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Abstrakt 

Táto práca je zameraná na posúdenie informačného systému firmy Decon s.r.o., 

ktorá sa zaoberá návrhom, výrobou a dodávkou kompaktných predávajúcich staníc 

tepla. Pomocou vhodných metód a analýz bude posúdený súčasný stav informačného 

systému firmy. Po vyhodnotení výsledkov analýz navrhnem zmeny informačného 

systému, ktoré budú viesť k zefektívneniu práce, zrýchleniu procesov a tak aj k vyšším 

ziskom. Následne bude posúdené aj ekonomické hľadisko, prínosy a riziká navrhnutého 

riešenia. 

Abstract 

This work is aimed at assessing the company information system Decon Ltd., 

which is engaged in designing, manufacturing and selling compact delivery stations of 

heat. Using appropriate methods and analyte will assess the current state of information 

system. After evaluation of the analysis i would like to propose changes of the 

information system, which will lead to more effective work, accelerating the process 

and thus higher profits. Subsequently it will be examined economically, the benefits and 

risks of the proposed solutions. 

Kľúčové slová 

Informácia, informačný systém, analýza informačného systému, SWOT analýza, 

HOS8 analýza, ERP, podnikové procesy, software, hardware, Karat, Helios, QI 

Key words 
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Úvod 

V dnešnej dobe patria informačné technológie k neodmysliteľnej časti beţného 

dňa kaţdého človeka. Takisto ako si my nevieme predstaviť náš deň bez počítača, 

sociálnych sietí, e-mailu apod., takisto ani firmy by sa nemali zaobísť bez informačného 

systému. Práve vďaka informačným systémom sa stáva podnikanie pre firmy oveľa 

jednoduchšie a efektívnejšie.  

Jednou z najdôleţitejších úloh informačného systému je správa informácií, to 

znamená ich prehľadná archivácia, spätné vyhľadávanie a zabezpečenie. Nemenej 

dôleţitými funkciami kvalitného informačného systému je taktieţ správa zákazníkov, 

dodávateľov a odberateľov, riadenie procesov vo firme, riadenie výroby vo firme 

a v neposlednej rade aj účtovníctvo. 

Dnes uţ môţeme na trhu nájsť naozaj veľké mnoţstvo informačných systémov, 

ktoré si môţe firma prispôsobiť práve pre svoje potreby. Takisto moderné systémy uţ 

obsahujú mnoţstvo prídavných modulov, ktoré sú medzi sebou poprepájané a firma si 

tak môţe vybrať práve tie moduly, ktoré potrebuje. 

 Výber a zavedenie informačného systému do firmy je však náročným procesom, 

ktorý si vyţaduje dôslednú analýzu danej firmy z viacerých hľadísk, aby sa tak čo 

najviac odstránili moţné riziká a komplikácie a aby bolo navrhnuté čo najefektívnejšie 

riešenie pre firmu. 
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Cieľ práce a použitá metodika 

Cieľom tejto bakalárskej práce je kompletné posúdenie aktuálneho 

informačného systému vo firme Decon s.r.o. Na základe výsledkov vybraných analýz sú 

vyvodené závery, ktoré vedú k zmenám v informačnom systéme tak, aby došlo 

k zvýšeniu jeho efektívnosti a jeho celkovému skvalitneniu.  

Posúdenie  informačného systému firmy bude prebiehať za pomoci SWOT a 

HOS8 analýzy. Po obidvoch analýzach bude nasledovať ich vyhodnotenie a moţnosť 

voľby nového informačného systému. Na koniec bude firme ponúknuté konkrétne 

riešenie, ktoré bude zhodnotené aj po ekonomickej stránke. 
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1 Teoretické východiská 

V tejto kapitole stručne popíšem základné pojmy a východiská práce, na ktoré 

budem naväzovať v analytickej a návrhovej časti. 

1.1 Základné pojmy 

1.1.1 Informácia 

Informáciou sa rozumejú nejaké dáta, ktorým uţívateľ prisudzuje určitý význam 

a ktoré dostatočne uspokojujú konkrétnu objektívnu informačnú potrebu svojho 

príjemcu. Nositeľom informácie môţe byť text, číselné dáta, zvuk, obraz, prípadne 

výsledok ďalších zmyslových vnemov. Na rozdiel od dát (zvukov, obrázkov apod.) 

nemoţno informáciu skladovať. Na druhej strane informácia ako zdroj poznania je 

zdrojom obnoviteľným a nevyčerpateľným. Aj keď informácia má nehmotný charakter, 

je vţdy spojená s nejakým fyzickým pochodom, ktorý ju nesie (1). 

 

1.1.2 Systém 

Systém je usporiadaná mnoţina prvkov spolu s ich vlastnosťami a vzťahmi 

medzi nimi, ktoré vykazujú ako celok určité vlastnosti, resp. "chovanie ". Pre skúmanie 

efektívnosti systému majú potom zmysel len systémy, u ktorých je moţno definovať 

účel, teda tzv. systémy s cieľovým chovaním (1). 

Systém je mnoţina vzájomne prepojených komponentov, ktoré musia pracovať 

spoločne pre celý systém tak, aby tento systém naplnil daný účel alebo cieľ. Kaţdý 

jednotlivý prvok systému by mal byť navrhnutý tak, aby pracoval efektívne. Ak prvok 

nedokáţe spolupracovať s ostatnými prvkami, systém neplní svoju funkciu. Zmena v 

jednom prvku sa vţdy určitým spôsobom dotkne ostatných prvkov v systéme (1). 

 

1.2 Informačný systém 

V dnešnej dobe existuje mnoho definícií pojmu informačný systém. Pre účely 

tejto práce je najprijateľnejšia definícia, ktorá informačný systém popisuje ako súbor 

ľudí, technických prostriedkov a metód (programov) zabezpečujúcich zber, spracovanie, 
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prenos a uchovanie dát za účelom prezentácie informácií pre potreby uţívateľov, ktorí 

pracujú so systémami riadenia (1). 

Zjednodušene môţeme tieţ informačný systém označiť ako akúkoľvek výmenu 

informácií v organizácii a ich následné spracovanie. Pojem informačný systém je preto 

veľmi obsiahly a môţe sa nachádzať na mnohých technických úrovniach, od 

papierového záznamu po plne automatizovaný informačný systém (1). 

 

1.2.1 Funkcie informačného systému 

Ako prvé bude treba vymedziť význam pojmu funkcia. Slovo funkcia je moţné 

chápať ako zaloţenie záznamu nového zákazníka, spracovanie prehľadu zákazníkov 

a ich zákaziek, vytvorenie ponúk , objednávok, faktúr apod. (2). 

Funkcie informačného systému moţno členiť podľa najrôznejších hľadísk. 

Najobvyklejšie je členenie podľa obsahu. Obsah (hierarchia) sa zaoberá beţnými 

zvyklosťami pri práci s  informáciami. Ako príklad môţeme uviesť obsah knihy, ktorý 

má hierarchickú štruktúru, obsah štúdie alebo seminárnej práce, ktoré majú takisto 

hierarchickú štruktúru. Ďalšou moţnosťou je kategorizácia z hľadiska charakteru 

operácií s dátami, ktoré ju realizujú (2). Predpokladajme tu tri základné kategórie, a to 

sú: 

 

 Transakčná funkcia - slúţi k vytváraniu a aktualizácií dátových báz. Ako 

príklad takej transakčnej funkcie môţe byť zaloţenie nového zákazníka do 

zákazníckej databázy, zaúčtovanie dokladu do účtovej databázy, príprava a 

vystavenie objednávky na materiál. 

 Analytické a plánovacie funkcie - tieto funkcie predstavujú spracovanie 

najrôznejších  prehľadov, analýz a podnikových plánov. Príkladom týchto 

funkcií môţe byť prehľad trţieb za produkty podľa zákazníkov, tabuľka vývoja 

predajov podľa druhov produktov za niekoľko posledných týţdňov alebo 

mesiacov. 

 Špeciálna, správna a prevádzková funkcia - tretí typ funkcií obvykle zaisťuje 

archiváciu a zálohovanie dát, správu číselníkov ako napr. číselníky zákazníkov, 

číselníky produktov, číselníky dodávateľov a odberateľov (2). 
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Je samozrejmé, ţe funkcie informačného systému moţno štrukturovať aj 

kategorizovať rôzne podľa konkrétnych podnikových potrieb. Rozlíšenie funkcií na tri 

spomenuté skupiny je účelné iba z toho dôvodu, ţe kaţdá skupina má svoju vlastnú 

logiku a splňuje účel v podnikovom riadení a nakoniec aj typ informatívnych aplikácií, 

ktoré ich zaisťujú (2). 

 

1.2.2 ERP (Enterprise Resource Planning) 

Je označenie pre informačný systém, ktorý je schopný pokryť plánovanie 

a riadenie interných podnikových procesov, a to na všetkých úrovniach – od strategickej 

aţ po operatívnu. Medzi jeho najdôleţitejšie vlastnosti patria: 

 

 schopnosť automatizovať a integrovať kľúčové interné podnikové procesy – 

výrobu, nákupnú, predajnú, výrobnú (vnútornú) logistiku, ekonomiku a 

personalistiku 

 zdieľať spoločné dáta a spracovávať ich v rámci celej organizácie 

 vytvárať a sprístupňovať informácie v reálnom čase 

 spracovávať historické údaje 

 vyuţitie holistického prístupu pri riešení podnikovej ERP koncepcie (3) 

 

Podnikové informačné systémy typu ERP dnes priamo zahŕňajú alebo sú 

modulárne rozšíriteľné o: 

 

 MIS (Management Information System) – manaţérsku nadstavbu 

podporujúcu vrcholové riadenie firmy, ktorá dodáva komplexné riešenie pre 

rozpočtovanie, reporting, konsolidácie a analýzy. Umoţňuje organizáciam 

optimalizovať riadiace procesy zvyšovaním úrovne spolupráce medzi 

manaţérmi. Výsledkom je jedinečná rozhodovacia osa pre výmenu informácií, 

znalostí a taktieţ umoţnenie rozhodnutí, ktoré zlepšujú obchodnú produktivitu 

a výnosnosť. 

 SCM (Supply Chain Management) – riešenie pre riadenie dodávateľsko 

odberateľských reťazcov. 
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 APS (Advanced Planning System) – riešenie pre sofistikované plánovanie 

a riadenie výroby, ktoré je buď súčasťou SCM, alebo je dodávané ako 

samostatný systém. 

CRM (Customer Relationship Management) – aplikácia slúţiaca k riadeniu 

vzťahov so zákazníkmi (3). 

 

 

 

Obrázok 1: Model ERP (6) 

 

1.2.3 Stratégie zavádzania informačných systémov 

Pokiaľ je potrebné nahradiť stávajúci informačný systém alebo jeho časť novým 

informačným systémom,  je potrebné k tomu zvoliť vhodnú stratégiu. Kaţdá z moţných 

stratégií má svoje výhody, nevýhody a riziká (1). 

 

 Súbežná stratégia 

Hlavná podstata tejto stratégie je v súčasnej prevádzke oboch systémov po určitú 

dobu. Behom tejto doby dôjde k overeniu plnej funkčnosti nového systému, preškolenia 

pracovníkov a po získaní istoty, ţe nový systém je funkčný, je prevádzka starého 
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systému ukončená. Stratégia je hodnotená ako náročná na vypracovanie, avšak je 

vysoko bezpečná (1). 

 

 

Obrázok 2: Súbežná stratégia zavádzania IS 

 

 

 Pilotná stratégia 

V rámci pilotnej stratégie zavedieme nový informačný systém najskôr v jednom 

oddelení firmy, kde ostatné oddelenia firmy pouţívajú starý systém. Po vyskúšaní 

systému prechádza nový informačný systém do celej firmy. Problémom pri tejto 

stratégií môţe byť vzájomná kompatibilita dát starého a nového IS, avšak je vo svojej 

podstate bezpečná. Tento postup sa zvyčajne uplatňuje u rozsiahlejších informačných 

systémov (1). 

 

 

Obrázok 3: Pilotná stratégia zavádzania IS 
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 Postupná stratégia 

Hlavnou myšlienkou postupnej stratégie je odobratie časti starého systému 

a nahradzovanie týchto častí časťami nového systému. Stratégia je bezpečná ale veľmi 

pomalá. Táto stratégia sa pouţíva hlavne pre inováciu rozsiahlych systémov (1). 

 

 

Obrázok 4: Postupná stratégia zavádzania IS 

 

 

 Nárazová stratégia 

Pri pouţití tejto stratégie sa naraz ukončí pouţívanie starého systému a nahradí 

sa novým. Tento spôsob zavedenia informačného systému je veľmi rýchly a účinný, 

avšak veľmi riskantný, lebo nemoţno vylúčiť výskyt komplikácií, ktoré môţu narušiť 

zavádzanie informačného systému. Obvykle sa táto stratégia pouţíva pri menších 

informačných systémoch (1). 

 

 

Obrázok 5: Nárazová stratégia zavádzania IS 
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1.3 Podnikové procesy 

Proces je mnoţina na seba nadväzujúcich činností, ktoré z definovaných vstupov 

vytvárajú poţadovaný výstup, viaţu na seba zdroje (ľudí, materiál, financie, 

technológie, čas) a majú merateľné charakteristiky (2). 

 

 

Obrázok 6: Model procesu 

 

 

Podobne ako dáta a funkcie môţeme aj procesy v informatike rozdeliť podľa 

najrôznejších hľadísk. Jeden zo základných prístupov ku kategorizácií procesov člení 

procesy podľa ich významu pre podnikové riadenie a jeho celkové výsledky na: 

 

 základné procesy - zaisťujú a zabezpečujú hlavné podnikové aktivity spojené s 

uspokojovaním potrieb zákazníkov, majú rozhodujúci podiel na hodnote 

finálneho produktu, a teda i na kvalite a výkonnosti celého podniku, napr. proces 

riadenia zákazky, 

 podporné procesy - prebiehajú vo vnútri podniku a majú podporný charakter 

pre základné procesy, napr. procesy zásobovania materiálom, 

 riadiace alebo taktiež správne procesy - to sú také procesy, ktoré firma 

definuje ako svoju organizáciu a administratívne akty (2). 
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Ďalším pohľadom na podnikové procesy je ich členenie podľa ich vzťahu k 

subjektom, ktoré sú nimi ovplyvnené, alebo do nich vstupujú. Z tohto hľadiska môţeme 

procesy deliť na dve skupiny: 

 interné procesy - prebiehajú v rámci jedného určitého podniku, prípadne iba v 

jeho čiastkových organizačných jednotkách (závodoch, divíziach, atd.), napr. 

proces riadenia výrobnej zákazky, 

 externé alebo medzipodnikové procesy - sú to procesy, ktoré zahrňujú vzťahy 

podniku k externým subjektom (obchodným partnerom alebo štátnej správe), 

čím prekračujú hranice podniku; sú čiastočne realizované u dodávateľov, priamo 

u konečného zákazníka alebo taktieţ u spolupracujúcich firiem, napr. procesy 

riadenia obchodných zákaziek (2). 

 

1.4 SWOT analýza 

SWOT analýza sa pouţíva na zhodnotenie vnútorných a vonkajších faktorov 

firmy ovplyvňujúcich jej úspešnosť alebo na analýzu nejakého konkrétneho zámeru 

(napríklad nového produktu alebo sluţby). Najčastejšie je SWOT analýza pouţívaná 

ako situačná analýza v rámci strategického riadenia. Skratka SWOT je vytvorená z 

počiatočných písmen anglických názvov jednotlivých faktorov (4): 

 Strengths - silné stránky 

 Weaknesses - slabé stránky 

 Opportunities - príleţitosti 

 Threats - hrozby (4) 

 

Ako bolo povedané, SWOT analýza hodnotí vnútorné a vonkajšie faktory. 

Medzi vnútorné faktory patria silné (Strengths) a slabé (Weaknesses) stránky. Naopak 

vonkajšie faktory zahŕňajú hodnotenie príleţitostí (Opportunities) a hrozieb (Threats), 

ktoré súvisia s okolitým prostredím firmy (4). 

 

Podstatou SWOT analýzy je teda identifikovať kľúčové silné a slabé stránky 

organizácie a kľúčové príleţitosti a hrozby vonkajšieho prostredia. Vzhľadom na to, ţe 

https://managementmania.com/sk/hrozba-threat
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SWOT analýza je veľmi univerzálna a je jednou z najpouţívanejších analytických 

techník, je jej vyuţitie v praxi veľmi široké a preto ju môţeme pouţiť aj pre analýzu 

informačného systému danej firmy (4). 

 

Obrázok 7: SWOT analýza (7) 

         

1.5 HOS8 analýza 

Metóda HOS8 je metódou, ktorá hodnotí efektívnosť informačných systémov. 

Táto metóda bola vyvinutá na Podnikateľskej fakulte Vysokého učení technického 

v Brně a jej autorom je pán doc. Ing. Miloš Koch, CSc. Ucelený pohľad na informačný 

systém podniku je v metóde HOS8 realizovaný ako hodnotenie na základe ôsmych 

oblastí, kde kaţdá oblasť obsahuje 10 otázok. Hodnotia sa nasledovné oblasti (5): 

 

 HW (hardware) - táto oblasť skúma fyzické vybavenie vo vzťahu k jeho 

spoľahlivosti, bezpečnosti a kompatibilite so softwarom 



21 

 

 SW (software) - oblasť, ktorá skúma programové vybavenie, jeho funkcie, 

ovládanie apod. 

 OW (orgware) - táto oblasť zahŕňa pravidlá pre prevádzku informačných 

systémov, napr. doporučené pracovné postupy 

 PW (peopleware) - oblasť, ktorá sa zaoberá skúmaním uţívateľov 

informačných systémov vzhľadom k ich schopnostiam a k ich podpore pri 

pouţívaní informačných systémov 

 DW (dataware) - oblasť skúmajúca dáta informačného systému vo vzťahu k ich 

dostupnosti, správe a bezpečnosti 

 CU (customers) - oblasť sa zaoberá skúmaním zákazníkov, čo im má 

informačný systém poskytovať a akým spôsobom je táto oblasť riadená 

 SU (suppliers) - predmetom skúmania tejto oblasti je, čo informačný systém 

vyţaduje od dodávateľov a ako je táto oblasť riadená 

 MA (management IS) - oblasť skúma riadenie informačných systémov vo 

vzťahu k informačnej stratégii, či sú uplatňované stanovené pravidlá a ako 

vnímajú koncoví uţívatelia daný informačný systém (5) 

 

1.5.1 Výstupy analýzy HOS8 

Ako prvé sa po vyplnení dotazníku prevedú odpovede na ich ordinálne hodnoty. 

Následne sa určia hodnoty pre kaţdú oblasť a to tak, ţe sa vylúčia otázky 

s maximálnym bodovým ohodnotením a minimálnym bodovým ohodnotením. Potom sa 

zo stávajúcich hodnôt vypočíta aritmetický priemer, ktorý sa zaokrúhli na celé číslo 

a tým získame hodnotu pre danú oblasť (5). 

 

Hodnotenie daných oblastí moţno slovne interpretovať nasledovne: 

 5 - veľmi vysoká úroveň  

 4 - vysoká úroveň  

 3 - stredná úroveň  

 2 - nízka úroveň  

 1 - veľmi nízka úroveň (5) 
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Hodnotenie súhrnného stavu informačného systému je rozdelené do piatich 

úrovní:  

 5 - veľmi vysoká úroveň  

 4 - vysoká úroveň  

 3 - stredná úroveň  

 2 - nízka úroveň  

 1 - veľmi nízka úroveň (5) 
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2 Analýza súčasného stavu 

Táto kapitola sa venuje zhodnoteniu firmy z hľadiska histórie, súčasnej sitácie na 

trhu, fungovanie firmy a nakoniec analýza súčasného informačného systému. 

2.1 Základné informácie o firme 

 Obchodné meno:  Decon s.r.o. 

 Sídlo:    Dolné Rudiny 31  

    Ţilina 010 91 

 IČO:    30 224 349 

 Deň zápisu:   30.10.1991 

 Právna forma:   Spoločnosť s ručením obmedzeným 

 

2.2 Predmet činnosti 

Firma Decon s.r.o. navrhuje, vyrába a dodáva kompaktné predávajúce stanice 

tepla pre výkony aţ do 10 MW a pre všetky typy primárnych médií (horká voda, teplá 

voda, para). 

 

 Výroba zariadení pre riadenie priemyselných procesov 

 Veľkoob. a obchodná činnosť v plnom rozsahu mimo koncesii 

 Sprostredkovanie obchodu a marketing 

 Poradenská činnosť v predmete podnikania 

 Výskum, vývoj a výroba v oblasti tepelných zariadení 

 Montáţ meračov tepla a vodomerov na teplú a studenú úţitkovú vodu 

 Zváračské práce 

 Výroba, montáţ, rekonštrukcia, oprava a údrţba tlakových zariadení 

 Odborné prehliadky a súšky tlakových zariadení 

 Uskutočňovanie stavieb a ich zmien 

 Prípravné práce k realizácii stavby 

 Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 
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2.3 História 

História firmy Decon s.r.o. sa píše od roku 1991, keď bola zaloţená dvoma 

spoločníkmi. V prvom roku sa firma zaoberala hlavne dodávkami merania a regulácie 

pre Slovenský plynárensky priemysel a.s. Súčasne sa firma začala zameriavať na oblasť 

tepelnej techniky a investovala do vývoja teplovodivých kompaktných predávajúcich 

staníc tepla typu WARMLINE. V roku 1992 bol úspešne nasadený prvý prototyp a 

firma tak začala svoje nové zameranie – návrh, výroba a predaj kompaktných 

predávajúcich staních tepla. V máji roku 1993 firma získala výhradné zastúpenie 

švédskej firmy Alfa Laval na predaj doskových výmenníkov. Od polovice roku 1993 sa 

firma začala výhradne zaoberať technológiami predávania tepla. 

 

2.4 Súčasnosť 

V súčasnosti sa firma Decon s.r.o. delí na dve časti. Hlavná časť firmy sídli 

v meste Ţilina, kde sa nachádza taktieţ výrobná hala. Dceriná firma Decon s.r.o. Třinec, 

sídliaca v meste Třinec, má za úlohu obchodne a servisne zastupovať firmu Decon s.r.o. 

Ţilina. Spoločnosť kladie veľký dôraz na kvalitu svojich výrobkov, a má zavedený 

systém manaţérstva kvality, účelne vybudovaný a udrţovaný v súlade s modelom a 

poţiadavkami medzinárodnej normy ISO 9001:2008. Svojim zákazníkom firma 

poskytuje: 

 

 Návrh, vývoj a výroba technológií pre tepelnú energetiku.  

 Vývoj a výroba zariadení pre špeciálne aplikácie (geotermál, priemyselné 

aplikácie)  

 Návrh riešenia atypických technologických celkov (3D riešenia) 

 Návrh a predaj produktov Alfa Laval (výmenníky tepla, suché chladiče) 

 Predaj tepelnej techniky (poistné ventily, zásobníky TÚV) 

 Servisná činnosť (autorizovaný servisný partner Alfa Laval) 
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Firma vo svojich výrobkoch pouţíva kvalitné prvky renomovaných svetových 

výrobcov, čo prispieva k ich spoľahlivej a ekonomickej prevádzke. Na prianie 

zákazníka je moţná dodávka s prvkami podľa jeho výberu (napr. riadiaci systém, 

merače tepla a i.) 

 

2.5 Organizačná štruktúra 

Firma Decon s.r.o. zamestnáva 30 zamestnancov a tým sa radí medzi malé 

podniky. Organizačná štruktúra firmy je veľmi jednoduchá, pretoţe na kaţdom poste sa 

nachádza práve jeden pracovník. Výnimkou je akurát vedenie spoločnosti, kde sa 

nachádzajú 2 riaditelia a výrobná dielňa, kde sa nachádza 8 členný tím pracovníkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 8: Organizačná štruktúra firmy Decon s.r.o. 
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2.6  Obchodné prostredie firmy 

Spoločnosť pôsobí hlavne na území Slovenskej a Českej republiky. Menší objem 

produkcie je určený aj pre export (Poľsko, Maďarsko, Rusko, Ukrajina, Rakúsko, 

Dánsko a Čína). Medzi hlavných odberateľov patria hlavne teplárne, bytové podniky, 

dodávatelia tepla a priemysel. Doteraz firma navrhla, vyrobila a dodala pribliţne 7 000 

zariadení. 

 

2.7 Konkurenčné prostredie 

V oblasti, v ktorej firma pôsobí, je pomerne silná konkurencia. Ide hlavne 

o zahraničné spoločnosti zaoberajúce sa sériovou výrobou podobných zariadení.  K jej 

hlavným konkurentom patrí spoločnosť Systherm a spoločnosť Danfoss.  Firma si 

vybudovala v tomto prostredí pevnú pozíciu. K jej hlavným výhodám patrí schopnosť 

navrhovať a vyrábať aj atypické zariadenia a zariadenia veľkých výkonov, komplexný 

prístup k riešenej problematike, schopnosť zabezpečiť všetky činnosti vo vlastnej réţii 

s vlastnými zamestnancami. Ďalej je to hlavne kvalitný servis vyrobených a dodaných 

zariadení  a rôzne doplnkové sluţby a starostlivosť o zákazníka. 

 

2.8 Procesy vo firme 

Od zadania zákazky aţ k jej finalnému spracovaniu prebieha vo firme viacero 

procesov: 

 

 Vypracovanie ponuky (technický návrh, konštrukčné riešenie, cena) 

 Odoslanie ponuky  

 Prijatie objednávky 

 Spustenie zákazky 

 Vypracovanie výrobnej dokumentácie 

 Objednanie materiálu 

 Výroba zariadenia 

 Kontroly vo výrobe (stavebná skúška, tlakové skúšky apod.) 
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 Výstupná kontrola 

 Vyhotovenie sprievodnej dokumentácie (osvedčenia, návody, certifikáty apod.) 

 Expedícia zariadenia 

 Montáţ u zákazníka a uvedenie do prevádzky 

 Fakturácia 

 

2.9 Analýza informačného systému firmy 

Táto kapitola sa venuje analýze informačného systému firmy. Dopredu treba 

povedať, ţe firma v súčasnosti uţ vyuţíva informačný systém od spoločnosti VyrSoft 

s.r.o. - Sirius. Ide o informačný systém určený pre výrobné firmy. Hlavnými časťami 

systému sú moduly pre: 

 Technická príprava výroby  

 Logistika nákup - MTZ  

 Logistika predaj  - ODBYT  

 Riadenie výroby a operatívne plánovanie  

 Evidencia výroby  

 Dlhodobé plánovanie  

 Podklady pre spracovanie miezd vo výrobe 

 

2.9.1 Hardware 

Firmu tvorí niekoľko samostatných oddelení. Jednotlivé oddelenia sídlia 

v samostatných kanceláriach a priestoroch v budove firmy. Výrobné priestory sú taktieţ 

súčasťou objektu sídla firmy. Prepojenie jednotlivých oddelení a výroby zabezpečuje 

vnútropodniková sieť. V sieti je pripojených 20 PC, 10 tlačiarní a dva multifunkčné 

kopírovacie stroje (kopírka, tlačiareň, skener). V sieti sú zapojené dva servery. Na 

jednom servery beţia sieťové aplikácie a sú na ňom ukladané a zálohované sieťové dáta 

(výpočty, výkresy, dokumentácia, ponuky, zmluvy). Tento server slúţi aj ako server  

internej pošty. Druhý server slúţi ako dátové úloţisko pre archiváciu a zálohu dát. 



28 

 

Vnútorná sieť je s vonkajším prostredím prepojená prostredníctvom routra 

a synchrónnej linky. Vnútorná sieť je vyuţívaná aj pre IP telefóniu. 

 

2.9.2 Software 

Na všetkých PC sa pouţíva operačný systém Windows (XP, Win7 alebo 

Win8.1). Takisto na všetkých PC je nainštalovaný balík MS Office, ktorý sa pouţíva 

pre beţné činnosti, ako napríklad komunikácia vo firme alebo so zákazníkmi. Okrem 

toho firma vyuţíva nasledujúce programy: 

 AutoCAD (návrh a konštrukcia) 

 Autodesk Product Design Premium (konštrukcia, 3D systém pre spracovanie 

výkresovej dokumentácie ) 

 CAS (program pre návrh výmenníkov tepla Alfa Laval) 

Firma vyuţíva aj špecializované programy od jej dodávateľov (návrh čerpadiel, návrh 

regulačných ventilov, programovanie riadiacich systémov). 

 

2.9.3 SWOT analýza IS 

Analýza súčasného stavu informačného systému firmy pomocou SWOT 

analýzy: 

 

 Silné stránky 

 Jednoduchosť 

 Nízke prevádzkové náklady 

 Nízke nároky na hardware 

 Slabé stránky 

 Neprehľadnosť 

 Zastaralý systém  

 Slabá aktualizácia 

 Slabá technická podpora 

 Príleţitosti 

 Zefektívnenie práce 
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 Zrýchlenie procesov 

 Hrozby 

  Komplikácie pri zavádzaní nového IS 

  Zdĺhavejšie zaškolenie ľudí do nového IS 

 

2.9.4 HOS8 analýza IS 

Ako prvé, pre úspešné vypracovanie analýzy HOS8, bolo nutné vyplniť dotazník 

zamestnancami firmy Decon s.r.o., ktorý je dostupný na portáli www.zefis.cz. Ako bolo 

povedané v teoretickej časti, dotazník sa skladá z 8 oblastí a kaţdá oblasť obsahuje 10 

otázok. Kaţdá z otázok sa hodnotí v škále od 1 - 5. Ako dopadlo hodnotenie 

jednotlivých oblastí, môţeme vidieť v nasledujúcej tabuľke: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka 1: Hodnotenie jednotlivých oblastí metódou HOS8 

 

 

Súhrnný stav informačného systému je rovný jeho najniţšej zloţke. Z výsledkov 

dotazníka môţeme vidieť, ţe najniţšie hodnotenie dosiahla oblasť pre Software, 

Orgware, Customers, Suppliers a Management IS a to konkrétne hodnotu 2, čo vo 

výsledku znamená nízky súhrnný stav informačného systému. Systém sa takisto ukázal 

aj ako nevyváţený, čo z pohľadu metódy HOS8 znamená, ţe je taktieţ neefektívny.  

Názov oblasti Hodnotenie  Slovná interpretácia 

Hardware 3 stredná úroveň oblasti 

Software 2 nízka úroveň oblasti 

Orgware 2 nízka úroveň oblasti 

Peopleware 3 stredná úroveň oblasti 

Dataware 3 stredná úroveň oblasti 

Customers 2 nízka úroveň oblasti 

Suppliers 2 nízka úroveň oblasti 

Management IS 2 nízka úroveň oblasti 
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Súhrnný stav

Doporučený stav

 Význam informačného systému firmy Decon s.r.o. bol hodnotený hodnotou 1, 

čo znamená, ţe informačný systém je kľúčovo dôleţitý pre chod firmy a jeho 

krátkodobý výpadok výrazne ovplyvní chod firmy, zisk a spokojnosť zákazníkov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1: Grafické znázornenie výsledkov analýzy HOS8 

 

Ako môţeme vyčítať z grafu, tak informačný systém firmy je nevyváţený 

a takisto nedosahuje doporučenú úroveň systému. To predstavuje príleţitosť zamerať sa 

na dané oblasti s nízkym hodnotením a docieliť tak, aby sa zlepšila súhrnná kvalita 

celého informačného systému firmy. 

 

2.9.5 Celkové hodnotenie 

Na základe SWOT a HOS8 analýz som sa rozhodol pre zmenu informačného 

systému a to tak, aby zmeny boli čo najviac pozitívne a prispeli tak k lepšiemu chodu a 

fungovaniu firmy. 
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3 Návrh riešenia 

Ako môţeme vidieť, tak analýza súčasného stavu informačného systému firmy 

nedopadla najlepšie. Preto sa v tejto kapitole zameriam na výber vhodného 

informačného systému pre firmu, tak aby vyhovoval všetkým jej poţiadavkám a plne 

tak nahradil súčasný systém. Týmto krokom očakávam zefektívnenie práce, urýchlenie 

výrobných procesov a celkovo plnohodnotnejšie fungovanie firmy.  

3.1 Možnosti zavedenia nového informačného systému 

Ako prvé je nutné si stanoviť, aké má firma moţnosti zavedenia nového 

informačného systému. Kaţdé z riešení má svoje slabé a silné stránky a taktieţ svoju 

finančnú náročnosť. Z týchto dôvodov je potrebné výber vhodného riešenia pre firmu 

posúdiť vzhľadom k jej konkrétnym poţiadavkám a potrebám s ohľadom na jej veľkosť 

a finančnú dostupnosť. Moţnosti zavedenia nového informačního systému sú 

nasledovné: 

 Rozvoj uţ existujúceho informačného systému 

 Vývoj nového informačného systému na zákazku 

 Nákup hotového riešenia 

 Outsourcing informačného systému 

 

3.1.1 Rozvoj už existujúceho informačného systému 

Pri tejto variante dôjde k úprave uţ zabehnutého informačného systému, ktorý 

firma aktuálne pouţíva. Môţe sa tak vyuţiť súčasný systém a jeho súčasti, kde dôjde len 

k ich úprave, prípadne pridaniu ďalších funkcií apod. Túto alternatívu vyuţívajú hlavne 

firmy, ktoré nechcú priveľmi investovať do nového informačného systému.  

Výhodou riešenia môţe byť, ţe sa maximálne vyuţijú finančné prostriedky 

vloţené do súčasného systému. Nebude taktieţ nutné zaškoliť zamestancov na nový 

systém. 

Nevýhodou je fakt, ţe v niektorých prípadoch je uţ neekonomické akýmkoľvek 

spôsobom aktualizovať súčasný systém, práve vďaka jeho zastaralosti, či chybám uţ 

v jeho pôvodnom návrhu. 
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Tento spôsob zavedenia nového informačného systému by som firme Decon 

s.r.o. neodporúčal, nakoľko práve aktuálny systém je dosť zastaralý, má zásadné chyby 

a ako bolo spomínané, bolo by to neekonomické a zbytočne časovo náročné. 

Klady rozvoja už existujúceho informačného systému 

 Maximálne vyuţitie finančných prostriedkov vloţených do súčasného 

systému 

 Nie je nutné zaškolenie zamestnancov na nový systém 

 Prispôsobenie systému pre poţiadavky firmy 

Zápory rozvoja už existujúceho informačného systému 

 Súčasný systém sa momentálne nachádza v zlom stave a jeho 

aktualizácia by znamenala zbytočne veľkú finančnú a časovú náročnosť 

 

3.1.2 Vývoj nového informačného systému na zákazku 

Vývoj nového informačného systému na zákazku, či uţ svojim IT tímom, alebo 

externou firmou, predstavuje pravdepodobne moţnosť najlepšieho výsledku.  

Preto hlavná výhoda tohoto riešenia spočíva v tom, ţe nový informačný systém 

sa tak úplne prispôsobí potrebám firmy a je tak kompletne vyladený pre jej čo 

najefektívnejšie fungovanie.  

Dodávateľ sa však musí veľmi dobre oboznámiť so všetkými pocesmi vo firme, 

čo so sebou nesie značnú časovú odozvu. Takisto vývoj nového IS na mieru si vyţaduje 

aj skúsený tím programátorov, čo sa zase odzrkadlí na vyšších finančných nákladoch.  

Preto táto moţnosť nie je tak často uplatňovaná, práve vzhľadom na spomínanú 

časovú a finančnú náročnosť a zvačša ju vyuţívajú len veľké firmy, ktoré potrebujú mať 

svoj informačný systém kompletne vyladený pre svoje potreby a disponujú svojim 

vlastním IT tímom, ktorý sa bude venovať vývoju systému 
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Tento spôsob zavedenia nového informačného systému takisto firme 

neodporúčam, pretoţe je veľmi finančne a časovo náročný a firma takisto nedisponuje 

svojim vlatným IT tímom.  

Klady vývoja nového informačného systému na zákazku 

 Kompletné vyladenie systému pre poţiadavky firmy 

Zápory vývoja nového informačného systému na zákazku 

 Časová a finančná náročnosť 

 Pri voľbe vytvorenia vlastným tímom, potreba vlastného IT tímu 

 

3.1.3 Nákup hotového riešenia 

Jednou z moţností zavedenia nového informačného systému je nákup uţ 

hotového „krabicového“ riešenia, ktoré uţ vytvorila jedna zo softwarových spoločností. 

V súčasnej dobe je uţ na trhu pomerne dostatočná ponuka, ktorá by umoţnila vybrať 

systém, ktorý by sa priblíţil k poţiadavkám firmy.  

Medzi výhody tohoto riešenia patrí určite časová náročnosť zavedenia, ktorá je 

v tomto prípade určite menšia ako pri uţ spomínaných dvoch riešeniach. Takisto, keďţe 

tieto systémy uţ vyuţíva mnoho firiem, vychytali sa tak nedostatky a chyby, čím sa stali 

tieto systémy pomerne prepracované. 

Ako hlavné nedostatky môţeme vidieť vyššie jednorázové náklady, avšak 

z dlhodobého hľadiska je to výhodná investícia. Ďalšou nevýhodou môţe byť, ţe tieto 

systémy sú navrhnuté veľmi univerzálne, tak aby spĺňali poţiadavky väčšiny firiem. 

Preto niekedy treba systém ešte doupravovať aby vyhovoval firme po kaţdej stránke. 

Po konzultácií s vedením a mojim doporučením, sme nakoniec dospeli k záveru, 

ţe zvolíme práve tento spôsob zavedenia nového informačného systému.  

Klady nákupu hotového riešenia 

 Menšia časová náročnosť zavedenia v porovnaní s ostatnými riešeniami 

 Vychytané chyby a nedostatky systému 
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 Pomerne prepracované systémy 

 Z dlhodobého hľadiska menšia finančná náročnosť 

Zápory nákupu hotového riešenia 

 Vyššia prvotná investícia do systému 

 Nutnosť niekedy doupraviť systém pre potreby firmy 

 

3.1.4 Outsourcing informačného systému 

Poslednou moţnosťou je outsourcing informačného systému, čo znamená, ţe 

spoločnosť zverí na základe zmluvy chod a správu IS inej firme. Je to niečo ako 

obchodná zmluva, ktorá ma viesť k zníţeniu nákladov a moţnosť, aby sa firma 

venovala naplno svojej hlavnej činnosti. Podstatou tohoto riešenia je, ţe všetky procesy 

prebiehajú v inej firme, ktorá poskytuje taktieţ svoje SW a HW vybavenie, kde beţí aj 

konkrétny informačný systém a komunikácia prebieha len pomocou internetu, takţe 

firme na správu informačného systému stačí obyčajný webový prehliadač. Väčšinou 

túto moţnosť vyuţívaju firmy, ktoré nemajú dostatočné finančné prostriedky a takisto 

nedisponujú potrebným softwarovým a hardwarovým vybavením.  

Práve preto hlavnou výhodou tejto alternatívy zavedenia nového informačného 

systému je, ţe firma nepotrebuje ţiadny software a stačí jej spomínaný webový 

prehliadač. Takisto sa medzi výhody radí pomerne rýchla podpora a pomoc pri riešení 

problémov. 

Veľkou nevýhodou je fakt, ţe firma musí svoje dáta poskytnúť tretej strane, 

s čím má v súčasnosti veľa firiem problém, hlavne kvôli konkurencii. Ďalšou 

nevýhodou môţe byť závislosť na internetovom pripojení, takţe keď náhodou nastane 

výpadok, firma tak nemá prístup k svojím dátam. 

Tento spôsob zavedenia nového informačného systému firma okamţite zamietla, 

hlavne kvoli spomínaným citlivým údajom, ktoré by bola nutná poskytnúť tretej strane.  
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Klady outsourcingu informačného systému 

 Nie je potrebný ţiaden software ani hardware (stačí spomínaný webový 

prehliadač) 

 Ţiadne náklady na administráciu  

 Okamţitá aktualizácia - ihneď po nahraní na server 

 V podstate prístup do systému je vďaka internetu moţný z celého sveta 

Zápory outsourcingu informačného systému 

 Nutnosť poskytnúť citlivé údaje o firme tretej strane 

 Pri výpadku pripojenia firma nemá prístup k svojim dátam 

 

3.2 Voľba najvhodnejšieho riešenia 

Vytvoril som tabuľku pre uľahčenie výberu konkrétnej alternatívy zavedenia 

nového informačného systému, kde som zhodnotil najhlavnejšie kladné a záporné 

stránky navrhnutých riešení. Jednotlivé klady a zápory som ohodnotil na stupnici od 1- 

5, kde: 

 5 - veľmi vysoká dôleţitosť 

 4 - vysoká dôleţitosť 

 3 - stredná dôleţitosť 

 2 - nízka dôleţitosť 

 1 - veľmi nízka dôleţitosť 
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Tabuľka 2: Ohodnotenie jednotlivých riešení zavedenia nového IS 

 

 

Ako môţeme vidieť v tabuľke, tak ako najideálnejšie riešenie na zavedenie 

nového informačného systému do firmy je nákup hotového riešenia, pretoţe dostalo 

najviac bodov. Prispel k tomu hlavne fakt, ţe firma nedisponuje aţ tak veľkými 

finančnými prostriedkami aby si mohla dovoliť riešenie na mieru a takisto nechce 

strácať čas zbytočne zdĺhavou aktualizáciou uţ teraz dosť zlého súčasného systému. 

Outsourcing IS nepripadá do úvahy, nakoľko firma nechce poskytovať svoje citlivé 

obchodné údaje tretej strane. 

S vedením som prekonzultoval stratégiu zavedenia systému a dospeli sme 

k záveru, ţe bude zvolená nárazová stratégia, to znamená, ţe sa vypne starý systém 

a ihneď sa prejde na systém nový. Je to hlavne z toho dôvodu, ţe firma uţ nechce 

 Rozvoj už  

existujúceho 

IS 
 

Vývoj 

nového IS  

na zákazku 
 

Nákup 

hotového 

 riešenia 
 

Outsourcing 

IS 
 

Klady 

 

Vyuţitie uţ 

investovaných 

prostriedkov 

 

 

 

Nie je nutné 

zaškolenie na 

nový systém 

4 

 

 

 

Vyladenie  

systému pre 

poţiadavky 

firmy 
4 

 

Menšia časová 

náročnosť pri 

zavádzaní 

 

 

 

Vychytané 

chyby a 

nedostatky 

systému 

5 

 

Nie je nutný 

ţiaden SW a 

HW 

 

 

 

Okamţitá 

aktualizácia 

3 

4 4 4 

Klady 

celkom 
8 

 
4 

 
9 

 
7  

Zápory 

 

 

Časová a 

finančná  

náročnosť 

vzhľadom na 

súčasný stav IS 

5 

 

Časová a 

finančná 

náročnosť 

 

 

Moţná potreba 

vlastného IT 

tímu 

5 

 

Vyššia prvotná 

investícia 

 

 

 

Moţné 

doúpravy 

systému 

2 

 

Nutnosť 

poskytnúť 

citlivé údaje 

tretím stranám 

 

Pri výpadku nie 

je moţný 

prístup k dátam 

firmy 

5 

2 2 5 

Zápory 

celkom 
5 

 
7 

 
4 

 
10  

Výsledné 

hodnotenie 
3 

 
-3 

 
5 

 
-3  
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pouţívať aktuálny IS a čo najskôr chce prejsť na nový a táto stratégia je časovo menej 

náročná ako ostatné stratégie. Nesie síce so sebou isté riziko pri zavádzaní, avšak firma 

má všetky dáta bezpečne zálohované, čím sa riziko komplikácií podstatne zniţuje. 

  

3.3 Požiadavky na informačný systém 

Na základe potrieb firmy som vypracoval základné poţadavky na informačný 

systém, podľa ktorých vyberiem ten najvhodnejší: 

 

 Cena - firma nemá stanovený presný strop na nákup systému, avšak cenu berie 

ako dôleţitý faktor a chce sa drţať čo najviac „pri zemi“ a tak bude cena pri 

výbere pomerne silno zohľadňovaná 

 Časový horizont - čo najmenšia doba od nákupu systému aţ po jeho 

implementáciu a zahájenie beţnej prevádzky 

 Užívateľské prostredie - keďţe starý systém je veľmi chaotický, je vyţadované 

maximálne logické a intuitívne ovládanie systému a takisto aby nový systém 

nebol moc náročný na preškolenie zamestancov, ktorí s ním budú pracovať 

 Technická podpora - či uţ na riešenie krízových, alebo banálnych situácií je 

vyţadovaná stála technická podpora (e-mailom aj telefonicky) s dobou reakcie na 

problém max. do 24 hodín  

 Systémové požiadavky - vyuţitie aktuálnych softwarových a hardwarových 

poţiadaviek na chod celého informačného systému 

 Moduly - nový informačný systém by mal obsahovať všetky moduly ako 

obsahuje aktuálny informačný systém, to znamená: 

 

o Technická príprava výroby  

o Logistika nákup - MTZ  

o Logistika predaj  - ODBYT  

o Riadenie výroby a operatívne plánovanie  

o Evidencia výroby  

o Dlhodobé plánovanie  

o Podklady pre spracovanie miezd vo výrobe 
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3.4 Vybrané informačné systémy pre firmu 

V dnešnej dobe je uţ trh s informačnými systémami pomerne vyváţený a tak nie 

je problém nájsť systém, ktorý by spĺňal vyššie popísané kritéria a vyhovoval potrebám 

firmy. Keďţe sa jedná o výrobnú firmu so strojárenským zameraním, zameral som sa na 

trh so systémami, ktoré toto odvetvie pokrývajú. Po preskúmaní jednotlivých IS na ich 

webových stránkach, som sa rozhodol vybrať tri, ktoré ma zaujali najviac.  

 

3.4.1 Karat 

Spoločnosť KARAT Software je významným výrobcom a dodávateľom 

komplexných informačných systémov a sprievodných sluţieb s výhradne českým 

kapitálom a viac ako dvadsaťročnými skúsenosťami vo svojom odbore.  

Informačný systém KARAT umoţňuje úspešne plánovať a rozhodovať a vedie 

k efektívnemu vyuţívaniu zdrojov. Uľahčí komunikáciu a riadenie. Zjednoduší a zrýchli 

kľúčové procesy v oblastiach výroby, obchodu, financií, marketingu či logistiky. 

 

 

Obrázok 9: Logo informačného systému Karat (12) 

 

Funkcie systému Karat: 

 Riadenie výroby 

o technická príprava výroby s väzbou na CAD/CAM systémy 

o projekty 

o zakázky 

o zdroje 

o kooperácie 

o nezhody 
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o pokročilé plánovánie a rozvrhovanie výroby (APS),MRP, MRP II logistika 

výroby 

o elektronický zber dát z výroby (čárové kódy, RFID) 

 Riadenie dodávateľského reťazca (SCM) 

o CRM - riadenie vzťahov s obchodnými partnermi s internetovým volaním 

(VoIP) 

o predaj vrátane e-komercie B2B a B2C 

o nákup 

o skladové hospodárstvo, vrátane riadeného skladu (WMS) 

o inventúry 

o reklamácie 

o logistika nákupu, predaja, skladov 

 Riadenie financií 

o majetok 

o financie a riadenie Cash Flow 

o účtovníctvo 

o dane 

o Riadenie financií, Cash Flow, majetku a daní s vyuţitím nástrojov, ktoré 

zjednodušujú prácu a minimalizujú chyby, ocení vedenie obchodnej firmy 

pri kontrolách a auditoch 

 Riadenie ľudí 

o personalistika 

o mzdy 

o riadenie ľudských zdrojov 

o štatistické hlásenia a elektronická komunikácia s orgánmi štátnej správy 

 

 

http://www.karatsoftware.sk/aps.dic
http://www.karatsoftware.sk/mrp-1.dic
http://www.karatsoftware.sk/voip-1.dic
http://www.karatsoftware.sk/wms-1.dic


40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 10: Ukážka výrobného príkazu v IS Karat (13) 

 

3.4.2 Helios 

Informačný systém Helios vytvára firma Asseco Solutions, a.s., ktorá je 

najväčším producentom podnikových informačných systémov na českom a slovenskom 

trhu. Softvérové aplikácie z jeho produkcie sa distribujú aj na ďalších trhoch v rámci 

strednej Európy. Spoločnosť sa zaoberá nielen vývojom ale takisto implementáciou 

a podporou špecializovaných systémov pre organizácie všetkých veľkostí 

v najrozličnejších oblastiach ich pôsobenia.  

Výrobný systém je bliţšie ekonomike a skladu, neţ vlastným strojom. Riadenie 

a plánovanie výroby preto prebieha na tejto úrovni. Vďaka univerzálnosti je systém 

jednoduchšie a rýchlejšie inštalovateľný. Výrobné moduly významne podporujú 

komplexné riadenie všetkých typov výroby. Na technickú prípravu výroby 

nadväzuje  produktívne riadenie a plánovanie efektívnej výrobnej činnosti. Systém je 

plne prispôsobivý potrebám a poţiadavkám strojárskej výroby, po stránke zabezpečenia 

akýchkoľvek prebiehajúcich procesov. 
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Obrázok 11: Logo informačného systému HELIOS (14) 

 

Funkcie systému Helios: 

 Prepojenie s CAD systémami 

 Tvorba a archivácia kalkulácií 

 Náradie v TPV a vo výrobe 

 Podpora ponukovej činnosti 

 Varianty a alternatívy 

 Optimalizácia zásob 

 Kontrola disponibility materiálu pre výrobu  

 Grafické plánovanie výrobných zdrojov  

 Plánovanie a riadenie výroby 

 Podpora zmien a odchýlok TPV 

 Evidencia mzdových lístkov 

 Evidencia operácií a vyrobených celkov 

 Evidencia nepodarkov 

 Sledovateľnosť vo výrobe 

 Podpora riadenia akosti 

 Optimalizácia kapacitných zdrojov 

 MRP plánovanie zdrojov 

 Kooperácia 

 Zber dát pomocou terminálov 

 Zber dát pomocou čítačiek EAN 

 Evidencia výroby cez dotykový display 

 Účtovanie nedokončenej výroby 

 Evidencia plánovaných a skutočných nákladov 
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 Sledovanie výrobných nákladov v reálnych cenách 

 Vyhodnocovanie zákaziek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 12: Ukážka výrobného príkazu v IS Helios (15) 

 

 

3.4.3 QI 

DC Concept a.s. je česká firma, ktorá od roku 2000 vyvíja podnikový 

informačný systém QI, ktorý je vytvorený na mieru českým a slovenským zákazníkom, 

ich potrebám a štýlu práce. Vďaka svojej komplexnosti si však získal rad zákazníkov aj 

v ďalších stredo-európskych krajinách. Počas svojho pôsobenia na trhu sa spoločnosti 

podarilo vybudovať stabilné zázemie pre vývoj a rozsiahlu sieť obchodných partnerov. 

Informačný systém QI je komplexný informačný systém, ktorý spĺňa aj tie 

najnáročnejšie poţiadavky na riadenie firmy a spracovanie podnikových informácií. Je 

určený na riadenie výrobných a obchodných spoločností, pre firmy z oblasti sluţieb 

a distribúcie. Vďaka svojej schopnosti prispôsobiť sa zákazníkovi je QI vyuţívaný 
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nielen vo veľkých a stredných spoločnostiach, ale aj v malých firmách a vyuţívajú ho aj 

fyzické osoby, ktoré si pre svoje podnikanie vyberú len potrebný počet modulov. 

 

 

 

 

Obrázok 13: Logo informačného systému QI (16) 

 

 

Funkcie systému QI: 

 

 Ekonomika 

o Financie 

o Účtovníctvo 

o Majetok 

 Ľudské zdroje 

o Personalistika 

o Mzdy 

o Dochádzka 

 Obchod a marketing 

o Sklady 

o Obchod 

o CRM 

o Marketing 

o Riadenie firmy 

 Organizácia a riadenie 

o Workflow 

o Procesy 

o Projekty 
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 Výroba 

o Kapacity 

o TPV 

o Plánovanie výroby 

o Riadenie výroby 

o Kvalita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 14: Ukážka zoznamu výrobných zákaziek v IS QI (17) 

 

3.5 Výber konkrétneho informačného systému 

Z troch vybraných informačných systémov bude vybraný jeden, ktorý plne 

nahradí stávajúci systém a bude pre firmu najvhodnejší. K tomu si opäť zostavím 

tabuľku, kde preskúmam uţ vyššie spomínané kritéria pre výber systému, a síce, či dané 

kritéria mnou vybrané systémy spĺňajú.  
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Tabuľka 3: Porovnanie systémov na základe kritérií 

Kritéria Karat Helios QI 

Užívateľské 

prostredie ✔ ✔ ✔ 

Technická 

Podpora ✔ ✔ ✔ 

Systémové 

požiadavky ✔ ✔ ✔ 

Technická príprava 

výroby ✔ ✔ ✔ 

Logistika 

nákup ✔ ✔ ✔ 

Logistika 

predaj ✔ ✔ ✔ 

Riadenie výroby 

a plánovanie ✔ ✔ ✔ 

Evidencia 

výroby ✔ ✔ ✔ 

Dlhodobé 

plánovanie ✔ ✔ ✔ 

Podklady 

pre mzdy ✔ ✔ ✔ 
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Ako môţeme vidieť z tabuľky, tak vybrané systémy sú skutočne kvalitné 

a všetky tri spĺňajú poţadované kritériá výberu. Preto bude hlavným faktorom pri 

výbere nového informačného systému jeho cena. Ako bolo spomínané, tak firma nemá 

stanovený maximálny strop pre nákup riešenia, avšak prikloní sa samozrejme 

k najniţšej ponuke. Cenové porovnanie jednotlivých systémov je nasledovné (ceny 

v Kč sú prepočítané kurzom 1 € = 27 Kč): 

 

 Tabuľka 4: Porovnanie systémov na základe ceny 

 

Všetky systémy plne vyhovujú poţiadavkám firmy, avšak najlacnejšie vychádza 

informačný systém QI a keďţe firma sa hodlá prikloniť k najlacnejšej alternatíve, tak by 

si mala vybrať práve tento systém. Navyše veľkou výhodou je, ţe tento systém je plne 

elastický a tak ho môţno za plnej prevádzky dopĺňať alebo zniţovať o ďalšie 

funkcionality. 

 

3.6 Ekonomické zhodnotenie,  prínosy a riziká 

V tejto kapitole sa pozriem bliţšie na náklady, ktoré budú vynaloţené na 

zavedenie nového informačného systému do firmy. V druhej časti skúsim priblíţiť 

prínosy, ktoré by mali byť vyvolané zmenou informačného systému, avšak je nutné 

podotknúť, ţe prínosy sa v tomto prípade ťaţko premietajú do financií, pretoţe systém 

sa na nich podieľa len nepriamo. Ako posledné zhodnotím aj riziká, ktoré môţu nastať 

pri zavedení nového informačného systému. 

 

 Karat Helios QI 

Cena 
43 000 € 

(1 161 000 Kč) 

37 500 € 

(1 012 500 Kč) 

25 000 € 

(675 000 Kč) 
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3.6.1 Náklady 

Náklady na nový informačný systém som rozdelil do dvoch častí a to konkrétne 

na jednorázové náklady a paušálne náklady (ceny v Kč sú opäť prepočítané kurzom 1 € 

= 27 Kč). 

 Jednorázové náklady 

o Kúpa systému 

o Implementácia systému 

o Školenie zamestancov 

 

Náklady Cena 

Kúpa systému 18 000 € (486 000 Kč) 

Implementácia systému 5 000 € (135 000 Kč) 

Školenie zamestnancov 2 000 € (54 000 Kč) 

Spolu 25 000 € (675 000 Kč) 

Tabuľka 5: Jednorázové náklady 

 

Do jednorázových nákladov som začlenil samotnú kúpu systému, jeho 

implementáciu a ako posledný krok preškolenie zamestnancov na nový systém. 

Hardware má firma kvalitne vybavený, takţe nie je nutné zaobstarávať nový kvôli 

novému informačnému systému. Cena jednorázových nákladov sa tak vyšplhala na 

čiastku 25 000€ (675 000 Kč). Treba však poznamenať, ţe cena je len orientačná 

a môţe sa  vo finálnej podobe trošku meniť. Presná cena za nový systém sa určí aţ po 

dôkladnej analýze, ktorú vykoná dodávateľ systému. 

 

 Paušálne náklady 

o Aktualizácia systému a údrţba 

o Oprava moţných chýb 
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Náklady Cena 

Aktualizácia systému a údržba 3 240 € (87 480 Kč) 

Oprava možných chýb 700 € (18 900 Kč) 

Spolu 3 940 € (106 380 Kč) 

Tabuľka 6: Paušálne náklady 

 

Paušálne náklady zahŕňajú aktualizáciu a údrţbu systému, ktoré činia 18% zo 

základnej ceny licencie a takisto zahŕňajú aj opravu moţných chýb systému. Cena za 

paušálne náklady teda vychádza na 3 940 € ročne (106 380 Kč). 

 

3.6.2 Prínosy 

Zavedenie nového informačného systému do firmy by sa malo podpísať hlavne 

na zrýchlení a skvalitnení procesov, zefektívnenie práce a komunikácie, celkovo 

sprehľadnenie celého systému, čo by malo vo finále priniesť lepšie fungovanie firmy a 

vyššiu produktivitu práce. 

Prínosy nového informačného systému 

 Zrýchlenie procesov 

 Celkové sprehľadnenie systému 

 Časová úspora 

 Zlepšenie komunikácie 

 Zefektívnenie a zrýchlenie práce, čo by malo viesť aj k vyšším ziskom 

 

3.6.3 Riziká 

Tak ako kaţdá inovácia, tak aj zavedenie nového informačného systému môţe 

so sebou niesť aj riziká, ktoré môţu nastať pri jeho zavádzaní. Ako hlavné riziká 

môţeme označiť tieto: 

 Nedôsledné zaškolenie zamestnancov na nový informačný systém 

 Podcenenie vstupnej analýzy 
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 Podcenenie testovacej prevádzky 
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Záver 

Cieľom tejto bakalárskej práce bolo posúdenie informačného systému firmy 

Decon s.r.o., ktorá navrhuje, vyrába a dodáva kompaktné predávajúce stanice tepla. Na 

základe posúdenia súčasného informačného systému firmy mali byť vypracované 

návrhy na jeho zlepšenie, ktoré by prispeli k efektívnejšej práci, zrýchleniu procesov a 

v neposlednej rade aj k vyššej spokojnosti zamestnancov firmy. 

V prvej časti práce som sa zameral na teoretické východiská, kde som sa snaţil 

vybrať tie najpodstatnejšie informácie a definíciu základných pojmov, ktoré boli pouţité 

v práci a s ktorými som potom pracoval. 

Ďalším krokom bola kompletná analýza súčasneho stavu informačného systému 

firmy, kde som pouţil SWOT a HOS8 analýzu. Z výsledkov analýz bolo zistené, ţe 

aktuálny informačný systém je nevyváţený a neefektívny, pretoţe všetky skúmané 

oblasti boli pod poţadovanou úrovňou. 

V návrhovej časti som postupne rozobral jednotlivé riešenia obstarania nového 

informačného systému, kde som zhotovil tabuľku podľa ktorej vyšlo najavo, ţe 

nejlepším riešením pre firmu bude nákup uţ hotového riešenia. Následne som teda 

vybral tri informačné systémy, ktoré pokrývajú aj strojárenskú výrobu a potom som 

jednotlivé systémy porovnal podľa poţadovaných kritérií, ktoré boli určené pre jeho 

výber. Z výsledkov sa ukázalo, ţe všetky tri navrhnuté systémy odpovedajú kritériam 

firmy, takţe rozhodujúcim faktorom pre výber systému bude cena. Tu sa ukázal ako 

najlacnejší systém QI. Jedná sa o elastický systém, takţe firma si ho môţe upraviť 

presne podľa svojich potrieb. 

Posledná časť tejto práce bola zameraná na ekonomické zhodnotenie, prínosy a 

riziká zavedenia nového informačného systému. Z ekonomického hľadiska som rozdelil 

náklady na jednorázové a paušálne, kde som vyčíslil, koľko finančných prostriedkov 

bude firma potrebovať jednorázovo a potom kaţdý rok. Ako hlavné prínosy nového 

systému vidím v zefektívnení práce a zrýchlení procesov, čo by malo v dôsledku viesť 

aj z zvýšeniu ziskov firmy. Samozrejme kaţdá inovácia má aj svoje riziká a inak to nie 

je ani pri závádzaní nového systému do firmy. Hlavné riziká preto môţu nastať pri 



51 

 

nedôslednom zaškoľovaní zamestnancov do nového systému a taktieţ pri podcenení 

vstupnej analýzy, či testovacej prevádzky. 

Myslím si, ţe svojou prácou som splnil vytýčený cieľ a podarilo sa mi navrhnúť 

riešenie, ktoré by firma moha vyuţiť aj v praxi. Dúfam tak, ţe niekedy v budúcnosti by 

mohli kladne vyuţiť moje poznatky, ktoré boli nadobudnuté v tejto práci. 
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