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Abstrakt 

Bakalárska práca sa zaoberá návrhom zmien informačného systému pre 

konkrétny podnik. Na základe zvolených analýz a postupov ponúka možnosti zlepšenia 

organizácie práce v rámci výrobných procesov. Hlavným zámerom tak bude navrhnúť 

vhodné riešenia, ktoré by po zavedení mali subjektu dopomôcť ku lepšej produktivite, a 

tým dopomôcť k dosiahnutiu stanovených cieľov. 

 

Abstract 

This bachelor's thesis focuses on a proposal of changes to an information system 

for a specific company. Based on the selected analysis and procedures, this offers an 

improvement of the organization of work in manufacturing processes. The main focus is 

to propose appropriate solutions to help the company to achieve better productivity and 

thus help to achieve their economical goals.  
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ÚVOD 

So stále rastúcou informatizáciou v podnikoch a stúpajúcim dopytom po 

zrýchlení a zefektívnení práce v jednotlivých odvetviach, zlepšení 

konkurencieschopnosti či produktivity, sa firmy v súčasnej dobe už nezaobídu bez 

informačného systému. Efektívna práca s informáciami sa stáva čoraz dôležitejšou 

súčasťou pri rozhodovacích procesoch, a tým šetrí čas, námahu, financie a vo veľa 

aspektoch aj pracovnú silu.  

Súčasné informačné systémy nielen dopomáhajú informácie spravovať či 

archivovať, ale ponúkajú funkcionalitu aj v ďalších sférach, akými sú personalistika, 

skladové priestory, riadenie výrobných procesov či účtovníctvo. Podniky tak získavajú 

široké možnosti voľby samotného systému, ako aj jeho modulov, príp. doplnkov, a tým  

plne vyhovieť svojim požiadavkám a predstavám pre skvalitnenie svojej činnosti.  

V rámci tejto bakalárskej práce sa budem zaoberať analýzou súčasného 

informačného systému podniku CONTAL OK, spol. s.r.o. a pomocou rôznych metód 

a postupov tak zhodnocovať stav a navrhovať možné opatrenia a riešenia pre jeho 

zlepšenie. 
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1 CIEĽ A METODIKA PRÁCE 

1.1 Cieľ 

Cieľom tejto práce je posúdenie a zhodnotenie informačného systému 

v konkrétnom podniku CONTAL OK, spol. s.r.o. a na základe zozbieraných informácií 

následné vytvorenie návrhu možných zlepšení a úprav tak, aby bola dosiahnutá vyššia 

efektivita práce, a aby boli odstránené slabé stránky a nedostatky jeho súčasného stavu.  

1.2 Metódy a postupy práce 

Ako základnú súčasť pre spracovanie tejto témy som si zvolil SWOT analýzu, 

ktorá ponúkne ucelený pohľad na hlavné klady a zápory súčasného stavu v podniku. Po 

preskúmaní jednotlivých zložiek sa budem snažiť v čo najväčšej miere zredukovať slabé 

stránky a eliminovať hrozby podniku pôsobiace na jeho informačný systém.  

Ďalšou metódou bude analýza HOS 8, ktorá pomáha izolovať jednotlivé časti 

systému do ôsmych celkov, ktoré môžem samostatne posúdiť.  

Následne, po vyhotovení týchto analýz, sa budem snažiť navrhnúť riešenia pre 

úpravu súčasného stavu, v ktorom sa systém nachádza, prípadne zvolenie nového 

systému tak, aby bola práca s ním efektívnejšia, ekonomicky výhodnejšia a aby 

vyhovovala požiadavkám klienta.   
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2 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ  

V tejto kapitole sú uvedené základné teoretické poznatky z problematiky 

informačných systémov a rozbor termínov, akými sú informácia a systém, ako aj 

metódy, ktoré budú aplikované pre analýzu informačného systému. 

2.1 Základná terminológia  

2.1.1 Informácia 

Pojem informácia je vo viacerých oblastiach definovaný inak, preto je ho 

potrebné dostatočne tematicky vymedziť pre nami sledovaný problém. V rámci 

informačných technológií sú základnou surovinou pre tvorbu informácie dáta. 

Pod pojmom informácia si tak môžeme predstaviť správu nesúcu určitý oznam 

o jave alebo javoch, ktoré nastali, a tým tak znížiť mieru neznalosti o týchto javoch na 

strane príjemcu. Informácia môže byť podaná hlasovo, písaným textom, zvukovým či 

obrazovým vnemom, vždy by mala byť ale dostatočne zrozumiteľná a hodnotná pre 

príjemcu tak, aby ju bol schopný spracovať a využiť pre ďalšiu činnosť. [1] 

Spracovanie informácie je operácia, ktorou sa v informačnom systéme triedia a 

upravujú informácie do takej podoby, aby boli vhodné pre ich znázornenie príjemcovi 

alebo pre riadiacu činnosť určitého procesu v systéme či aplikácii. Túto definíciu 

môžeme  taktiež chápať ako proces rozpoznania dát z informácie človekom alebo 

technickým zariadením pre riadenie alebo ovládanie rôznych činností. V súčasnosti 

podniky spracúvajú informácie hlavne kvôli zmenšeniu ich množstva, čím sa úmerne 

zvyšuje ich kvalita. [2] 

2.1.2 Systém 

Systémom môžeme rozumieť účelovo definovaný súbor prvkov, medzi ktorými 

existujú určité vzťahy (väzby) a na základe vlastností týchto prvkov a väzieb sa určuje 

jeho chovanie k okoliu. [1] 
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2.1.3 Informačné technológie 

Aby podnik vedel dáta sledovať, ukladať, zaznamenávať a pretransformovať 

na informácie, potrebuje určité nástroje a technológie, ktoré mu k tejto činnosti 

dopomáhajú. Tieto technológie sa skladajú zo softwarovej zložky, ktorá má na starosti 

výpočtové operácie s dátami, a hardwarovej zložky, pod ktorou si môžeme predstaviť 

určité technické zariadenie, vďaka ktorému môžeme tieto výpočty realizovať. 

Pod informačné technológie vieme teda zaradiť akékoľvek softwarové aplikácie 

a hardwarové zariadenia, na ktorých prebiehajú činnosti týkajúce sa informačného 

systému. [3] 

2.2 Informačný systém 

„Pojmom informačný systém sa rozumie účelové usporiadanie vzťahov medzi 

ľuďmi, dátovými zdrojmi a procedúrami ich spracovania, vrátane technologických 

prostriedkov. Toto usporiadanie zabezpečuje zber, prenos, uchovanie, transformáciu, 

aktualizáciu a poskytovanie dát na ich  informačné využitie ľuďmi. Súčasťou počítačovo 

podporovaných informačných systémov je aj disponibilné hardwarové a softwarové 

vybavenie.“ [4] 

V informatike je účelom informačného systému zaistiť správne vyjadrenie 

informácie, jej spracovanie a manipuláciu v rámci nejakého systému. Ten je tvorený 

ľuďmi, nástrojmi a metódami, ktoré sú spoločne usporiadané do troch základných častí : 

- Vstup (input), 

- Spracovanie (processing), 

- Výstup (output) [1] 
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Obrázok 1 - Schéma práce s informáciou v IS (Zdroj: prevzaté z [1] a vlastné spracovanie) 

Vstup Spracovanie Výstup

Riadenie Riadenie

Spätná väzba

Prostredie (okolie systému)
 

Pre súčasné firmy sa stáva informačný systém nutnosťou. Prináša im nespočetné 

množstvo výhod a zjednodušenie základných riadiacich operácií podniku, akými sú 

strategické, taktické a operatívne rozhodovanie. Umožňuje im zachytiť, spracovať a 

sledovať oveľa väčšie množstvo dát, a tým zrýchliť ich činnosť. Preto podniky 

každoročne investujú veľké finančné prostriedky do rozvoja ich informačných systémov 

za účelom zlepšenia vlastnej produktivity a konkurencieschopnosti. [3] 

2.2.1 Funkcie informačných systémov 

„Ak sa informácie využívajú pri riadení objektov alebo procesov, potom 

podstatou funkcie informačného systému je na základe definovaných požadovaných 

výstupných informácií, potrebných pre riadenie, zabezpečiť nevyhnutné vstupné 

informácie.” [4] 

 Podľa hore uvedenej definície vyplýva, že základňou informačných systémov sú 

vstupné informácie, ich kvalita a následný proces spracovania až po prenos ku 

príjemcovi. Z týchto tvrdení tak môžeme formulovať päť základných funkcií :  

- zabezpečenie vstupných informácií 

- uchovávanie informácií vo vhodne nadefinovaných dátových štruktúrach, ktoré 

umožňujú rýchlu a efektívnu prácu s nimi  
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- manipulácia s dátami z miesta vzniku na miesto ich spracovania a následne na 

miesto ich využitia 

- prezentácia dát v textovej, tabuľkovej, obrazovej, zvukovej, hlasovej prípadne 

kombinovanej forme 

- spracovanie dát, ktoré prebieha na základe presne stanovených algoritmov 

stanovených ich autormi [4] 

2.3 Podnikové informačné systémy 

Informačné systémy výrazne ovplyvňujú ekonomické, obchodné a výrobné 

procesy organizácií a firiem naprieč všetkými odvetviami. S nástupom vývoja 

informačných technológií ako takých tak vzniká tlak na súčasné firmy viesť svoje 

rozhodovacie činnosti s čo najväčším množstvom potrebných informácií a s čo 

najväčšou mierou aktuálnosti. Konkurencieschopnosť podnikov, ako aj schopnosť 

udržať si svoje produkty a služby na trhu, tak čoraz viac závisí od uplatnenia možností, 

ktoré súčasné podnikové informačné systémy ponúkajú. [5] 

 Podľa docenta Sodomku si pod pojmom podnikový informačný systém môžeme 

predstaviť: „Systém vytváraný ľuďmi, ktorý prostredníctvom dostupných technológií 

a prostriedkov a stanovených metód spracováva podnikové dáta a vytvára z nich 

informačnú a znalostnú bázu podniku slúžiacu k riadeniu podnikových procesov, 

manažérskemu rozhodovaniu a správe podnikovej agendy.” [6] 

 Tieto technológie a prostriedky vieme konkretizovať a rozdeliť do nasledovných 

zložiek IS :  

 technické prostriedky (hardware) – akékoľvek hmatateľné nástroje a 

zariadenia podniku, ktoré spracúvajú informácie. 

 programové prostriedky (software) – vybavenie nehmotného 

charakteru, najmä procedúry, algoritmy a komunikačné prostriedky 

zodpovedné za spracovanie dát a informácií. 



16 
 
 

 organizačné prostriedky (orgware) – nariadenia určujúce pravidlá o 

správnom využívaní a prevádzke IS a IT. 

 ľudská zložka (peopleware) – znalosti a skúsenosti pracovníkov 

narábajúcich s informáciami a ich schopnosť tieto informácie správne 

interpretovať a chápať ich význam. 

 dáta – predmet spracovania v systéme, obraz skutočností významných 

pre podnik; podľa spôsobu spracovania ich možno rozlišovať na 

štruktúrované a neštruktúrované. [7] 

2.3.1 Klasifikácia podnikových informačných systémov 

Informačné systémy môžeme rozdeliť na základe viacerých hľadísk a radu 

rôznych kritérií. Avšak pre túto prácu je dostačujúce rozdelenie z pohľadu pokrytia 

podnikových funkcií : 

 ERP systémy (Enterprise Resource Planning) – ide o systémy 

pokrývajúce plánovanie a riadenie podnikových zdrojov naprieč 

všetkými úrovňami riadenia, od operatívneho až po strategické. Takéto 

systémy umožňujú svojim užívateľom: 

o  Správu a aktualizáciu svojej dátovej bázy (dodávatelia, 

zákazníci, majetok, finančné náležitosti). 

o  Realizáciu procesov operačného charakteru a spracovanie 

dokumentácie pre obchodné náležitosti (dodávky materiálu, 

objednávky, faktúry). 

o  Viesť štatistiky a prehľady (stav tovaru na sklade, prehľad 

zákazníkov) [6] 

 

 



17 
 
 

Podľa veľkosti záberu vieme ERP systémy rozdeliť na: 

o ERP systémy 1. generácie - pokrývajúce základné procesy. 

o ERP systémy 2. generácie - systémy rozšírené o externé procesy 

týkajúce sa napríklad dodávateľského reťazca, komunikácie so 

zákazníkom alebo manažérskeho rozhodovania. [6]  

 SCM systémy (Supply Chain Management) – predstavujú súbor 

procesov, ktoré riešia optimalizáciu riadenia dodávateľského reťazca 

s ohľadom na koncového zákazníka. [8]  

 CRM systémy (Customer relationship management) – predstavujú 

množinu všetkých činností spojených s zlepšením komunikácie a vzťahu 

so zákazníkom. Cieľom týchto systémov je za pomoci rôznych 

marketingových nástrojov a nástrojov zákazníckeho servisu zlepšiť 

vzťahy so zákazníkmi tak, aby boli uspokojené ich požiadavky a potreby 

a firma si tak mohla udržať stálu zákaznícku bázu. [8]   

 MIS (Management Information System) – systémy zberajúce informácie 

a dáta uložené v CRM, SCM, ERP systémoch za účelom poskytnutia 

sumarizovaných a agregovaných informácií za dlhšie časové obdobie 

formou prehľadových tabuliek a grafov. Táto funkcionalita je 

najčastejšie využívaná vrcholovým manažmentom pre dôležité 

rozhodovacie procesy vyžadujúce si správne usporiadané a zostavené 

dáta. [8] 
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2.4 Podnikové procesy 

2.4.1 Proces 

Proces vieme obyčajne definovať ako transformáciu vstupov na výstupy. Avšak 

proces v podnikovom chápaní je špecifikovaný oveľa viac.   

„Proces je množina na seba nadväzujúcich činností, ktoré z definovaných 

vstupov vytvárajú požadovaný výstup, viažu na seba zdroje vo forme ľudí, materiálu, 

financií, použitých technológií a času a majú merateľné charakteristiky.” [1]  

V informatike vieme procesy, rovnako ako aj dáta a funkcie, kategorizovať 

podľa viacerých hľadísk. Medzi základné členenia však patrí členenie podľa ich 

významu pre podnik na: 

 Základné “core” procesy – majúce na starosť hlavné podnikové aktivity 

 Podporné procesy – robia podporu základným 

 Riadiace procesy – definujúce administratívnu a organizačnú časť firiem 

[1] 

2.4.2 Vlastník procesu 

Ide o osobu, ktorá je zodpovedná za priebeh a výsledky procesu a stará sa 

o proces tak, aby firme prinášal pridanú hodnotu a to už v akejkoľvek forme. Medzi 

ďalšie vlastnosti vlastníka patria aj : 

 Zaisťuje fungovanie procesu 

 Monitoruje proces a zaisťuje jeho aktuálnosť 

 Vyhodnocuje kľúčové ukazovatele procesu 

 Rozvrhuje zdroje na výkon procesu 

 Navrhuje zmeny pre proces [3]  
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2.4.3 EPC diagram 

Jednou z možností, akou môžeme procesy v podniku popísať, je EPC diagram. 

Ide o grafický popis procesu alebo viacerých na seba nadväzujúcich procesov 

pozostávajúci zo základných a rozširujúcich elementov. Medzi základné elementy 

môžeme zaradiť udalosti, činnosti (aktivity), logické spojky a kontrolné šípky tvoriace 

základnú kostru diagramu.  

Každú z činností však vieme popísať aj rozširujúcimi elementami a to vo forme 

organizačnej jednotky, ktorá sa stará o priebeh danej činnosti a informačného zdroja 

znázorňujúceho funkciu informačného systému podporujúcu danú procesnú aktivitu. 

Takto zostavený EPC diagram umožňuje jednoduché znázornenie procesov v čase, ako 

aj jeho zrozumiteľný popis pre využitie v rôznych podnikových analýzach. 

 

Obrázok 2 - Značky diagramu EPC (Zdroj: vlastné spracovanie) 
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2.5 Analytické prostriedky 

2.5.1 SLEPTE analýza 

V súčasnosti na každú spoločnosť podnikajúcu v akomkoľvek type odvetvia 

pôsobí svojimi faktormi jej externé (vonkajšie) prostredie. Pre zanalyzovanie týchto 

faktorov sa najčastejšie využíva SLEPTE analýza, ktorá ponúka strategický pohľad na 6 

oblastí okolitého prostredia firmy. [9] 

 S – Sociálne (social) – pôsobenie sociálnych javov do vnútra organizácie  

 L – Legislatívne (legal) – národná, európska a medzinárodná legislatíva 

pôsobiaca na podnik 

 E – Ekonomické (economic) – vplyv národnej a svetovej ekonomiky 

 P – Politické (political) – potenciálne pôsobenie politických vplyvov 

 T – Technologické (technological) – vplyv vyspelých technológií 

 E – Ekologické (ecological) – otázky miestnej, regionálnej problematiky 

životného prostredia [9] 

Obrázok 3 - Faktory SLEPTE analýzy (Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Podstatou tejto analýzy je v rámci každej skupiny faktorov jasne identifikovať 

súbor najznámejších javov, udalostí a rizík vplývajúcich na organizáciu. Často býva 

využívaná ako podklad pre vstupy do SWOT analýzy. [9] 

2.5.2 Porterov model piatich síl 

Spôsob, akým možno analyzovať konkurenčné prostredie podniku a jeho riziká 

v čo najlepšej možnej miere, pokrýva Porterov model piatich síl. Podstatou tohto 

modelu je prognóza vývoja konkurenčnej situácie a správania takýchto subjektov 

pôsobiacich na podnikanie spoločnosti. [10] 

 

Podnik pomocou tejto analýzy vyhodnocuje intenzitu jednotlivých síl a navrhuje 

akým spôsobom sa dá na tieto sily reagovať a adaptovať sa na  hroziace riziká z ich 

strany. Model pozostáva z 5 oblastí šetrenia a to:  

 Hrozba existujúcej konkurencie 

 Hrozba potenciálnej konkurencie 

 Hrozba vstupu nového substitútu na trh 

 Sila zákazníkov 

 Sila dodávateľov [10] 

Obrázok 4 - Sily Porterového modelu (Zdroj: vlastné spracovanie) 
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2.5.3 SWOT analýza 

Jednoduchá metóda pre hodnotenie a posudzovanie vnútorného a vonkajšieho 

prostredia podniku sa nazýva SWOT analýza. Ide o jeden z hlavných nástrojov 

strategického plánovania podniku. Pristupuje k analyzovaniu prostredia podniku 

pomocou štyroch kategórií: [11] 

 Silné stránky (Strengths) – interné faktory, kladne pôsobiace na podnik 

 Slabé stránky (Weaknesses) – interné faktory, sťažujúce situáciu 

podniku 

 Príležitosti (Opportunities) – externé faktory, potenciálne možnosti pre 

podnik 

 Hrozby (Threats) – externé faktory, možné rizikové faktory pre podnik 

Hlavnou úlohou SWOT analýzy je, okrem poskytnutia uceleného pohľadu na 

silné a slabé stránky pre manažment podniku, aj čo najviac špecifikovať a 

objektivizovať jednotlivé body tak, aby ich bolo možné čo najlepšie porovnať aj v rámci 

odvetvia, v ktorom firma pôsobí. Pri objektívnom pohľade na príležitosti resp. hrozby je 

treba brať do úvahy aj vývojové trendy a zmeny vonkajšieho prostredia. Takýmto 

spôsobom vie firma správne vyvodiť dôsledky a vie správne nastaviť ďalšie kroky 

v plnení svojej stratégie. [12] 
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2.5.4 Analýza IS pomocou metódy HOS 8  

Metóda HOS 8 je analytická metóda vyvinutá Ústavom informatiky na 

Podnikateľskej fakulte VUT v Brne. Zaoberá sa posudzovaním informačného systému 

podniku pomocou hodnotenia 8 špecifických oblastí systému. Vďaka rozdeleniu 

analýzy na hodnotiace skupiny sa dajú zistené nedostatky konkretizovať priamo na 

oblasť, v ktorej sa vyskytujú. [3] 

Pre určenie jednotlivých oblastí, konkrétne stavu v akom sa nachádzajú, metóda 

HOS 8 formuluje sady kontrolných otázok. Na tieto otázky sa odpovedá výberom jednej 

zo slovných možností, ktorá je následne číselne ohodnotená v škále od 1 do 5. Hodnota 

stavu danej oblasti sa následne vypočíta ako aritmetický priemer zo zodpovedaných 

otázok s odrátaním odpovedí s najväčším a najmenším bodovým ziskom v rámci 

skúmanej oblasti. Oblasti hodnotenia informačného systému pomocou metódy HOS 8 

sú: 

 HW – hardware – oblasť posudzujúca technické vybavenie podniku 

 SW – software – oblasť skúmajúca programové vybavenie a jeho 

využívanie v podniku 

 OW – orgware – oblasť zahrňujúca pravidlá a pracovné postupy spojené 

so systémom v podniku 

 PW – peopleware – oblasť posudzujúca užívateľov IS v podniku 

 DW – dataware – oblasť skúmajúca dátovú zložku používanú systémom 

 CU – customers – oblasť posudzujúca prepojenia IS so zákazníkmi 

 SU – suppliers – oblasť skúmajúca prepojenia IS s dodávateľmi 

 MA – management IS – oblasť zahrňujúca riadenie systému vo vzťahu 

k informačnej stratégii podniku [13] 
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3 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 

Táto kapitola je venovaná krátkemu súhrnu informácií o analyzovanom podniku 

CONTAL OK, spol. s.r.o., ako aj jednotlivým analýzam zložiek podniku, ktoré priamo 

aj nepriamo vplývajú na ním používané informačné technológie. 

3.1 Popis spoločnosti 

Nasledujúca časť práce je venovaná stručnému popisu základných informácií 

o skúmanom podniku. 

3.1.1 Základné údaje 

 Názov:  CONTAL OK, spol. s.r.o., 

 Sídlo:   Fr.Mráza 289/2 Žilina 01001 Žilina, Slovenská republika, 

 Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, 

 IČO / DIČ:  00633399 / 2020445174, 

 Email:   contal@contal.sk, 

 Predmet podnikania: 

- projektovanie, montáž, údržba, revízia a oprava zabezpečovacích 

systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení 

umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom 

objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí   

- automatizované spracovanie dát  

- poskytovanie software – predaj hotových programov na základe 

zmlúv s autormi  

- sprostredkovanie obchodu a marketing  

- veľkoobchod so spotrebnou a výpočtovou technikou a náhradnými 

dielmi  

- poradenská činnosť v predmete podnikania  
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- reklamné a propagačné činnosti  

- výroba kancelárskych strojov a počítačov (vrátane prístrojov na 

spracovanie dát)  

- systémy pre zabezpečovanie objektov  

- telekomunikácie (s výnimkou činnosti § 3 odst. 2 písm. h) [14] 

 

3.1.2 Sortiment výrobkov a služieb 

Podnik produkuje výrobky s vlastným softvérovým riešením vrátane vývojovej 

zložky a montáže mechanických dielov, skriniek, čítačiek kariet a následnej expedície. 

Dodáva komplexné riešenia vo viacerých oblastiach prístupových, dochádzkových 

či zabezpečovacích systémov. Okrem iného aj produkty identifikačných 

systémov, špeciálnych komunikačných a stravných systémov. Konkrétne:  

 Počítačový softvér na báze databáz MS SQL pre všetky spomenuté 

systémy 

 Firmvér pre mikroprocesory pre všetky spomenuté systémy 

 Manufaktúrna/zákazková výroba všetkých elektronických a mechanických 

komponentov spojených s chodom či inštaláciou definovaných systémov 

 Služby vo forme opráv či servisu vlastných výrobkov, CE certifikácie, 

2D/3D dizajnu komponentov, návrhu dosiek plošných spojov 

 Contract manufacturing – výroba produktov pod značkou iného subjektu  
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3.1.3 Organizačná štruktúra firmy 

Organizačná štruktúra subjektu má tvar podobný funkčnej štruktúre, kde sa 

firma snaží vytvárať útvary na základe zoskupovania príbuzných alebo na seba 

nadväzujúcich špecializovaných činností, či už je to vývoj, výroba, výskum, 

administratíva. Taktiež sa pokúša pracovné sily zoskupovať na základe projektov príp. 

systémov, na ktorých jednotliví zamestnanci pracujú. Všetky tieto odvetvia sú 

podradené hlavnému riaditeľovi, ktorý má v každom odvetví svojho lokálneho riaditeľa 

(manažéra, ktorý sa stará o chod daného oddelenia).  

Obrázok 5 - Organizačná štruktúra podniku (Zdroj: vlastné spracovanie) 
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3.1.4 Obchodná situácia podniku 

Hlavné obchodné aktivity spoločnosti sa zameriavajú prevažne na okolité 

krajiny (Česká a Slovenská republika), ale aj na krajiny severnej Európy či Austrálie. V 

prípade škandinávskeho trhu predáva svoje produktové riešenia partnerskej firme 

CONTAL SECURITY AB, ktorá sa stará o ich následnú re-distribúciu. Firma avšak 

ponúka svoje produkty aj na lokálnych trhoch, kde nemá veľkú konkurenciu z hľadiska 

prepracovanosti vývoja a výroby, ako aj možnosti šiť produkty na mieru požiadavkám 

odberateľov. Slovenskí odberatelia ale práve hľadajú rýchle a lacné riešenia bez 

garancie či už servisných zákrokov, alebo kvality, a tým umožňujú rôznym firmám, 

ktoré sa snažia v určitých oblastiach konkurovať subjektu, aby uspeli na tunajších 

trhoch. 

3.2 Analýza externého prostredia podniku 

Táto časť práce je zameraná na skúmanie vonkajšieho prostredia podniku. Jej 

súčasťou jej SLEPTE analýza a Porterov model piatich síl, ktoré poskytnú potrebné 

vstupné informácie pri zostavovaní SWOT analýzy. 

3.2.1 Porterov model piatich síl 

Hrozba existujúcej konkurencie 

 Aktuálna konkurencia firmy, ktorá sa zaoberá podobnou podnikateľskou 

činnosťou, je v rámci tohto oboru veľká. Ide hlavne o firmy, ktoré pre svoju výrobu 

využívajú dodávateľov prevažne z Číny a ostatných ázijských krajín. Ponúkajú tak na 

trh produkty, ktoré majú síce atraktívne cenové parametre, ale chýba im dostatočná 

kvalita z hľadiska hardvérových súčastí a často aj nie veľmi stabilné softvérové riešenia. 

Týmto trhovým podmienkam sa firma snaží konkurovať ponúkaním kvalitnejších 

riešení ako konkurenti, ponúkaním rôznych modifikácií svojich produktov na mieru 

zákazníkovi. Poskytuje aj možnosti rozširovania a servisu už nasadeného systému  za 

výhodných cenových podmienok. Celkovo môžeme označiť silu existujúcej 

konkurencie na stredne-silnú, keďže značnou mierou ovplyvňuje výrobnú a 

marketingovú stratégiu podniku. 
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Hrozba potenciálnej konkurencie 

 V prípade vstupu nového subjektu na pole pôsobnosti veľmi závisí na bariérach 

vstupu na takýto typ trhu. Aby novovzniknutý subjekt mohol začať podnikať v tejto 

oblasti, musí investovať nemalý kapitál a čas, nakoľko nie je jednoduché v tomto obore 

preraziť.  

V dnešnej dobe sa firmy orientujú na rýchly zisk, pričom táto oblasť si vyžaduje 

určitú históriu subjektu a pozitívne referencie od ostatných zákazníkov, keďže ide 

o produkty a systémy, ktoré vo firmách odoberateľov ovplyvňujú podnikové procesy 

a v neposlednom rade aj bezpečnosť firiem samotných. Celkovo tak môžeme silu 

ohodnotiť ako stredne-slabú z dôvodu, že ide o relatívne náročný trh.  

 

Hrozba vstupu nového substitútu na trh 

 Dochádzkové či prístupové systémy sú veľmi jedinečné produkty, ktoré zatiaľ 

nemajú veľké možnosti ich nahradenia. Jedinou možnosťou, ako sa môže v tejto oblasti 

objaviť aspoň čiastočný substitút, je zmena identifikátora pre tieto systémy. Najčastejšie 

sa tak využívajú kartové identifikátory na báze RFID čipu, ktoré by v budúcnosti mohla 

nahradiť biometrická identifikácia.  

Zákazník by tak nebol povinný zo sebou do práce nosiť kartu, na ktorú firma 

musí vynaložiť určité náklady na jej prvotnú výrobu, ako aj v prípade jej straty alebo 

poškodenia. Biometrický údaj, akými sú odtlačky prstov alebo snímok sietnice oka, by 

jednoznačne identifikoval osobu a nevyžadoval by žiadne dodatočné náklady alebo 

potrebu nosenia so sebou ako ostatné identifikátory. Avšak súčasná legislatíva povoľuje 

využitie takýchto údajov v spomenutých systémoch len pre veľmi citlivé a špeciálne 

chránené objekty. [15]  

V prípade tejto hrozby firma necíti žiadne ohrozenie, a tak silu môžeme 

kvalifikovať ako slabú, nakoľko potenciál vstupu takéhoto substitútu na trh si vyžaduje 

čas a úpravu množstva zákonov.  
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Sila zákazníkov 

 Zákaznícka báza firmy sa delí na dve skupiny. V prvej skupine je partnerská 

spoločnosť v zahraničí, ktorá produkty odoberá a následne distribuuje na svojich 

lokálnych trhoch. V druhej skupine sú samotní priami zákazníci subjektu. Táto skupina 

však nie je veľmi stabilná vo vzťahu s dodávateľom, nakoľko má veľmi malé náklady 

na jeho zmenu. Väčšinou volí najvýhodnejšie cenové ponuky dodané v najkratších 

časoch, a to aj na úkor kvality a prídavných služieb, akými sú servis, možné modifikácie 

či rozširovanie systému. Firma pociťuje túto silu najvýraznejšie zo všetkých a musí sa 

pri zmenách dopytu na trhu vedieť rýchlo a flexibilne adaptovať. Celkové hodnotenie je 

tak stredne-silné až silné ohrozenie zákazníkom. 

Sila dodávateľov 

 Firma si pre svoje výrobné požiadavky volí vždy čo najspoľahlivejších 

dodávateľov. Vo veľa ohľadoch hrá rolu čas dodávky, jej kvalita, ako aj množstvo 

v akom je odber možný. Keďže podnik pre svoju výrobu potrebuje zväčša elementárne 

súčiastky, nemá problém zohnať vo svojom okolí vhodných dodávateľov. Snaží sa tak 

v maximálnej miere diverzifikovať riziko spojené s dodávaním súčiastok tým, že volí 

viac dodávateľov pre jeden komponent. Celkovo môžeme hodnotiť túto silu stredne-

slabo. 

3.2.2 Analýza SLEPTE 

Sociálne hľadiská 

Sídlo firmy je situované v Žilinskom kraji, ktorý je známy tým, že sa v ňom 

nachádza množstvo stredných škôl s technickým zameraním, ako aj vysokých škôl či 

univerzít s rôznymi elektro-technickými odbormi. Firma tak môže v prípade zvýšených 

nárokov na objem výroby čerpať potrebné pracovné sily z radov absolventov týchto 

škôl na menej náročné montážne práce. 
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Legislatívne hľadiská 

Spoločnosť sa snaží v maximálnej miere vyhovieť právnym normám, ako aj 

personálnym, environmentálnym či obchodným pravidlám Slovenskej republiky. Na 

základe toho, že vyrába produkty, ktoré musia vyhovieť rôznym technickým 

požiadavkám a normám Európskej únie, tak musí mať aj správne certifikované produkty 

CE certifikátom. 

Ekonomické hľadiská 

Ekonomika Slovenskej republiky je v posledných rokoch na miernom vzostupe 

od svetovej finančnej krízy, ktorá začala pôsobiť koncom roka 2008. Kríza sa však 

podpísala aj na podnikoch, a to predovšetkým znížením dopytu po tovaroch a službách 

akéhokoľvek charakteru. Firma sa v týchto rokoch takisto jej pôsobeniu nevyhla 

a pocítila výrazný pokles v odberoch jej produktov. Avšak hodnoty HDP za posledné 

roky podľa štatistického úradu SR nasvedčujú tomu, že trend by mal byť naďalej 

rastúci, a tak by mala naďalej ekonomika získavať na stabilite. 
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Graf 1 - Vývoj HDP SR (Zdroj: prevzaté z [21] a vlastné spracovanie) 
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Politické hľadiská 

V rámci odvetvia, v ktorom firma pôsobí, súčasný parlament a ani strany 

pôsobiace vo vláde nepredostreli vo svojich volebných programoch žiadne zmeny, ktoré 

by podnikanie subjektu výrazným spôsobom ovplyvnili. Avšak pokiaľ by sa v politike 

objavil subjekt, ktorý by navrhoval zmeny v otázkach biometrickej identifikácie a jej 

akceptovania ako relevantného údaju pre rôzne identifikačné príp. dochádzkové 

systémy, firma by sa tak musela adaptovať svoju produkciu pre túto zmenu zákona. 

 

Technologické hľadiská 

Na odvetvie, v ktorom spoločnosť podniká, silne pôsobí rýchlo napredujúci 

vývoj technológií. Technické zmeny a možnosti inovácií či už v postupoch výroby, 

alebo vo výrobkoch samotných silne vplývajú a môžu dramaticky ovplyvniť chovanie 

podniku, ako aj jeho konkurencie. Firma sa tak snaží tento vývoj sledovať a v 

čo najlepšej možnej miere ho predpovedať a v určitých sférach aj využívať vo svoj 

prospech. Snaží sa využívať čo najkvalitnejšie hardvérové súčiastky a vývojové nástroje 

tak, aby udržovala trend s konkurenciou. 

 

Ekologické hľadiská 

Tým, že subjekt vytvára svoje produkty manufaktúrnou výrobou, negeneruje pri 

svojom výrobnom procese, žiadne exhaláty z liniek prípadne iných prístrojov. Firma 

separuje špecifický odpad na základe toho z ktorej konkrétnej výrobnej činnosti bol 

vyprodukovaný. Pri kúpe základných komponentov vzniká odpad z obalových 

materiálov, zvyčajne papierového a plastového charakteru, ktorý sa triedi a odnáša na 

skládky. Pri špecifických komponentoch prebieha špeciálna likvidácia cez zberne (v 

príp. rôznych batérií a iných súčastí obsahujúcich látky škodlivé pre životné prostredie). 
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3.3 Informačné technológie 

3.3.1 Hardvér 

V rámci hardvérového vybavenia firma využíva zväčša hotové počítačové 

konfigurácie od firmy HP. Pri inštaláciách systémov vo firmách si technici pomáhajú 

notebookmi rôznych značiek. Firme nechýba ani niekoľko multifunkčných tlačiarní na 

každom z poschodí. Priemerná konfigurácia firemných počítačov je obsahom 

nasledujúcej tabuľky: 

Tabuľka 1 - Prehľad počítačových staníc (Zdroj: vlastné spracovanie) 

Konfigurácia počítačových staníc 

  Typ 1  Typ 2 Typ 3 

OS Win XP Win 7 Win 8.1 

Procesor Intel Pentium 4  Intel Core2 Single/Duo Intel i3-i5 Dual/Quad 

RAM 1,00 GB 4,00 GB 8,00 GB 

Pevný disk <160 GB HDD <500 GB HDD <1 TB HDD 

3.3.2 Počítačová sieť 

Nakoľko firma sídli v 4-poschodovej budove so skladovými priestormi, pre 

efektívne sieťové pokrytie zvolila štruktúrovanú kabeláž. Na 3. poschodí sa nachádza 

serverovňa, ktorá obsahuje niekoľko skriniek typu rack 19‘‘, každá s tromi osadenými 

aktívnymi patch-panelmi. Kapacitne tak musia postačovať jednak pre sieťové pokrytie 

počítačových staníc v rámci firmy, ako aj pre sekciu testovania výrobkov. Konfigurácia 

aplikačného a databázového serveru spojeného s prevádzkou informačného systému je 

stručne popísaná v nasledujúcej tabuľke: 

Tabuľka 2 - Prehľad serverov (Zdroj: vlastné spracovanie) 

Konfigurácia serverov 

  Aplikačný  Databázový 

OS Windows 2008 32bit  Windows 2012 R2 64bit  

Procesor Intel Xeon dualcore 3.2GHz AMD Opteron 2.2GHz dualcore 

RAM 3,00 GB 8,00 GB 

Pevný disk 600 GB 1000 GB 
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3.3.3 Softvér 

Počítačové stanice sú vo firme využívané na viaceré účely, od základnej 

kancelárskej práce, konštrukcie rôznych súčiastok či dosiek plošných spojov, až po 

vývoj firmvéru pre svoje čítačky kariet či riadiace jednotky. Z dôvodov tejto viac-

účelovosti  sú tak vybavené rôznymi podpornými softvérmi pre tieto oblasti.  

Väčšina staníc beží na verziách operačného systému Windows 7 prípadne 

Windows 8. Pre kancelársku prácu, ale aj pre evidenciu informácií spojených 

s objednávaním a dodávaním tovaru, firma využíva podporu softvéru MS Office, ako aj 

jeho substitučné voľne dostupné riešenie OpenOffice. V rámci konštrukcie dielov sú 

firmou uprednostňované softvéry ako AutoCad a Rhinoceros a pre svoj vývoj firma 

využíva zväčša aplikácie pracujúce pod jazykmi C/C++/C# v rozhraní MS Visual 

Studio. 

Tabuľka 3 - Prehľad softvérových aplikácií (Zdroj: vlastné spracovanie) 

Softvér Výrobca / Produkt Využitie v podniku 

Operačný systém 
Microsoft - MS Windows 7 / 8 / 
8.1 

- 

Vývojové systémy 

Microsoft - Visual Studio v6.0 až 
2013 vývoj softvéru čítačiek kariet, 

firmvérov pre riadiace jednotky IAR Systems - Embedded 
Workbench 

CAD 

AutoDesk - AutoCAD LT 2012 návrh mechanických častí, návrh 
dodatočných komponentov Robert McNeel - Rhinoceros 5.0 

Mentor Graphics - PADS návrh dosiek plošných spojov 

Kancelársky softvér 
Microsoft - MS Office 365  

evidencia objednávok a dodávok 
OpenOffice 

Antivírusový systém ESET - ESET Endpoint Security 6  - 

Softvér IS 

SANGO - IS MAGIC ERP systém 

LOTUS NOTES - Qintegra podpora pre manažment kvality 

HOUR - HUMAN Klasik personálny a mzdový systém 

CONTAL - TIMETEC Attendance dochádzkový systém 

CONTAL - NOVA prístupový a zabezpečovací systém 
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3.3.4 Informačné systémy 

V súčasnosti sú firmou využívané viaceré systémy pre podporu svojich 

podnikových procesov, personalistiky, mzdovej agendy až po manažment kvality od 

rôznych dodávateľov. Spoločnosť však využíva aj svoje produkty a riešenia, ktorými 

pokrýva svoju dochádzkovú agendu či zabezpečenie a prístup do priestorov vlastnej 

budovy. 

IS MAGIC  

 Informačný systém MAGIC je systém spadajúci pod triedu ERP a je vo firme 

implementovaný už od roku 2000. MAGIC zastrešuje prevažne ekonomicky-

materiálové aspekty firmy. Zachytáva podvojné účtovníctvo, evidenciu investičného 

a hmotného majetku firmy. Stará sa taktiež aj o technickú prípravu výroby, a to 

pomocou zachytávania materiálovej potreby na rôzne typy výrobkov prostredníctvom 

kusovníkov a receptúr. Súčasťou je aj modul starajúci sa o odbyt, skladové náležitosti 

a fakturáciu.  

 

V systéme však absentuje akýkoľvek prostriedok pre pokročilé rozvrhovanie, 

plánovanie a riadenie výroby, ktorý je v súčasných ERP systémoch jedným zo 

základných stavebných kameňov pre efektívne využívanie zdrojov zásob, materiálu, 

pracovných síl či času. 

Obrázok 6 - Užívateľské prostredie IS MAGIC (Zdroj: CONTAL OK, spol. s.r.o.) 
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LOTUS NOTES 9  

Systém LOTUS NOTES 9 od spoločnosti IBM je firmou využívaný prevažne 

ako prostredie pre rozvrhovanie pracovných činností jej zamestnancov. Pracovníci tu 

majú možnosť využívať rôzne súčasti, akými sú plánovač, kalendár a firemný mailový 

klient. LOTUS NOTES 9 je však aj prostredím, v ktorom je implementovaný systém 

pre manažment riadenia kvality pod názvom Q-INTEGRA.  

 

NOVA 

 Vlastný prístupový a zabezpečovací systém Contal Nova je firmou využívaný 

pre riadenie pohybu osôb vo svojom objekte, ako aj pre ochranu svojho majetku v čase 

nečinnosti pomocou alarmových zón. Jednou z dôležitých funkcií systému je možnosť 

okamžitého zalarmovania pracovníka či policajných zložiek o neoprávnenom vstupe do 

firemných priestorov. 

 

Obrázok 7- Užívateľské rozhranie Contal NOVA (Zdroj: CONTAL OK, spol. s.r.o.) 
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HUMAN KLASIK 

Personálny a mzdový systém HUMAN Klasik od firmy HOUR, spol. s r. o. je 

v spoločnosti využívaný na všetky náležitosti spojené s evidenciou zamestnancov a 

mzdovou agendou. Taktiež sa stará aj o prepočty a odvádzanie daní, ako aj o riešenie 

otázok spojených so zdravotným a sociálnym poistením zamestnancov. 

 

TIMETEC ATTENDANCE 

Systém Contal Timetec Attendance poskytuje firme komplexné riešenie pre 

správu dochádzkovej agendy a pohyb návštevníkov v rámci firmy. Evidencia odchodu 

či príchodu každého zo zamestnancov je riešená pomocou kariet so špeciálnym RFID 

čipom, vďaka ktorému môže pracovník vstupovať do budovy cez terminál s čítačkou 

kariet, ktorý je umiestnený pri vstupných dverách do budovy. Funkcionalita systému 

umožňuje aj regulovať a sledovať pohyb pracovníkov v rámci firemných priestorov na 

základe pridelených práv každej z jednotlivých kariet. Systém je dátovo prepojený so 

systémom HUMAN, a to pomocou prenosu informácií o dochádzke cez CSV súbor 

vždy na konci mesiaca pri spracovávaní miezd. 

Obrázok 8 - Užívateľské rozhranie Contal TIMETEC (Zdroj: CONTAL OK, spol. s.r.o.) 
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3.4 Analýza činností a procesov podniku 

Systém procesov zabezpečujúcich predmet podnikania, vnútorné 

administratívno-ekonomické a riadiace činnosti a ich naviazanie na informačné 

technológie v podniku je možné rozčleniť podľa predmetného zamerania do oblastí: 

A. Vývoj hardvérových produktov 

B. Vývoj softvérových produktov 

C. Výroba hardvérových produktov 

D. Dodávky hotových riešení 

E. Návrhy mechanických celkov na zákazku 

F. Návrhy dosiek plošných spojov na zákazku 

G. Certifikovanie výrobkov na zákazku 

H. Servisné služby 

I. Vnútorné administratívno-ekonomické a riadiace činnosti 

3.4.1 Špecifikácia podnikových činností a naviazanie na IS 

A. Vývoj hardvérových produktov 

 Evidencia došlých požiadaviek – evidované prostredníctvom MS Office 

 Analýza požiadaviek 

 Vypracovanie cenovej ponuky – evidované prostredníctvom MS Office 

 Vlastný vývoj zariadení – evidované prostredníctvom IS MAGIC 

 Výroba prototypov 

o Plánovanie a rozvrhovanie výroby – potrebné evidovať 

 Verifikácia zhody s požiadavkami 

 

B. Vývoj softvérových produktov 

 Evidencia došlých požiadaviek – evidované prostredníctvom MS Office 

 Analýza požiadaviek 

 Vypracovanie cenovej ponuky – evidované prostredníctvom MS Office 

 Vlastný vývoj softvéru 

 Archivácia zdrojového kódu 
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C. Výroba hardvérových produktov 

 Výroba vlastných výrobkov – čiastočne v MS Office a IS MAGIC 

o Plánovanie a rozvrhovanie výroby - potrebné evidovať 

 Naskladnenie hotových výrobkov – evidované v MS Office a IS MAGIC 

 

D. Dodávky hotových riešení 

 D.1. Dodávky distribútorovi 

o  Dodávky produktov - v MS Office a v papierovej forme 

o  Dodávky firmvéru - evidované v MS Office a v papierovej forme 

 D.2. Inštalácie u zákazníka 

Evidencia dodávok prebieha rovnako ako v bode D.1. 

o  Dokumentácie k produktom - evidované v MS Office  

o  Dokumentácie k softvéru - evidované v MS Office 

 

E. Návrhy mechanických celkov na zákazku 

Evidencia tejto časti prebieha rovnako ako v bode A. 

 Dodanie dokumentácie zákazníkovi - evidované v MS Office 

 Archivácia informácií o návrhu   

 

F. Návrhy dosiek plošných spojov na zákazku 

Evidencia tejto časti prebieha rovnako ako v bode E. 

G. Certifikovanie výrobkov na zákazku 

Evidencia tejto časti prebieha rovnako ako v bode A. 

 Výroba prototypov 

o Plánovanie a rozvrhovanie výroby - potrebné evidovať 

 Verifikácia prototypu v certifikačnom laboratóriu 

 Dodávka dokumentácie a prototypu - evidované v  IS MAGIC 

 Dodávka certifikátu od certifikačného orgánu 
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H. Servisné služby 

 H.1. Servis u zákazníka s termínom zásahu 

o  Analýza došlej požiadavky 

o  Príprava 

o  Výjazd a riešenie  

o  Záznam o servisnom zásahu - evidované v MS Office  

 H.2. Servis u zákazníka bez termínu zásahu 

o  Dohodnutie termínu servisného zásahu 

Zvyšok činností prebieha rovnako ako v bode H.1. 

I. Vnútorné administratívno-ekonomické a riadiace činnosti 

 Podvojné účtovníctvo - evidované prostredníctvom IS MAGIC 

 Evidencia majetku - evidované prostredníctvom IS MAGIC 

 Mzdy a personalistika - evidované prostredníctvom HUMAN Klasik 

 Dochádzka - evidované prostredníctvom CONTAL TIMETEC 

 Činnosti spojené s prístupom a zabezpečením – v CONTAL NOVA 

 Činnosti spojené s riadením manažérstva kvality - v LN 9: Q-Integra 

 Správa budovy 
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3.5 Analýza systému MAGIC podľa metódy HOS 8 

Pre posúdenie celkovej vyváženosti informačného systému MAGIC, ako aj to, 

v akom stave sa jednotlivé zložky systému nachádzajú, je možné využiť metódu HOS 8. 

Analýza sa vykonáva dotazníkovým šetrením vo firme, kde sa o jeho vyplnenie postaral 

riaditeľ výroby v spolupráci s IT správcom.  

Následne bol pre vyhodnotenie získaných odpovedí využitý portál www.zefis.cz, 

ktorý sa postaral o prerátanie odpovedí do ordinálnych hodnôt a o následný výpočet 

a interpretáciu prostredníctvom 8 uholníkového grafu. Dotazníkové šetrenie bolo 

vykonané 20.3.2015, a tak reflektuje stav IS z tohto obdobia. Vyhodnotenie stavu 

jednotlivých oblastí systému je zachytené v tabuľke. 

Tabuľka 4 - Vyhodnotenie oblastí HOS 8 (Zdroj: prevzaté z [13] a vlastné spracovanie) 

Oblasť skúmania Číselné ohodnotenie Slovné ohodnotenie 

Hardware  3 skoro dobrá úroveň 

Software  3 skoro dobrá úroveň 

Orgware  3 skoro dobrá úroveň 

Peopleware  3 skoro dobrá úroveň 

Dataware  4 dobrá úroveň 

Zákazníci 3 skoro dobrá úroveň 

Dodávatelia 3 skoro dobrá úroveň 

Management IS  4 dobrá úroveň 

 

Informačný systém MAGIC od firmy Sango s.r.o. dosiahol v oblastiach 

Dataware a Management IS úrovne – dobrá úroveň, čo je v rámci ohodnotenia stavu 

samostatnej oblasti najvyššia úroveň. V ostatných oblastiach však dosahuje o stupeň 

horšie hodnotenie, čo symbolizuje, že celkový súčasný stav systému je mierne 

nevyvážený. Táto situácia môže byť spôsobená nedostatkami v týchto oblastiach, a tak 

by sa podnik mal zamerať práve na optimalizáciu týchto častí systému.  

V prípade hardvéru môže byť nevyváženosť spôsobená nedostačujúcim 

výkonom počítačov potrebných pre prevádzku aplikácií IS. V oblasti softvéru by mohla 

firma využiť sofistikovanejšie nástroje, ktoré by mali v čo najväčšej možnej miere 

pokrývať potreby užívateľov systému.  
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V prípade zložky orgware by mohol podnik aktualizovať dokumenty týkajúce sa 

smerníc a postupov pre prevádzku informačného systému. 

 

Graf 2 - Grafická reprezentácia stavu IS, HOS 8 (Zdroj: prevzaté z [13]) 

 

Nakoľko sa celková úroveň hodnotí podľa oblasti, z ktorej systém dosiahol 

najslabšie ohodnotenie, úroveň dosiahla hodnotu 3, čo v slovnom hodnotení znamená - 

skoro dobrú úroveň (na grafe označená ružovou plochou). Avšak doporučená hodnota 

systému je na úrovni s hodnotou 4 (červený osemuholník v grafe), čo symbolizuje, že 

takýto informačný systém je pre podnik dôležitý až nevyhnutý k jeho práci.  
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3.6 SWOT analýza firmy  

Na základe hore uvedených vypracovaných analýz je možné zostaviť SWOT 

analýzu podniku, ktorá poskytuje súhrn rizikových zložiek dopadajúcich podnik a jeho 

informačný systém vo forme slabých stránok a hrozieb, ako aj súhrn príležitostí 

a silných stránok, ktorých by sa mal podnik držať a využívať ich tak, aby si zachoval 

svoju konkurencieschopnosť a plnil svoju podnikovú stratégiu a ciele. V nasledujúcej 

tabuľke sú tak konkrétne rozpracované jednotlivé body všetkých štyroch skupín. 

Tabuľka 5 - SWOT analýza podniku (Zdroj:vlastné spracovanie) 

Silné stránky Slabé stránky 

 Vlastný dochádzkový a prístupový systém 

 Vlastný vývoj HW/SW a jeho 100% znalosť z 

materiálového aj funkčného hľadiska 

 Ekonomicky efektívna možnosť servisu 

HW/SW 

 Možnosť odvolávania sa na inštalácie pre 

významné firmy v zahraničí 

 Široká škála produktov ako aj možnosť 

vyrábať jednoduché aj zložité výrobky v 

jednotkových až tisícových sériách 

 

 Nedostatočné pokrytie plánovania výroby  

informačným systémom 

 Nedostatočná prepojenosť súčastí 

informačného systému 

 K danému rozsahu služieb a produktov by 

firma využila silnejšiu obchodnú 

a marketingovú skupinu 

 Neschopnosť cenovo konkurovať firmám 

využívajúcim výrobky z ázijského trhu 

 Absencia niektorých technológií spôsobuje 

závislosť od dodávateľov 

 Veľká fragmentácia vývojového procesu 

Príležitosti Hrozby 

  Vznik legislatívy vyžadujúcej automatické 

spracovanie dochádzky a jej prevod do 

mzdy 

 Získanie nových zákazníkov aj na iných než 

lokálnych trhoch  

 Zmena zákona v oblasti biometrickej 

identifikácie 

 

 Možný tlak zo strany konkurencie (napr. 

Číny) na slovenský trh s cenami produktov a 

služieb 

 Pohltenie väčším subjektom – odchod 

zamestnancov do iných subjektov z dôvodu 

lepšieho finančného ohodnotenia 

 Strata strategických subdodávateľov by 

mohla viezť k problémom najmä ak nie sú 

vhodné alternatívy pre včasnú náhradu 
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4 VLASTNÝ NÁVRH RIEŠENIA 

Obsahom tejto kapitoly bude krátke zhrnutie nedostatkov zistených analýzou 

súčasného stavu a následné ponúknutie možných návrhov a alternatív ako tieto 

nedostatky minimalizovať. Na záver budú tieto návrhy porovnávané na základe cenovej 

dostupnosti pre podnik či prínosov spojených s ich prípadným zavedením. 

4.1 Súhrn zistených nedostatkov 

Po vykonaní potrebných analýz v podniku bolo zistených niekoľko 

nepodstatných, ale aj závažných nedostatkov týkajúcich sa informačného systému. Pre 

podnik zaoberajúci sa z veľkej časti výrobou komplikovaných výrobkov je potrebné 

takúto výrobu správne zaplánovať a rozvrhnúť tak, aby firma mala prehľad o kapacitách 

zabraných výrobou produktov prebiehajúcich zákaziek, ako aj ukončenej či začínajúcej 

výrobnej dávky.  

Ďalšou nevýhodou je evidovanie došlých objednávok, ako aj dodávok hotových 

produktov a firmvéru pomocou MS Excel a mzdová a personálna agenda riešená 

pomocou ďalšieho systému HUMAN Klasik. Súčasné ERP riešenia ponúkajú pokrytie 

aj týchto procesov a podnikových činností, a preto by bolo vhodné ich spojiť pod jeden 

systém. V skratke tak môžeme nevýhody súčasného stavu zhrnúť na: 

 Nedostatočné pokrytie procesov spojených s plánovaním a rozvrhovaním 

výroby v podniku 

 Nedostatočná prepojenosť súčastí informačného systému starajúcich 

o podnikové procesy 

 Zastaranosť súčasného systému 
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4.2 Predstavenie alternatív riešenia aktuálneho stavu IS 

Na základe nedostatkov zistených z analýzy je potrebné súčasný stav, v akom sa 

informačný systém nachádza, upraviť tak, aby vyhovoval súčasnému podnikaniu a 

podmienkam firmy. Na základe aktuálnej situácie v podniku prichádzajú do úvahy dve 

možnosti riešenia: 

 Variant A - Doplnenie súčasného stavu IS o chýbajúce súčasti 

 Variant B - Zakúpenie hotového riešenia IS s požadovanou funkcionalitou 

4.2.1 Variant A 

Tento typ riešenia zachováva súčasný zavedený systém, avšak navrhuje 

vylepšenie a aktualizovanie jeho stavu tak, aby vyhovoval požiadavkám podniku. Táto 

alternatíva by mala byť ekonomicky výhodnejšou alternatívou nakoľko sa vo veľa 

prípadoch jedná iba o re-konfiguráciu súčasného systému prípadne dokúpenie alebo 

doprogramovanie chýbajúcich modulov či funkcionality. 

Z informácií získaných analýzou stavu informačného systému sa javí, že v 

aktuálnej konfigurácii systému MAGIC chýba podpora pre procesy spojené s výrobou 

a jej plánovaním a riadením. Tento variant by tak mal pokrývať doplnenie takéhoto 

modulu starajúceho sa o rozvrhovanie výroby do súčasného informačného systému. 

Požiadavky podniku pre variant A 

Modul by mal byť kompatibilný so súčasným systémom. Súčasné hardvérové 

a softvérové vybavenie podniku by malo stačiť na jeho plynulú prevádzku a bezchybný 

chod. V neposlednom rade by mal byť prehľadný a jednoduchý pre prácu zo strany 

užívateľa.  

Plusy varianty A 

 Ekonomicky výhodnejšia alternatíva 

 Možnosť dokúpenia/re-konfigurovania funkcionality už existujúceho 

systému na mieru požiadavkám firmy  
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Mínusy varianty A 

 Existujúce riziko spojené s možnými problémami ohľadom dátovej 

integrácie medzi novým modulom a starými modulmi systému 

 Časové rozhranie potrebné pre vývoj nového modulu na mieru môže 

byť oveľa väčšie ako napríklad pri zakúpení nového kompletného 

informačného systému 

4.2.2 Variant B 

 Druhou možnosťou, ako vylepšiť nedostatky súčasného stavu informačnej 

infraštruktúry podniku, je zaviezť nový ERP systém pokrývajúci chýbajúcu 

funkcionalitu a integrujúci všetky podnikové procesy pod jedno riešenie. 

Požiadavky podniku pre variant B 

Novo zavedený systém v podniku by mal spĺňať tieto definované požiadavky: 

 Zavádzacie náklady by mali byť čo najnižšie 

 Nový systém by mal fungovať pod platformami systému MS Windows 

 Zaistený prevod historických dát (zákazníci, zákazky, dodávatelia, výrobky) 

 Užívateľsky príjemné prostredie aplikácií systému 

 Čo v maximálnej možnej miere využiť existujúce hardvérové vybavenie 

podniku 

 Možnosť importu informácií z firemného dochádzkového systému  

 Pokrytie základného súboru podnikových procesov: 

o  Účtovníctvo, finančné a majetkové náležitosti 

o  Nákup a predaj, skladové náležitosti 

o  Mzdová a personálna agenda 

o  Sledovanie výroby, riadenie a plánovanie 
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Plusy varianty B 

 Aktualizovaný a nový systém s možnosťou zamerania na odvetvie 

 Zníženie dlhodobých nákladov na systém 

 Lepšie možnosti z hľadiska aktualizácie a servisu  

Mínusy varianty B 

 Výška počiatočných nákladov  

 Implementačný proces môže byť zložitý a časovo náročný a vzniká tu 

riziko spojené s jeho neúspechom 

4.3 A - Doplnenie súčasného riešenia IS 

V tejto kapitole je rozpracovaná alternatíva novej súčasti informačného systému 

zaoberajúcej sa pokrytím procesov spojených s riadením a plánovaním výrobných 

zdrojov. V prvom rade je ale potrebné premietnuť aké procesy a udalosti nastávajú vo 

výrobe, aby sme vedeli presne charakterizovať dátové požiadavky pre nový modul.  

4.3.1 Charakteristika modulu plánovania a riadenia výroby 

V súčasnosti sa vo firme stará o operatívne riadenie výroby IS MAGIC. Pracuje 

s informáciami ohľadom objednávok a s informáciami o skladovej dostupnosti 

jednotlivých komponentov a súčiastok spojených s výrobným procesom vo firme. 

Neposkytuje však podporu pre procesy pokročilého plánovania a rozvrhovania výroby.  

Firma by ale mala rada prehľad o svojom výrobnom procese, ako aj 

o dostupnosti zdrojov, pracovných síl či kapacít. Mala by tak možnosť efektívne 

narábať so svojimi zdrojmi pri jednotlivých výrobných dávkach a vedela presne aký 

pracovník, strojné zariadenie či priestor je v daný termín dostupný pre realizáciu ďalšej 

výroby. Nasledujúci diagram popisuje priebeh činností spojených s objednávkou 

výrobkov.  
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Obrázok 9 - EPC diagram objednávky výrobkov (Zdroj: vlastné spracovanie) 
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V diagrame je v skratke definovaný jeden vnorený proces, v ktorom v súčasnom 

stave prebiehajú činnosti bez dátových požiadaviek. Firma by však v rámci tohto 

procesu rada rozvrhovala výrobné kapacity a zdroje a riešila otázku plánovania 

jednotlivých výrobných dávok tak, aby bolo jasne definované aké zdroje sú pre danú 

objednávku, prípadne výrobnú dávku, dostupné. V nasledujúcej časti tak bude 

predostretý návrh toho, ako by bolo možné tento proces rozdeliť na podprocesy tak, aby 

ich bolo možné sledovať informačným systémom. 
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4.3.2 EPC diagram výrobnej dávky 

V prvom rade je treba jasne definovať aký typ informácií by mal modul v rámci 

plánovania výroby jednej výrobnej dávky zachytávať. Pomocou EPC diagramu je 

možné  definovať všetky činnosti, organizačné jednotky a dátové vstupy/výstupy 

z informačného systému spojené s tvorbou jednej várky. Diagram tak poskytne pohľad 

na procesy, ktoré firma potrebuje integrovať s informačným systémom.  

Obrázok 10 - EPC diagram tvorby výrobnej dávky (Zdroj: vlastné spracovanie) 
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4.3.3 Upresnenie sledovaných procesov  

V tejto časti práce sú charakterizované procesy, ktoré sú spojené s plánovaním 

a rozvrhovaním výrobných dávok. Firma zatiaľ tieto procesy nepokrýva žiadnou 

zložkou informačného systému. Z tohto dôvodu je treba nadefinovať aké sú dátové 

požiadavky na každú z činností vo forme vstupných aj výstupných informácií. Tento 

súhrn tak môže byť podkladom pre dodávateľa zodpovedného za implementáciu a 

konfiguráciu modulu s takto požadovanou funkcionalitou. 

 

Proces: Kapacitné plánovanie výroby 

Popis procesu :  

Definovanie kapacitných potrieb výrobných zdrojov na realizáciu výrobnej 

dávky v kontexte s aktuálne realizovanými výrobnými dávkami. V prípade, že nie sú 

výrobné zdroje disponibilné, musí sa vykonať nové rozvrhnutie realizácie výrobných 

dávok. 

Zodpovedná organizačná jednotka: Vedúci výroby 

Označenie informačného zdroja v diagrame : IS - /1/ 

 Informácie potrebné pre proces zo systému: 

o časová náročnosť na realizáciu výrobku 

o časový harmonogram dodávok materiálu pre výrobok 

o informácie o prebiehajúcich výrobných dávkach 

 Informácie vykonané procesom a zaznamenané do systému: 

o záznamy o pláne realizácie novej výrobnej dávky 
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Proces: Rozvrhnutie výrobnej dávky 

Popis procesu :  

Na základe kapacitného plánovania, aktuálneho stavu realizácie výrobných 

dávok, potrebných výrobných zdrojov a disponibilných výrobných zdrojov sa pre 

výrobnú dávku priradia v požadovanom časovom horizonte a v stanovenom poradí 

potrebné výrobné zdroje.  

Zodpovedná organizačná jednotka: Vedúci výroby 

Označenie informačného zdroja v diagrame : IS - /2 / 

 Informácie potrebné pre proces zo systému: 

o plán novej výrobnej dávky 

o dostupnosť pracovníkov s potrebnými znalosťami pre vykonávanie   

požadovaných výrobných operácií 

o informácie o výrobných postupoch 

o rozpis materiálu (kusovníky) 

o dostupnosť pracovného priestoru 

o dostupnosť strojných zariadení, nástrojového vybavenia 

 Informácie vykonané procesom a zaznamenané do systému: 

o záznam o obsadenosti zdrojov (strojné zariadenia, nástroje, prípravky, 

priestor) 

o záznam vo forme aktualizovaného plánu výroby  
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Proces: Realizácia výrobnej dávky 

Popis procesu :  

Na základe rozvrhnutia výrobných dávok vykonávajú pracovníci výrobné 

operácie v definovanom poradí, v určenom pracovnom priestore, používaním 

špecifikovaných výrobných prostriedkov a spotrebovávaním špecifikovaného materiálu. 

Zodpovedná organizačná jednotka: Vedúci výroby 

Označenie informačného zdroja v diagrame : IS - /3 / 

 Informácie potrebné pre proces zo systému: 

o výrobné postupy 

o rozpisky materiálu 

o časové normy výrobných operácií 

 Informácie vykonané procesom a zaznamenané do systému: 

o záznamy o reálnej spotrebe času jednotlivých výrobných operácií 

o záznamy o vykonaných výrobných operáciách 

o záznamy o množstve nezhodných výrobkov (výrobky, ktoré nevyhoveli 

požadovaným technickým parametrom) 

o záznamy o vyrobenom  množstve jednotlivých výrobkov 
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4.3.4 Dodávateľ modulu 

Takáto funkcionalita je v určitých formách na trhu dostupná od rozličných 

dodávateľov. Väčšinou je však súčasťou hotových systémov a jeho oddelenie 

a následné prepojenie s inými systémami je náročné a neefektívne. Ďalšou možnosťou 

je takýto modul prenajať a obsluhovať na diaľku a to cloudovým prístupom. Firma by 

však ocenila alternatívu, ktorá by nebola závislá na podmienkach poskytovania služieb 

inej firmy či závislá na stabilnom internetovom pripojení. 

Vhodný dodávateľ - Sango s.r.o. Žilina 

Firma má v súčasnosti implementovaný produkt MAGIC práve od tohto 

dodávateľa. Nakoľko má dodávateľ skúsenosti s predošlou inštaláciou systému a 

približne pozná potreby podniku v oblastiach plánovania a rozvrhovania výroby, nemal 

by mať s prípadným doinštalovaním spomínaného modulu do existujúceho systému 

žiadne problémy.  

Firma Sango sa po konzultácií so zamestnancami firmy kladne vyjadrila 

ohľadom prípadného doprogramovania požadovanej funkcionality. Modul by z hľadiska 

jeho prevádzky nemal mať špeciálne hardvérové požiadavky, a tak vo firme nebude 

nutná jeho obmena. Avšak nakoľko ide o veľmi špecifickú požiadavku, odhad nákladov 

spojených s takouto úpravou systému je náročný a vyžadoval by si ďalšie skúmanie.  

4.3.5 Predpokladané náklady 

Cena takéhoto riešenia je orientačná a odzrkadľuje aspoň základné požiadavky 

dodávateľa potrebné pre vývoj definovanej súčasti systému. V cene nie je zarátaná 

samotná fáza implementácie/inštalácie ani školenie užívateľov. 

Tabuľka 6 -  Kalkulácia predpokladaných nákladov pre alt. A (Zdroj: vlastné spracovanie) 

Súbor činností Orientačná suma v EUR bez DPH 

Konzultácie / Pred-implementačná analýza                                                                220,00 €  
Programovanie / Konfigurovanie                                                                880,00 €  

Dodávka modulu                                                             1 100,00 €  

CELKOM                                                             2 200,00 €  
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4.4 B - Zakúpenie hotového informačného systému 

V súčasnosti je na trhu nespočetné množstvo produktov pokrývajúcich 

podnikové procesy firiem. Nakoľko skúmaný podnik spadá do kategórie malých 

a stredne veľkých spoločností a zaoberá sa malo-zákazkovou výrobou 

v elektrotechnickej oblasti, bolo pri analýze dodávateľov produktov potrebné 

vyfiltrovať vhodné produkty pre takto definovaný podnik. Z niekoľkých desiatok 

skúmaných systémov boli vybrané 4 najvhodnejšie produkty od uvedených 

dodávateľov: 

 K2 atmitec s.r.o. - Informační systém K2 

 KARAT Software a.s. - KARAT  

 DC Concept a.s. - QI 

 Microsoft s.r.o. - Microsoft Dynamics NAV 
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4.4.1 Informačný systém K2 

Informačný systém K2 je komplexným riešením pre riadenie menších až 

po stredne veľké spoločnosti. Bol úspešne implementovaný v stovkách firiem naprieč 

celou Európou. Ponúka podporu procesov pre podniky v rôznych odvetviach od 

strojárenstva cez papierenský priemysel až po elektrotechnickú výrobu. Jednou 

z hlavných výhod systému K2 je však nezávislosť pri voľbe serverových technológií, 

pretože ako jeden z mála produktov uspokojuje potreby firiem pracujúcich 

v prostrediach Linux aj Microsoft s využitím databáz Oracle aj MS SQL. [16] 

Základné vymoženosti a vlastnosti : 

 rýchlosť a výkon systému 

 prispôsobivosť a prehľadnosť 

 vytváranie vlastných funkčností, formulárov a tabuliek 

 rôzne jazykové mutácie 

 obsluha systému možná aj cez webové služby [16] 

 

Oblasti pokrytia systémom K2 pre výrobné podniky: 

 Účtovníctvo, Majetok, Financie, Analýzy 

 Nákup / Predaj, Sklad, Doprava 

 Marketing, Média 

 Business Intelligence, Workflow 

 Výroba – súčasťou funkcionalita pre plánovanie a využitie kapacít [16] 
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4.4.2 IS KARAT  

Informačný systém KARAT je produktom, ktorý je na trhu už od roku 2000 

častou voľbou malých aj veľkých odborovo-zameraných podnikov. Bol navrhnutý 

spôsobom, ktorý umožňuje nakonfigurovať jeho funkcionalitu tak, aby pokryl 

jednotlivé oblasti v súlade s organizačnou štruktúrou podniku. Jednotlivé moduly je 

možné spúšťať a využívať samostatne a podporuje širokú škálu jazykov ako aj českú či 

slovenskú legislatívu. [17] 

Základné vymoženosti a vlastnosti : 

 rýchla návratnosť vstupných investícií  

 vyspelé technológie a bezpečnosť dát 

 otvorenosť a prispôsobivosť  

 široké pokrytie podnikových procesov 

 odbornosť, vysoká kvalita poskytovaných služieb 

 technická podpora a pravidelná aktualizácia [17]  

 

Oblasti pokrytia systémom KARAT pre výrobné podniky: 

 Účtovníctvo, Majetok 

 Personalistika, Mzdy 

 Nákup / Predaj  

 Sklady, Logistika 

 Výroba – obsahom aj pokročilé plánovanie a rozvrhovanie výroby [17] 

  



56 
 
 

4.4.3 Informačný systém QI 

Informačný systém QI patrí do skupiny systémov s veľkou mierou modularity 

a elasticity vzhľadom na požiadavky zákazníka. Je určený prevažne pre riadenie 

obchodne a výrobne orientovaných firiem a pre distribučné firmy. V súčasnej dobe 

používa systém QI viac ako 700 podnikov a takmer 12 000 súčasne pracujúcich 

užívateľov po celom Slovensku či Českej republike. [18] 

Základné vymoženosti a vlastnosti : 

 stabilné prostredie a jednoduché ovládanie  

 jazyková a legislatívna variabilita 

 rýchla implementácia 

 technologická vyspelosť a bezpečnosť dát  

 prispôsobenie požiadavkám zákazníka  

 možnosť prepojenia na ďalšie softvéry [18] 

 

Oblasti pokrytia systémom QI: 

 Ekonomika – Účtovníctvo, Financie, Majetok 

 Ľudské zdroje – Personalistika, Mzdy, Dochádzka 

 Marketing a obchod – Sklady, Obchod, Marketing 

 Riadenie firmy – Organizácia, Procesy, Projekty, Workflow 

 Výroba – Kapacity, TPV, Riadenie a plánovanie [18] 
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4.4.4 Microsoft Dynamics NAV 

Systém Microsoft Dynamics NAV (pôvodný názov Navision) je jedným z 

najrozšírenejších ERP systémov na svete. Pomaly však začína byť známy aj na 

slovenskom či českom trhu, čomu nasvedčuje niekoľko desiatok spokojných užívateľov 

Ako aj produkty od ostatných dodávateľov podnikových informačných systémov, 

Microsoft ponúka možnosť nasadenia systému, ktorý je prehľadný, konfigurovateľný 

a vhodný pre podniky pochádzajúce z rôznych odvetví. Vzhľad je užívateľsky podobný 

systémom Microsoft Windows a Microsoft Office. Dodávatelia tohto systému  ponúkajú 

časovo aj finančne nenáročné možnosti z hľadiska zaškolenia pracovníkov a má 

primeranú dĺžku implementácie. [19] 

 

Základné vymoženosti a vlastnosti : 

 konfigurovateľnosť systému podľa odvetvia 

 prepojenie s MS Office 

 jednoduchosť, prehľadnosť 

 možnosť testovacej bezplatnej prevádzky [19] 

 

Oblasti pokrytia Microsoft Dynamics NAV v odvetví výroby: 

 Finančná správa - Účtovníctvo, Majetok a Peňažné toky 

 Výroba - nástroje pre plánovanie, riadenie a prevádzkovanie výroby 

 Riadenie projektov – Rozpočty, Fakturácia 

 Predaj, Marketing, Správa služieb 

 Riadenie ľudských zdrojov [20] 
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4.4.5 Porovnanie produktov 

Táto časť práce je zameraná na porovnanie vhodných systémov podľa predom 

stanovených kritérií. Na základe informácií stanovených v kapitole 4.4.2 je vytvorená 

porovnávacia tabuľka, ktorá poskytne ucelený prehľad o dostupných moduloch a  aj 

ďalších špecifických požiadavkách.  

Tabuľka 7 - Porovnanie jednotlivých kandidátov (Zdroj: prevzaté z [22] a vlastné spracovanie) 

Požiadavky IS KARAT IS QI IS K2 
MS Dynamics 

NAV 

Kompatibilita s MS Win ( Server/Klient) áno áno áno áno 

Prevod historických dát áno áno áno áno 

Import dát o dochádzke áno áno neznáme neznáme 

Vhodnosť pre veľkosť podniku vhodný vhodný vhodný stredne 

Zameranie na elektrotechnické odvetvie áno áno áno neznáme 

Účtovníctvo áno áno áno áno 

Financie áno áno áno áno 

Evidencia majetku áno áno áno neznáme 

Obchod - Nákup áno áno áno áno 

Obchod - Predaj áno áno áno áno 

Sklad áno áno áno áno 

Mzdy áno áno áno áno 

Personalistika áno áno áno áno 

Riadenie výroby na zákazku áno áno áno áno 

Plánovanie a rozvrhovanie výroby áno áno áno áno 

Podpora slovenského jazyka / legislatívy áno áno áno áno 

Minimálny až maximálny počet licencií  1 až 200 3 až 100 1 až 600 1 až 500 
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4.4.6 Prepojenie dochádzkového systému 

Firma vyžaduje aby bol nový systém schopný kalkulovať mzdy na základe 

informácií dodaných zo svojho vlastného dochádzkového systému TIMETEC. Na 

základe porovnania, každý z vhodných produktov spĺňa softvérové predpoklady pre 

takýto typ prepojenia avšak informácia o možnosti importu takéhoto typu dát bola 

dostupná iba pri dvoch systémoch.  

Systém TIMETEC bol navrhnutý tak, aby bol flexibilný a dokázal sa adaptovať na 

dátové štruktúry rôznych systémov, a preto nebude potrebné investovať žiadne náklady 

a námahu pre ich prepojenie.     

4.4.7 Doba zavedenia 

Tabuľka 8 - Časové charakteristiky (Zdroj: prevzaté z [22] a vlastné spracovanie) 

 

4.4.8 Predpokladaný rozpočet nového systému 

V prípade vyčíslenia nákladov potrebných na zavedenie nového systému 

v podniku pôjde o hrubý odhad orientačnej ceny riešenia. Oslovené firmy totiž 

nespolupracovali a nedodali informácie o približných cenových kalkuláciách pre 

stanovené konfigurácie systémov. Priemerné náklady sú tak vyčíslené na základe 

informácií o inštaláciách v predošlých firmách a podávajú aspoň orientačný pohľad pre 

porovnanie systémov. 

Tabuľka 9 - Predpokladané náklady na nový systém (Zdroj: vlastné spracovanie) 

 Predpokladaná cena  
pri počte 3 zakúpených licencií 

 IS KARAT   IS QI   IS K2   MS Dynamics NAV  

Orientačná cena riešenia 5 500,00 € 4 500,00 € 7 400,00 € 8200,00 € 

Časové charakteristiky IS KARAT IS QI IS K2 
MS 

Dynamics 
NAV 

Doba potrebná pre zavedenie systému 3-5 mesiacov 3 mesiace 2-3 mesiace 4 mesiace 

Doba potrebná pre zaškolenie pracovníkov 7 dní 7 dní  10 dní neznáme 
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4.4.9 Výber najvhodnejšieho produktu  

Z predošlých zistení a porovnávaní vyšiel ako najvhodnejší kandidát pre podnik 

systém od dodávateľa DC Concept a.s. – QI. Systém ponúka obrovskú variabilitu 

v rámci ponúkaných modulov. Umožňuje si vybrať z ich širokej škály presne 

definovanú konfiguráciu jeho súčastí, a tým tak zbaví podnik o zbytočnú funkcionalitu, 

ktorú by nevyužíval. V tomto prípade je tak obrovskou výhodou vynechanie súčastí 

spojených s dochádzkou, čo by pri prípadnom zvolení systému a jeho implementácií 

ešte viac znížilo jeho zavádzacie náklady.  

Systém vyšiel ako najrozumnejšia voľba aj z hľadiska vhodnosti pre veľkosť 

podniku ako aj systém, ktorý je vhodný pre podnik s elektrotechnickým zameraním. 

Priemerná doba spojená so zavádzaním, inštaláciou a školením je spomedzi kandidátov 

jedna z najkratších. Firma taktiež nebude nútená obmieňať svoje hardvérové vybavenie, 

nakoľko je dostačujúce pre chod systému.  V neposlednom rade aj odhadovaná cena 

tohto systému vyšla v porovnaní ako najnižšia.  

Práve pre tieto kritéria je možné tvrdiť, že tento systém je s aktuálne ponúkaných 

ERP systémov tou najlepšou voľbou pre podnik.  

  

Obrázok 11 - Užívateľské prostredie systému QI (Zdroj: prevzaté z [18]) 
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4.5 Celkové zhodnotenie alternatív 

Táto kapitola sa zaoberá porovnaním celkových odhadovaných nákladov a 

prínosov pre obe alternatívy riešenia. Z hľadiska prínosov pre podnik je náročné 

vyčísliť ich presnú číselnú hodnotu. Z tohto dôvodu tak budú do čísiel premietnuté len 

odhadované úspory spojené s činnosťami, ktoré v podniku zatiaľ informačný systém 

nepokrýva. 

4.5.1 Ekonomické porovnanie 

Odhadované náklady spojené so zavedením informačného systému, ako aj so 

spustením nového modulu sú vyčíslené v nasledujúcej tabuľke. Je však nutné 

podotknúť, že ide o jednorazové náklady a v prípade technickej podpory ide o ročný 

horizont. V cenovej kalkulácií nie je pri variante B zarátaná implementačná fáza 

systému, čo môže reálne náklady na jej realizáciu ešte navýšiť.  

Tabuľka 10 - Porovnanie nákladov jednotlivých alternatív (Zdroj: vlastné spracovanie) 

Súbor činností Variant A Variant B 

Cena za 3 licencie ( 3 súčasne pracujúci užívatelia)           2 200,00 €            4 500,00 €  
Inštalácia                50,00 €               100,00 €  

Technická podpora ( aktualizácie, údržba )  -               900,00 €  
Školenie  -               250,00 €  

CELKOM           2 250,00 €            5 750,00 €  

 

4.5.2 Prínosy jednotlivých alternatív 

Obe alternatívy riešenia ponúkajú jeden spoločný prínos, a to vo forme novej 

funkcionality ohľadom plánovania a riadenia výroby. Tento prínos sa dá vyčísliť 

formou úspory finančných prostriedkov a času vynaložených pri procese plánovania. 

Tabuľka 11 - Odhadované úspory (Zdroj: vlastné spracovanie) 

Odhadované úspory Variant A Variant B 

Finančné úspory pri kapacitnom plánovaní a rozvrhovaní 
výrobných zdrojov (mesačne) 

             105,00 €               105,00 €  

 CELKOM (Ročne)           1 260,00 €            1 260,00 €  
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Medzi ďalšie prínosy však môžeme zaradiť aj tie, ktoré sa síce nedajú reálne 

premietnuť do čísel, ale stále sú dôležitými súčasťami jednotlivých alternatív. 

 Variant A  

o Zachovanie predošlého systému je výhodou pre zamestnancov, ktorí 

sa tak nemusia adaptovať na prácu s novým systémom. 

o Signifikantné zníženie mzdových nákladov spojených s plánovaním 

výrobného procesu. 

o Firma vynaloží oveľa nižšie náklady pri realizácii tejto alternatívy. 

 Variant B  

o Nový a aktuálny systém s príjemným užívateľským prostredím. 

o Zintegrovanie podnikových procesov pod jedno riešenie. 

o Zaistenie zvýšenej celkovej efektivity vo všetkých oblastiach práce 

so systémom. 

o Zaistenie časovej úspory. 
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ZÁVER 

Obsahom tejto práce bolo predostrenie a vypracovanie návrhu riešenia situácie 

ohľadom súčasného stavu informačného systému v konkrétnom podniku CONTAL OK, 

spol. s.r.o.. Práca poskytuje dve alternatívy riešenia pokrývajúce súčasné nedostatky 

spojené so systémom a snaží sa o to, aby pri ich prípadnej realizácii firma nadobudla 

časovú úsporu a zefektívnila svoju pracovnú činnosť vo všetkých podnikových 

procesoch, zvlášť v otázkach plánovania a rozvrhovania výroby. 

V prvej časti práce sú objasnené základné teoretické pramene spojené či už so 

samotnou analýzou podniku, oblasťou informačných systémov, ako aj s problematikou 

informačných technológií vo všeobecnosti. 

V nasledujúcej kapitole, zaoberajúcej sa samotnou analýzou skúmaného 

podniku, sú v skratke uvedené základné informácie o firme, jej predmet podnikania, ako 

aj stručne uvedený sortiment ponúkaných produktov. V ďalšej fáze je čitateľ 

oboznámený s obchodnou situáciou podniku a s jeho okolitým prostredím 

prostredníctvom Porterového modelu piatich síl a SLEPTE analýzy. V neposlednom 

rade je tu uvedený aj stav hardvérovej a softvérovej zložky podniku. Takto získané 

informácie následne slúžili ako podklad pre analýzy súvisiace s posudzovaním 

informačného systému a to pre SWOT analýzu a analýzu HOS 8. Výsledkom 

jednotlivých analýz bolo zosumarizovanie nedostatkov jeho súčasného stavu.  

V návrhovej sekcii mala firma možnosť zoznámiť sa s ponúknutými 

alternatívami riešenia týchto nedostatkov. Prvý variant vylepšuje súčasný systém 

o doprogramovanie chýbajúcej funkcionality spojenej s plánovaním výrobného procesu. 

Druhý variant ponúka zakúpenie kompletne nového systému s požadovanou 

funkcionalitou. Posledná fáza tejto kapitoly sa zaoberá jednotlivým porovnaniam týchto 

alternatív či už z hľadiska ekonomických nákladov, ako aj časovej úspory, či priamych 

prínosov pre podnik.  

Práca teda ponúka návrhy na riešenie súčasnej situácie v podniku a slúži aj ako 

podklad pre vrcholový manažment podniku v prípade ich realizácie v budúcnosti. 
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