 2 v nákupných centrách v Brezne, po 1 na železničnej 

a autobusovej stanici v oboch mestách. Náklady na vytlačenie jedného letáka sa 

pohybujú v cene približne 5,- €, takže celkové náklady na vytlačenie všetkých letákov 

sú 50,- €.  
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5.4.3 Public relations 

     Vzťahy s verejnosťou patria medzi dôležité nástroje marketingu, ktoré sa usilujú 

o udržanie dobrej povesti firmy na verejnosti. Dajú sa použiť pri budovaní povedomia 

o značke a takisto pri zavádzaní nových produktov na trh.  

     Navrhla som prezentovanie firmy prostredníctvom výstavy v mestskom dome 

kultúry v Banskej Bystrici, ktorý je známy konaním podobných umeleckých výstav 

a vykazuje vysoký záujem zo strany verejnosti. Dôvodom je, že výstava je väčšinou 

spojená a predajom výrobkov za nižšie ako trhové ceny. Výhodou prezentovania sa na 

výstave je pre firmu New Brand okrem iného fakt, že mesto usporadúva tieto výstavy 

zdarma.  

     Táto výstava by sa mala konať raz ročne a mala by trvať dva týždne. Súčasťou 

výstavy je vernisáž, kde je zaradená aj prezentácia firmy, kde navrhujem zaradiť krátke 

školenie o spôsoboch viazania hodvábnych doplnkov (šatiek, šálov a kravát).  

Zaujímavým pre návštevníkov výstavy by bola určite aj možnosť vyskúšať si 

maľovanie na hodváb. Podľa môjho názoru by táto ponuka mala byť uvedená počas 

slávnostnej vernisáže.  

 

5.5 Webové stránky 

     Ako som už naznačila v analytickej časti práce, myslím si, že internetové stránky 

firmy majú niekoľko významných nedostatkov. Tie môžu mať za následok, že 

neúplnosť údajov môže spôsobiť stratu záujmu zo strany potenciálneho klienta. 

 

     Najviac potrebné je uviesť cenník produktov, ktorý by mal byť umiestnený ako 

samostatná záložka na firemnom webe. Taktiež si myslím, že stránky by mali byť 

preložené minimálne do jedného svetového jazyka. 
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6 Záver  

     V mojej diplomovej práci som sa zamerala na oblasť predaja hodvábnych doplnkov 

prostredníctvom malej firmy na sídliacej na strednom Slovensku. Hlavným cieľom 

práce bolo navrhnutie marketingového mixu, ktorý by mal zvýšiť povedomie o firme, 

získať viac pracovných zákaziek a lepšie sa presadiť na trhu. 

     V analytickej časti som uskutočnila množstvo analýz potrebných pre lepšie 

pochopenie firemnej pozície na trhu. Skúmala som jednak makroprostredie firmy, ktoré 

zahŕňa analýzu ekonomického, demografického, ekologického, politického, 

technologického a spoločensko – kultúrneho okolia podniku, a takisto aj 

mikroprostredie firmy, kam patrí analýza trhov, dodávateľov, zákazníkov, distribúcie 

a predajcov, konkurencie, verejnosti a vnútorných podmienok podniku. S potenciálnymi 

zákazníkmi som uskutočnila marketingový výskum, ktorý mal za úlohu zistiť predmet 

motivácie pri kúpe produktu, ďalej koľko sú opýtaní ochotní investovať do kúpy 

produktu a zistiť mieru povedomia o firme New Brand.  

     Vlastným návrhom riešenia je návrh marketingového mixu, kde sa podrobne 

venujem produktu, cene, miestu a distribúcii a komunikačnému mixu podniku. V oblasti 

produktu som navrhla rozšírenie sortimentu o nové produkty, ktoré sa síce nachádzajú 

na trhu, ale za pomerne vysoké ceny. Cieľom tohto návrhu je poskytnúť zákazníkovi 

ucelený sortiment hodvábnych výrobkov vysokej kvality. V oblasti cenovej politiky 

popisujem princíp stanovenia ceny, ktorá vychádza z vynaložených nákladov a je 

porovnávaná s cenou konkurenčných podnikov. Podkapitola miesto a distribúcia zahŕňa 

myšlienku vytvorenia kamennej predajne v meste Banská Bystrica, ktorá v súčasnosti 

podniku chýba. Podniká len ako internetový obchod s kanceláriou v geograficky 

nepriaznivom prostredí, pretože sa nachádza na vidieku v rodinnom dome. V oblasti 

komunikačného mixu navrhujem použitie priameho marketingu v podobe informačných 

letákov vkladaných do miestnych periodík a do poštových schránok obyvateľov; 

reklamy na internete a public relations v podobe usporiadania výstavy hodvábnych 

výrobkov.  
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